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Žinios iš Lietuvos — Elta

JAV skatina Ukrainą
atsisakyti
branduolinių ginklų

Prezidento pirmas
šimtas dienų
Vilnius, birželio 4 d. (Elta) —
Birželio 3-osios vakare šimtadie
nio proga per Lietuvos televiziją
kalbėjo prezidentas Algirdas
Brazauskas.
Per 100 dienų įvyko 181 susi
tikimas su Lietuvos ir 59-ių už
sienio šalių valstybiniais, poli
tiniais bei visuomeniniais vei
kėjais, organizacijų atstovais.
Prezidentas pasakė kalbas devy
niuose pasitarimuose ir suvažia
vimuose. Gauta per 2,000 laiš
kų, pareiškimų, prašymų, pa
siūlymų. Daugiau kaip 2,000 pi
liečių asmeniškai kreipėsi j pre
zidento priimamąjį. Prezidento
dekretu pilietybė suteikta dau
giau kaip 300 žmonių. Paten
kinta 1,500 pareiškimų, kuriuo
se pilietybės atsisakoma.
Per tris mėnesius prezidentas
išnagrinėjo 163 nuteistųjų ma
lonės prašymus. Tačiau dėl sun
kaus padarytų nusikaltimų po
būdžio 139 pareiškimai atmesti.
Užsienio politikos srityje da
bar svarbiausias uždavinys, sa
kė prezidentas, tapti Europos
Bendrijos nare.
Prezidento dekretu paskirti
ambasadoriai Vokietijoje, Rusi
joje ir Ukrainoje. Algirdas Bra
zauskas pasakė, kad Lietuvos
ambasadorius JAV Stasys Lozo
raitis atšauktas ne dėl politinių
motyvų, bet siekiant efektyves
nio ir aktyvesnio ambasados
darbo. „Sprendimas dėl Stasio
Lozoraičio yra teisėtas ir ne
manau jo keisti", pabrėžė Al
girdas Brazauskas.
Prezidentas apgailestavo, kad
ir toliau kyla kainos. Per pir
muosius šių metų mėnesius jos
padidėjo 83 procentais. Tačiau
nei streikai, nei piketai nieko
nepagelbės, sakė jis, geriau
gyvensime tik tada, kai daugiau
gaminsime.

Kreditą leidžiama naudoti in
vesticijoms, įrengimams bei
kitokioms prekėms pirkti.
Firma dabar kuria Lietuvoje
investicinę kompaniją, kurios
tikslas — ieškoti užsienio in
vestitorių, kurti komercinius
projektus, padedančius ekspor
tuoti Lietuvoje gaminamą pro
dukciją, taip pat kartu su „Lie
tuvos buitine technika" steigia
bendrą įmonę. Brandinamas ir
sumanymas įkurti firmą, kuri
rūpintųsi naftos pirkimu bei pri
statymu į Lietuvą, jos perdir
bimu Mažeikiuose bei gautų
naftos produktų realizavimu
Lietuvoje ir užsienyje. Galimas
dalykas, firma prisidės ir prie
terminalo statybos.
Sąjūdžio u ž d a v i n i a i :
a t k u r t i demokratiją, a p g i n t i
demokratiją

Birželio 3 d. Lietuvos Mokslų
akademijos salėje — Sąjūdžio
lopšyje — įvyko 5-ųjų Lietuvos
1 Persitvarkymo Sąjūdžio meti
nių minėjimas.
Pirmasis Sąjūdžio tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis
pasveikino visus susirinkusius
i ir prisiminė Sąjūdžio kelią nuo
jo gimino dienos toje pačioje
Mokslų akademijos- salėje. Pri
siminė, kaip vieni kitiis ragino
„galų gale ko nors imtis", prie
šintis, iš to nepaklusnumo ir gi
mė Sąjūdis, iškėlęs naujus prio
ritetus — demokratijos, valsty
bingumo, suvereniteto, laisvės
pojūčio.
Sąjūdžio uždavinys buvo at
kurti demokratiją, jo uždavinys
tebėra apginti demokratiją. Są
jūdis baigia Lietuvos išlaisvi
nimo misiją — po trijų mėnesių
iš Lietuvos bus išvesti paskuti
niai svetimos kariuomenės dali
niai. Tačiau išsilaisvinti dvasiš
Premjeras išvyko oficialiu
kai reikia daugiau laiko, ir šis
darbas dar nebaigtas, sakė V.
vizitu į Suomiją
Landsbergis. Sąjūdis gyvena,
Suomijos ministro pirmininko
keičia Lietuvos gyvenimą ir
Esko Aho kvietimu birželio
pats keičiasi.
6-osios vakarą Lietuvos prem
Lietuvos Politinių Kalinių
jeras Adolfas Šleževičius išvyks
Sąjungos
vardu Sąjūdį pasvei
ta į Helsinkį. Tai pirmasis ofi
kino
Seimo
narys Balys Gajaus
cialus jo vizitas į užsienį. Kar
tu vyks ir vyriausybinė delega kas. Prisiminimais dalijosi ku
nigas Vaclovas Aliulis, Seimo
cija.
Aukštas atskirų Suomijos narys Algirdas Saudargas ir ki
ūkio šakų išsivystymo lygis, šios ti Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
šalies artumas ir galimybės džio žmonės.
plėsti abipusiškai naudingą
bendradarbiavimą skatina im
tis praktinių veiksmų tokiems
santykiams nustatyti, pasakė
premjeras. „Lietuvos energetikos
komplekso, žemės ir miškų ūkio
plėtros, medienos perdirbimo ir
maisto pramonės modernizavi
mo srityse suomiai kaip partne
riai mums būtų ypač naudingi.
Atskira tema — automagistra
lės „Via Baltica" statybos pro
blemos. Pagaliau nenormalu,
kad iki šiol neturime įkūrę am
basadų", pasakė A. Šleževičius.
Firma, kuri ieškos Lietuvai
užsienio investitorių
Birželio 3 d. prezidentas A.
Brazauskas priėmė JAV firmos
„Interatlantic Trade and Development" savininkus Vytautą
Valatkaitį ir Bill Ogden. Ši fir
ma padėjo lengvatinėmis sąly
gomis atidaryti Lietuvai 40 mi
lijonų dolerių vadinamąją kredi
to liniją. Kredito, kurį garan
tavo JAV vyriausybė, metinės
palūkanos neviršys 5 procentų.
Po metų jis gali būti pratęstas.

Kronika
• Šiandien Veliuonoje pašventinti paminkliniai kryžiai
žymių 19 amžiaus lietuvių kultūros veikėjų brolių kunigo An
tano Juškos ir pedagogo Jono
Juškos amžino poilsio vietoje.
Antanas Juška yra surinkęs
apie 7,000 lietuvių liaudies
dainų tekstų, užrašęs 2,000 me
lodijų. Broliai buvo palaidoti
Kazanėje. 1990 m. jų palaikai
perkelti į Lietuvą. Vienas iš
kryžių atvežtas iš Kazanės ir
restauruotas, antras, originalui
dingus, atkurtas pagal nuotrau
kas.
• Šiandien Vilniuje tradicinė
Valdo Adamkaus premija (1,000
JAV dolerių) įteikta miškinin
kui Kęstučiui Kalteniui už
Skinderiškio dendrologinio par
ko sukūrimą. Kėdainių rajone,
prie Šušvės upės per 23 metus
beveik 1,000 rūšių augalais, jis
apsodino 100 hektarų teritoriją,
įrengė keliolika mažų tvenkinė
lių.

Gegužės pabaigoje Lietuvoje lankėsi Švedijos gynybos ministras Anders Bjorck (vidury). Jj priėmė
prez. Algirdas Brazauskas (kairėje) ir vėliau su juo atskirai posėdžiavęs Lietuvos krašto apsaugos
ministras Audrius Butkevičius (dešinėje). Jie tarėsi apie bendrą Baltijos salių oro ir jūros ap
saugos sistemą. Švedija padės Lietuvai rengti specialistus ir suteiks ne ginkluotės pobūdžio —
technikos ir įrangos pagalbą.

Wasbington, DC, birželio 3 d.
(NYT) — Clinton administraci
ja pakeitė savo priemones, ku
riomis bando įtikinti Ukrainą
atsisakyti savo branduolinių
ginklų. Vieton iki šiol daryto tik
diplomatinio spaudimo, Clinton
administracija dabar bando Uk
rainą prisivilioti, žadėdama eko
nominę pagalbą bei bendradar
biavimą.
JAV gynybos sekretorius Les
Aspin sekmadieni susitiks su
Ukrainos pareigūnais Kieve.
Tai pirmas kartas, kad JAV gy
nybos sekretorius lankosi Kie
ve. Šis vizitas seka JAV amba
sadoriaus buvusioms sovieti
nėms respublikoms Strobe Talbott viešnagę Kieve.
JAV administracijos pareigū
nai sako, kad šia nauja politika
jie nori parodyti, jog Washingtonas domisi Ukraina ne vien
dėl jų turimų branduolinių
ginklų, kad JAV nori bendra
darbiauti su Ukraina ir įvairio
se kitose srityse.

gyvybės yra pavojuje dėl rimtų
sužeidimų.
Bet V. Draskovič gydęs gydy
tojas spaudai pareiškė, kad
B e l g r a d a s , Jugoslavija, bir Belgrade per paskutinius dvejus Draskovič sužeidimai buvo tik
želio 2 d. (NYD — Jugoslavijoje metus. Vienas polirj »nkas bu paviršutiniški ir kad jis yra su
p a a š t r ė j o politika, k a i vis vo užmuštas ir 32 protestuotojai grąžintas policijai. Tuo tarpu
didėjantis būrys Serbijos prezi buvo sužeisti, jiems pasipylus į niekam dar nėra pasisekę pasi
dento Slobodan Milosevič poli gatves ir daužant krautuvių matyti su juo.
Policija išleido pareiškimą,
tinių oponentų dabar pradėjo jį langus, šaukiant „Teisingumo!"
vadinti totalitaristu. Jo opozi ir „Sukilk, Belgrade!" Jie mėtė kad jam bus iškelta baudžiamoji
cija ypač sujudo, anksti antra akmenis į policiją, o policija byla, bet nesakė kokiais kal
dienio rytą j a m atleidus iš „bananais" ir ašarinėm dujom tinimais.
Protestai prasidėjo, kai Radi
pareigų iš Montenegro ir Serbi juos tramdė.
kalų
partijai priklausantis par
jos susidarančios Jugoslavijos
Pašalintas prezidentas Čosič
lamento
narys užpuolė SAS par
prezidentą Dobrica Čosič.
trečiadienį paskelbė ilgą ,J'acAntradienio naktį tūkstan cuse" kaltinimų sąrašą, kuria tijos parlamento narį parlamen
čiai protestuotojų veržėsi prie me rašo, jog jis bandė į šalį to koridoriuje po karštų ginčų
parlamento rūmų, didžiausioje įvesti nuosaikumą, bet jo pa parlamente dėl Čosič atstatydi
ir pikčiausioje demonstracijoje stangos buvo bergždžios, nes jį nimo. To užpuolimo žiniai pa
nuvertė „valstybinis pervers-1 sklidus po miestą prie parla
mas", įvykdytas Serbijos prezi mento susirinko 3.000-4,000
Suderintas
dento Milosevič, naudojantis Ju minia, kuri porą valandų kovėsi
popiežiaus maršrutas goslavijos parlamentu. Jis kal su policija.
Iš viso buvo suimta 121 as
Vilnius, gegužės 29 d. — Da tino, kad jo pašalinimo priežas muo. Iš 32 sužeistųjų, atvežtų į
lyvaujant popiežiaus kelionių tys buvo išgalvotas jo susitiki ligoninę, 16 buvo policininkai.
vyriausiam organizatoriui ku mas su karininkais, tuo paro
Savo pareiškime Čosič pasa
nigui Toberto Tucci, S.J., bu dant, jog S. Milosevič yra „Stali kė, jog jis apsiėmė Jugoslavijos
vo galutinai suderintas popie no ir Tito ideologijų mokinys". prezidentystę iš pareigos kraš
Antradienio rytą Jugoslavijos
žiaus apsilankymo Lietuvoje
parlamente
pravestas juo nepa tui, bandydamas jį vesti prie re
maršrutas, aptarti Šventojo
formų ir nuosaikesnio kelio.
Tėvo apsaugos bei kiti reikalai. sitikėjimo pareiškimo balsavi Tačiau parlamente įsigalėjus
Kaip rašo „Lietuvos aidas", mas buvo skubomis pravarytas konservatoriams ir kraštuti
pirmiausia popiežiaus lėktuvas per abu parlamento organus, ir nėms (nacionalistų) pajėgoms,
kartu su palyda, užsienio spau jį rėmė S. Milosevič vadovau reforma tapo nebeįmanoma.
dos, televizijos ir radijo stočių jami socialistai ir ultranacio- „Federalinė valstybė (Jugos
žurnalistais nusileis Vilniaus nalistinės Serbijos Radikalų lavija) yra beveik visiškai Slo
oruostyje. Čia pop. Joną Paulių partijos nariai.
bodan Milosevič ir Serbijos
II pasitiks Lietuvos valstybės
Čosič kaltinimų valdžiai są valdžios globoje", kuriją visiš
protokolo vadovas, kardinolas rašą paskelbė Jugoslavijos kai dominuoja. Čosič šaukiasi
Vincentas Sladkevičius, popie spaudos agentūra Tanyung ir ištirti tariamą susitikimą su
žiaus nuncijus Lietuvoje, Res Belgrado nepriklausoma televi kariuomenės vadais ir jei tai
publikos prezidentas. Vilniuje zijos stotis.
neįvyks, anot jo, tai įrodys, kad
Šventasis Tėvas apsigyvens šiuo
Demonstracijose sužeistųjų Serbija yra tapusi totai it aristinė
metu baigiamoje restauruoti tarpe buvo Serbijos Atsinau valstybė.
nuncijaus rezidencijoje. Popie jinimo sąjūdžio (SAS) vadas Vuk
žius taip pat aukos šventas Mi- Draskovič. Jį policija suėmė TRUMPAI
šias Kaune, Šiauliuose ir Šilu- sąjūdžio būstinėje "rečiadienio
— Kauno Technologijos uni
voje.
rytą. Buvo suimta kelios dešim versitetas pirmaisiais garbės
tys ir kitų sąjūdžiu darbuotojų, daktarais išrinko Columbia uni
•
• Pirmą kartą Vilniaus dailės jų tarpe ir Vuk D-askovičiaus versiteto (New Yorke) profeso
parodų rūmų istorijoje visos sa žmona.
rių Rimą Vaičaitį ir Yale uni
lės atiduotos vienam autoriui.
SAS partijos atst vai žurnalis versiteto (Connecticut) profeso
Birželio 4 d. čia — šiuolaikinio tams pasakė, jog uždėjus V rių Rimą Vaišnį.
meno centre — atidaryta Stasio Draskovičiui antrankius, poli
— Lietuvos ambasadorius
Eidrigevičiaus kūrybos paroda cija jį sumušė p?, ato keltuve,
„Retrospektyva 1973-1993". paskui dar išsivedus į gatvę, Venezueloje Vytautas Dambrava, lankydamasis Vilniuje, perGimęs ir išsimokslinęs Lietuvo taip pat policijom mašinoje ir
davė Lietuvos Politinių Kalinių
je, dailininkas dabar gyvena policijos būstinėje Jie sakė, kad
Varšuvoje. Plačiai išgarsėjęs, jo ir žmonos suž< iimai reika ir Tremtinių Sąjungos pirminin
savo darbus yra eksponavęs vi laus chirurgines pagalbos. Tre kui B. Gajauskui Venezuelos
suose pasaulio žemynuose. Lie čiadienį jie buvo paleisti ir SAS lietuvių surinktus 2,550 dol. Pi
tuvoje taip plačiai savo kūrybą išleido pareiškimą, kuriame nigai skiriami socialiai remti
niems žmonėms ir „Tremtinio"
pristato pirmą kartą.
rašoma, jog abieiu Draskovičių laikraščiui.

Protesto demonstracijos prieš
Serbijos valdžią

pasiūlė turėti reguliarius po
sėdžius tarp aukšto rango Uk
rainos gynybos ministerijos pa
reigūnų ir JAV gynybos sekre
toriaus pavaduotojų, pradedant
JAV gynybos sekretoriaus Les
Aspin apsilankymu Kieve ir
Ukrainos gynybos ministro
Konstantin Morozov apsilanky
mu Washingtone.
Amb. Strobe Talbott taip pat
pasiūlė, kad JAV gynybos sek
retoriaus pavaduotojas William
Peny bendradarbiautų su uk
rainiečiais, padėdamas jiems
karinę pramonę konvertuoti į
civilinę gamybą. Ambasadorius
taip pat pasiūlė, kad Washingtonas atsisakytų iš Rusijos
pirkti iš buvusių sovietinių
branduolinių ginklų radioakty
vią medžiagą, išskyrus jei Rusi
ja atitinkamą savo pelną pasi
dalins su Ukraina.
Piniginė pagalba
neatitinka žodžių

JAV administracija taip pat
pakartojo prezidento Bush pada
Ukraina nori valdyti ginklus rytą pažadą skirti 175 mil. dol.
Ši strategija yra tapusi itin padėti Ukrainai išmontuoti ten
svarbi, kadangi kyla susirūpini esančius branduolinius ginklus
mas, kad Ukraina stengiasi išsi ir pasiūlė JAV pagalbą, pade
rūpinti teisę kontroliuoti Ukrai dant išspręsti iškylančius ginnoje likusius, buvusius sovieti | čus su Rusija. Bet šie pasiūly
nius branduolinius ginklus. Uk mai toli gražu neatsako Ukrai
rainoje yra 176 toli siekiančios nos reikalavimų daug didesnės
branduolinės raketos. Į jas yra ekonominės pagalbos ir kad
įmontuoti mechanizmai, kuriais gautų užtikrinimus, kad Rusi
neįmanoma raketas paleisti be ja jos nepuls.
Richard Armitage, JAV Vals
leidimo iš Maskvos.
Pagal JAV žvalgybos žinias, tybės departamento pareigūnasy
Ukraina gali rasti būdą jas Bush administracijoje rūpinęsis
valdyti per 12-18 mėnesių. Bet pagalba buvusioms sovietų res
Rusijos pareigūnai mano, kad publikoms, pastebėjo, jog ClinUkraina jau dabar ieško būdų tono administracijos raminan
jas kontroliuoti ir gali juos at tys pažadai toli gražu neparemti
rasti daug greičiau. Ukrainos finansine pagalba. Iš 1.8 bilijo
laikysena Branduolinių Ginklų no dol. pagalbos, pažadėtos
Neplatinimo sutarties atžvilgiu duoti buvusioms sovietinėms
yra kritiška, nes tiek Washing- respublikoms, tik 300 milijonų
tonas, tiek ir Maskva yra pa gali būti panaudojama nerusų
reiškusios, kad nepradės vykdy valstybėms.
ti pasirašytų sutarčių, kol KieUkrainos pozicija nėra aiški ir
vas nepatvirtins jų savo parla dėl kitų priežasčių. Jos užsienio
mente ir neįsijungs į Branduo ministras Anatoly Zlenko skati
linių Ginklų Neplatinimo sutar no Ukrainos parlamentą priimti
tį pasirašiusiųjų grupę. Ukraina branduolinių ginklų neplatini
nepadariusi nei vieno tų dalykų. mo sutartis. Bet Reuterio žinių
agentūra praneša, kad slaptame
parlamento posėdyje min. pirm.
J A V keičia taktiką
Kuchma raginęs Ukrainą pasi
Iš pradžių JAV administraci skelbti branduolinius ginklus
ja siekė tik padidinti diploma turinčia valstybe, laikinai pasi
tinį spaudimą Kijevui, paneig savinusia buvusius sovietų
dama ministro pirmininko Le- ginklus.
onid Kuchma prašymą susitikti
su prezidentu Clinton arba vice
prezidentu Al Gore. Bet tos po
KALENDORIUS
litikos kritikai nurodė, jog ji
Birželio 5 d.: Šv. Bonifacas,
turės neigiamą poveikį, padary
vyskupas
kankinys, Marcija,
dama, kad ukrainiečiai jaustųsi
Daugą,
Kantvydė,
Kontautas.
izoliuoti. Dėl to administracija
Birželio 6 d.: Švč. Trejybės
pakeitė savo politiką ir gegužės
šventė,
Norbertas Kandida,
mėnesį pasiuntė į Kievą amb.
Strobe Talbott. Ten būdamas jis Paulina, Mėta, Tauras.
Birželio 7 d.: Robertas, Luk
recija. Ratautas, Romantas, Mil
— Vilniuje gegužės 31 d. bu da.
Birželio 8 d.: Medardas, Vil
vo atšventintos Vilniaus Kalva
rijos. Prie atstatytos koplyčios helmas, Kaliopas, Germinė, MeMišias laikė vysk. Juozapas rūnas.
Tunaitis, atšventinimo iškilmes
vedė akr. Audrys Bačkis.
ORAS CHICAGOJE
— Panevėžyje pirmą kartą
buvo laikomas lietuvių kalbos ir
konstitucijos pagrindų egzaminas pretenduojantiems į Lietuvos pilietybę. Visi 28 pretenden
tai išlaikė egzaminą. Daugiau
sia egzaminą laikė rusai, turėję
teisę j Lietuvos pilietybę, bet
nesuspėję laiku susitvarkyti do
kumentų.

Šeštadienį saulė tekėjo 5:16,
leisis 8:22. Temperatūra dieną
68 F (20 C), ryte rūkas, apsi
niaukę ir gali palynoti, į popietę
dalinai saulėta, naktį 49 F (10
C).
Sekmadienį saulė teka 5:15,
pora laipsnių šilčiau ir giedra.
Pirmadienį giedra, temperatūra
sieks 80 F (21 C).

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 5 d.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
TALKINKIME LIETUVOS
ŽMOGAUS DVASINGUMO
ATSTATYME
Ateitininkų Federacijos fondo
vajaus posėdyje, gegužės 26 d.
vykusiame Ateitininkų namuo
se, Lemonte, dalyvavo dr. Pet
ras Kisielius, Ateitininkų Fe
deracijos vadas Juozas Polikaitis. dr. Antanas Razma, dr. Ona
Daugirdienė, dr. Arvydas Žygas
(kaip svečias iš Lietuvos, gerai
susipažinęs su ateitininkų
rūpesčiais Tėvynėje), seselė
Margarita Bareikaitė ir Jadvy
ga Damušienė. Posėdį vedė dr.
P. Kisielius. Paliesta daug gyvy
biškai svarbių reikalų Lietuvos
ateitininkijos darbuose ir
pačioje organizacijos ideolo
ginėje veikloje. Šaukiamasi
pagalbos ir materialiniuose ir
jaunuomenės auklėjimo darbuo
se. Šaukiamasi žmonių, kad ir
vyresnio amžiaus, kurie savo
išsilavinimo ir p a t i r t i e s
žiniomis galėtų būti didele
pagalba Lietuvos žmogaus at
statymo darbe — į tikrąjį, krikš
čioniškąjį gyvenimo kelią. Dva
sinė tuštuma, kurią paliko ko
munizmas, šiandien vargina
visą Europą. Nemažai pajun
tamas to komunizmo „vaisiaus '
skonis ir čia JAV-se.
Lietuvoje, tame žmogaus at
statymo darbe, kovotojai, per 50
metų kovoję prieš žmogaus
nužmoginimą, jaučia didelį nuo
vargį, o naujų jėgų r e t a
(trūkumas auklėtojų visuotinas,
nes žmogaus pats mąstymas yra
komunistinės sistemos su
trukdytas).
Taigi čia dėl Lietuvos žmo
gaus gerovės mes turime dirb
ti, ieškoti kelių ir galimybių jam
visokeriopai pagelbėti.
Lietuvos Vyriausybė labai
gerai mato ateitininkų veiklos
kryptį ir jos naudą Lietuvai,
todėl veiklai pagelbėti atidavė
vieną stovyklą (Berčiūnų, prie
Panevėžio); grąžintas Atei
tininkų namas Kaune, Laisvės
3; gali pasisekti atgauti d a r
ateitininkų namus Kybartuose
ir stovyklą Pavištytyje. Bet šita
nauda atneša ir didelius įsipa
reigojimus ir išlaidas, nes visos
vietovės yra nugyventos iki
tokio laipsnio, kad taisymai
pareikalauja didelio pinigo, dar
bo ir nemažai talkos.
Šiuose rūpesčiuose labai
aktyviai dalyvauja kun. R. Gu
delis, buvęs JAV-se pusmetį,
pasitobulinti anglų kalboje.
Šiems reikalams tvarkyti jis yra
jau pasikvietęs ir dorą advoka
tą. Sakau dorą, nes šiandien
Lietuvoje reikia didelio at
sargumo ir įžvalgumo surasti
patikimą žmogų. Jų yra, bet ne
retai būna ir nusivylimų.

STUDENTAI
ATEITININKAI KVIEČIA
Studentai ateitininkai kviečia
visus ateitininkus ir visuomenę
dalyvauti šeštadienį, birželio 12
d., 5 v.v. Pal. vysk. J. Matulaičio
Misijos koplyčioje. Lemonte, au
kojamose šv. Mišiose. Mišių
metu Čikagos studentų ateiti
ninkų draugoves nariai atliks
iškilmingą pasižadėjimą. Po Mi
šių visi, ypač jaunimas, kviečia
mi dalyvauti pabendravime, ku
ris vyks lauke prie Lietuvių
centro. Jei oras būtų nepalan
kus, pabendravimas vyks Lietu
vių centre.

Ateitininkų Federacijos Fon
do vajus stovi prieš didelius
rūpesčius, įsipareigojęs arti
ketvirčio milijono finansinės
paramos, įgyto „turto" Lietu
voje taisymams.
Posėdžio metu jautėsi entu
ziazmas darbui, ypač dr. Arvy
dui Žygui atvėrus visas „kruvi
nas" sąlygas, kuriose Lietuvos
ateitininkai dirba šį krikščioniš
ką darbą. O sąlygos siaubingos,
mūsų išlepinto gyvenimo
akimis žiūrint: nei vandens, nei
patogumų, nei geros lovos, o
kartais ir duonos pritrūkstama.
Šitokios sąlygos mūsų brolių
neišsakomai brangiam darbui
besiaukojančių, turėtų mus ne
vieną „sukrėsti". Mes čia per
tekę gėrybėmis. Jų dalies at
sisakyti ne tik galima bet ir
reikia; reikia atiduoti duoklę 50
metų vargusiai Tėvynei, jos
žmogui, kad. atsistoję prieš šv.
Petrą, galėtume būti per petį
paploti ir išgirsti jo žodžius: „Tu
padarei viską, ką galėjai, kad ir
kitas žemėje galėtų gyventi Žo
džio šviesoje".
Stovime prieš didelį darbą,
teisingam pasirinkimui — pri
pildyti tikruoju žmogumi ko
munizmo paliktą tuštumą jo
nuteriotoje, žmogaus gyventoje
erdvėje.
Ateitininkų Federacijos Fon
do vajaus valdyboje yra šie
asmenys; dr. P. Kisielius (pirmi
ninkas), dr. A. Razma, dr. K.
Ambrozaitis, dr. Ona Daugir
dienė, seselė Margarita ir Jadv.
Damušienė. Jie aukos savo
darbą ir savo laiką, o visą atei
tininkija ir visą visuomenę, pri
jaučiančią šiam ateitininkų dar
bui, kurie dirba ne savo orga
nizacijos naudai, bet Lietuvos
ateičiai augina žmogų dorą, ti
kintį ir tautiniai susipratusį,
prašoma šiuos darbus kuo dos
niau įvertinti. Darbui reikalin
gos ir geresnės sąlygos. Duoki
me jas.
Prelatas Juozas Prunskis
šio Fondo reikalams, kurių
ąstate ir Berčiūnų koplyčia,
(komunizmo laikais nugriauta)
įteikė 5,000 dol. auką. Didelis
ačiū visų lietuviškų gerų tikslų
rėmėjui.
Jadv. Damušienė

Dr. Petras Kisielius, Ateitininkų federacijos fondo vajaus pirmininkas, vieno
suėjimo metu „aiškina reikalus".
Nuotr J . D a m u š i e n ė s

1993 m. JAS VASAROS
STOVYKLA „TAUTINĖ
LAIKO RAKETA"

ZAIDIMAI! PASIRODYMAI'
SMAGU, SMAGU!
Penktadienis — Liepos 23 d.
— Gruodžio mėnuo. Šią dieną
ruošiamės Kūčioms ir Kalė
doms. Valomi kambariai, tvar
koma stovyklavietė, ruošiami
Kūčių valgiai: daromi kalėdi
niai papuošalai, puošiama Ka
lėdų eglutė, giedama kalėdinės
giesmės, repetuojamas kalėdi
nis vaidinimėlis, laukiama Ka
lėdų senelio, lankomos „Berne
lių Mišios" ir švenčiama Kūdi
kėlio Jėzaus gimimas. Jo gimi
mo garbei, vakare vyksta kalė
dinis vaidinimas, giesmės ir
žaidimai!
Šeštadieni — Liepos 24 d.
Pabaigiame mūsų mėnesių
kelionę. Susikrausime lagami
nus, ne tik drabužiais, bet ir
šimtais gražių prisiminimų...

Dienų temos

įvairius velykinius žaidimus:
Kas nevertina mažo dalyko,
margučių ieškojimas, ritinėji tas nevertina ir didelio.
Jaunųjų ateitininkų sąjungos mas ir tt.
Turkmėnų patarlė
1993 metų vasaros stovykla
Penktadienis, liepos 16 d. —
vyks Dainavoje nuo sekma Birželio mėnuo. Susipažinsime
DR. A R V Y D A S J . DAILIDĖ
dienio, liepos 11 d., iki šeštadie su Sekminių papročiais. Susti
DANTŲ GYDYTOJAS
nio, liepos 24 d. Stovyklos tema: prinsime savo tikėjimą, lauk
2S55 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 3 0 )
„Tautinė laiko raketa", su dami Šv. Dvasios atsiuntimo šv.
Olympla Fialds, III.
pažindins stovyklautojus su Mišiose. O kad Sekminėse lei
T e l . (708) 748-0033
Valandos pagal susitarimą
lietuvių papročiais ir tradici džiama vaikams gaminti pusry
jomis, švenčiant įvairiais čius — vaikai keps kiaušinienę
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
šventes.
mūsų visai stovyklautojų šei
JOKŠA
Kiekvienai stovyklos dienai mai! Vakare vyksime į linksmą
VAIKŲ LIGOS
yra skiriamas mėnuo, kuriame Joninių laužą!
8441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
švenčiama tam tikra šventė:
Šeštadienis, liepos 17 d. —
Rez. (1-312) 778-7879
Kab. (1-312) 5 8 2 0 2 2 1
Sekmadienis, liepos 11d.— Liepos mėnuo. Šiandien prasi
Sausio mėnuo. Atvykę į deda seniai lauktoji JAS Atei
DR. V I L I J A KERELYTĖ
stovyklą, paruošime „Tautinės tininkų konferencija! Net dviem
CHIROPRAKTIKA
laiko raketos" plakatą ir iška dienom atvyksta gerb. vyskupas
7271 S. Harlem. U I . 708-594-0400
binsime valgykloje. Kiekvienas Baltakis! Pradėsime šią iškil
Bridgview, IL 60455
būrelis (o jų 12) suprojektuoja mingą dieną šv. Mišiomis. Su
Valandos pagal susitarimą
savo mėnesio žiedlapį. Vakare sipažinsime su ateitininkijos
linksminsimės ir susipažinsime istorija: praėjusiais kongresais IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.
Scec:a'ybe — Kaulų ir sąnarių
viens su kitu Naujųjų Metų ir konferencijomis. Vakare vyks
ligos ir chirurgija
baliuje!
iškilminga puota vyskupo BalMoty Cross, 2701 W 68 St Ch.cago
Te) (312) 471-5573
Pirmadienis, liepos 12 d. - takio garbei. Šiandien skelbia9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL
Vasario mėnuo. Sia diena ma Draugiškumo diena — kad
Tel. (708) 423-0313, 425-9353
Valandos pagal susitarimą
padėsime „prezidentui" atkur visad išliktume senais draugais.
ti Nepriklausomą Lietuvą. Pa
Sekmadienis, liepos 18 d. —
DR. E L I G I J U S LELIS
vakarį kūrybingai suprojektuo R u g p j ū č i o m ė n u o . Rytą
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
sime sau kaukes ir vyksime pradėsime Žolinių procesija,
4149 W 63rd St
vakare į Užgavėnių laužą.
nešdami laukų gėles, augalus ir
T e l . 312-735-7708
Antradienis, liepos 13 d.— žoles į šv. Mišias pašventinimui.
217 E 127st St
Kovo mėnuo. Dienos metu Po šv. Mišių vyks Ateitininkų
Lemont IL 60439
T e l . 815-723-0353
susipažinsime su Užgavėnių ir JAS konferencija". Konferenci
Pagal susitarimą
Gavėnios papročiais. Vakare jos metu kalbės mums gerb.
vyksime į pačių suruoštą Kaziu vyskupas Baltakis, supažindin DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
ko mugę. Būsime kiekvienas ap damas m u s su popiežium Pau
DANTŲ GYDYTOJA
dovanotas „Kaziuko širdele" lium ir jo suplanuota kelione į
9356 S. Robertą Road
pakabinamą ant kaklo, o vėliau Lietuvą. Vakare džiuginsim
Hlckory Hllla
ją skaniai suvalgysime.
Tel. (708) 598-2131
vyskupą ir tėvelius savo talen
valandos pagal susitarimą
Trečiadienis, liepos 14 d. — t a i s , konferencijos Talentų
Balandžio mėnuo. Susipažin vakare!
sime su Verbų sekmadienio
DR. VILIUS MIKAITIS
Pirmadienis — liepos 19 d.
ŠEIMOS D A K T A R A S IR C H I R U R G A S
papročiais; aukojamos verbų — Rugsėjo Spalio mėnesiai.
Family Medlcal Cllnic
sekmadienio šv. Mišios. Vakare Susipažinsime su Tautos švente
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
susikaupsime ir prisiminsime ir Vytautu Didžiuoju. Pavakarį
Priklauso Palos Comrnjmty Hospital ir
Siive' Cross Hospitai
Jėzaus kančias Didįjį Penkta išvyksime į rudens išvyką gam
Valandos pagal susitarimą
dienį.
Tel. (708) 257-2265
toje, susipažindami su įvairiais
Ketvirtadienis, liepos 15 d. medžiais, augalais ir gyvūnais,
— Gegužės mėnuo. (Tik „Dai būdingais Lietuvai. Vakare at- D R . R O M U A L D A S POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
navoje" leistina taip vėlai švęsti kursime senovės Lietuvos lai
Tel. (1-312) 787-7575
Velykas!). Susipažinsime su Ve kus prie Tautos šventės laužo,
5 7 8 0 Archer Ave.
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave )
lykų papročiais: dalyvausime valgydami prie laužo, vaidin
Valandos pagal susitarimą
Prisikėlimo Mišiose, dažysime dami, šokdami ir dainuodami
margučius, valgysime velyki liepsnų atšvaistuose!
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
nius pusryčius, o vakare žaisime
Antradienis — liepos 2 0 d.
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D
— Lapkričio mėnuo. Susi
Tel. Elgin 708-822-1212
pažinsime su Vėlinių papročiais
Chicago 312-728-4200
ir pomirtiniu gyvenimu. Melsi
McHenry 815-344-5000, ext 6502
mės už visus mirusiuosius, ypač
tuos, kurie prarado savo gyvybę,
EVERGREEN PARK X-RAY
kovodami už Dievą ir Lietuvą.
D R . E. R I N G U S RADIOLOGAS
Aplankysime vakare „kapus"
9760 S. Kedzie
įvairioms permainoms konfe Dainavos pušyne. Uždegsime
Tel. 708-636-6500
rencija. Ji vyks Čikagos prie žvakeles už vėles, perkeldami
Vai. 9-5 kasdien
miestyje, Lemonte, greičiausiai žvakeles kuo dažniau, stengdaAteitininkų
namuose ir mies daugiau sielų išgelbėti iš
DR. DANA M . S A L I K U S
Lietuvių Pasaulio centro skaistyklos!
DANTŲ GYDYTOJA
patalpose. Įprastinio Darbo
10442
W. Cermak Rd.
Trečiadienis ir ketvirta
dienos studijų savaitgalio
VVestchester, IL 60153
dienis — liepos 21-22 d. — JAS
Dainavoje šiemet nebus.
Tel. 706-531-1113
Konferencijos tikslas — pradė OLIMPIADA! VARŽYBOS!
Valandos pagal susitarimą

ti kongresinius metus, pasiruoš
ti kitų metų kongresui, pažvelg
ti į išeivijos ateitininkų veiklą,
besikeičiančius jos uždavinius ir
ateities perspektyvas. Daugiau
informacijų konferencijos ir
kongreso reikalais bus skelbia
ma spaudoje. Tuo tarpu ir pati
Ateitininkų Federacijos valdyba
tikslių detalių dar neturi. Pra
ėjusį sekmadienį įvykusiame
AF valdybos posėdyje, kuriame
be valdybos narių dalyvavo ir
Lietuvos AF pirmininkas dr.
Arvydas Žygas, Lietuvos ateiti

U N A S A . SIDRYS, M.D.

ninku Prof. P. Dovydaičio var
do šalpos fondo pirmininkas Jo
nas Kavaliūnas ir konferencijos
rengimo komiteto pirmininku
pakviestas dr. Edmundas Saliklis, buvo svarstomi ir aptarti tik
pradiniai klausimai. Asmenys,
kurie bus kviečiami prie ruoši
mo darbų prisidėti, maloniai
prašomi sutikti.
Ateitininkų Federacijos
valdybos generalinis
sekretorius

(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILV
Published daily except Sundays and Mondays, Lega! Hohdays. the
Tuesdays following Monday observance of Lega I Holidays as well as Dec.
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589
Second claas postage paid at Chicago. IL and additional maihng offices
Subecription Ratt?8: 80.00 Foreign countries $90.00.
Postmaster: Send address changes to Draugas
4545 W 63rd St.,
Chicago. IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama I i ankato

USA
Kanadoje ir kitur ( U S A . dcli
U.S.A savaitinis 'šešt laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U.SA. dol ) savaitinis

metams 4 metų
$80
$45
$90
$50
$45
$30
$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

Birutė Bublienė

KONFERENCIJA IR
KONGRESAS
Du dideli įvykiai laukia viso
pasaulio ateitininkų. Ateinan
čiais 1994 metais Vilniuje ar
ba Kaune įvyks Ateitininkų
kongresas. Greičiausiai jis bus
tuoj po Dainų šventės ir galimai
geriau suderintas su kitais ren
giniais. Tai bus iškilmingas vi
so pasaulio ateitininkijos kong
resas. Jame bus išreikšta šio
krikščioniškojo sąjūdžio vie
nybė, sustiprinta mintis, kad
ateitininkija pasaulyje yra ta
pati ir viena, ir iškelti pasiry
žimai dėl tolimesnio darbo ge
resnei Lietuvos ateičiai.
Kongresui pasiruošti iš išeivi
jos ateitininkų pusės dar šios
1993 vasaros pabaigoje, Darbo
dienos savaitgalį, rugsėjo 3,
4 ir 5 dienomis, yra kviečia
ma išeivijos ateitininkų kon
ferencija. Tai bus grynai dar
bo, svarstymų ir pasiruošimo

DRAUGAS

Ophthalmotogaa/Akių Chirurgas
2 6 3 6 W. 7 1 e t t t
312-436-6646
4 1 4 6 W. 6 3 r d t t
312-736-7708
C M c e t o , IL

DR. KENNETM J . YERKES
DR. MAOOALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
4 0 0 7 W . 58 St.
Tel. (312) 735 5556
507 S. Gllbert. LeGrange IL
Tel. (708) 352-4487

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.

* Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotu straipsnn
4 nesaugo Juos grąžina tik iš

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30 400: šeštadieniais nedirba

anksto susitarus. Redakcija ui
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

DR. LINAS M . KLYGIS
Praktika su
DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6 8 2 7 W. Stanley A ve., B e r w y n , IL
(prie MacNeal ligoninės)
Tel. (708) 7 4 9 - 4 6 1 7
Valandos pagal susitarimą

^ • ^
^r-£j*Z„n,

6321 Avondale, St*. 102
chicago, IL 60631
Tel. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandler, M.D.
Adrian Bianco, M.D.
Bozena Witek, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS Ih PLAUČIŲ LIGOS
15300 \ * a ? A v e . , Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3
D R . FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6: penkt 10-12: 1-6
Kab. tel. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. VIJAY BAJAJ, M . D . , S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai)
Pirm., antr, ketv.. penkt nuo 12 iki 3 v p.p
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai)
Pirm . antr. ketv.. penkt 4 v p p—7 v v
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581
DR. E. D E C K Y S
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p.-7 v.v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
DR. K. A . J U Č A S
ODOS LIGŲ SPECIAtISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl R o e d .
Tel. (312) 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
P i r m . antr. penkt l2-3v.p.p . ketv 2 - 7 w
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus
DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. IL
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159
DR. P. K I S I E L I U S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai. p p
DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St.. Elmhurst IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120
DR. S . LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 w 71st Street
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9 1? Penkt 2-7

VIDAS J . NEMICKAS, M . D .
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 60652
Cardlac Dlagnosis, Ltd.
Marquette Medlcal Bulldlng
613? S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 6 0 1 2 0
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. I L
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v
Tel. (708) 448-1777
D R . LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. (312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545
EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susiianma
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Ave., Sulte 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. 312-586-3166
Namų 706-381-3772
D R . PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS
6745 W 63rd St . Chicago, IL 60638
Vai. pirm. antr. ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Kai grūdas prie grūdo

PRIPILDO ARUODĄ
Neseniai viename Čikagos di
džiųjų dienraščių buvo išspaus
dintas vos kelių paragrafų ilgio
reportažėlis, kad nedideliame
Idaho valstijos miestelyje pra
džios mokyklos mokiniai pasi
ryžo įgyvendinti milžinišką
projektą — surinkti vieną
milijoną centų. Kadangi vie
tinėje mokykloje mokosi tik 500
vaikų, projektas užtruko beveik
pustrečių metų, bet pagaliau
buvo įvykdytas iki šių mokslo
metų pabaigos.
Ką reikėjo daryti, kad mili
jonas centukų suplauktų į mo
kyklos kasą? Žinoma, pirmiau
sia į talką buvo pakviesti tėvai,
artimieji ir pagaliau visi mies
telio gyventojai. Patys mokiniai
pardavinėjo savo keptus pyra
gaičius, plovė automobilius,
ruošė varžybas, ir centai kas
kart daugėjo. Miestelio gimna
zistai įtaisė taupomąją dėžutę —
šiuo atveju jau visą dėžę — į
kurią buvo metami centai.
Taupymo darbą užbaigus,
milijoną centų surinkus, susi
darė graži 10,000 dol. suma,
kuri bus naudojama stipendi
joms, mokyklos knygyno pa
tobulinimui ir žaidimų aikštės
įrengimui. Didžiausia projekto
nauda: vaikai akivaizdžiai
pamatė, kaip iš mažo grūdelio
išaugo didžiulis medis! Pusiau
juokais pasiūlytas užsiėmimas
virto rimtu darbu, kuris sujungė
bendram tikslui miestelio
visuomenę, įrodė dideliems ir
mažiems, kad, kartu dirbant,
viskas įmanoma, kad daug
rankų didžią naštą pakelia.
Kadangi amerikietiškuose
laikraščiuose nedaug pozityvių
žinių, ypač apie jaunų žmonių
gražią, darnią, nekenksmingą
veiklą, straipsnelis paliko
malonų įspūdį. Ir ne tik tai. Pra
dėjo pirštis mintis, kad ir lietu
viukai galėtų suplanuoti
panašų projektą.
Visoje Amerikoje, pagal JAV
LB Švietimo tarybos duomenis,
turime apie 1,000 lituanistinių
mokyklų mokinių. Vien Čika
goje ir apylinkėse jų yra kone
400. Sakykime, kad ateinančių
mokslo metų pradžioje visi tie
mūsų mokiniai nuspręstų
taupyti kiekvieną centą, atklys
tantį į jų rankas ar kišenes.
Šiais laikais centukų niekas per
daug nevertina, nes jų perka
moji galia beveik neegzistuoja.
Vadinasi, niekas neišeis elge
tomis, jeigu pasitaikiusį centą
įmes į taupomąją dėžutę, paskui
atneš į mokyklą ir subers į
bendrą kasą.
Iki mokslo metų galo kiekvie-

na lituanistinė mokykla tikrai
nustebs susirinkusia centukų
suma, o visos santaupos iš visų
mokyklų jau galėtų padaryti
nemažą skirtumą Lietuvos naš
laičių ar pačių neturtingiausių
vaikučių gyvenime. Net ir patys
jauniausi mūsų lituanistinių
mokyklų mokinukai, be abejo,
parodytų nemažai entuziazmo
šiam projektui. Juk jis panašus
į savotišką žaidimą, kur tei
giami rezultatai, t.y. laimė
jimas, užtikrintas.
Jeigu centukų rinkimas būtų
per didelė našta lituanistinėms
mokykloms, galbūt — nors
mažesniu mastu — šio projekto
galėtų imtis skautai, atei
tininkai ar kuris kitas jaunimo
būrys (o kodėl ne vyresnieji, ko
dėl ne suaugusiųjų organiza
cijos?). Kai šen ar ten reikalinga
parama, o pastaruoju metu tos
paramos labai daug kur reikia,
paprastai norima veikti plačiais
mostais, minimi milžiniški skai
čiai, didelės sumos. Visa tai
kiek pritrenkia būsimą auko
toją, žmonės pasijunta, lyg į per
gilų vandenį įsibridę. Einant
mažais žingsneliais, daug toliau
galima nukeliauti, ilgiau nepa
vargti, nes, atsistojus prieš
didelį darbą ar reikalavimą, pri
trūksta jėgų, net jo nepradėjus.
Mes pratę steigti milijoninius
fondus, dairytis į projektus,
kurių atlikimui reikalingi pini
gų skaičiai su daug nulių.
Žmonės jau pavargę ir nusivylę
nesibaigiančiais prašymais
aukoti. Nors išeivijos lietuviai
visuomet dosniai atsiliepdavo ir
tebeatsiliepia į aukų prašymus,
pradedame jausti nuovargį,
išsisėmimą. Reikia daug dau
giau pastangų, kad aukotojai
atsilieptų, atidarytų širdis ir
pinigines.
Galbūt toks, pusiau žaismin
gas, centų ar kitų smulkių pini
gų, kurie dažniausiai tik drasko
kišenes arba rankinukų dugne
vartaliojasi, t a u p y m a s ir
nesukrautų mums milijonų,
tačiau vis tik susidarytų ap
čiuopiamos sumos spaudai
paremti, vargstantį tautietį
tėvynėje ar išeivijoje sušelpti ar
kurį kitą gerą darbą padaryti.
Ši sugestija labai paprasta,
lengva, nei vieno neišgąsdins,
ypatingų sunkumų nei vienam
nesukels, todėl ir pamėginti ver
ta. Kas žino, gal bendras smul
kių pinigėlių taupymas net
suvienytų mėgstančią tarpu
savyje nesutarti išeiviją? (Ne
bent paskui būtų ginčijamasi,
kam surinktus pinigus skirti...)
D.B.

BUROKEVIČIAUS PASISAKYMAS
APIE PREZ. BRAZAUSKĄ
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valandėlė

SVC. TREJYBĖS MEILĖ

Švenčiausiosios Trejybės šve- ypač psalmėse bei kituose Seno
Vilniuje leidžiamas dienrašus
tės
skaitiniuose girdime, kaip jo Testamento vadinamuose Iš
buržuaziniu
nacionalizmu
ir
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
„Lietuvos aidas" š.m. gegužės
Senojo
ir Naujojo Testamento ti minties raštuose, išryškinamos
konvergencijos teorija. Jo įsi
5 d. išspausdino sutrumpintą būtų išvengta tų įvykių.
tikinimų esmė cokia: tam tikros kintieji patyrė Dievą ir į jį tos Dievo savybės, kurias pir
pokalbį su M. Burokevičiumi iš
Sausio 13-ąja nebuvo siekia socialistinės ekonomikos pusės atsiliepė. Girdėdami šiuos skai mieji krikščionys atpažino esant
,,Glasnost" laikraščio.
ma prievarta nuversti Lands turi susilieti su kapitalistine tinius, ir mes esame kviečiami Dievo-Kristaus Dvasia.
Yra verta susipažinti su to po bergio vyriausybę. Sovietų Są ekonomika.
suvokti, kaip patiriame Dievą
Tad nenuostabu, kad ir pir
kalbio ištraukomis, nes jos jungos konstitucija ypatingais
Jis — dvilypė asmenybė. Vie savame gyvenime — ypač, ką mieji krikščionys, Senojo Tes
tiesiogiai kalba apie dabartinį atvejai numatė prezidento val ną kalba Lietuvoje, visai ką kita naujo Dievas mums apie save tamento tradicijose išmokę
Lietuvos Respublikos preziden dymą.
— užsienyje, vieną kalba, kita apreiškė.
pažinti tikrojo Dievo bruožus,
tą Algirdą Brazauską.
Dažnai protestantų sektantai ypatybes, mokėjo pasiduoti
„Ne mes, Lietuvos komunis daro.
Įdomus M. Burokevičiaus pa tai, o ištikimas M. Gorbačiovo
Iki 1991 metų rugpjūčio įvy katalikams priekaištauja, kad Dievo Dvasios veikimui, kaip
reiškimas, kad Lietuvos Komu pasekėjas, buvęs LKP (Savano kių mes su juo susitikinėjome Švč. Trejybės doktrina yra ka tai, dar Kristui negimus, padarė
nistų partija nepersikėlė į Ru riškos) CK pirmasis sekretorius, Lietuvos komunistų partijos CK talikų išgalvotas dalykas. Kiti pranašai, jo motina Marija, šv.
siją. Ji nelegaliomis sąlygomis demtrudovikų lyderis A. Bra pastate, aptarinėjome pribren teigia, kad tai tik Naujojo Tes Jono Krikštytojo tėvai Zacha
dirba Lietuvoje. Darbui vado zauskas buvo prezidento valdy dusias problemas, tačiau jis bi t a m e n t o bendruomenės iš rijas ir Elzbieta ir, be abejo,
vauja LKP CK sekretoriatas, mo Lietuvoje idėjos krikštatėvis jojo viešumos. Jis net rinkimų radimas, neturintis pagrindo daugelis kitų, kurių vardai liko
esantis Lietuvos Respublikos te dar 1990 metų pavasarį. Apie kampanijos į Lietuvos Seimą Senojo Testamento apreiškime. neįrašyti Šventajame Rašte.
išvakarėse 1992 metais ieškojo Abu tvirtinimai klaidingi, kaip Svarbu suprasti, jog Mozė,
ritorijoje.
tai byloja dokumentai.
Toliau M. Burokevičius kalba, Norėdami išvengti kraujo pra ryšių su Lietuvos komunistų matome šios šventės Mišių skai pranašai bei kiti Senojo Tes
kad Lietuvoje vyko aštri kova liejimo, mes irgi pritarėme pre partijos atstovais.
tiniuose, nors tenka pastebėti, tamento šventieji bendravo ne
dėl valdžios tarp Vytauto Land zidento valdymui, sutikus Lie
Gorbačiovo idėjų šalininkas, jog juose girdime ne doktrinos tik su vienu Dievo asmeniu —
sbergio — Kazimieros Prunskie tuvos Aukščiausiajai Tarybai". jis buvo jo valios vykdytojas, dėstymą, o tikinčiųjų patirtį.
Tėvu, bet su tuo pačiu, trinės ir Algirdo Brazausko vy Prezidento valdymo idėjai labai didžiavosi draugyste su
Pirmajame skaitinyje iš Iš asmeniu Dievu, kuris visuomet
riausybės.
ėjimo knygos (Iš 34:4-6, 8-9), Mo buvo, bet kuris įsikūnijo Jėzuje
Gorbačiovas pritarė, kai tik juo".
„Dalis deputatų, vadovauja buvo pastebėtas Landsbergio
M. Burokevičius baigia po zė, vykdydamas Dievo įsakymą, ir veikė per savo Dvasią konkre
mų demtrudovikų (? V.Š.), ren nepaklusnumas.
kalbį pareiškimu: „Komunistai a k m e n s plokštėm nešinas, čiuose istoriniuose įvykiuose.
gėsi nuversti Vyt. Landsbergį iš Štai ką toliau sako M. Buro siekia, kad būtų pakeisti an užlipo į Sinajaus kalną ir ten iš
Antrajame skaitinyje iš šv.
Lietuvos Aukščiausiosios Tary kevičius apie A. Brazauską, jį tiliaudiniai, antidemokratiniai tarė Dievo vardą — Jahvė. Pauliaus antrojo laiško Korinto
bos pirmininko posto. Tačiau išrinkus Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriuos anksčiau pri Tuomet Dievas sušuko: „Jahvė tikintiesiems pabaigos (2 Kor
Landsbergis juos pergudravo ir prezidentu:
ėmė Landsbergio vadovaujamas yra palankus ir atjaučiantis 13:11-13) išgirstame kitą Dievo
nuvertė Prunskienės - Brazaus
Dievas, kantrus, maloningas, apsireiškimo patirtį, kuri iš
„Brazauskas — sudėtinga as parlamentas.
ko vyriausybę.
menybė. Praktikas. Jis suma
Mes — prieš nepriklausomos teisingas". Mozė, patikėjęs šiuo reiškiama Dievo asmenų veiks
Lietuvos Komunistų partija nus ekonomistas, turi pramo Lietuvos valstybės pajungimą Dievo apsireiškimu ir pajutęs, mais: „Viešpaties Jėzaus Kris
nedalyvavo šių grupuočių kovo nės gamybos organizatoriaus ekonominėms, politinėms ir jog toks Dievas iš tikrųjų gali taus malonė, Dievo meilė ir
je, bet mes matėme, kad pavojų gabumų.
karinėms Vakarų sistemoms, bendrauti su nuodėmingais, Šventosios Dvasios bendrystė
Lietuvai kelia asmeninė Lands Buvo komunistų partijos CK prieš Lietuvos pavertimą NATO klystančiais žmonėmis, kniūps tebūna su jumis visais!" Čia šv.
bergio diktatūra. Todėl mes pa pirmasis sekretorius, tapo ir JAV placdarmu".
čias ėmė maldauti, kad Viešpats P a u l i u s
specialiai
mini
dėjome Kazimierai Prunskienei renegatu, leiboristų judėjimo
keliautų
su
šia
savo
tauta.
Atrodo, kad jokių komentarų
kiekvieną Švč. Trejybės asmenį,
susitikti su Sovietų Sąjungos Lietuvoje veikėju. Ėmė neap prie šio pokalbio turinio ne Pripažinęs, jog tai „kieta bet iškelia jų veikimą, per kurį
prezidentu Gorbačiovu.
kęsti SSSR, žavisi kapitalis reikia. Čia norėta tik supa sprandė tauta", jis vis tik pra tikinčiųjų bendruomenė juos
Pagaliau nugalėjo ambicijos, tiniais Vakarais.
žindinti skaitytojus su komu šo: „Tačiau dovanok mums suvokia: Kristų per jo teikiamą
ir valdžią visiškai užgrobė V. Krizės Lietuvoje gilėjimas nisto Mykolo Burokevičiaus ir kaltę bei nuodėmę ir leisk malonę, Tėvą per jo meilę, ir
Landsbergis — G. Vagnorius. verčia jį gerinti ekonominius Lietuvos komunistų partijos mums būti tava nuosavybe". Dvasią — per tai, kad ji sukuria
Kai nuvirto K. Prunskienės santykius su Baltarusija, Rusi narių nuomonėmis apie buvusį Žinome, kad Dievas išklausė ryšius tarp tikinčiųjų, juos su
vyriausybė, Gorbačiovas tuojau ja, kitomis buvusiomis SSSR tos partijos CV pirmąjį sekre Mozės prašymo.
buria draugystėn.
pat parengė A. Brazauskui spe respublikomis. Brazausko pozi torių, dabartinį Lietuvos prez.
Šiame aprašyme, kaip Mozė
Svarbu atkreipti dėmesį ir į
cialų lėktuvą, kad jis skristų į cija grindžiama lietuviškuoju Algirdą Brazauską.
patyrė Dievą Sinajaus kalne, šv. Pauliaus sąmoningą tvarką,
Maskvą susitikti su Sovietų Są
yra matomas trilypis Dievo minint Švč. Trejybės asmenis:
jungos prezidentu.
suvokimas: 1. Dievas pats savy pirma — Sūnus, paskui Tėvas ir
Tačiau, mūsų prašymu. M.
je, 2. Dievas, išeinantis iš savęs Šv. Dvasia. Tikintysis patiria
Gorbačiovas susitikti su juo
ir save apreiškiantis, 3. Dievas, Dievo meilę pirmiausia per Jė
atsisakė. Vietoj A. Brazausko į
Mozės širdyje įžiebiantis jo zų Kristų, kuris savo gyvenimą
Maskvą, M. Gorbačiovo nurody
a t s i l i e p i m ą į Dievo savęs ir gyvybę pašventė, kad išgelbė
mu, iš Mozambiko buvo iškvies
apreiškimą. Tai atitinka ir Nau tų žmogų, o ši patirtis traukia
tas V. Sakalauskas".
jojo Testamento įvardintiems žmones burtis j Kristaus-Dievo
Pasak M. Burokevičiaus, 1991
trims Dievo asmenims: Dievas meilę suvokusiųjų bendruome
m. Sausio įvykius išprovokavo
— Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dva nę, kuri tai bendruomenei
Landsbergis ir Sąjūdis.
sia. Ta Senojo ir Naujojo Tes duoda gyvybę.
Landsbergio populiarumas
tamento tiesa yra išsakoma ir
Evangelija pagal šv. Joną
tautoje artėjo prie kritinės ribos.
vadinamajame
Atanazo (3:16-18), ypač 16-oji eilutė,
Jo autoritetas mažėjo taip grei
Tikėjimo išpažinime: „Tėvas glaustai išreiškia triasmenio
tai, kad jam grėsė valdžios nete
yra Viešpats, Sūnus yra Viešpa Dievo meilės veiksmą Kristuje,
kimas. Jis ieškojo išeities ir ją
ts, Šventoji Dvasia yra Viešpats. ir tuo evangelistas susumuoja
rado: tai buvo susidūrimas su
Tačiau yra ne trys viešpačiai, o visos savo evangelijos vedamąją
Sovietų kariuomene.
vienas Viešpats".
mintį: „Dievas taip pamilo
Įvykių išvakarėse Landsbergį
Nors Senajame Testamente pasaulį, jog atidavė savo viena
aplankiusi Lietuvos inteligentų
Dievas nėra minimas, kaip tri- tinį Sūnų, kad kiekvienas, ku
grupė įspėjo, kad sovietų kariuo
asmeninis, šiame skaitinyje ma ris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų
menės ir jos valdžios atžvilgiu
tome tas pačias Dievo savybes, amžinąjį gyvenimą". Su nuosta
Indrė Tijūnėliene (dešinėje su gėlėm), pagerbta už labdaros ir visuomeninę
jis „perlenkia lazdą".
veiklą kartu su kitu 100 Čikagos moterų, š.m gegužės 22 d., vidurmiestyje kurios išryškėjo Dievo įsikū ba džiaugdamiesi tokia meile,
Toliau M. Burokevičius sako, esančiame Pritzker Parke, ir Pat Michalski, Illinois gub. Jim Edgar įstaigos nijimu Kristuje: Dievas — girdime ir Šv. Dvasios kvietimą:
jog Lietuvos partijos vadovybė etniniams reikalams vedėja.
palankus, atjaučiantis, kantrus, kaip į tą meilę atsiliepsime?
jau nieko negalėjo padaryti, kad
Nuotr. J o n o Maleiškos maloningas, teisingas. Be to.
a.j.z.

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI
MOKSLAI
VYTAUTAS VOLERTAS
7
Bailiai įžengęs vidun, tądien ant gimnazijos ilgo
koridoriaus durų jokių kreidos žymių jau neradau. Ka
bojo gražios baltos lentelės su juodomis raidėmis Sura
dau aiškų užrašą, „II klasė", nors toje lentelėje buvo
pridėta dar kažkas nesuprantamo. įėjau į tą klasę,
ramiai atsisėdau, o kiti vaikai žiūrėjo į mane kaip į
indėną. Prasidėjo mano pirmoji pamoka gimnazijoje.
Mokytojas skaitė pavardes, reikėjo atsistoti ir atsiliep
ti. Bet manosios nepaminėjo.
— Gal yra tokių, kurių nepašaukiau, — klausė, ir
aš atsistojau. — Kaip tavo pavardė?
Atsakiau.
— Iš kur atsiradai?
— Laikiau egzaminus į antrą klasę.
— Rodosi, neišlaikei. Po pamokos eisime kartu.
Vaje, vaje, neišlaikiau egzaminų... Kas dabar bus?
Suspaudė toks rūpestis, kad nei ką mačiau, nei gir
dėjau. O kai mane po pamokos nusivedė į mokytojų
kambarį, visas rūpestis dingo: ant lentynos >tovėjo
kelių labai gražių paukščių iškamšos, ir aš negalėjau
jomis atsigrožėti. Iki tol nežinojau, kad pasaulyje galėjo
tokių dalykų būti. Mokytojas kalbėjosi su vienais, su
kitais, vartė popierius, pagaliau tarė lemtingą spren
dimą:
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos rengtame a a. Antano Olio 35 m. mir
— Tu, vaikeli, blogoje klasėje pakliuvai. Eik į
ties paminėjmas Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzbaecher, vadovavusi programai,
Antrąją
B, ne į Antrąją A. Ar žinai, kur ji yra 0 Palauk,
ir Stasys Briedis, sąjungos vicepirmininkas.
Nuotr Irenos Kriaučeliūnienės parodysiu.

Ir parodė. Toje Antrojoje B artimiausia pamoka
buvo lietuvių kalba. Atėjo graži mokytoja. Ona Birietaitė. Maloni, rimta, kurią pamėgau ir kuri turėjo man
daug įtakos. Ji vel skaitė mokinių sąrašą.
— Tai kur pirmąją pamoką praleidai? Čia
pažymėta, kad tavęs nebuvo.
Paaiškinau, kiek galėjau, o ji sugalvojo patikrinti,
koks čia vaikas atsirado. Padavė atverstą knygą ir liepė
skaityti. Tai buvo Biliūno apsakymėlis „Lazda",
kuriame senelis pasakoja kampe stovėjusios lazdos i«
toriją. Kadangi pasakoja senelis, tad reikia senelio
balsu skaityti. Ir pravėriau savo burnelę, kiek galima
labiau balsą sustorinęs. O vaikai, vaikai! Visa klase
prapliupo juoku... Lioviausi skaityti, stovėjau paraudęs
ir jaučiausi blogiau, kaip pirmos pamokos metu, kai
buvo suabejota, ar egzaminus išlaikiau. Mokytoja grei
tai vaikus nuramino ir mane paguodė;
— Taip reikia skaityti. O jūs nesijuokite, jei
nesuprantate! Kokią mokyklą baigei?
— Noragėlių.
— Koks ten buvo mokytojas?
— Juozas Akucevičius.
Nei mokykla, nei mokytojo pavardė, atrodė, jai
nieko nesakė. Tačiau mano skaitymą stipriai išgyrė
ir tuo gyrimu tapau pilnateisiu šios klasės nariu
Baigėsi mano, Juozapavičių žmogelio, kančios. įlipau
į gimnazisto garbę.
Alytaus gimnazija, mano iki šios dienos išlikusiu
galvojimu, buvo rimčiausia institucija apskrity ir viena
geriausių aukštesnių mokyklų visoje Lietuvoje. Tai
natūralių pastangų, rimtų mokytojų ir visuomenes
rūpestingos paramos rezultatas. Ji tada glaudėsi
buvusių caro kareivinių ilgame, mediniame pastate,
priešais miesto parką, šalimais Laisvės paminklo.

Aplink supo miškas. Tąmet ją lankė apie 350 mokinių,
bet skaičius kasmet sparčiai augo. Greitai šių patalpų
neužteko, reikėjo dviejų pamainų, reikėjo ieškoti ir vie
tos privačiuose pastatuose. Po poros metų gimnazija
jau buvo išsibarsčiusi trijose vietose: pirmininės
patalpos, tas ilgas, mėlynas pastatas, gimnazistų
vadinamas Arklidėmis; tolėliau, miške, buvo
ŠpokinyČia; kiek arčiau - Meškos ausis. Aš visą savo
mokymąsi praleidau Arklidėse.
Gimnazijai vadovavo ramus pedagogas, direktorius
Steponas Vaitkevičius. 1935 jį kažkur iškėlė, o 1941
išvežė į Sibirą. Ten jis mirė. Gimnazijos inspektorius
tada vicedirektorium niekas nevadino) buvo Žėkevičius.
jaunas vyras. Alytuje jį laikė tautininkų atsiųstu
patikėtiniu. Garsūs buvo du viešai kairieji mokytojai:
Kazys Klimavičius ir M. Gavelis. Pirmąjį, po kelerių
metų tautininkų išsiųstą pensijon, atėję bolševikai
padarė Nusipelniusiu mokytoju, o antrąjį taip pat
pagerbė — išsiuntė į Sibirą.
Štai mano atminty giliausiai įstrigę pirmieji moky
tojai. Trejus metus lietuvių kalbą man dėstė
jau minėtoji Ona Birietaitė. Vokiečių kalbą nuo pra
džios iki gimnazijos pabaigos mokė Večiorkienė, graži,
elegantiška, smulkutė moteris, tačiau stokojusi šilumos
ir mokytojos talento. Antroje klasėje tikybos mokvtojas
ir auklėtojas buvo tasai, pas mane pranašų ieškojęs,
kunigas Pijus Kirvelaitis. Nepamirštamas yra muzikas
Stasys Navickas, nekrėtęs juokų, bet geras žmogus.
Nors j antrą klasę atėjau be jokių muzikos mokslų,
greitai prisivijau kitus ir pavasarį jau mokėjau fis
harmonija pagriežti „Tupi žvirblis kamine su lapine
kepure. Tu žvirbleli pulsi, visas susikulsi'*.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 5 d.

HORIZONTAI
PABRĖŽTI IŠEIVIJOS
ĮNAŠĄ Į LIETUVOS
KULTŪRA
Š. m. lapkričio 24-28 d. lie
tuvių pasaulio centre, Lemonte
ir Jaunimo centre, Čikagoje
vyks Aštuntasis Mokslo i r
kūrybos simpoziumas. Šį kartą
kalbamės su simpoziumo orga
nizacinio komiteto pirmininku
Albinu Karnium.
— Mielas Karniau, Tamstą
pažįstu nuo 1952 m., kai kar
tu lankėm ir baigėm Loyolos
universiteto globojamą Žur
nalistikos seminarą. Netru
kus po to J ū s persikelete į
Floridą ir St. Petersburgo lie
tuvių telkinyje tapote neeili
niu veikėju per kelis dešimt
Albinas Karnius
mečius. Sakykit, kas privertė
— E s a t V I I I Mokslo ir
palikti ten visuomeninio dar
k
ū
r y b o s simpoziumo organi
bo laukus ir persikelti į paly
ginti ramų bei nuošalų Michi- z a c i n i o k o m i t e t o pirminin
gano ežero pakraštį Indianos k a s . T a d m a l o n ė k i t e paaiš
k i n t i , k o k i u s d a r b u s Jūsų
valstijoje?
— Turbūt kiekvieno žmogaus p a r e i g o s a p i m a ? Kokie Jūsų
gyvenime įvyksta daug nenu s a n t y k i a i su simpoziumo Ta
matytų dalykų. Iš Čikagos į r y b a ?
— Kai Aštuntojo simpoziumo
Floridą — St. Petersburgą —
Tarybos
pirmininkas su keliais
buvau darbovietės perkeltas
1958 metais. Ten išyvenome 32 Tarybos nariais pradėjo mane
metus. Ten užaugo, išsimoksli kalbinti organizacinio komiteto
no ir sukūrė šeimas mūsų du pirmininko pareigoms, nedaug
sūnūs. Pats St. Petersburgas teturėjau nuovokos, ką ir kaip
mūsų persikėlimo metu buvo reikės daryti. Tačiau, susipa
laikomas tik „pensininkų žinus su praeitų simpoziumų ar
miestu", nes šiltos, be sniego chyvais, reikalai pradėjo aiškė
žiemos, švelnus klimatas yra ti, juo labiau, kad organiza
labai patrauklus ir sveikas ciniame komitete yra daug as
vyresnio amžiaus žmonėms. Per menų, kurie turi vieno ar net
30 metų daug kas pasikeitė — keleto praėjusių simpoziumų
miestas išaugo, sumodernėjo, organizavimo patyrimą, tai,
„atjaunėjo", tačiau nepasidarė k l a u s i m u i a r abejonei iškilus,
tiek didelis, kad būtų nepatogu visuomet gauni patarimą.
Kalbant apie darbus, tai mūsų
gyventi. Jautėmės, kad pasi
komitetas
ir yra tas vienetas,
darėme to miesto dalis ir ne
kuris
rūpinasi,
kad tai, ką
galvojome keltis niekur kitur,
ypač priartėjus pensijos amžiui. planuoja Mokslinės programos
Atsikelti į Michiana Shores pri komitetas, būtų sėkmingai įgy
vertė šeimos reikalai. Senatvėje vendinta. Mes rūpinamės patal
sunegalavus žmonos mamai, pomis susipažinimo vakarui, pa
vienam asmeniui pasidarė per skaitoms, parodoms, literatūros
sunku ją prižiūrėti. Žmonos ir muzikos vakarui, pokyliui,
sesuo, jau anksčiau apsigyvenu e k u m e n i n ė m s pamaldoms ir
si Michiana Shores, nenorėjo simpoziumo uždarymui. Reikia
keltis Floridon dėl neįprasto, apmokėti keliones ir surasti,
karšto klimato, tai beliko viena k u r apgyvendinti mokslininkus
išeitis-likviduoti nuosavybę St. iš Lietuvos, kurių dėl lėšų sto
Petersburge ir persikelti į kos šiemet b u s daug mažiau, ne
Michiana Shores, kur pasikeis gu Šeštame simpoziume, reng
damos dukros prižiūri savo ma t a m e prieš ketverius metus.
Labai daug dėmesio kreipiame
mą.
— Kurias svarbesnes visuo į lėšų telkimo komisiją, kuriai
menines pareigas teko atlikti vadovauja žinoma visuomeni
n i n k e Birutė Jasaitienė, nes
praeityje?
— Po keletos metų nuo mūsų nuo visuomenės paramos pri
atvažiavimo į Floridą pradėjo k l a u s y s simpoziumo sėkmė.
atvažiuoti ir daugiau lietuvių, Mūsų pareiga rūpintis išleisti
kurie jau daugiausia buvo išėję Aštuntojo simpoziumo leidinį,
pensijon. Tada jie apsigyven t r u m p a i aprašant dalyvaujan
davo Miami arba St. Petersbur- čius mokslininkus ir jų paskaitų
go-Tampos apylinkėse. St. Pe t e m a s . Taip pat simpoziumo
tersburge pradėjome organizuo proga r e n g i a m a lietuvių daili
ti klubą, norėdami suburti dau ninkų paroda Lietuvių pasaulio
giau žmonių, kad galėtume pa centre, Lemonte, kurios ruoša
sistatyti savo — lietuvių — na krinta ant mūsų komiteto narės
mus, nes be savo pastogės veik D. Šlenienės pečių. Galimas
lai lietuvis vis tiek jaučiasi, kaip dalykas, kad t a pačia proga pa
kampininkas. Kas buvo užpla vyks surengti daugiau parodų
nuota, įvykdyti — klubas įsteig Čikagoje. Taip pat mūsų darbas
tas 1961 m. rudenį, o jau 1964 y r a ir atvykusių mokslininkų
m. Vasario 16 šventėm savuose bei kitų simpoziumo dalyvių
namuose, kuriuos 1976 m. vėl r e g i s t r a c i j a . Tvarkome ir
reikėjo gerokai praplėsti, nes susipažinimo vakaro, pokylio ir
pirmojo plano pastatas pasidarė simpoziumo uždarymo progra
per mažas. Tam klubui teko pir mą. Savo darbus deriname su
mininkauti nuo 1965 m. pra Mokslinės programos komiteto
džios septynerius metus, vėliau, pirmininku dr. Kęstučiu Kebliu
su pertraukomis, ir vėl tiek pat. ir, žinoma, su Aštuntojo simpo
Dirbant su klubu, tekdavo susi ziumo taryba, su kuria santy
pažinti su daug naujų, įdomių, kiai y r a labai geri — iš ten gau
daugeliu atvejų skirtingų, as name daug gerų patarimų.
menų. Daugelis jų mielai padė
— Kvieslyje nurodoma, kad
davo dirbti klube — valdyboje, s i m p o z i u m o dienomis vyks
direktoriuose ar kitose parei p a r o d o s , l i t e r a t ū r o s ir muzi
gose. Pirmininkaujant klubui, k o s v a k a r a s . Ar ir tie rengi
tekdavo rengti nemažai koncer n i a i y r a o r g a n i z a c i n i o komi
tų, suvažiavimų, akademijų, t e t o žinioje: pvz. dailininkų,
pobūvių. Mano manymu, darbas r a š y t o j ų , muzikų, kurie daly
su Floridos Amerikos Lietuvių v a u s p r o g r a m o j e , parinki
klubu St. Petersburge ir buvo m a s ?
mano gyvenime svarbiausios vi
— K a i p jau minėjau, visos pa
suomeninės pareigos.
rodos y r a mūsų žinioje, taip pat

DOMICĖLEI PETRUTYTEI

80 METŲ
Prieš daugelį metų Lietuvoje
pirmą kartą pamačiau Domicėlę
mažų vaikų kambaryje. Vaikų
buvo dvidešimt, ir buvo tylu
kaip bažnyčioje. Jų auklėtoja
buvo graži moteris, didelėm,
mėlynom akim. Akys tokios di
delės, mėlynos, ramios. Ramy
bė dvelkė išjos visos asmenybės.
Tokia jinai yra ir šiandieną,
nors amžius savo padarė, bet
akys liko tos pačios... Nepri
klausomos Lietuvos gyvenime ji
yra žinoma kaip montesorininkė.
Domicėlė Petrutytė gimė 1913
m. vasario 13 d. Plungėje baigė
realinę gimnaziją. Gyvenimas
pakrypo savotiška kryptimi, kai
ji sutiko pedagogę Mariją
Varnienę ir jos vyrą dailininką
Adomą Varną. M. Varnienė bu
vo pirmoji montesorininkė, at
nešusi Montessori m3todą Lie
tuvon. Jos Montessori Vaikų
nameliai Kaune buvo vieninte
liai Lietuvoje.
Iki Lietuvos nepriklausomy
bės praradimo 1940 m. Domicė
lė jau buvo baigusi gimnaziją ir
Švietimo ministerijos ruošia
mus kursus pradžios mokyklos
mokytojos cenzui įsigyti. 1934
m. lankė XX-sius tarptautinius
Montessori kursus Nicoje, Pran
cūzijoje, kur dėstė dr. Maria
Montessori. Ten gavo diplomą
dirbti su priešmokyklinio am
žiaus vaikais nuo 2.5 iki 7 m.
amž. 1937 m. Tarptautinio Mon
tessori kongreso metu Kopenha
goje, Danijoje, dr. M. Montessori
įteikė Domicėlei diplomą, sutei
kiantį teisę dirbti su mokiniais
nuo 6 iki 9 m., vartojant Mon
tessori metodą. 1932-1934 m.
Domicėlė dirbo kaip auklėtoja
pranciškonių vienuolių Vaikų
nameliuose, Kaune. 1934 m.,
grįžusi iš Nicos, persikėlė gy
venti pas A. ir M. Varnus, Kau
ne. Nuo tada dirbo pas M.Var
nienę, jos išlaikomuose priva
čiuose Montessori Vaikų name
liuose.
1939 m. Domicėlė stažavosi
dr. Maria Montessori vadovau
jamoje mokykloje, Laren, Olan
dijoje. Taigi ji buvo praktiškai
ir teoretiškai paruošta būti
auklėtoja ir mokytoja, taikant
Montessori metodą ir vyresnių
klasių mokiniams.
1937 m. Švietimo ministerija
davė M. Varnienei leidimą tu
rėti, kaip tąsą prie Vaikų name
lių, ir pradžios mokyklą, pava
dintą, „Bandomoji Montessori
pradžios mokykla". 1940 m.
bandymas pasiteisino, ir Švieti
mo ministras J. Tonkūnas buvo
davęs leidimą nuo rudens vadin
tis „Pavyzdine Montessori pra
džios mokykla". Pavasarį bai
giamųjų egzaminų rezultatai
buvo labai geri.
1940 m. komunizmui įsibro
vus Lietuvon, kaip visos švieti
mo įstaigos, taip ir montesoriniai Vaikų nameliai buvo užda
ryti, net ir Montessori vardas
buvo uždraustas minėti. Bet D.
ir literatūros ir muzikos vaka
ras. Šio vakaro komisijai vado
vauja Irena Kerelienė, o dėl
vakaro programos ji tariasi su
rašytojais,
teatralais ir
muzikais. Tikimės, kad netoli
moje ateityje jau galėsime
paskelbti galutinę šio vakaro
programą ir jos atlikėjus.
— Ką dar galite pasakyti
apie s a v o pareigas?
— Kadangi šis simpoziumas
privalo pabrėžti išeivijos įnašą
į Lietuvos kultūrą, tai mūsų pa
reiga, tarp kitų simpoziumo
darbų, yra atkreipti visos lie
tuviškosios visuomenės dėmesį
į jo svarbą išeivijos gyvenimui
ir jame dalyvauti. Kas ketvirti
metai vykstą simpoziumai paro
do išeivijos lietuvių mokslinį
pajėgumą ir, nepaisant atsiektų
mokslo aukštumų, norą, per tas
keletą dienų pabendrauti su
savo tėvynainiais jaukioje, lie
tuviškoje aplinkoje.
VI. R .

Petrutytė ir M. Varnienė tęsė
darbą montesoriškai, vardo neminėdamos. Vokiečių okupaci
jos metu abidvi auklėtojos, M.
Varnienė ir D. Petrutytė, dirbo
Žaliakalnyje, Aušros gatvėje.
Tuo iaiku susipažinau su abiem
auklėtojom. Buvau tik baigusi
Vilniaus universiteto (1942 m.)
filosofijos fakultetą pedagogikos
pagrindu ir buvau Montessori
sistemos priešininkė. Tos mėly
nos Domicėlės akys ir estetiniai
paruoštos montesorinės priemo
nės, o vėliau ir pats metodas
padarė mane Montessori idėjų
gerbėja. Tokia esu ir šiandien.
Mūsų sūnus Vytenis lankė Vai
kų namelius Aušros g-vėje
1943-1944 m.
1944 m. dėl karo eigos Domi
cėlė su A. ir M. Varnais, kaip ir
daugelis lietuvių, pasitraukė į
Vakarus,
kad i š v e n g t ų
grįžtančių „draugų" iš Rytų.
Brangiausias turtas — visos
montesorinės priemonės — liko
Lietuvoje ir yra visiškai dingu
sios. Karo metą jie praleido Ravensburge, Vokietijoje, prie
Bodensee ežero. Karui pasibai
gus, šitie trys Montessori entu
ziastai vėl kibo į darbą, vėl
pasigamino Montessori priemo
nes, atkūrė lietuvių kalbos
gramatiką i r sintaksę pagal
montesorinius principus. M.
Varnienė vėl atidarė vaikų n a j
mėlius 2.5-9 metų vaikams. Ji
dirbo su priešmokyklinio — Do
micėlė su mokyklinio amžiaus
vaikais. Ši mokyklėlė veikė 3
metus. 1949 m. D. Petrutytė su
A. ir M. Varnais išemigravo į
JAV. Su savim jie atsivežė savo
pasigamintas m o n t e s o r i n ė s
priemones.
Amerikoje D. Petrutytė su
Varnais apsistojo Čikagoje.
Kaip mūsų visų dauguma, taip
ir jie, „kalė" fabrike pragyveni
mui taip reikalingą dolerį. Ta
čiau šeštadieniais ir sekmadie
niais skaitė paskaitas tėvams
apie vaiko auklėjimą montesoriniais principais ir apie tau
tiškumo išlaikymą šeimoje. D.
Petrutytė nuolat rašė periodinė
je spaudoje kaip svetimam kraš
te išlaikyti savo kalbą, papro
čius. Dalyvavo ir amerikiečių
spaudoje: „The Triangle" žurna
luose skleisdama montesorinės
mintis. Ji kaip ambasadorė at
stovavo Lietuvai Amerikos
montesorininkų tarpe. 1957 m.
D. Petrutytė su A. ir M. Varnais
įsigijo namą, ant kurio prisi
statė antrą aukštą. Ten buvo
įrengta Adomo Varno paveiks
lų studija ir galerija.
1958 m. D. Petrutytė su M.
Varniene įsteigė Amerikos Lie
tuvių Montessori draugiją ir
buvo jos pirmininkė. 1959 m. M.
Varnienė įsteigė „Lietuvių
vaikų židinėlį", kuriame buvo
globojami 6 vaikai. Domicėlė
išėjo iš gerai apmokamo darbo
fabrike ir pradėjo auklėti lietu
viukus; kreipdama ypatingą dė
mesį į lietuvių kalbą, kultūrą ir
papročius.

WhoCares?
He Cares.

Jom with us to proclaim
His Gospel so that all will
know His love.
THE MARIANS OF THE
IMMACULA TE CONCEPTJON...
Foundedm 1673, an internationai
community of Priests and Brothers
who, through action, teaching the
power ofChnst's bve with locations
around the worid.
Contact: Fr. BM Hayvvard, M.I.C.
Vocation Director
Congregation of Marians
Thompson, CT 06277
(203) 923-9565

Domicėlė Petrutytė.

Tai buvo heroiškas darbas. M.
Varnienė ir D. Petrutytė atida
vė beveik visus savo namus vai
kų auklėjimui, sau pasilikę tik
du kambarius. Kai kuriuos vai
kus reikėjo iš ryto į Židinėlį
atsivežti ir vakarop grąžinti
namo. Tai atliko D. Petrutytė su
savo mašina. Po sėkmingo metų
darbo iš valdžios įstaigų buvo
gautas leidimas laikyti 8 vai
kus.
Vakarais tėvai rinkdavosi į
Židinėlį, kur jiems D. Petruty
tė skaitė paskaitas ir vedė kur
sus apie vaikų auklėjimą šeimo
je. 1962 m. buvo išleista 12 pa
skaitų: „Vaiko auklėjimas šei
moje". Taip buvo įsteigtas „Mo
tinų centras Čikagoje." Moti
noms prašant, D. Petrutytė
paruošė specialius kursus jau
noms mergaitėms, kurios eida
vo dirbti į šeimas prižiūrėti vaikų.
Židinėlis ir Motinų centras
veikė 4 metus, tikėdamasis ko
kios nors paramos iš Lietuvių
bendruomenės, lietuviškų para
pijų ar vienuolynų. Nesulaukė
jokios paramos — vis būdavo at
sakoma, kad čia ne mūsų reika
las, tegul motinos rūpinasi. Ma
žas vaikas niekam nerūpėjo, gal
tik motinoms ir Donneelei. To
dėl reikėjo pakeisti darbo kryp
tį ir susitaikyti su realybe.
Jų darbas neliko nepastebėtas
amerikiečių. J a u 1962 m. Židi
nėlį gausiai lankė pedagogai iš
arti ir iš toli. Nancy Rambush,
Montessori sąjūdžio atkūrėja
Amerikoje, žavėjosi darbu Židi
nėlyje. 1964 m. Amerikos Mon
tessori sąjunga (American Mon
tessori Society) pakvietė D.
Petrutytę vadovauti Montessori
auklėtojų kursams, Oak Park,
IL, kurie buvo pirmieji JAV vidurvakariuose. Tai buvo didelis
Domicėlės laimėjimas. Mūsų vi
suomenė nesuprato ir neįverti
no, ką savo tarpe turi. D. Pet
rutytė skaitė paskaitas, turėjo
parodomąją klasę kartu su M.
Varniene. Po to dar kelerius
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metus Domicėlė vedė Montes
sori seminarus amerikiečiams.
1965 m. Amerikos Montessori
sąjunga davė Petrutytei diplo
mą dirbti auklėtoja ir mokyto
ja Amerikos Montessori Vaikų
nameliuose bei mokyklose. Be
to, D. Petrutytė buvo 3 kartus
apdovanota specialiais žymeni
mis už darbą Montessori sąjūdy
je Amerikoje.
1978 m. Petrutytei sukako 65
metai, išėjo į pensiją, žinoma, ne
poilsiauti, bet tęsti savo pa
sirinktąją gyvenimo misiją. Ket
verius metus ji slaugė Adomą ir
Mariją Varnus, įdėdama daug
meilės ir širdies. Adomas Var
nas mirė 1979 m., sulaukęs 100
metų amžiaus. Tai buvo šviesus
žmogus, didis lietuvis patriotas
ir žymus dailininkas. Marija
Varnienė savo sunkią ir pras
mingą gyvenimo kelionę baigė
1982 m., sulaukusi 96 metų am
žiaus. Domicėlė liko viena su
savo brangia idėja tarnauti
Montessori metodo atgaivini
mui Lietuvoje, ką ir darė.
Tuo laiku Lietuva dar nebuvo
laisva. Ji pradėjo ieškoti ryšių,
kad tenai būtų atgaivintas
Montessori sąjūdis. Jai atėjo į
talką dr. O. Keturkienė, su ku
ria ji susirašinėjo nuo 1972 m.
D. Petrutytė apšvietė daktarę
apie A. ir M. Varnų ir jos pačios
veiklą Vokietijoje bei JAV, taip
pat apie Montessori metodo pri
pažinimą ir sėkmę visame pa
saulyje. 1986 m. D. Petrutytė
išsikvietė dr. O Keturkienę pas
save į Čikagą, apmokėdama ke
lionę ir 4 mėnesius ją globoda
ma bei išlaikydama. Grįždama
daktarė parvežė Lietuvon didelį
kiekį montesorinių priemonių,
už kurių persiuntimą taip pat
apmokėjo Domicėlė. Vėliau vėl
buvo siunčiama nemaža siunta
montesorinių priemonių Lietu
von, jų persiuntimą apmokėjo
ALM-dr-ja. Priemonės buvo iš
statytos Pedagoginiame muzie
juje, Kaune. 1986 m., pranciško
nų vienuolės Ados Urbonaitės
pastangomis ir susilaukė didelio
susidomėjimo. Prie muziejaus
yra įkurtas Metodinis Montes
sori centras, kuriam dabar va
dovauja Julija Vaitkevičienė.
Atkūrus nepriklausomybę, dir
va montesorinėms idėjoms Lie
tuvoje yra palanki.
D. Petrutytė Lietuvoje lankėsi
tris kartus. 1991 m. įsteigė Lie
tuvos Montessori sąjungą ir
buvo išrinkta pirmąja jos pir
mininke. Visas savo santaupas
Domicėlė Petrutytė skiria pla
tesniam montesorinių idėjų įgy
vendinimui Lietuvoje, ruošiant
auklėtojas, paruošiant reprezen
tacines priemones ir t.t.
1990-1991 metais iš Lietuvos

buvo iškviestos dvi darželių
auklėtojos, Vida Gasparkaitė ir
Dalė Tilindienė vienerių metų
Montessori mokytojų kursams
Čikagoje, kuriuos jos sėkmingai
baigė. Dabar jos yra pirmosios
kregždės, skleidžiančios Mon
tessori auklėjimo idėjas Lietuvo
je. Šį kartą D. Petrutytės pa
stangas finansiškai parėmė
American Montessori Society,
Amerikos Lietuvių Montessori
dr-ja, Lietuvių fondas, Vydūno
fondas ir MECA mokytojų
kursų vadovybė. Šalia j a u
minėtų, š i lietuvio vaiko
apaštale yra iškvietusi pas save
dar 9 asmenis iš Lietuvos, kad
asmeniškai supažindintų su
Montessori idėjomis. Šio jos
užmojo neremia jokios lietu
viškos organizacijos ar fondai.
Visas išlaidas, susijusias su ke
lione ir išlaikymu, apmoka ji
pati savo sunkiai uždirbtais pi
nigais.
Ilgainiui Amerikos Lietuvių
Montessori draugija sustiprėjo,
įleido šaknis į lietuvišką visuo
menę. Montesorinė idėja pa
traukė Stasės Vaišvilienės dė
mesį, ir ji, nuvykusi į Greenwich, Connecticut, 1963 m. bai
gė montesorinius kursus. Tuo
laiku, dėka dr. L. ir I. Kriaučeliūnų geros širdies ir ALM d-jos
pastangomis, buvo įsteigti
Kriaučeliūnų vardo Vaikų na
meliai. Pirmoji jų vedėja buvo
Stasė Vaišvilienė, Po jos dirbo
Jane Juknevičienė ir kitos auk
lėtojos. Jaunoji mūsų karta iš
Marąuette Parko apylinkės kė
lėsi gyventi toliau į vakarus.
1973 m. Lemonte, ALM d-ja
įsteigė dar vienus vaikų name
lius — „Žiburėlį". Jų vedėja yra
Danutė Dirvonienė.
Tarp Amerikos Lietuvių Mon
tessori dr-jos ir Amerikos Mon
tessori dr-jos vyksta glaudus
bendradarbiavimas. 1992 m. ba
landžio 9-12 d. trisdešimt antra
me AMS seminare buvo pagerb
tos lietuvaitės motesorininkės.
Seminare dalyvavo 1,000 daly
vių iš visos Amerikos. Lietuvai
tėms buvo paskirtas atskiras
stalas. Buvo rodomos V. Mačiu
lienės paruoštos skaidrės, supa
žindinta su trumpa Lietuvos is
torija ir apibūdinta Domicėlės
bei A. ir M. Varnų veikla Lietu
voje, Vokietijoje, Amerikoje.
Lietuvaites sveikino Montessori
sąjūdžio atkūrėja Amerikoj
Nancy Rambush, kuri žadėjo pa
ti vykti Lietuvon. Amerikiečių
pastangomis ir aukomis yra
įsteigtas „Petrutis fondas", prie
jo yra prisidėję ir keletas lietu
vių. Fondo tikslas: skleisti Mon
tessori auklėjimo metodą Lietu
voje.
Elena Vasyliūnienė
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visu;i kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
..ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9525 South 79th Avenu*
IHckory HM, llllnote 60457
Tai. 708-430-7272

223 Kalvarijų gatve
VUnhM, Uetuva
Tafafonat: 77-75-57 Ir 77-«3-t2
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

m

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVE
(708) 598-9400
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ROJAUS LAIKAIS
B Ė R U O S KOSTIUMAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 5 d.
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Pavabalys

Stalino laikais, artėjnt Nau
TAI NE MAISTAS
jiems m e t a m s , Kremliaus
rūmuose buvo rengiamas didelis
IR NE VAISTAS
balius-maskaradas. Visi tuome
tiniai Kremliaus „tūzai" su
Tas bičiulis mano geras
Stalinu priešakyje ruošėsi tame
Ant manęs; deja, vis baras,
baliuje dalyvauti ir rinkosi mas
Kad pakvaišęs aš esu, —
karadinius rūbus bei kaukes.
Net ir jam dėl to baisu.
Baliaus-maskarado šeimi
ninku buvo paskirtas Molo
tovas. Jam visi maskarado daly
Prisikroviau
knygų spintą.
viai turėjo iš anksto pranešti,
Bet ar knygomis kas minta?
Gimtoji kalba
kokiu kostium kuris dėvės, kad
Valgau sūrį — bent gardui
nebūtų dviejų vienodų kaukių.
Ką gi knygose
randu?
O svarbiausia — ape rengti taip,
kad baliuje niekas nepažintų.
Redaguoja di.
Vien tik pašarą
fiktyvų:
Stalinas n u t a r ė vaizduoti
Nei kalorijų, nei syvų.
kalnų plėšiką. Jo žentas
Iš
to skaitymo
uolaus
Kaganovičius į balių ruošėsi eiti
apsirengęs asilu. Dekanozovas
Nei salyklo, nei alaus.
Komedijų sezonas
pasirinko smauglio kostiumą.
Pozdniakovas — maitvanagio, o
Kam čia klaidžiot po raidyną,
Ždanovas maskarade ruošėsi
Kad akis jisai
gadina!
persirengti daržo kaliause.
- Daugiau smalos! Ii Vilniaus atvetė buvusių deputatų dūšias...
VILNIUJ
Tas
bičiulis,
brač,
teisus:
MUITINES K A N Č I O S
Trumpai sakant, visi maska
Opozicija
Aš pakvaišėlis
baisus.
rado dalyviai pasirinko sau
Rimas Miklys iš Vilniaus pa
Dideli dalykai dėjosi šį pava
Ieško gyvenimo
tokius drabužius ir kaukes,
sarį Lietuvoje ir išeivijoje. sakoja, ką patyrė Lazdijų mui
UŽGRŪDINTAS
kokie jiems buvo labiausiai prie
PATARKIT KĄ DARYTI
Pasaulinio masto didžiausi teat- tinėje kovo 23-26 d.: ,,Ir priešui
draugo, draugės
širdies.
tai, suvažiavę į Vilnių, surengė nelinkėčiau tai patirti. Kol
Fort Knox armijos bazėje tre
Tik Berija niekaip negalėjo
Kai teisme vienas kuris pri
Vieni sako, kad esu simpa
negirdėtai didelį Teatro festiva žmogus n e p r a d e d a k a u k t i ,
apsispręsti, kaip rengtis, kad tiška, kiti — kad būčiau gera siekusiųjų pavargsta ir užmie niruojami naujokai apsisaugoti
lį, rodė komedijas ir kitokias staugti, mykti, tai yra, kol jis
nuo ašarinių ir kitų dujų. Pra
baliuje jo niekas nepažintų. Il žmona. Manau, kad jie ga, ką turi daryti teisėjas?
išdaigas. Tai labai gerai. Bet nesugyvulėja, tol per sieną
Iš vokiečių spaudos
džioj kiekvienas turi įeiti į aša
gai jis k r a p š t ė nuplikusį nemeluoja. Man 28-ri, ūgis 169
neatsiliko ir mūsiškiai. Iš pa nepervažiuoja. Tik iš Lietuvos
rinėm dujom pripildytą kamerą
pakaušį, kol pagaliau į galvą cm.
šaukimo ar kitokių reikalų ver gabenami gyvuliai praleidžiami
ir, nusiėmus dujokaukę, pasa
šovė gera mintis. Atėjo pas
Lietuvio namuose dažniau kyti savo vardą, pavardę ir
čiami didieji aktoriai dar be eilės. O žmonės? Žmonės gali
baliaus šeimininką Molotovą,
gerokai prieš tarptautinį rodė ir palaukti, kelias dienas ger
Nors aš gal ir ne princesė, bet rasi paveikslą originalą negu serijinį numerį- Kol kareivis tai
M o t e r i š k ė į a p s i p i r k i m o su kuriuo palaikė draugiškus
savo komedijėles, farsus, dami, pagiriodamiesi ir vėl ger centrą atvažiavo pilna mašina
esu 174 cm ūgio 17-metė lietu tokio pat socialinio lygio , padaro, jam pasipila ašaros,
ryšius,
ir
sako;
anglosakso namuose. Prie to pradeda kosėti. Vienas naujokas
dami,
nes
šalta.
O
jei
nori
išlikti
tragikomikes.
vaitė, turinti tamsius ilgus
klykiančių vaikų. Ieškodama
—
Žinai,
Viačeslavai
Michaiprisideda viena gera lietuvio padarė kaip liepta, bet išėjęs iš
Pirmiausia, ką ir Draugas žmogumi, jei tau brangus tavo kur palikti mašiną, nepastebėjo
plaukus... gimusi Ožiaragio
lovičiau,
aš
nusprendžiau
savybė: neužsileisti! Jei turi
rašė (geg. 15), Vilniuje buvo laikas, prašom, mokėk valiuta. ženklo „Stop". Ir suriko vienas
kameros nei ašarojo, nei kosėjo.
ženkle.
paveikslą tasai suskis Urba,
parodytas farsas „Pakeitimai Šaunūs vyrai tuoj „palaimins" nekantrusis, stovėjęs netoliese: karnavale apsirengti giltine.
Seržantas nustebo: „Kas yra su
tai kaip aš neturėsiu!
— Ar pablūdai, mielasis?! —
Vašingtone". Vyr. aktorius ir kelionę!.. Mačiau, kaip guminėtavim?"
— „Aš esu iš paties Los
— Ar nežinojai, kada reikia sušuko jam Molotovas. — Juk
Jonas Aistis
mės
lazdomis
mušė
kantrybę
meno vadovas Algirdas Bra
Angeles miesto centro!"
sustoti?
*
19 metų 165 cm, liekna, švie
taip apsirengusį tave iš karto
zauskas Kazimiero Petraičio praradusias moteris, kurios prie
«
— O tamsta manai, kad tie
Tarp politikos ir religijos toks
siaplaukė aukštaitė... Nepasapažadėtu prezidentui žirgu užtvaros bandė ieškoti teisybės. visi vaikai mano? — atsikirto p a ž i n s
skirtumas: religingas žmogus
Br. Dlugauskas, Šluota k o s i u v i s k o apie save, noriu, jog
Vokietijos Gyvulių apsaugos
atjojęs į sceną geros ir kitokios Mačiau, kaip prekiaujama kon moteris.
savo
nuklydimus
ir
nuodėmes
mane
gaubtų
miglotas
paslap
draugijų
susivienijimo biulete
valios piliečiams pranešė, kad, fiskuotomis prekėmis, kaip
M i l w a u k e e Sentinel
pats
išpažįsta,
o
politikoj
tavo
ties
šydas,
kurį
Tu
išsklaidysi.
nis išspaudino tokį skelbimą:
Amerikiečių „McDonald's"
pildydamas Č. Juršėno ir dr. K. užsienietis prisiekinėjo niekuo
nuodėmes viešai iškelia tavo „Neužmirškite gyvulėlių savo
atidarymo
Maskvoje
žmonės
met
daugiau
čia
nevažiuoti..."
Bobelio valią turi pagaliau iš
I R NEW YORKE
oponentas.
testamentuose! Tegu ir po jūsų
laukė mėnesiais. Stovi rusas
sklaidyti gandus ir rūkus ir iš Respublika
Svajoju apie žmoną. Prašau ne
Merril Cook, Salt Lake City mirties jie tebejaučia jūsų globą
Vašingtono atšaukia ambasado
Komedijos be pinigų dėjos tuo eilėje valandą, dvi... Ilgiau tik perskaityti, bet ir parašyti.
Tribūne ir gerą širdį. Mes mielai jums
laukti
negali.
įpykęs
eina
į
Kada pradėsime žmoniškai pačiu laiku ir New Yorke, kai
rių Stasį Lozoraitį, kuris per 50
Kas atsilieps į skelbimą, tas į
*
padėsime surašyti testamentą".
metų gynė Lietuvos vėliavą iki dirbti ir gyventi? Galime at susirinko rimti vyrai tvarkyti Kremlių nužudyti Gorbačiovo. santuoką žiūri rimtai, daly
Kandidatės
į
Amerikos
gra
•
savęs išsižadėjimo. O kadangi sakyti: dirbk — ir turėsi. Bet Tautos Fondo lobius. Dar Po dviejų valandų sugrįžta, iš kiškai, tas jau suaugęs, nebe
žuoles, tarp kitko, turi raštu pri
jis, Lozoraitis, džentelmeniškai taip nėra. Deputatai leidžia bininko žodžiais, dalyvaujančių naujo stoja į eilę. — Kas atsitiko, vaikas.
Ana valdžia bloga, ji kėlė
siekti, kad jos amžinai bus mo
konkuravo su juo, Brazausku, įstatymus, kurie tik jiems susirinkime vien narių balsų ar nušovei Gorbj? — Ne... prie
kainas.
O šita — gera, prie jo
terys.
netaip, kaip tai darė kiti pagal garantuoja gerą gyvenimą. skaičiavimas užtruko dvi valan Kremliaus dar ilgesnė laukian
kainos kyla pačios.
Pensininkas
bolševikišką elgseną, todėl am Kodėl deputatai patys spren das ir keturias minutes, o susi čiųjų eilė. (Alg. Gustaitis cituo
Du
šaunūs
lietuvaičiai
iš
A. Norkus, Lietuvos aidas
basadorius gali būti nepatogus džia, kokią algą jiems gauti? rinkimas su barniais — devy ja Marką Carliner, filmo ..Sta Vokietijos norėtų susirašinėti
Vorkutoje man buvo geriau
*
partneris kada nors ir ateity. Siūlau jiems mokėti vidutinišką nias valandas „Tai buvo nepap linas" statytoją.)
negu dabar Lietuvoj.
su šauniomis lietuvaitėmis iš
Ar
žinote,
kad
Kinijoj minisVadinas, nėra kitos išeities, darbininko atlyginimą, tada jie rastas susirinkimas — gausus,
Tėviškės
žiburiai Lietuvos.
Prel. K. Vasiliauskas, Vil tenų kabinetą sudaro 89 minisnors nėra ir objektyvaus pasitei stengsis dirbti žmonių labui.
įdomus, perpintas įtampa, pyk
niaus katedros klebonas
teriai.
sinimo — jį reikia išsiųsti. Dar
A. M a r t i š a u s k a s , P a n e v ė ž y s čiu, kartais ir juoku. Tačiau
pasidžiaugė, kad tam sumany
ŠAUNŪS MŪSŲ
pagrindinė šio susirinkimo žy
Dėmesio liūtams, kurie mėgs
mui paskirti kitą vietininką en
AMATININKAI
mė — chaosas... daug metų nebu
ta medžioti, ir Avinams, kurie
Kuo toliau gyvenu, tuo labiau vo tokio susirinkimo, kur būtų
tuziastingai pritaria du didieji
nebijo būti sumedžiojami!!! Į Jus
gėda lietuviu vadintais. Nors tiek emocijos, pykčio, netvar
išeivijos pirmininkai.
Draugo renginių kalendoriu kreipiasi Šaulė. Esu linksma,
Čia buvo tik pradžia žmogiš imk ir bėk! Esame valstybė, ku kos... Ir tai — tarp suaugusių je įdėta, kad spalio 23 d. Palos žavi romantikė...
kosios komedijos. Paskui į ri turi armiją, policiją, muitinę, aukštos klasės visuomeninin Country klube Lietuvių Amati
vaidinimą įsijungė daugybė Seimą, Vyriausybę ir paklusnią, kų, ne taip sau kokių veikėzų. ninkų klubas rengia Rudens
Aš — saulė. Ieškau tavęs,
aktorių iš šios ir anos pusės ramią, kantrią, dievobaimingą, Pereitais metais susirinkimo — balių. Pelnas geram tikslui.
Lietuvos. Visų vaidmenys įdo darbščią, išsilavinusią, inteli suvažiavimo eigą ir visus rinki Labai gerai. Tik buvo neaišku, mano debesėli. Ateik, kol dar
mūs. Vaidinimo pabaigos gal gentišką baltaodžių tautą. Ne mus šimtu procentų kontroliavo kas tie amatininkai, kurie taip neišskyrė mūsų audra. 19-metė,
nesulauksim greit. Yra laiko. turime menkniekio — pinigų. buvęs VLIKo pirmininkas dr. prasigyvenę, kad balius gali aukšta, kaunietė.
Jaunimo gretos
Gal reikės juos prisiminti ir Labai gera valstybė! Čia galima Kazys Bobelis. Jis pagal statutą ruošti šauniausiam klube. Gal
*
už
100
DEM
iškelti
banketą
re
vėliau.
turėjo 45% VLIKo valdybai pri atgimė viduramžiais egzistavę
storane, ūžti visą v a k a r ą ! klausančių balsų ir dar susirin amatininkų cechai? Amatinin
Viena šeima dalyvavo toli
Vokietijoje tai atsieitų kelis ko įgaliojimų, tad absoliučiai kais vadiname siuvėjus, kailia mesnių kaimynų sūnaus ves
AMNESTIJA MAFIJOZAMS
tūkstančius markių... po tokių diktavo visą Tautos Fondo susi dirbius, stalius, batsiuvius, tuvėse. Kadangi nepažinojo nei
Iš prancūzų spaudos
puotų atsirišęs liežuvis išsako
„dziegormeistru?', dar kitus. jaunikio, nei jo būsimos žmonos
Lietuvos banko valdybos pir viską, ką ponas „užsienio in rinkimo eigą ir savo nuožiūra
Pasirodė, kad klystame. Tai ir nežinojo, kokią dovaną
mininkas Visokevičius pasakė, vestitorius" mano apie mus: parinko ir pats vienas išrinko
mūsų intelektualai, daktarai, atnešti, tai nupirko gaisrui
Laiškas Spygliams
kai bus talonų keitimas j litus, „Jūs balti negrai! Jūs ne vals tarybos narius," rašo laikraštis.
inžinieriai, tik norėję sulietu gesinti aparatą. Po vestuvių IKI ŠIOL TO NEŽINOJOM
Komedijos
aukščiausią
viršū
kiek kas turės talonų, tiek gaus tybė! Cha, cha!" ... Afrikoj nėra
%
vinti savo klur-o tarptautinį gavo standartinį, krautuvėj
ir litų. Kitais žodžiais, vogti ar negrų, kurie per mėnesį užsi nę pasiekė, kai toj pačioj s£* j
PAPILDYMAS
pavadinimą. Bet tas lietuviškas pirktą padėkos laiškelį su
Ir moteris yra žmogus, ne
ba apgaulės būdu iki šiol įsigyti dirbtų tik 10$! O Europoje yra!!! tuo pačiu metu kiek vėliau vyko
atitikmuo iškreipia klubo esmę, atspausdintu tekstu; „Labai ačiū koks nors žemesnės kilmės pa
pinigai bus teisėti. Ar ne keista Esame!.. Jei kiekvienas mūsų jau du TF susirinkimai. Vieno
Homo Sovieticus definicija
reikėtų vadintis mūrininkais", už gražią vestuvinę dovaną. daras.
maršalka buvo buvęs TF taryamnestija mafijozams?
o jie jokie mūrin.nkai, tai mūsų Mes pasistengsim greitu laiku
Aurelija Balašaitienė, labai gera. Kas yra tas Aleksan
žinotume, jog už darbą gausime ,
. . . .
.,
0
J &
masonai
rado
išeitį
—
pasivadi
Drrugas dras Ziunovas? Tik manau, kad
, „
,.
bos pirmininkas Algis Sperausą
ją pasinaudoti".
PIRATŲ LAIKAI
r suspietęs apie save septynis
r
kas,
tą sąvoką galima papildyti dar
no ,,amatininkais".
pinigų,
ar kitą
surogatą,o ne
tai „zoosodą
patys suvoktume,
Reader's Digest
ar aštuonis asmenis (iš susirin
kaip darbą dirbti ar visai ne
— Ar tunte parduoti knygą: viena charakteristika — nužmo
Prieš karą Lietuvoj buvo žino
kime dalyvaujančių apie 50),
gintas žmogus nepažįsta dėkin
dirbti. Aišku, už 12$ niekas
Meškos patarnavimo metai?
ma snukių ir nagų liga. Ja sirgo
kitą susirinkimą tvarkė Vacys
gumo ir tada, kai to reikia.
nedirbtų. Dirbti mokame ir dar
Telefoninis u ž k l a u s i m a s
gyvuliai, bet pagaliau ji buvo
Steponis. Su juo buvo visi kiti.
Geras pavyzdys: daktarai Sidneatpratome, nors mus visaip
Draugo administracijoj.
įveikta. Dabar Lietuvoj siaučia
Monarchistai savo susirinkimą
riai, tėvas ir sūnus, savais
stengiasi atpratinti..."
#
„vario ir žalvario" liga. Su ta
baigė pirmieji ir išsinešė visus
pinigais važinėja į Lietuvą ne
Kruopas reikia virti šaltam malonumui, bet ten nemokamai
G y d y t o j a s R a m y r a s popierius, antspaudus, o demo
liga lygiai kaip čia, Amerikoj,
G a i ž i ū n a s , Klaipėdž kratai likę nekliudomai galėjo
vandeny.
su graffiti, veik neįmanoma
gydo, vežioja brangius vaistus,
susidoroti. Laikraščiai rašo, kad
išrinkti naują TF tarybą. „Sava
Nugirsta J a u n i m o centre medicinines priemones, o te
vario vagys nudrasko visas iška
noriškas darbas Tautos Fonde
nykščiai piliečiai, net gydytojai,
*
bas, vagia kryžius arba nuo kry Valentinas Lazauskas iš Vil neturi būti slopinamas... kalku
Skirtumas tarp kanibalų ir spaudoj įtarinėja, priekaištauja,
žių varines raides, elektros niaus piktinasi, kad naujoje liuotais bedvasiniais veiksmais,
liberalų toks, kad kanibalai ėda kad kažkas juos pietumis vaiši
kabelius, juos net iškasa iš prezidento vėliavoje ,.herbą įžeidžiančiais kiekvieno lietuvio
na, juos su jų medikamentais iš
tik savo priešus.
žemės, bažnyčių žvakides, net l a i k o velnias. Tai pasityčiojimas patrioto jausmus ir garbę. Kolioaerodromo pasitinka. Gėda, kad
Lyndon B. J o h n s o n atsiranda, kas taip garsiai
moterims gatvėse nuo kaklo iš mūsų aukščiausios valdžios— jimasis, kad ir anglų kalba, čia
nutraukia retežėlius. Kai kas prezidento. Esu įsitikinęs, kad neprivalėtų turėti vietos," —
kalba, gėda ir laikraščiui, kuris
siūlo tokius vagišius pradėti vėliavoje jis ilgai neišsilaikys, pasakė TF valdybos pirminin
tokius akmenėlius į gerųjų dak
a
kas
Aleksandras
Vakselis.
marčią
nėra
Muir išsirašyti
šaudyti, panašiai kaip daro nors ir pašventintas. Ir iš kur
tarų širdis spausdina.
Po
to
uždanga
buvo
nuleista.
tas
velnias
atsirado
Lietuvos
taip
lengva
arabai su vagimis. Mes jau
Smulkias fid! į§ prancūzų spaudos
A. Kazlauskienė
Comedia finita!
Dr. Antanas Butkus
heraldijoje?"
grįžtam j piratų laikus.

Gražu mūsų Lietuvoje
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

HRSTRATEGIES PADEDA
TOBULĖTI LIETUVOS
PRAMONEI
Šį straipsni mūsų skilčiai iš
Lietuvos atsiuntė „Lito" savait
raščio redakcijos narė Veronika
Paskočinienė.

to buvo lengviau dirbti, nors tu
rėjo įtakos dažnas Lietuvos val
džios pasikeitims. Filialas ren
gėsi analizuoti Aukščiausiosios
Tarybos
darbą, tačiau numatyto
Jau metai su trupučiu praėjo
nuo to laiko, kai Lietuvos sosti kliento neliko. Iš pradžių filia
nėje Vilniuje atsirado JAV kon lo direktorė buvo gerokai nusi
sultacinės firmos HRStrategies vylusi, nes poreikis firmos
filialas. Pasaulyje HRStrategies paslaugoms buvo nedidelis.
žinoma kaip firma, kuri moko Paskui palengvėjo — daug
pritaikyti žmonių galimybių pa skambina telefonu, teiraujasi
naudojimo teoriją praktikoje. apie HRStrategies paslaugas,
Daugiau kaip dešimt metų fir pageidauja, kad jos būtų su
mos specialistai kuria speciali teiktos.
Apskritai, vertinant mūsų dar
zuotas programas pramonei ir
kitoms veiklos sritims. Firmos neilgą veiklos Lietuvoje laiko
paslaugos yra keleriopos: įmo tarpį, sakė direktorė, — reikia
nių darbų planavimas, identi pasakyti, kad aplinkybės klos
fikavimas įmonių darbuotojams tėsi ne mūsų naudai: dažnai kei
reikalingų sugebėjimų ir eks tėsi valdžia, mirė mūsų pirmo
pertizės, paieška kvalifikuotų jo mokančio kliento — akcinės
darbuotojų ir n u s t a t y m a s bendrovės „Utenos gėrimai" —
naudingo darbuotojų apmoky generalinis direktorius. Naujas
mo. Firmos klientų sąraše — išrinktas neseniai, ir asmeninio
Ford Motor ir Pepsi Cola. kontakto dar nepavyko užmegz
General Motor ir Lincoln Natio ti. O darbai ten dar neužbaigti.
nal, Philip Morris ir American Tad pirmųjų metų kelias ne
lengvas, bet vis tiek jį įveikėme.
Capital.
Tikimės,
kad jau pastovesnė
Atsiradus HRStrategies filia
lui Lietuvoje, firmos paslaugos Lietuvos valdžia, aiškesni
tapo prieinamos ir Lietuvos žmonių tikslai bei poreikiai.
Direktorė pastebėjo, kad kon
įmonėms, firmoms, bankams —
sultavimo
sritis JAV gerai
visiems, kam rūpi visapusiškas
žinoma,
todėl
Lietuvoje esančius
žmonių galimybių panaudo
kadrų skyrius atitinkantys sky
jimas.
riai Amerikos įmonėse yra gana
Firmos kelias į J^ietuvą, sako
dideli. Jie užsiima geriausiųjų
filialo direktorė Audronė Tamudarbuotojų atranka, vadovų
lionytė, tarsi atsitiktinis. Dirb
parengimu. HRStrategies —
dama General Motors bendro
trečia pagal dydį konsultavimo
vėje, Audronė Tamulionytė
fir .na, kuri, dirbdama įvairiose
susipažino su tuomet JAV besi
šalyse, neaplenkė ir Europos.
svečiavusiu Kazimieru Uoka.
Tačiau filialo Europoje neturėjo.
Jis — tuomet Lietuvos Aukš
Vilniškis — pirmas. Atrodo, kad
čiausiosios Tarybos atstovas,
netrukus filialas turės kontaktą
Valstybės kontrolierius — ir pa
su Lenkija, kur pradėjo veiklą
kvietė A. Tamulionytę į Lietu
Fordo bendrovėje. HRStrategies
vą, kur p i r m i a u s i a buvo
filialas Lietuvoje gali pagelbėti
pasiūlyta t i r t i vyriausybės
savo klientams, besirengian
veiklą, kuri, beje, padarė ge
tiems investuoti savo kapitalą
resnį įspūdį, negu tikėtasi.
ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijo
I Lietuvą atvyko HRStrate je. Juk atstumai turi įtakos: iš
gies firmos prezidentas David arčiau — greičiau.
Jonės ir viceprezidentas —
HRStrategies Lietuvoje dirba
vilniškio filialio koordinatorius su tam tikromis nuolaidomis,
John Arnold. Jie pabuvojo kelio pigiau. Tačiau, anot direktorės,
se įmonėse, kurios paliko gerą laukiant, kol sustiprės eko
įspūdį, tačiau čia pat įžiūrėjo ir nomika, Lietuvos rinkoje gali
plačią dirvą veikti firmai: Lietu nebelikti vietos. Šiuo metu
voje trūksta ne vien žinių ir HRStrategies padeda savo kole
technologijų, bet ir darbo or goms iš JAV — Lietuvoje
ganizavimo įgūdžių. Toje dirvoje ketinama steigti tarptautinio
ir prasidėjo filialo kūrimas. Po klubo „Sales and Marketing
vyriausybės, kurios veikla buvo Executive International" filialą.
tiriama nemokamai, pirmai Ta proga bus surengta konfe
siais klientais tapo akcinė rencija „Marketingas: kelias į
bendrovė ,.Utenos gėrimai" ir sėkmę". Konferencijos organiza
Lietuvos susisiekimo ministeri vimo naštą pasiėmė HRStrate
ja. Paskui klientų daugėjo. Šiuo gies.
metu rengiamas kontraktas su
Filialo adresas: HRStrategies.
Lietuvos „Telecomo" firma. Iki
Inc.. Universiteto 4. Vilnius
šiol filiale dirba du žmonės.
2600, Lithuania. Tel. (370-2)
Atsiradus poreikiams. HRStra
220429.
tegies filialas ras būdų padidinti
savo pajėgas.
Kvietimas dirbti Lietuvoje
HRStrategies klientai Lietu
HRStrategies įstaigos Lietu
voje — daugiausia pramoni
ninkai. Jie, matyt, tebeturi dau voje vadovė Audronė Tamulio
giau lėšų. Tačiau filialo direk nytė praneša, kad jie ieško JAV
tore Audronė Tamulionytė įsi lietuvių, kurie norėtų dirbti
tikinusi, kad jų paslaugų Lietu Lietuvoje. Norintys dirbti Lietu
voje reikės ne tik pramoninin voje ir jos pramonėje ar užsie
kams, ir darbo užteks, ko gero, niečių vadovaujamose įstaigose,
dar daugeliui metų. Juk konku kurios turi savo skyrius ar ben
renciją, kuri neišvengiama dras įmones su Lietuvos bend
rinkos ekonomikoje, nugalėti rovėmis, gali pasiųsti savo
įstengs ta firma, kuri turės ge trumpas biografijas (resume),
riausius darbuotojus. Kaip Biografijose prašoma pateikti
apie baigtus
tokius a t r i n k t i , ir padės informaciją
HRStrategies, motyvuotai pa mokslus, darbo patirtį, pagoi
tars, kaip organizuoti darbą, nes daujamą uždarbį ir kiek laiko
turi efektyvias atrankos sis sutiktų gyventi Lietuvoje. Bio
grafijas siųsti HRS Central
temos programas.
Daugiausia laiko filialo stei European Office — Lithuania,
gime buvo sugaišta įregistra PO Box 36778, Grosse Pointe,
vimo dokumentus tvarkant. Po MI 48236.

Popiežius Jonas Paulius II ir kun. Vytautas Kazimieras Volertas.

Į KRISTAUS VYNUOGYNĄ
ATEINA JAUNAS LIETUVIS
KUNIGAS
J. E. Paulius A. Baltakis, Štai ir linksma žinia — Dievo
OFM, vyskupas lietuviams ka Altoriaus garbei savo gyvenimą
talikams išeivijoje, leidinėlyje pašventė žymiųjų visuomenės
„Vyskupo informacija Nr. L. veikėjų Bronės ir Vytauto
1993 m. aptardamas Bažny Volertų sūnus Vytautas Kazi
čios problemas ir pagal- mieras Volertas.
bininkų-diakonų reikalingumą, Bent trumpai susipažinkime
tarp kita ko rašo: „Neturint su šiuo idealistu, pasirinkusiu
jaunų kunigų, kurie pakeistų kelią tarnauti Dievui, Tėvynei
išeinančius į pensiją ar persi- ir lietuvių išeivijai.
keliančius į Amžinybę, vis dau Vytautą Kazimierą Volertą
giau parapijų lieka be lietu išeivija, ypač Philadelphija
viškai kalbančio kunigo, o dau gerai pažįsta iš jo gražios, lietu
gumoje parapijų vietoj buvusių viškos veiklos. Jis gimė Philadviejų ar keturių kunigų, liko delhijoje, katalikiškoje visuome
tiktai vienas vyresnio amžiaus nininkų šeimoje. Gabus, švie
klebonas. Dėl kunigų stokos sesnės ateities siekiantis jau
kenčia lietuviško jaunimo sielo nuolis pradeda mokslus, baigia
vada ir vyresniųjų bažnytinis Holy Croos High School. 1976
aptarnavimas. Tuo pačiu kenčia m. baigia LaSalle universitetą,
ir visas kultūrinis bei socialinis įgydamas BS verslo administra
lietuvių bendruomenės gyve cijoje (Business Administration),
nimas. Aiškiai matome, kad o 1979 m. tame pačiame univer
mūsų parapijos, mūsų klebonai sitete gauna antrą bakalauro
ir katalikiška bendrija reikalin diplomą iš sąskaitybos (Accounga pagalbos, kuri gali ateiti ting). Baigęs mokslus, darbavosi
tik iš mūsų pačių tarpo..."
Midco kaip kontrolierius, o
Vyskupo Pauliaus Baltakio 1986-1989 m. dirbo kaip revizo
šauksmas turi labai rimtą pa rius University City bendrovėje.
Bet jaunasis Vytautas Kazi
grindą.
Lietuvoje okupacijų metais mieras Volertas nenutolsta nuo
komunistai nužudė, ištrėmė lietuviškosios veiklos, seka
kelis šimtus kunigų. Bažnyčios tėvelio pėdomis, jungiasi į LB ir
liko be kunigų. Tie rūpesčiai ir Jaunimo sąjungos bei kitų or
dabar slegia Lietuvos Katalikų ganizacijų veiklą. Jį matome
Bažnyčią, ir dar daug parapijų sėkmingai besidarbuojantį Pie
tinės Nevv Jersey LB apyl.
neturi nuolatinio kunigo.
Panašios problemos laiko są valdyboje, dvejus metus Piet
vartoje palietė ir lietuvių ryčių apygardos valdyboje, tre
išeiviją. Sėkmingai veikę jus metus Jaunimo sąjungos
lietuviškos parapijos JAV, valdyboje.
Kanadoje ir kituose kraštuose
Nuo pat jaunystės, gal nuo 15
per dešimtmečius ėmė nykti. metų amžiaus, pamėgo lietu
Daugelis lietuviškų parapijų, višką dainą, giesmę, dainavo
n e b e t u r i n t savų kunigų, „Vilties" ir bažnytiniame chore.
keičiantis aplinkai, pateko į sve Taip pat aktyviai reiškėsi atei
timtaučių rankas, ar buvo tininkų veikloje, dirbdamas
uždarytos. Sie visi reiškiniai ke valdyboje.
lia rūpestį išeivijai, ir ieškoma
Vytautas Kazimieras Voler
būdų dar veikiančias lietuvių tas nesitenkino žemiškojo
paraijas išgelbėti, suaktyvinti jų pasaulio būsena, bet ieškojo ver
veiklą. Tam yra būtina sąlyga tybių, kurios neštų žmonijai
— sulaukti jaunų lietuvių kuni dvasinį gėri. gražesnį pasaulį.
gų, kurie talkintų ir priimtų Todėl po visų bandymų jis ir
vadovavimą toms parapijoms. pasuka dvasininko keliu. 1989
Tačiau sutemų horizontuose m. išvyksta į Romą, Italijon,
protarpiais nušvinta šviesesnės įstoja į seminariją, Pontificio
viltys — sulaukiame ir išeivijoje Collegio Beda ir ją sėkmingai
jaunuolių, kurie savo gyvenimą baigs šių metų birželio 19 d.
pašvenčia Kristaus Vynuogyno
Jaunajam Vytautui Kazimie
tarnvbai.
rui Volertui kunigystės sak-

ramentą suteiks vyskupas
Paulius Baltakis, OFM 1993 m.
birželio 26 dieną Švento Andrie
jaus
lietuvių
parapijos
bažnyčioje, Philadelphia, PA.
Pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias kunigas Vytautas aukos to
je pačioje Šv. A n d r i e j a u s
bažnyčioje sekmadienį, birželio
27 dieną, 10 vai. 30 min.
Taigi lietuviškoji išeivija
džiaugiasi naujuoju jaunu kuni
gu Vytautu Kazimieru Volertu,
nuoširdžiai sveikina ir linki,
kad jis eitų savo mylimųjų
tėvelių Bronės ir Vytauto keliu,
drauge savo t a l e n t u , suge
bėjimais ir m e i l e Dievui,
Bažnyčiai, Tėvynei ir žmonėms
neštų džiaugsmą, našią lietu
višką veiklą ir didžiąsias
dvasines
vertybes
mūsų
jaunimui.
J u r g i s Janušaitis
• 1917 m. g e g u ž ė s 13 d.
trims vaikams netoli Fatimos
vietovės Portugalijoje pasirodė
Švč. Mergelė Marija.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

FOR R E N T
Brlghton Pk. a p y l . A r c h e r ir K e dzie, I š n u o m o j a m a s 3 k a m b
1
mieg butas: v o n i o s kamb.. šaldytu
vas, virimo plyta Nuolaida vyr. a m 
žiaus asmenims; 1 m. ,.lease". K r e i p 
tis: 3 1 2 - 2 4 7 - 8 8 2 0 . Kalbėti a n g l i š 
kai.
Brlghton Pk, 4 3 8 2 S. Archer išnuo
m o j a m a patalpa raštinei — 500 kv.
pėdų; 1 metų , , l e a s e " . $ 3 8 0 Į m e n
Kreiptis
312-247-8820. Kalbėti
angliškai.

For Rent
3 rooms completely furnished for
a lady. Heat & Cooking gas included; $390 Call 1-708-448-7097

Marquette Rd. ir Kedzie a p y l . išnuo
mojamas labai gražus, m o d e r n u s 2
mieg. kmb. b u t a s antrame aukšte
Šaldytuvas, krosnis, skalbykla. $ 3 5 0
Į m ė n . Suaugusiems Kreiptis:
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba;
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida." . _

C^ntuij^

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.

IEŠKO
HELP VVANTED

Dvi moterys iš Lietuvos ieško
darbo ir kambario Skambinti:
312-778-8595

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

DANUTĖ MAYER
284-1900

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne
mažesnė, kaip S300 iki S380 į
savaitę. Reikia gyventi Wheaton, IL. Kambarys parūpina
mas.
Kreiptis tel.:
1-708-393-3999.

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji
Profesionaliai,
sąžiningai
ir
as.-nenKkai patarnaus. Įkainavimas
ve'tui.

rSaį QnMKz

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

Iii

M9SCELLANČOU5
VALOME
KILIMUS. BALDUS.
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RACINE K E P Y K L A IR
DELIKATESAI
A t i c a r y t a 7 d i e n a s s a v a i t ė j e . Dide
lis p a s i n n k i m a s į v a i r i a u s i ų kepinių
ir n a m u o s e g a m i n t o m a i s t o —
Catering
6 2 1 6 S. A r c h e r A v e .
Chicago. IL 6 0 6 3 8
Tel. 5 8 1 - 8 5 0 0

10%—20%—30°c pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
jas mus
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
Tel. — (7CS) 424 <56K4
(312) 5 8 36L'>

IMEX AMERICA.

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedaį
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) 581-4111

INC.

524 S t a t e Line R d .
C a l u m e t City. IL 6 0 4 G 9
Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, l a b a i greitai
perveda dolerius j Lietuvą.
Tel
708-868-0049.
Fax
7 0 8 - 8 6 8 - 8 6 4 2 . Skambinkite d a r b o
dienomis 9 v . r . — 5 v . v .

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS
MABENKA

Greitai ir pigiai atliekame namų
remonto darbus (elektros, staliaus,
dažymo bei plytelių dėjimo). Kreip
tis į Virgį, t e l . ( 3 1 2 ) 254-3041
nuo 7 v.v. - 11 v . v .

COMMONVVI A I T U
UNITU) MORT(;\(.l

W

7844 S. Cicero Ave.
Burbank. IL 60459

Tel. 708-423-7679
Už pigiausią kainą siūlome skaniausią
lietuvišką maistą:
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai •
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba
Išnuomojam salę įvairioms progoms
(telpa virš 100 žmonių) Darbo vai: kas
dien 8 v r - 9 v.v , penktd. šeštd 8 v r
- 10 v.v. Kviečiame apsilankyti!
Joe ir Janina

MAROUETTE
PHOTO SUPPLY

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys
Tel. S8S-6624 Nuo 6 ryto Iki 6 v.v.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdanr čia jų
reikmenis

Pasinaudokite p a t o g i u

planu atidedant pasirinktus reiKmenis
MASTER

PLUMBING

COMPANY

Licertsed. Bonded. Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves
ir vomcs kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius,
j BEN SERAPINAS
708-636-2960

ypatinga;

progai

Pilna*

užbaigtų f o t o nuotraukų a p t a r n a 
vimas

Atidaryta

pirmadieni

ir

ketvirtadieni vakarais iki 8 v a l a n 
dos A n t r a d j r trečiad susikalbesit
lietuviška'

3314 West63rd Street
Tel. - PRospect 6-8998

I

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971

IB. miš:\

Optur^
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ACCENT REALTY, INC.
5265 West 95th Street
Oak Lawn. Illinois 60453
Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

LINAS REAL ESTATE
LINAS MEILUS. Broker
3860 S. Archer A v e . ,
Chicago, IL 60632
Tel. 312-890-5821
312-927-0619
Brlghton Park — nauja nekilnojamo
turto įstaiga Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės Į Liną Meilų. Patarnaujame
sąžininga: Klientų patogumui kalbame
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinietiškai
Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brignton Pk.. McKinley
Pk.. B n d g e p o r t
ir
pietvakarių
priemiesčiuose

FOR SALE
VEBY GOOD CONDITION
Downers Grove 6 fiat. solid bnck free
btanding apanment 12 parking spaces.
4 — 2 bedrooms. i bath. 2 — 1 bendroom 1 bath great area. askmg
S344 000 - Call Andee - REMAX
ELITE. 708-810-1900.
•

Tel. 708-403-2700

Kalbėti lietuviškai

REALMART, I N C
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.

LINAS C. LESECKAS
Paskolos

D a l i a ir Ričardas Šokai, a t l i k ę dali programos adv A O l i o 35-rių m i r t i e s
m e t i n i ų p a m i n ė j i m e , k u r j ruošė A L T sąjunga
- Ketfuž
- - ...s 3 0 d . J a u n i m o c e n t r e
N'uotr I r e n o s K r i a u č e l i ū n i e n ė s

G REAT
PARDUODA

e

•

WILLOW SPRINGS BARGAIN:
Soiid bnck home 7 rooms. 3 bedrooms.
1' 2 bath. hvmg room. dinmg room family room basement 2 car bnck garage.
big pnvate yard with Surrounding oak
trees near torest preserves Very good
area - $164,900. Motivated seiler will
entertam ail reasonable offer Ask for
Andee REMAX ELITE, 7 0 8 810-1900.
2.5
ACRES
LOT
FOR
BUILDERS/Deveiopers m unincorporated Hmsdaie Motivated selier wiii
iisten to ali offers orcreative fmancmg
Wiil be ideai for condos townhouses.
office or church or banquet hall Call
Andee for details. REMAX ELITE,
708-810-1900.

* • *
DARIEN S BEST BUY - $159,900
Clandge modei bnck & cedar. 7 rooms.
3 bdrms 2 bath s Iiving room. dinmg
room family room. wet bar. utility room.
2 car garage >n excellent school distnct
Can Andee for details. REMAX ELITE,
708-810-1900.

/

J A V LB MICHIANOS APYLINKĖS
VALDYBA IR KAUNO
SPECIALIZUOTI KŪDIKIŲ
NAMAI „LOPŠELIS'!»»

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

JŪS IR JŪSŲ
AUTOMOBILIS
Prieš daugiau kaip 30 metų
J o h n F. Kennedy sakė: „Šis
pasaulis yra pavojingas ir ne
tvarkingas". Juo labiau šiandie
ną, ypač jeigu vairuojame maši
ną, mūsų aplinka yra pavojinga,
o žmonės nesąžiningi ir žiaurūs.
T r u m p a ir paprasta kelionė į
maisto krautuvę gali pavirsti
didele gyvenimo tragedija, tur
to ar gyvybės praradimu. Reikia
saugotis ne tik blogų žmonių —
vagių, bet ir tų, k u r i e m s gal tądieną kas nors nesiseka ir jie
y r a blogame ūpe, ir menkiau
sias dalykas gali juos išstumti
iš normalios pusiausvyros ir ne
k a l t a s žmogus — j ū s , būdamas
t u o metu toje vietoje, galite
nukentėti. Ypatingai žmonės,
gyveną didmiesčiuose, k u r yra
tiek daug ir įvairių žmonių, turi
b ū t i atsargūs ir prisilaikyti
į v a i r i ų apsaugos t a i s y k l i ų .
Čikagos, Los Angeles in New
Yorko policijos d e p a r t m e n t a i
duoda kelis patarimus, kaip ap
saugoti save ir savo mašiną.
Einant prie m a š i n o s arba
p a s t a t a n t mašiną:

nesiaiškink, t a v o gyvybė yra
brangesnė už mašiną.
3) Jeigu yra vaikas mašinoje
ir t u negali to vaiko pasiimti,
rėk garsiai: „There is a baby in
the car" (vaikas yra mašinoje).
4) N i e k a d a nesiek p a i m t i
r a n k i n u k o a r kito d a i k t o ,
užpuolikas gali galvoti, kad t u
nori paimti ginklą ir gali už tai
tave nušauti.
Jeigu a t i m a t a v o mašiną, ne
pamesk galvos, gerai įsidėmėk,
kaip grobikas atrodė ir kuria
linkme nuvažiavo. Visa t a i tuo
jau pat p a s a k y k policijai.
Važiuojant dideliais keliais:
1) Sek ir laikykis kelio važia
vimo taisyklių, niekada nesus
tok ir nesiaiškink su k i t u maši
nos vairuotoju dėl kokių važia
vimo netikslumų. Nesistenk ko
kiu nors būdu stabdyti labai
greitai važiuojančius, niekada
nerodyk jokių ženklų kitam vai
ruotojui — nesirūpink, kad kiti
negerai važiuoja, galbūt jie tą
daro tyčia, k a d tave galėtų
sustabdyti!
Niekada nestok padėti suge
dusiai mašinai — p a š a u k po
liciją.
Niekada nepaimk pavežti ne
žinomų, ant kelio stovinčių ir
prašančių pavežti, žmonių.
J e i g u j ū s ų mašina s u g e n d a

JAV L B Michianos apylinkės rūpesčiu gauta daug kimštų
valdyba sudarė komisiją globoti žaisliukų, antklodėlių iš ameri
K a u n o Specializuotų kūdikių kiečių kaimynių, su pažadu ir
n a m u s — „Lopšelį". Į komisiją ateityje tokių dovanėlių mūsų
įeina p a k v i e s t o s moterys iš našlaičiams parūpinti. Lopšelio
įvairių a p y l i n k ė s gyvenviečių: rėmėjų komisijai vadovauja
Marija Ambrozaitienė, Danguo Angelė Karnienė. sekretoriau
lė B a r t k i e n ė , S t a s ė Kasnickie- j a — Regina Vaitkienė. Šiuo
nė, I r e n a Rimavičienė, Izolda metu be pinigų komisija telkia
Š i m k i e n ė , R e g i n a Vaitkienė; žaislus, drabužius, batukus, ant
valdybos n a r ė s Angelė Karnie klodėles, vitaminus ir pan.
nė ir Natalija Vaznelienė. Ryši „Lopšelio" vaikams Kaune.
n i n k e t a r p komisijos ir „Lop
Angelė Karnienė
šelio" s u t i k o b ū t i . ilgesnei
Pastaba: JAV LB Socialinių
viešnagei į K a u n ą vykstanti
reikalų taryba, pernai metų
mūsų n a r ė J a n i n a Vienužienė.
spalio mėn. dalindama našlaičių
Susisiekėme s u „Lopšelio" vy n a m ų adresus JAV LB apylin
riausiu gydytoju Sigitu Sima- kėms, Kauno „Lopšelio" namus
n a u s k u K a u n e . Čia jo laiško iš remti paskyrė Michianos ir Philadelphįjos apylinkėms. Ir koks
trauka:
„ E s a m e labai sujaudinti, kad sutapimas: Michianoje gyvena
taip toli mes žinomi. Aš ir visas ir veikia Angelė Karnienė ir
mūsų k o l e k t y v a s sveikina J u s , J a n i n a Vienužienė. jos abi y r a
p. K a m i e n e , visą JAV lietuvių dukterys A. Matulevičienės,
b e n d r u o m e n ę i r visą J ū s ų val kuri Nepriklausomybės laikais
dybą, l i n k i m e J u m s visiems dirbo ir r ė m ė ..Lopšelį", o j ų
geros sveikatos ir ilgų gyvenimo tėvas a.a. prof. dr. Andrius Ma
tulevičius visada sielojosi Lie
metu.
Taip, t a i tas p a t s „Kauno Lop tuvos jauniausiu piliečių gero
šelis", k u r i a m e dirbo ir J ū s ų ve. Dukterys eina tėvų pėdomis
m a m a A. Matulevičienė — sek ir tęsia jų pradėtą darbą.

1) Nežiopsok, eik g r e i t a i ,
t u r ė k mašinos r a k t u s rankoje.
kelyje:
2) Patikrink, ar niekas nesi
Ilgesnėje kelionėje gerai
slepia po mašina, ar viduje
mašinoje t u r ė t i „ f l a s h e r s " .
mašinos, ypač patikrink grindis
Padėkite juos. Turėkite mašino
prie užpakalinės sėdynės. Ste
je ženklą „Call Police". Įdėkite
bėk, kas sėdi aplink pastatytose
tą ženklą į langą. P a k e l k i t e
mašinose.
mašinos priekio dangtį, kaip
3) Visada užrakink mašiną, ženklą, kad sugedo m a š i n a . Sė
a r joje esi, a r ne.
dėkite mašinoje, u ž r a k i n k i t e
4) Jeigu statai mašiną gara duris. Jeigu nepažįstamas susto
že, įvažiuok į garažą priekiu ja padėti, nelipkite iš mašinos,
mašinos, su uždegtoms švie
bet prašykite, kad p a š a u k t ų po
soms, kad m a t y t u m , ar kas ne
liciją. Šiuo atveju labai gerai
sislepia garaže.
turėti „cellular" telefoną.
Kuomet važiuoji mašina:
1) Stebėk, kas darosi aplink.
Nesvajok ir neužsimiršk, sekun
dės užsimiršimas gali kainuoti
gyvybę.
2) Patikrink, k a d durys būtų
užrakintos ir langai uždaryti.
3) Niekada nevažiuok arti
kitos mašinos, palik vietos, kad,
jei kas atsitiktų, g a l ė t u m grei
t a i pasukti į šoną ir nuvažiuoti.
4) Jeigu galite, niekada ne
važiuokite linijoje prie šali
gatvio, patyrę plėšikai per se
k u n d ę gali išmušti langą, at
sidaryti duris ir sėdėti viduje
jūsų mašinos.
5) Jeigu vežate vaiką, visada
sodinkite jį priekinėje sėdynėje.
6) Stovint nelaikykite maši
nos neutraliam bėgyje, gali
j u m s p r i r e i k t i g r e i t a i nu
važiuoti.
7) Niekada nelaikykite pini
ginės, rankinuko, vertingų
dalykų matomoje vietoje, nie
kada nepadėkite a n t sėdynės ša
lia savęs. Patyrę vagys išmuš
langą, pagriebs ir per sekundę
dings.
8) Stenkitės, kad mašina vi
sada būtų geram stovyje ir joje
būtų užtenkamai benzino.
9) Atsargiai prie sustojimo
ženklų ir ekspresų išvažiavimų.
Mašinų vagys dažnai atsimuša
į mašinos galą, kad vairuotojas
išliptų. Jeigu į mašinos galą kas
nors atsimušė ir atrodo įtarti
nai, nelipk iš mašinos, parodyk,
k a d sektų tave. Važiuok pama
žu, be sustojimo iki artimiausios
benzino stoties, policijos būsti
nės, ar gerai apšviestos vietos,
kur yra daug žmonių. Mašinos
vagis tuoj pat dings.
J e i g u k a s nori iš j ū s ų atim
ti mašiną:
1) Jeigu mašinos langai užda
ryti, durys užrakintos ir gali
išvažiuoti, spausk mašinos sig
nalą, mink benzino pedalą ir
važiuok, kiek galima greičiau.
2) Jeigu užpuolikas turi gin
klą, atiduok mašiną, nekovok ir

J e i g u j u s s u s t a b d o policija:
Elkitės ir k a l b ė k i t e m a n 
dagiai. Laikykite r a n k a s a n t
vairo. N e d a r y k i t e n e t i k ė t ų ,
staigių judesių.
Darykite ką policininkas j u m s
liepia.
Jeigu jus sustabdo civiliai
apsirengęs policininkas su
paprasta mašina, nors ant
mašinos ir turi raudoną signalo
šviesą:
a. paprašykite parodyti polici
jos tapatybės įrodymo kortele, ir
nelipkite iš užrakintos mašinos;
b. jeigu ir p a m a t ę policijos
kortelę, jūs įtariate, k a d k a s
nors yra ne taip, k a i p t u r ė t ų
būti, prašykite, kad p a š a u k t ų
kitą policijos mašiną.
Kaip apsaugoti m a š i n ą n u o
pavogimo:
1) Visada laikykite mašiną
užrakintą.
2) Įdėkite pavojaus signalą ir
ant lango užklijuokite lipinuką,
kur rašoma, kad ta m a š i n a t u r i
pavojaus signalą. Arba įsigykite
vairui „lock bar", kurį dabar
labai reklamuoja, kaip geriau
sią apsaugą prieš mašinos vagis.
3) Statykite mašiną apsaugo
tose pastatymo aikšėse, arba
gerai apšviestose gatvėse.
4) Jei statote mašiną gatvėje,
pasukite priekinius r a t u s į
šaligatvio p u s ę ir u ž d ė k i t e
atsarginį stabdį, tas neleis jūsų
mašiną nuvilkti.
5) Nepalikite brangių daiktų
mašinoje, kad visi matytų.
6) Neslėpkite atsarginio ma
šinos rakto k u r nors mašinos
išlaukinėje pusėje.
7) Automobilio draudimo ir
registracijos dokumentus nelai
kykite mašinoje.
8) Nieko, k a s turi jūsų adre
są, nelaikykite taip, kad pra
eiviai matytų.
9) Pastatymo vietos bilietą
laikykite su savimi, bet nepali
kite mašinoje.
10) Stenkitės nepalikti maši
nos raktų su pastatymo vietos
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K E T U R I RATAI L A I S V Ė S
ALĖJOJE"

retore. Nebe reikalo yra toks po
sakis, k a d k a l n a s su k a l n u nesuseina, bet žmogus su žmogu
mi visada, k u r jie bebūtų.
Šiuo m e t u m e s t u r i m e 120
vaikučių: 70 - berniukų ir 50
mergaičių. N u o gimimo iki 6
mėn. y r a 5, n u o 6 iki 12 mėn. 12, n u o 1 iki 2 metų — 25, nuo
2 iki 3 metų — 26, ir nuo 3 iki
10 m e t ų 52 vaikučiai.
Mes — k ū d i k i ų n a m a i , bet
k a i p m a t o t e , t u r i m e j a u ir
išėjusių iš k ū d i k y s t ė s amžiaus.
Tai ir y r a didžiausia mūsų bėda,
o tokių t u r i m e apie 50 su fiziniu
ir psichiniu a t s i l i k i m u . Iš jų 30
invalidai (sergantys cerebra
liniu p a r a l y ž i u m i , Hidrocefalija, D a u n o liga ir kt.). Bet tai yra
mūsų žmogiukai, k u r i e jaučia
mūsų r a n k ų prisilietimą, jaučia
mūsų visų a r t u m ą ir atsidėkoja
m u m s tik savo šypsena.
Mūsų p a s t a t a s senas, statytas
1930 metais, b ū t i n a s kapita
linio r e m o n t o , tai vienur, t a i
kitur t r ū k i n ė j a sienose vamz
dynai, deja, lėšų nėra, mūsų biu
džetas — tuščias. Iš viso t u r i m e
16 grupių. Jos išsidėsčiusios per
tris p a s t a t u s . E s a m e Vilijampo
lės rajone, g a n a gražioje vieto
je, d a u g medžių, daug žalumos.
V a i k u č i a m s y r a k u r pabėgioti.
Na, o kad J ū s visi tuo įsiti
k i n t u m ė t e , prašome, atvažiuo
kite p a s mus vasarą. Geriausios
J u m s visiems kloties linki Kau
no miesto specializuotų kūdikių
n a m ų kolektyvas, administra
cija ir gydytojai!"
Globos Komisija įgaliojo Jani
ną V i e n u ž i e n ę , n u v y k u s į Lie
tuvą, a s m e n i š k a i a p l a n k y t i
„Lopšelį" ir akivaizdžiai patir
ti r e i k a l i n g o s globos pobūdį.
Šiuo m e t u įdavėme J. Vienužienei s u m ą pinigų, įgaliodami ją
panaudoti vietoje, ištyrus
sąlygas, k a s labiausiai reika
linga. Taip p a t prašėme skubiai
a t s i ų s t i informaciją, vaikučių,
personalo ir pastatų nuotraukų.
Ateities globai vykdyti nutar
ta kreiptis į m ū s ų apylinkių gy
ventojus, p r a š a n t paaukoti bent
po 5 dol. n u o šeimos. Visos
gautos a u k o s bus laikomos at
skiroje sąskaitoje, skirtoje
„Lopšelio" globai.
Union Pier Lietuvių draugijos
vicepirmininkė Stasė Kasnickienė p r a n e š ė , kad Draugija iš
savo iždo p a s k y r ė 300 dol. naš
laičių globai. S. Kasnickienės

d a r b i n i n k a i s . Jeigu būtinai rei
kia, palikite t i k mašinos raktą,
bet n e nuo b a g a ž i n ė s ar k a r t u
sukabintus namo raktus.
S u r i n k t a ir versta iš j vairi u
policijos informaciniu lanks
tinukų.
Birutė J a s a i t i e n ė

Birutė J a s a i t i e n ė

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 5 d.

Dvi dienas K a u n e vyko tradi
cinė automobilių mugė „Keturi
r a t a i Laisvės alėjoje". 25 Lie
tuvos, Vokietijos, Latvijos, Esti
jos ir Lenkijos firmos demonst
ravo naujausių markių lengvuo
sius automobilius, v i l k i k u s ,
priekabas, autobusus, atsargi
nes dalis ir tepalus.
T a r p mugėje dalyvavusių pre
kybos ir techninio automobilių
aptarnavimo firmų buvo vienas
gamintojas — Lenkijos Jelcz au
tomobilių gamykla, K a u n e de
monstravusi vilkiką su prieka
ba ir dviejų modelių a u t o b u s u s
— turistinį bei miesto maršru
tams.
Lazdijų ir Trakų valstybiniai
autobusų parkai j a u įsigijo po
du Jelcz turistinius a u t o b u s u s ,
k u r i u o s e įrengtas šaldytuvas,
kondicionierius, t u a l e t a s , video a p a r a t ū r a , keleivių sėdynes
g a l i m a ne tik a t l e n k t i , bet ir
paplatinti. J i e kainuoja beveik
tiek pat, kiek ir Lvov gamybos
autobusai (69,000 J A V dolerių),
bet y r a kur kas patogesni.
Jelcz autobusus Laisvės alė
joje apžiūrėjo K a u n o miesto
tarybos vadovai. Jie domėjosi ne
t i k turistiniais, bet ir miesto
m a r š r u t a m s skirtais autobu
sais, kuriais galima pervežti
110 ir daugiau keleivių. (Elta)

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLAS
S. Dariaus ir S. Girėno skry
džio per Atlanta 60 metų sukak
ties proga Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimu, 1993
metai paskelbti S. Dariaus ir S.
Girėno metais. Skrydžio per
Atlantą sukaktį Lietuvoje pažy
mėti intensyviai ruošiamasi.
S k r y d ž i u i p a m i n ė t i liepos
mėnesį prasidė? įvairiausi ren
giniai. Vienas pagrindinių mi
nėjimo ženklu — Dariaus ir Gi
rėno paminklo p a s t a t y m a s
Kaune. Didingas 23 m aukščio
p a m i n k l a s , skulptoriaus B.
P u n d ž i a u s s u k u r t a s 1937
metais, palaipsniui kyla. J o
statybos eigoje teko daug sun
k u m ų nugalėti, tačiau atrodo,
pagrindiniai paminklo statybos
darbai bus atlikti ir atidengimo
iškilmės vyks liepos 17 d. Deja,
esant Lietuvoje didelei inflia
cijai, sukauptos lėšos paminklo
statybai nuvertėjo, o paminklo
sąmatinė verte auga. Dabar pa
minklo (be skulptūros) vertė
padidėjusi iki 8 0 milijonų
talonų (150.000 dolerių), o
skulptūros kaina apie 81,000
dol. Lietuvos vyriausybė šiais
metais paminklo statybai
paskyrė 42 milijonų talonų,
tačiau dėl infliacijos jų neužteks
statybai užbaigti, tuo labiau,
kad papildomai reikės lėšų
paminklo aplinkos sutvar
kymui. Skulptūrų gamybą žada
finansuoti Tautos fondo valdy
ba. Lietuvos Valstybinė komisi
ja Dariaus ir (Hrėno paminklo
statybai prašo Amerikos lietu
vių paramos Dariaus ir Girėno
paminklo statybos užbaigimui.
Komisija įgaliojo Amerikos
lietuvių inžinierių ir architektų

sąjungą (ALIAS) r i n k t i pa
minklo statybai lėšas JAV-se.
Aukojusiųjų daugiau k a i p 500
dolerių asmenų p a v a r d ė s ir
d a u g i a u kaip 1000 dolerių or
ganizacijų pavadinimai b u s įra
šyti aukojusiųjų p a m i n k l o sta
t y b a i lentoje. A u k o j u s i ų j ų
mažesnes sumas
asmenų
p a v a r d ė s ar
organizacijų
pavadinimai bus įrašyti į spe
cialią knygą, kuri bus saugoma
Lietuvos aviacijos muziejuje
Kaune. Čekius, pažymint
D a r i u s ir Girėnas, prašom siųs
ti: ALIAS, P.O. Box 255, Beverly Shores, IN, 46301. Auko
tojų pavardės ir aukotos sumos
b u s skelbiamos spaudoje.

Beverly Shores Amerikos
lietuvių klubo nariai Vasario
15-tos dienos minėjime D a r i a u s
ir Girėno paminklo statybai
aukojo: 100 dolerių — dr. K.
Ambrozaitis, Juozas B a r k u s ,
Gediminą Mickevičių a t m . Zita
Mickevičienė, V. Peseckas; 50
dolerių — V. G. dr. B a l u k a s , E.
Bartkus, dr. P. J a r a s , Vytenis E.
J o n y n a s , Jonas J u r k ū n a s , Elizabeth S. Novickas; 30 dolerių
— J. Lukas, L. Nekus; 25 dolerių
— J . Daugvila, P e t r a s Rulis, K.
Pocius, Juozas S k o m a n t a s ; 20
dolerių — Julia Bubinienė, J. A.
Dagiai, J. Noreika, J u l i u s ir P.
P a k a l k a i , K. R a č i ū n a s , J. N.
Vazneliai; 10 dolerių — T. Meš
kauskienė, J. J u r k š a i t i s .
Aukojo 50 dolerių D a n u t ė ir
Viktoras Kochanauskai, Lisle,
IL, 500 dolerių Irena ir Alber
t a s Kereliai. Palos P a r k , IL.
V. P e s e c k a s

312-434-9766

We Ship UPS
Užsiimam maisto tiekimu (catering)

talman
dclicūtcssm
Skaniausi lietuviški gaminiai

PADĖKA
A.tA.
ALBINAS AUGUSTINAS
AUGUSTINA VIČIUS
Gyveno Čikagoje. Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 1993
m. balandžio 26 d. Palaidotas balandžio 28 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse, Čikagoje.
Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonui J.
Kuzinskui už maldas
Ačiū bažnytiniam chorui, karsto nešėjams, visiems, kurie
aukojo šv. Mišioms ir visiems atsilankiusiems.
Nuliūdę liko: žmona, s ū n ū s Lietuvoje, anūkės ir
giminės Amerikoje.

1

M i e l a m choristui

A.tA.
BENIUI SULSKIUI
m i r u s , g u o d ž i a m e l i ū d i n č i u s — žmoną D A N Ą , s ū n u s
A R Ū N Ą ir RIČARDĄ, o k i t u s g i m i n e s nuoširdžiai
užjaučiame.
Omahos

lietuvių

N I J O L E I PUPIENEI ir
u ž u o j a u t ą Tėvelio,

choras

šeimai

„Rambynas"

reiškiame

A.tA.
Maj. KAZIO JASĖNO
netekus.
Leokadija ir Antanas
Kašubai
Rima ir Walter
Binder

M y l i m a i M a m a i ir Močiutei

A.tA.
ANTANINAI ADOMĖNIENEI
m i r u s , dukrai N I J O L E I B A N I E N E I , ž e n t u i RIMUI,
a n ū k a m s FELEI, INGRIDAI ir M Y K O L U I reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l i ū d i m e .
V.
Paulionienė
R. ir V.
Rėklaičiai
P h o e n i x , AZ

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and E U D E I K I S F U N E R A L H O M E
B R I G H T O N P A R K 4 3 3 0 S. C A L I F O R N I A A V E .
TOVVN O F L A K E 4 6 0 5 S. H E R M I T A G E A V E .
1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
P A L O S HILLS 11028 S. S O U T H V V E S T HIGHVVAY
H I C K O R Y H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S . K E D Z I E AVE.
ALL P H O N E S
1-708-974-4410

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629

PETKUS & SON
A I D A I
L I E T U V O S
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE
Nuo trečiadienio iki penktadienio, Į O ,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Ave.
VVillovv Springs, IL. 60480.
Te! '708) 839-2511. Te1.-FAX (708) 839-0870

gilią

FUNERAL DIRECTORS
MARŲLFTTE PARK 2533 VV. 71st STREET
CICERO 1446 S 50th AVE.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD
LEMONT LOCATION OPENTNG JULY, 1993
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 5 d.

Prasideda Marąuette Par
ko apylinkės apsauga. Atei
nantį pirmadienį, birželio 7 d.,
7 vai. vakaro prie Lithuanian
Plaza Court — 69-tos ir California gatvės bus iškilmės, ku
riomis pradedamas apylinkės
patruliavimas ir apsauga. Šį
darbą nemokamai 60 dienų at
likti pasisiūlė Federal Security
apsaugos įstaiga. Atidarymo
iškilmėse bus žiniasklaidos fo
tografai,
korespondentai,
filmuotojai, atvyks apylinkės
atstovas Virgil Jonės ir daug
kitų pareigūnų. Apylinkės gy
ventojai kviečiami gausiai susi
rinkti ir dalyvauti, parodant,
kad jiems Marąuette Parko sau
gumas tikrai svarbus. Federal
Security patruliuos apylinkę
tarp Bell Ave. rytuose, Kedzie
— vakaruose; 67 gatvės šiaurėje
ir 74-tos pietuose. Jeigu atsiras
tų kokių saugumo problemų,
gyventojai raginami skambinti
911 — Federal Security; jeigu
problema nėra labai didele,
skambinti tiesiai į Federal
Security įstaigą tel. 373-1400,
pateikiant savo vardą, pavardę,
adresą ir paaiškinant, kokia
problema.
Šakių apskrities klubo susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį,
birželio 10 d., 1 vai. po pietų
Ziggy Kojak salėje, 4500 S.
Talman Ave. Yra svarbių
reikalų, narių mokestis už 1993
m. dar neužmokėtas, todėl visi
nariai kviečiami į susirinkimą
ateiti.
Janina Udrienė, žinoma
Ateitininkų Federacijos veikėja
ir LB Detroito apylinkės švie
timo vadovė, visuomeninėje-politinėje konferencijoje Detroite
birželio 19 d. praves iškilmingos
vakarienės programą, kurios
metu pagrindinį žodį tars amba
sadorius Stasys Lozoraitis, Jr.,
kalbės ir ministras pirm. Adol
fas Sleževičius.
x Keturių dailininkų iš Pa
nevėžio paroda Lietuvių Dailės
muziejuje, Lemont, IL. Ati
darymas: birželio 5 d., 7:30 v.v.
Kviečiame atsilankyti.
(sk)
x Lietuvių Dailės muziejus,
14911 S. 127 St., Lemont, IL
kviečia visus atsilankyti į kun.
K. Balčio meno rinkinio parodos
„Vieno Žmogaus Vizija"
atidarymą, šeštadieni, birželio
5 d. 7:30 - 9 v.v. Atidarymo
metu bus dviejų leidinių — „Va
sario 16-toji — 75th Anniversary
of Lithuania Independence" ir
O. Dokalskaitės-Paškevičienės
monografijos ,,Ona Dokalskaitė" — sutiktuvės bei A. Reneckio vaizdajuostės apie meno
parodas Čikagoje, vykusias
deimantinio Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejaus proga,
premjera.
(sk)

Vyresniųjų lietuvių centre
- Seklyčioje birželio 9 d.,
trečiadienį. 2 vai. p.p. gyd.
Irenos Burbienės paskaita:
„Sveikatingumo mokykla Pa
langoje*'. Gydytoja t u r i n t i
ilgametę praktiką žarnyno ligų
gydyme ir mityboje. Taip pat
turėsime progos išgirsti inž. eko
nomisto Ramučio Bortkevičiaus
prisiminimus iš Sibire praleis
tų vaikystės dienų. Atvykite!
Visi kviečiami ir laukiami. Po
programos bus bendri pietūs.
Dienos išvyką į Čikagos
botanikos sodą Glencoe, IL
birželio 29 d., antradienį, ruošia
Vyresniųjų lietuvių centras.
Kelionė autobusu asmeniui 10
dol. Daugiau informacijos apie
išvyką suteiks centro vadovai,
tel. 312-476-2655.
ALT'o Čikagos skyrius ren
gia Baisiųjų birželio dienų
minėjimą birželio 13 d.; 10 vai.
ryto vėliavų pakėlimas; 10:30
vai. iškilmingos pamaldos Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje Marąuette Parke, 12
vai. minėjimas parapijos salėje,
6820 S. Washtenaw Ave. Pa
grindinį žodį tars žurn. Vladas
Pauža iš Michigan valstijos.
Visi kviečiami dalyvauti.
Išeivija visokeriopai sten
giasi padėti Lietuvai, tačiau
kokią Lietuvos politikai rolę
išeivijai numato atsikuriančios
Lietuvos gyvenime? Minėta
tema JAV LB-nės rengiamoje
politinėje-visuomeninėje konfe
rencijoje kalbės trys Lietuvos
Seimo nariai: Romualdas
Ozolas, Lietuvos Centro ju
dėjimo pirmininkas; Aloyzas Sa
kalas — Lietuvos Socialde
mokratų partijos pirmininkas;
ir Saulius Šaltenis — Tėvynės
sąjungos (V. Landsbergio vado
vaujamos) atstovas. Konfe
rencija įvyks š.m. birželio 19-20
d. Southfield, Michigan. esan
čiame lietuvių kultūros centre.
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road Tel. (312) 847-7747.
(sk)

x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)
x Optical Studio, 2620 W.
71st St., Chicago, IL 60629,
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.,
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd.
uždaryta.
(sk)

x Dar turime pilnus kom
x Baltic Monuments, Inc.,
plektus: Lietuvių Enciklopedi
2621
W. 71 Street, Chicago, IL.
jos 37 t., Encyclopedia LituaniTel.
(312)
476-2882. Visų rūšių
ca, 6 t.. Vinco Krėvės raštai, 6
t. Taip pat siunčiame į Lietuvą paminklai, žemiausios kainos,
per agentūras, kaina 60-80 et. geriausiomis sąlygomis.
(sk)
už svarą. Teirautis: J. Kapo
čius, P.O. Box 752 Cotuit,
x Ligos draudimas atvyku
MA, tel. 1-50*428-6991.
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
(sk) Kreiptis pas A. Lauraitį. A. &
L. Insurance Agency, 4651 S.
x JUOZAS BACEVIČIUS Ashland Ave., Chicago. IL
PATARNAUJA: Namų pirki 60609 Tel. 1-312-523-9191.
me, pardavime, apdraudomis,
(sk)
income tax, vertimai, notariax SAGIL'S restoranas yra
tas, naujų vairavimo teisių
gavimu. Turime kompiuterų ir lietuviška valgykla su daugybe
fax. Skambinti 312-778-2233. skaniausių lietuviškų patie
(sk.) kalų. N'eatsilankę nežinosite,
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
x Gražioje vietoje, netoli giai galite pas mus papietauti.
A t e i t i n i n k ų namų, par Sav. J. Liutikienė ir I. Na~
duodami 3 akrai žemės, tinka jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87
mi s t a t y b a i . Kreiptis tel. St., Burbank, IL 60459, tel.
708-257-6675.
708-598-0685.
(sk)
(sk'

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos surengtaine adv. Antano Olio paminėjime meninę programą
atliko Lietuvių operos choras su solistais. Priekyje iš kairės: Natalija Aukštuolienė, sol. Danutė
Stankaitytė, muz. Alvydas Vasaitis, sol. Eglė Rūkštelytė-Sundstrom.
Nuotr. Irenos Kriaučeliūnienės

Muz. Darius Polikaitis bus
moksleivių ateitininkų sto
vyklos Dainavoje komendantas.
Stovykla prasidės birželio 27 ir
tęsis iki liepos 11d. Dar galima
į ją registruotis, kreipiantis į
savo kuopos valdybą arba pa
skambinant Dainai Siliūnienei
708-852-7631.
Raginame
moksleivius ateitininkus nepra
leisti puikios progos pastovyklauti, pabendrauti, susi
pažinti su naujais draugais ir
pasisemti ideologinės ateitininkiškos dvc. ios.
Lietuvos Vyčių 36 kuopos
susirinkimas-vakarienė bus pir
madienį, birželio 21 d., 7 vai. va
karo Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje
Brighton Parke. Visas vaka
rienės pelnas skiriamas Lietu
vos našlaičiams paremti. Vaka
rienės kaina — tik 5 dol. asme
niui. Rezervacijas priima Evelyn Oželienė, tel. 312-254-7553.
x Ona Strimaitis iš Putnam,
Conn., pratęsė ,,Draugo"
prenumeratą vieneriems me
tams su 70 dol. auka ir tokiu
prierašu: „Draugas" žymiai ge
resnis, todėl ir auka didesnė".
x DĖMESIO AMERIKOS
LIETUVIAI! LITUANICA
COMMERCE & CARGO,
INC. ne tik siunčia siuntinius
ir didesnius krovinius į Lietuvą
labai prieinamomis kainomis,
bet dar ir suteikia papildomas
nuolaidas savo nuolatiniams
klientams. Atliekamos įvairios
prekybinės operacijos su
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. —
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r.
- 3 v. p.p. Tel. 312-585-8700, fax
312-585-8922. 6607 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, a p l a n k y k i t e St.
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą —
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel.
312-233-6335.
(sk)
x ATLANTA IE, Inc. viena
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
Vaina $99. 2719 W. 71 StM
Chicago, IL 60629, tel. (312)
434-2121. Iš toliau - 1-800775-7363.

PRISIMINTI SV. KAZIMIERO KAPINIŲ
STEIGĖJAI
Kapų Puošimo dieną Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Bend
ruomenės pasauliečių komitetas
ir Kapų savininkų draugija jau
daugelį metų prie Steigėjų
paminklo praveda visuomeninio
pobūdžio mirusiųjų pagerbimą,
iškilmėse dalyvaujant uni
formuotiems šauliams ir
šaulėms, Ramovėnams bei
visuomenei. Šiemet, Šv.
Kazimiero kapinių įsteigimo 90
metų sukaktį minint, nemažas
dėmesys skirtas šių kapinių
steigėjams ir jų pradininkui
kun. Matui Kriaučiūnui.
Pirmadienį, gegužės 31 d.,
tuoj po Mišių, žmonės rinkosi
senoje kapinių dalyje, k u r
amžiną poilsį rado ir kun. M.
Kriaučiūnas. Maždaug 12 vai.
abipus Steigėjų paminklo il
gomis voromis garbės sargyboje
išsirikiavo su vėliavomis atžy
giavę
Vytauto
Didžiojo
rinktinės šauliai,-ės, „Nemuno"
rinktinės jūrų šauliai,-ės ir
Ramovėnų atstovai. Iškilmes
trumpu įvadu pradėjo Kapų
savininkų draugijos pir
mininkas Stasys Valinskas.
x Birželio 2 d., trečiadienį
„Seklyčioje" buvo apkeistas
lietpaltis, „beige, London Fog".
Kas jį per apsirikimą paėmė,
prašome grąžinti į „Seklyčią".
Ačiū.
(sk)
x Baltia Express garantuo
ja patikimiausią jūsų siuntinių
pristatymą į Lietuvą. Laivo
talpintuvas — birželio 16 d.
Siuntiniai Lietuvoje — lie
pos mėn. Atvežkite arba siųs
kite UPS adresu 3782 W. 79 St.,
Chicago, IL 60652. Skam
binkite nemokamai tel.:
1-800-SPARNAI arba 1-800772-7624.
(sk)
x „ŽAIBAS"
ketv i r t i
metai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas maisto
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi
užsakymai pristatomi per 10
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9526 So. 79th
Ave., Hickory Hills, n 60457,
tel. 708430-8090.
(sk)

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes
perrašome viso pasaulio video ir
filmo formatus. Mūsų adresas:
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL
60609, Tel. 312-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
(sk)
(sk)

Visiems pagiedojus JAV-ių ir
Lietuvos himnus, Šv. Kazimiero
kapinių diektorius ir Švč. M.
Marijos G i m i m o parapijos
klebonas kun. Jonas Kuzinskas
aptarė Mirusiųjų pagerbimo
šventės p r a s m ę bei tikslą,
paskaitė atitinkamą Šv. Rašto
skaitinį ir sukalbėjo maldą už
visus šiose kapinėse palaidotus,
p r i s i m i n d a m a s ir neseniai
mirusią Kapų savininkų drau
gijos buvusią pirmininkę Lottie
Giedraitienę.
Bendruomenės pasauliečių
komiteto pirm. Algis Regis savo
kalboje p r i s i m i n ė lietuvių
tikėjimą gyvųjų ir mirusių
bendravimu, nuo prieškrikš
čioniškų iki dabartinių laikų iš
saugotą iš k a r t o s į kartą
perduodamomis tradicijomis.
Lietuviams yra šventas mirusių
atminimas, jų amžino poilsio
vieta ir mūsų tautai būdingos
religinės laidojimo tradicijos.
Trumpai apsakė Šv. Kazimiero
lietuvių kapinių istoriją ir, jų 90
metų sukaktį švenčiant, gilią
pagarbą reiškė šių kapinių stei
gėjams bei jų pradininkui kun.
Matui Kriaučiūnui. Priminė ir
prieš daugiau negu 25 metus
vykusią dramą, kai, kapines
administruojančiai biurokra
tijai siekiant automatizacijos,
buvo panaikintos tradicinės, su

x Ieškote darbo? Norėtumėt
geriau susipažinti su nauja
socialine bei kultūrine aplinka?
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
viškos muzikos? Jūsų geriausias
bičiulis ir patarėjas — radjo
laida VAIRAS, perduodama
kas sekmadienį nuo 10 iki 11
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio,
5306 W. Lawrence, Chicago,
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO
EKSPRESO 10:30 v.r. red.tel.
(312) 286-1616. Jūsų paslau
goms - VAIRAS!
(sk)
x Trūksta J ū s ų gyvenime
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo
Milwaukee iki Elgin, nuo
Chicago iki South Bend
informuoti lietuviai klausosi tik
ŽEMĖS L PRODUCTIONS
žinių laidų. Jūsų dėmesiui —
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo
pirm. iki penktd. 10 v.r. per
WNDZ 750 AM. Adresas:
RYTMEČIO EKSPRESAS,
WNDZ R a d i o , 5306 W.
Lawrence, Chicago, IL 60630.
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS N A U J I E N O S nuo
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per
WCEV 1450 AM; adresas:
WCEV Radio, 5356 W. Belmont, Chicago, IL 60641, IL
(312) 777-1450. Visais reklamos
reikalais, įskaitant ir mirties
pranešimus, kreipkitės į mus
tuoj pat po laidų.
(sk)

religinėmis apeigomis laidotu
vės, pažeidžiant pagarbius
lietuviško laidojimo papročius
bei teises lietuvių įsteigtose
kapinėse. Kilus visuotinam
žmonių nepasitenkinimui ir ne
randant kitos išeities, lietuvių
bendruomenė buvo priversta
viešomis demonstracijomis rei
kalauti pagarbaus mirusiųjų
laidojimo, panaikinimo nepriim
tinų suvaržymų paminklų sta
tymui, juose įrašų pasirinki
mui ir kitų teisių grąžinimo.
Šioms lietuvių pastangoms
plačiai nuskambėjus spaudoje,
radijo ir televizijos žinių per
davime, po ilgų pasitarimų die
cezijos kapinių administra
t o r i a m s teko
pripažinti
pasauliečių reikalavimų teisė
tumą. A. Regis kvietė visus
laikytis lietuviams brangių lai
dojimo tradicijų. Taip pat pa
brėžė svarbą gausaus visuo
menės dalyvavimo lietuvių
bendruomenės šiose kapinėse
rengiamose Mirusiųjų prisi
minimo ir Vėlinių dienos
visuomeninėse iškilmėse. Ra
gino būti budriems, kad biu
rokratai nepažeidinėtų tikslų ir
idealų, kuriais vadovaujantis
šios kapinės buvo įsteigtos.
Pagerbiant Šv. Kazimiero
lietuvių kapinių steigėjus ir čia
jau besiilsinčius daugiau negu
60,000 mūsų bendruomenės
narių, jų tarpe nemažai Pirmo
jo ir Antrojo pasaulinių karų,
Korėjos ir Vietnamo karų
Amerikos lietuvių veteranų, o
t a i p pat Lietuvos karių
savanorių ir kovotojų už laisvę,
puošnų gėlių vainiką prie Stei
gėjų paminklo padėjo Kapų
savininkų dr-jos valdybos narės
Vera Valinskienė ir Paulina
Šukytė. Vainiką ir juo pager
b i a m u s mirusiuosius, ati
tinkama malda palaimino kun.
J. Kuzinskas. Visiems pagiedo
jus „Marija, Marija" ir iškilmes
vedusiam St. Valinskui padė
kojus dalyviams, buvo baigtos
šios tradicinės Mirusiųjų pager
bimo iškilmės.
IR

1993.2.22. Dėl laiško turinio ne
galiu rašyti pavardės, o tik ini
cialus.) J.I."
Siuntinių yra išsiunčiama la
bai daug. Reikia džiaugtis, kad
Balfas turi tokią darbščią Cen
tro valdybos pirmininkę Marią
Rudienę, kuri su savo valdybos
nariais gražiai darbuojasi šalpos
srityje. O didžiausi jos talki
ninkai yra K. Čepaitis ir A.
Dzirvonas. Visai šiai šalpai
reikalingos lėšos, kurias sukelia
skyriai, koordinuojant Apskri
ties valdybai, kuriai sumaniai
vadovauja St. Vanagūnas.
Balfui lėšų sutelkimui, kun.
klebonui Jonui Kuzinskui
leidus, rinkliava prie Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčios
vokeliais vyks šia tvarka:
birželio 13 d. bus išdalinami
vokeliai, o birželio 20 d. —
surenkami. Už aukas Balfo
Marąuette Parko vadovybė iš
anksto dėkoja. Jau kelinti me
tai ši rinkliava buvo vykdoma
ir davė gerų rezultatų. Tikimės
jų ir šį kartą.
Ant. Repšienė

BALFO RINKLIAVA PRIE
BAŽNYČIOS
Bendras Amerikos Lietuvių
Šalpos fondas,
trumpiau
tariant, Balfas buvo įsteigtas
Amerikos Lietuvių Tarybos
1944 metais. Balfo tikslas buvo
ir tebėra šelpti vargan pateku
sius mūsų tautiečius. Okupa
cijos laikais Balfas šelpė net
Gulago stovyklose esančius
tremtinius. Tą tvirtina buvę
tremtiniai Balys Gajauskas,
kun. A. Svarinskas ir kiti. Šian
dieną žinome, kad Lietuva
laisva, bet varge paskendusi,
todėl Balfas tebetęsia savo
veiklą, tebetiesia savo pagalbos
ranką jos reikalingiems. Ypač
labai skursta tremtiniai, grįžę
iš Sibiro, seneliai, pensininkai,
našlaičiai ir daugiavaikės
šeimos. Pagalbos prašančių yra
labai daug, bet ne visus juos
galima patenkinti. Balfo raštinė
užversta laiškais, kuriuos kaip
nors reikia patenkinti. Daugiau
sia siunčiami siuntiniai atski
roms šeimoms.
Štai vienos našlės laiškas.
„Siuntinuką gavau. Nežinau
tiesiog, kaip Jums atsidėkoti už
siuntinuką, kuris man tokiomis
gyvenimo sąlygomis labai pra
vartu. Aš Jums kitaip negaliu
atsidėkoti, nebent tik malda.
Ačiū, labai ačiū ir dar kartą
tariu ačiū. Labai mane ir
daugelį mūsų lietuvių sukrėtė
rinkimai į prezidentus. Mums
Dievas buvo atsiuntęs tokį
kultūringą, stebuklingą žmogų,
o mes nesugebėjom pasinaudoti
šia nejkainojama dovana. Aš ir
mano šeima tiesiog negalime
miegoti, pergyvendami šią ne
tektį. Tikėjome geresnės atei
ties, o dabar vėl grįžtam į pra
ėjusį penkiasdešimties metų okupacijos laikotarpį. Su pa
garba". Dar prašo drabužių savo
vaikams. L a i š k a s rašytas

IS ARTI IR TOLI
JAV
JAV LB Colorado apylinkės
valdybą sudaro: pirm. Albertas
Vaitaitis, vicepirmininkas Stan
Mickus, ižd. Juozas Kalėda,
sekretorė Daiva Mickevičiūtė;
revizijos komisiją: Juozas Lataitis, Aleksas Špokas ir Elena
(Sakaitė) Sluder.
Colorado LB apylinkės val
dyba leidžia biuletenį „Žynys",
kuriame aprašoma tos apylin
kės lietuvių veikla ir kiti svar
būs reikalai. Mūsų redakciją
pasiekė š.m. gegužės mėn. „Žy
nys".
Elena Vasyliūnienė, „Drau
g o " bendradarbė, daugelio
talentų moteris, nenuilstamai
reiškiasi ir mene — tapyboje.
Jos tapytų paveikslų paroda
buvo išstatyta visą gegužės
mėnesį Cambridge mieste,
Mass.
Baltimorės 21-sis Lietuvių
festivalis birželio 12 ir 13 die
nomis vyks Festival Hali, 1
West Pratt St., Baltimore mies
to centre. Sekmadienį, 11:30
v.r., Šv. Alfonso bažnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios. Abi
dienas renginiai vyks nuo 11
v.r. iki 6 v.v.
Ypatingos iškilmės bus
sekmadienį, birželio 13 d., 1:00
v.p.p. Lankysis Lietuvos amba
sadorius St. Lozoraitis ir kiti
garbingi svečiai. Sekmadienį
visus linksmins „Žagarai" —
muzikantai iš Hamiltono,
Kanados. Tautinius šokius šoks
,,Gyvataras" ir Baltimorės
„Malūno" šokėjai. Bus istorinė
paroda apie Žalgirio mūšį,
gražių rankdarbių, gintaro dir
binių ir kt. Bus proga pasivai
šinti lietuviškais valgiais ir gė
rimais. Visi kviečiami.
Aid. Vanderlain

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell M., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

