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Japonijoje sudaryta
valdančioji koalicija
parlamente

Žinios iš Lietuvos — Elta

Baltarusija Lietuvos
Did. Kunigaikštystę
laiko savo valstybe

Tokijo, Japonija, liepos 29 d. kas bus vadu konservatorių ir
(NYT) — Vadovauti įvairių par socialistų įvairių partijų koali
tijų koalicijai Japonijos parla cijai, kuri tuo tarpu sutarė įvai
mente buvo išrinktas konser rius savo skirtumus atidėti, kad
vatorius, nepriklausąs iki šiol bendrom jėgom galėtų pasiekti
kraštą valdžiusiai Liberalų De aukštesnį uždavinį — išvaryti iš
mokratų partijai. Dėl šio vaid valdžios Liberalų Demokratų
mens jis bus išrinktas ir minis partiją ir reformuoti korupcija
t r u pirmininku — pirmasis per pažeistą rinkiminę sistemą.
Bet apart šių uždavinių neaiš
38 metus, nepriklausąs LD
partijai. Merihiro Hosokawa yra ku, kaip greitai bus judama kitų
55 metų, Japonijos kunigaikščių pasikeitimų linkme. Japonijos
palikuonis. Tikimasi, jog rinkos atidarymas užsienio fir
ateinančią savaitę specialioje moms, tikimasi, susilauks itin
sesijoje parlamentas jį ir patvir stipraus pasipriešinmo iš Japo
nijos verslininkų bei valdžios
tins ministru pirmininku.
biurokratų.
„Septynių partijų vadai pada
Ekonomikos profesorius Harė šį sprendimą, tad aš nuolan
kiai pasivedu šiai dieviškai ruo Šimada, kuris taip pat yra
misijai", tarė M. Hosokawa, Japonijos Naujosios Partijos
prieš 14 mėnesių išstojęs iš (kuriai priklauso M. Hosokavva)
Liberalų Demokratų partijso, patarėjas, pareiškė: „Čia yra ko
kad galėtų pradėti kurti jai nors naujo pradžia. Tai yra dalis
svarbaus proceso, kuriame visi
opoziciją.
japonai išmoksta ką nors nau
jo. Mes pasirinkome keisti ga
Palaipsniški pasikeitimai
lios struktūrą. Dabar turime pa
Japonijoje
galvoti, ką mes norime, kad
Šis įvykis yra naujausias, naujoji valdžia padarytų". Prof.
paskutinius du mėnesius dra Šimada nuomone, artimojoje
matiškai besirutuliuojančios ateityje nebus daug pakeitimų.
konservatyvaus, pramoningo Kai kurias problemas išspręsti
krašto persimainymo veikloje. gali trukti penkis ar dešimt me
Krašto ekonomija palaipsniškai tų".

Vilnius, liepos 30 d. (Elta) - šausko, iki liepos 1 d. devyni
„Lietuvos aidas" paskelbė Sei šalies bankai: „Ūkio bankas",
mo opozicijos vado Vytauto „Vilniaus bankas", „Akcinis in
Landsbergio pareiškimą. Jame ovacinis bankas", „Litimpex
sakoma, kad liepos 27 d. Balta bankas", „Balticbankas", „Va
rusijos Respublikos atstovybė karų bankas", „Aurabankas",
Jungtinėse Tautose išplatino „Hermio" bankas ir „Ekspres"
pareiškimą, kuriame teigiama, bankas yra sukaupęs ir daugiau
neva Lietuvos Didžioji Kuni- milijonų litų įstatynį kapitalą.
gaikštytstė buvusi baltarusių Septyni iš šių bankų jau įregis
valstybė ir kad tokia nepri travo savo sukauptą kapitalą
klausoma Baltarusija egzista Lietuvos Banke.
Prieš įregistruojant, patikri
vusi ligi aštuoniolikto amžiaus
nama,
iš kokių šaltinių gautas
pabaigos.
„Jau anksčiau pastebėtos kai kapitalas, ar jis atitinka pagrin
kurių baltarusių mokslininkų diniam banko kapitalui kelia
bei politikų puoselėjamos ne mus reikalavimus, ar tarp akci
mokslinės ir kaimynus provo ninkų nėra akcijų paketo savi
kuojančios koncepcijos, dabar ninko.
Patikrinimo duomenys rodo,
taip iškeliamos į tarptautinės
kad
komerciniuose bankuose
politikos lygmenį", sakoma V.
Landsbergio pareiškime. „Gerų įsivyrauja privatus kapitalas —
santykių šalininkams ir Balta prieš metus Lietuvoje buvo trys
rusijos draugams Lietuvoje tokie bankai, o dabar iš 27 šalies
Klevelando ukrainietį John Demjanjuk sveikina Jeruzalės kalėjimo sargas, Demjanjukui gavus
lieka vien apgailestauti dėl kai komercinių bankų tik trys vis
paleidimo
iš kalėjimo raštą. Clinton administracija pasisakė darysianti visa, kad Demjanjuk
myninės šalies politikų pastan dar remiasi valstybiniu kapita
nebūtų
įsileistas
j JAV, nes esą parodymų, jog jis buvęs sargu kitose koncentracijos stovyklose,
gų kelti įtampą šioje dar ramioje lu.
tad vistiek kaltas. Jo šeima prašys JAV Teisingumo departamento ir Baltųjų rūmų specialaus
Europos dalyje Rusijos kariuo
išteisinimo („pardon"), kad jis galėtų grįžti pas savo šeimą.
Lietuvių valiuta plaukia
menės išvedimo išvakarėse. To
j Lavijos bankus
kia politika nenaudinga nei
savaitę, kurioje bus nagrinė
Rusai nori dalinės
LB konferenciją
Baltarusijai, nei Lietuvai".
j a m a dalis JAV LB krašto val
darosi atviresnė užsieniui, duo
Laisva Latvijos valiutų rinka
Ar naujoji koalicija tikrai
savininkystės
dybos numatytų^, mų, liečian
Birštone p a k e i č i a
dama daugiau pagalbos ir pa
vis labiau domina užsieniečius.
nauja?
D a r nežinia, ar OMON
čių Lietuvos ir išeivijos ryšius
skatos pirkėjams ir Japonija ap
Lietuvos
energijos
Studijų savaite
Šiuo metu Latvijos bankuose
dalyvavo Medininkų
bei neišnaudotas galimybes.
lamai didina savo aktyvumo
pastebimas masinis kaimynų iš
įmonėse
JAV Lietuvių Bendruomenės
žudynėse
Parlamento koalicijos pa
JAV LB pirmininkas Vytas
profilį
tarptautinėje arenoje. Tai
Lietuvos antplūdis — nuo rug krašto valdyba liepos 30 d. Maciūnas, Kanados LB pirmi
grindą
sudaro buvę Liberalų
V i l n i u s , liepos 29 d. — visi pasikeitimai, kuriuos ir
Prieš keturis mėnesius Lie pjūčio 1 d. įsigaliosiantis paskelbė šį pranešimą.
Demokratų
partijos nariai.
ninkas Algirdas Vaičiūnas ir Lietuvoje vieši Rusijos dujų JAV stipriai skatino Japoniją
Lietuvoje
„Užsienio
valiutų
JAV LB krašto valdybos ruoš JAV LB Ekonominių reikalų ta įmonės „Gazprom" generalinis
tuvos ir Latvijos Generalinių
Pagrindinis M. Hosokavva kon
padaryti.
prokuratūrų tardytojai buvo įstatymas", be daugybės kitų toji konferencija š.m. rugpjūčio rybos vicepirmininkas Edmun direktorius Piotr Radionov. Šiai
Būsimasis ministras pirminin- kurentas buvo Tsutomu Hata
parengę bendrą veiksmų planą suvaržymų ir apribojimų, įpa 15-22 d. Birštone dėl įvairių das Kulikauskas numato daly įmonei Lietuva yra įsiskolinu
birželio mėnesį suorganizavęs
patikrinti versiją, jog Rygos ir reigoja juridinius asmenis už politinių bei organizacinių vauti su pranešimais.
beveik 40 Liberalų Demokratų
si 30 milijonų dolerių. Dabar per
Vilniaus omonininkai yra pri dirbtą valiutą parduoti Lietuvos priežasčių neįvyks. Tačiau toje
partijai priklausančių parla
parą Lietuva gauna 1 milijoną
TRUMPAI
Bankui.
Lietuvos
verslininkai
sidėję prie tragiškųjų įvykių
mentarų išstojimą.
pačioje vietoje ir tuo pačiu metu J A V a t s t o v a s N A T O kubinių metrų dujų, o 1990
mano, kad oficialus Lietuvos Lietuvoje veikiančios organizaMedininkų pasienio poste.
_ .
Bet kadangi naujosios koali
metais gaudavo 20 milijonų.
P * s LietUVOS
—
O
r
a
s
Lietuvoje
praėjusią
cijos
pagrindą sudaro buvę LD
Tai padaryti juos paskatino ir Banko kursas dirbtinai suma cijos - Piliečių Chartija ir
Piotr Radionov pareiškė, kad
žintas,
tad
noras
laikyti
savo
ambasadorių
Sanryša organizuoja studijų
šių metų kovo mėnesį „Respub
jie norėtų sukurti bendrą Lie savaitę buvo šaltas ir lietingas. nariai, daug kas abejoja, ar iš
likoje" išspausdintas straipsnis markes ir dolerius Latvijoje vi
Briuselis, liepos 30 d. — JAV tuvos-Rusijos dujų tiekimo Šeštadienį praėjo liūtis, kurios tikrųjų kas nors pasikeis. Bet
siškai
suprantamas.
„Žudikai atvažiuoja aplankyti
steigiamas konsultacinis padą- n u o i a t į n i s atstovas prie NATO įmonę, kur Lietuvai ir Rusijai metu iškrito mėnesinė norma M. Hosokavva kredencialai, kaip
savo tėvų". Šiame straipsnyje,
linys, kuris padės šalies p o - Karinio komiteto admirolas priklausytų po 50<7e akcijų. Taip kritulių. Išversti medžiai daug reformatoriaus laikomi gerais,
remiantis panorusio likti neži
Lietuvos Bankas —
nėms parengti biznio planus, W i l l i a m Dec Smith liepos 23 d. pat jie norėtų įsigyti Jonavos kur nutraukė elektros linijas ir nes jis išstojo iš partijos prieš
nomu asmens parodymais, buvo Reuterio Bankų Informacijos būtinus norint gauti kreditą, apsilankė pas Lietuvos ambasa- trąšų gamyklą „Azotas" ir bent pridarė nuostolių. Temperatūra daugiau, kaip metus, o tuo metu
pateikta nemaža tariamai tik
sistemoje
Kitas padalinys steigiamas prie d o r i ų p r i e E B ir NATO Adolfą 20% Mažeikių naftos perdirbi- dienomis nepakyla « » J » a u ^ tai buvo pavojinga daryti, nes
LD nariai atrodė nepaliečiami.
ros informacijos.
laipsnių Celsijaus (72 F).
Pramonės ir prekybos ministeri- Venskų jo privačioje rezidenci mo gamyklos akcijų.
Numatoma, kad pirmasis
Deja, kaip pasakė Lietuvos
Liepos 29 d. pirmą kartą pa jos, ir jo darbuotojai konsultuos j ^ Briuselyje Tai buvo ad— Indijoje ministras pir naujosios vyriausybės darbas
generalinis prokuroras Artūras saulio bankai savo kompiuterių stambias Lietuvos įmones, ku mirolo atsisveikinimo vizitas
Daug pažeidimų
mininkas P. V. N. Rao 265-251 bus pravesti naują biudžetą,
Paulauskas, paslaptingasis liu ekranuose galėjo išvysti opera rių nepavyko privatizuoti, kaip prieš jam išvykstant į Washingsantykiu atlaikė parlamente kuriame bus skirta daug pa
dininkas tik klaidino tardyto tyvią informaciją apie oficialų
Vilniaus rajono
jas pertvarkyti.
ton, D.C.
pravestą balsavimą dėl nepasi ramos įmonėms, bandant padėti
jus, redakciją, o visos jo „paslap Lietuvos Banko valiutų kursą.
Vizito metu buvo aptarti įvai
Trečioji kryptis — komercinių
rinkimuose
tikėjimo vyriausybe. Opozicija jį joms išsikapstyti iš užsitęsiusios
tys" buvo iš piršto laužtos. Ne Pasaulinėje Reuterio Bankų
rūs politiniai-kariniai klausi
bankų,
kuriems
bus
patikėti
pavyko patvirtinti ir versijos dėl Informacijos sistemoje pradėta
Vilnius, liepos 29 d. - Vil iškėlė dėl korupcijos vyriausy recesijos. O antras uždavinys
mai
ir
padėtis
Lietuvoje.
Atsis
Pasaulio
Banko
kreditai,
kon
bus pravesti įstatymus, kuriais
vieno iš Rygos OMONO vadų platinti Lietuvos Banko infor
niaus rajone vyko pakartotiniai bėje.
veikinant
admirolas
ir
Lietuvos
sultacija.
privačiomis įmonėms būtų už
Sergejaus Parfenovo galimo da macija.
rinkimai į Vilniaus rajono
ambasadorius pasikeitė dovano
- Rusijos užsienio ministro drausta aukoti politinėms orga
lyvavimo kruvinoje Medininkų
tarybą. Vilniaus Sąjūdžio Tary
Tai padės labai greitai - per
mis — iliustruotomis knygomis
Karalienės M o r t o s d i e n a
pavaduotojas pareiškė, kad Ru nizacijoms. Taip pat bus pakeis
akcijoje. Tardymui jis teigė, kad penkias minutes - informuoti
bos stebėtojai užfiksavo daug
sijos užsieno ministerija priešin tas rinkiminių rajonų paskirs
apie Washingtoną ir Lietuvą.
tuo metu su šeima atostogavo pasaulį apie situaciją Lietuvos
rinkimų pažeidimų ir paprašė
Liepos
29
d.
Karaliaus
Min
sis parlamento rezoliucijai lai tymas.
Admirolas
W.
Dec
Smith
yra
netoli Rygos. Pasak Artūro Pau valiutų rinkoje ir pasikeitimus
anuliuoti rinkimų rezultatus
daugo kolegija pagerbė pirmo didelis Lietuvos draugas. Pe
kyti niekinėmis 1920 m. su Pa
lausko, kiek daugiau paramos
penkiose apylinkėse. Rinkimų
Naujoji valdančioji koalicija
bankų veikloje.
baltijo šalimis pasirašytas
sios
ir
vienintelės
Lietuvos
ka
reitais
metais,
lydimas
amba
tikėtasi ir iš Latvijos kolegų.
komisija savavališkai pakeitė
pasižadėjo išsaugoti dabartinės
sutartis, jei tokia būtų pagaliau
ralienės Mortos atminimą — pa sadoriaus A. Venskaus, viešėjo
rinkimų apygardų ribas, trukdė
valdžios užsienio ir vidaus sau
„Mums nežinomo liudininko
minėjo jos vardadienį. Etnologe Lietuvoje.
pravesta, nes tai pakenktų Ru
Konsultacijos Pasaulio
parodymų intriga suregzta gana
registruotis ne Lenkų Sąjungos sijos patikimumui, kaip užsieno gumo įsipareigojimus, ypač gy
Angelė Vyšniauskaitė papasa
Banko
kreditams
gauti
nybos sutartį su JAV-omis.
tikroviškai. Galima tik spėlioti,
kojo apie šią prakilnią lietuvių Likviduotas Lietuvos nariams. Naujai išrinktoje rajono
kas tai — norėta pasinaudoti
taryboje
daugumą
turi
Lenkų
sutarčių
partnerio
Ne visos Lietuvos įmonės yra tautos moterį, karaliaus Min
Investicijų Bankas
proga gauti atlyginimą ar dar
Sąjungos nariai, vėl keliama
daugo bendražygę. Dailininkė
tinkamai
pasiruošusios
kredi
labiau supainioti Medininkų
Vilnius, liepos 29 d. — Pereitą Vilniaus krašto autonomijos — I Lietuvos sąskaitą jau
KALENDORIUS
tams gauti. Jų vadovams Eko Aušra Tuminaitė kolegijai įtei
bylos tyrimą".
atėjo G-24 pramoningų Vakarų
idėja.
savaitę
vyriausybės
sprendimu
kė
jos
sukurtą
Lietuvos
karūnos
nomikos ministerijoje rengiami
šalių 60 milijonų JAV dolerių
buvo likviduotas Lietuvos In
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lo
užsienio
investicijų paieškų, pagerbimo vėliavą.
Devyni b a n k a i j a u turi
kreditas. Šis kreditas bus
Vyriausybė
Karaliaus Mindaugo kolegija vesticijų Bankas. Šio banko
investicijų
projektų
ruošimo
ir
jolą,
šv. Elena švedė, Ignotaas,
įstatynį kapitalą
panaudotas
įsiskolinimui
Rusi
t
v
a
r
k
y
t
i
iš
paskyrė
atminimo
dovanas
už
p
a
s
k
i
r
t
i
s
buvo
bendrų įmonių steigimo semina
Lėtutė. Gracija.
negarantuos
jai už dujas padengti bei pri
Valstybės dienos — Lietuvos V a k a r ų šalį u a t e i n a n č i u s
rai,
įmonių
ir
akcinių
bendrovių
Rugpjūčio 1 d.: 18-tas eilinis
Lietuvos Banko valdybos nu
vačiam verslui skatinti.
Lietuvos-Rusijos
vadovai supažindinami su da 740 metinių reportažus — Algir kreditus. Vietoj šio banko bus
sekmadienis, šv. Alfonsas Litarimu, iki 1994 metų sausio 1
bartine užsienio investicijų dui Mikoliūnui („Vakarinės kuriamas naujas bankas, kurio
gouri, Meilė, Viltė, Saduvis,
bendros
įmonės
d. šalies komerciniai bankai pri
padėtimi Lietuvoje, kreditų ga naujienos") ir Jonui Bara savininkas bus ir Skandinavijos
Gaudą.
valo padidinti savo įstatynį
Vilnius, liepos 29 d. — Viena giją. Tačiau vyriausybė atsinauskui („Lietuvos aidas"). bankai.
vimo galimybėmis.
Rugpjūčio 2 d.: Šv. Euzebi
kapitalą iki 5 milijonų litų. Ban
Lietuvos Investijų Banko pir iš didžiausių Lietuvos gamyklų sakė garantuoti 5 milionų dole- jus iš Vercelli, šv. Steponas I,
Kolegijoje taip pat buvo aptar
Japonijos
vyriausybė
skyrė
rių kreditą. Vyriausybės parei
kams, norintiems dirbti su už
tas memorandumas dėl pamink mininkas, Ar.erikos lietuvis _ Panevėžio „Ekranas" sienio investicijomis, buvo reko Lietuvai 700,000 JAV dolerių lo karaliui Mindaugui Vilniaus V y t a u t a s Dudėnas, išvyko nusprendė sudaryti bendrą gūno nuomone, sudarius bend Švč. M. Marijos Angeliškosios
menduota tai padaryti iki 1993 negrąžinamą paskolą, kad būtų katedros aikštėje pastatymo. namo. Tai buvo vienas iš pasku įmonę su Rusija. Anksčiau buvo rą įmonę su Rusija, bus gamina- bažnytėlės (Pociunkulės) Asytinkamai pasirengta priimti
mi seni produktai pagal seną žiuje pašventinimas, Tugaudas,
metų liepos 1 d.
Kviečiami lietuviai Tėvynėje ir tinių (neskaitant Kazio Bobelio) ruošiamasi gaminti energiją technologiją, o tai nublokš Varpūnė.
Pasaulio
Banko
paramą.
Pasak Lietuvos Banko valdy
t a u p a n č i a s natrio lempas,
Šie pinigai bus panaudoti pasaulyje rūpintis, kad būtų lietuviu ir Vakarų, užėmusių
gamyklą ketverius metus atgal.
Rugpjūčio 3 d.: Nikodemas,
bos pirmininko pavaduotojo,
sukurtas paminklas Lietuvos aukštas pareigas Lietuvos vy- s p e cialius langų stiklo blokus
trimis
kryptimis.
Prie
Versli
Lidija,
Manigirdas, Lengvine.
Bankų priežiūros departamen
valstybingumo simboliui.
riausybinėse
struktūrose.
p a g a l vokiečių firmų technoloninkų
Asociacijos
už
šias
lėšas
to direktoriaus Povilo Milai
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ATEITININKŲ
KONFERENCIJOS
PROGRAMA
1993 m. rugsėjo 3 d.
Penktadienis
Ateitininkų Namuose
17:00 vai. Registracija
19:30 vai. Literatūros, dainų
ir šokių vakaras.

19:00 vai. Vakarienė
20:00 vai. Akademija — Kun.
St. Ylos pagerbimui (10 metų
mirties proga)
Paskaita — dr. P. Kisielius
Meninė programa

1993 m. rugsėjo 4 d.
Šeštadienis
Lietuvių pasaulio centre,
(Lemonte)

1993 m. rugsėjo 5 d.
Sekmadienis
Jaunimo Centre
(Čikagoje)

08:00 vai. Šv. Mišios
08:30 vai. Registracija
09:30 vai. Konferencijos ati
darymas
Rengimo komisijos Pirminin
ko žodis
Ateitininkų Federacijos Vado
žodis
Ateitininkų Federacijos Tary
bos pirmininkės žodis
Prezidiumo ir komisijų
sudarymas
10:30 vai. „Ateitininkija išei
vijoje — nuo Reino iki Čikagos"
— dr. A. Darnusis
11:00 vai. Simpoziumas;
„Išeivijos ateitininkų da
bartinė misija" —
Almis Kuolas
Gabija Petrauskienė
Studentas
12:30 vai. Pietus
14:00 vai. Sąjungų diskusiniai
posėdžiai simpoziumo tema
Diskusijų išvados
15:15 vai. Simpoziumas:
„Ateitininkų veikla išeivijoje
— šiandien ir rytoj"
Tautinės sąmonės palaiky
mas, ugdymas
Visuomeniniai ir politiniai
uždaviniai
Organizacinė veikla ir struk
tūra — J. Baužys
16:30 vai. Atskirų sąjungų
pasitarimai — praveda sąjungų
pirmininkai

09:30 vai. Simpoziumas —
„Ateitininkų veikla išeivijoje
— šiandien ir rytoj"
Kultūra: mokslas, kūryba,
spauda — D. Bindokienė
Ideologinis a u g i m a s ir
ugdymas
Religinis, dvasinis gyvenimas
— D. Staniškienė
10:30 vai. Bendros diskusijos
simpoziumo tema
11:00 vai. Ateities veiklos gai
rių b e i specifinių p l a n ų
sudarymas — atskirų sąjungų
posėdžiuose
11:45 vai. Paskaita —
„visa atnaujinti Kristuje" —
Vėjas Liulevičius
12:45 vai. Išvadų ir nutarimų
pristatymas
13:00 vai. Konferencijos užda
rymas
13:15 vai. Pietūs (kavinėje)
15:00 vai. Šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijoje
(Marąuette Parke)
19:00 vai. Padalinių bei in
stitucijų pasitarimai
Pastabos; Čia yra pateikta
provizorinė Ateitininkų Konfe
rencijos programa. Dar laukia
mi galutiniai atsakymai iš
keletos prelegentų. Galutinė
programa bus paskelbta vėliau.
Konferencijos rengimo komi
tetas smulkesnes informacijas
skelbs spaudoje.

PAŠVENTINTI PAMATAI VĖL
LAUKIA BAŽNYČIOS
„Panevėžiečio" (1941.9.22) ži
niomis, 1941 m. rugsėjo 14 d. Ber
čiūnuose įvyko didelio masto
iškilmės: pašventinti gražios
kurortinės paminklinės bažny
čios pamatai. Ši bažnyčia buvo
skiriama kaip „paminklas išsi
vadavimo iš komunizmo jungo
ir kaip šventa pagalba raudono
jo teroro išvežtiesiems bei dėl
laisvės žuvusiems vokiečių ir
lietuvių kariams ar šiaip bolše
vikų nukankintiesiems".
Pamatus šventimo ir pamoks
lą pasakė kun. A. Sušinskas. Po
bažnytinių iškilmių buvo apy
linkės kaimų suruoštos didelės
vaišės, praėjusios labai gražiai
ir jaukia nuotaika.
Man, dar „piemenuku" bū
nant, teko stebėti tos bažnytėlės
statybą, nes gyvenome vos pen
ketą kilometrų nuo jos ir retkar
čiais, bene 1943 m. vasarą, ten
į Mišias nueidavome. Mišias au
kodavo prie bažnyčios durų,
nes statyba dar vis nebuvo už
baigta. Šventoriuje stovint,
mano dėmesys krypdavo j sta
tybines medžiagas, ošiančias
pušis, margaspalvius druge
lius... „Lietuvos bažnyčios" ket
virtame tome skaitome, kad
1944 metais „sprogus netoli
bažnyčios esančiam karinių
sviedinių sandėliui, pastatas
buvo apgadintas, statyba nu
trauką" (psl. 113).

Po trylikos metų, 1957 metų
rudenį, „...griausmingai viena
po kitos bombos išnešė į pa
dangę Berčiūnų koplyčios bokš
tą. Galiausiai sunkioji technika
išvertė ir koplyčios sienas. Ber
čiūniečiai verkė savo gražuolės
koplyčios..." Daugiau apie tai
patirsime kita proga iš Nauja
miesčio klebono Jono Jurgaičio,
kurio parapijos ribose dabar yra
besikurianti Lietuvos ateitinin
kų federacijos stovykla Berčiū
nuose. Šiuo metu vyksta vajus
atsatyti, ne tik Berčiūnų sto
vyklą, bet ir pačią bažnytėlę.
R. Kr.

NEUŽMIRŠKIT!
Nepamirškit, kad rugpjūčio
15 d., per Žolinę, bus Atei
tininkų namų gegužinė. Nepa
mirškit atsivežti gautus lo
terijos bilietėlius. Nepamirškit,
kad gegužines metu bus ir
pietūs, ir jau 12:30 v. bus galima
pavalgyti. Nepamirškit, kad, ir
blogam orui esant, yra erdvės po
stogu, kuri gali šimtus
sutalpinti.
Visi esate maloniai kviečiami.
Bus ir muzikos ir dainų (lo
terijos mažosios nebus). Namų
Taryba laukia dėmesio šiam
vieninteliam namų išsilaikymui
rengiamam įvykiui.

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

Vėliavos pakėlimas ateitininkų jaunučių stovykloje, Dainavoje.

ŽINIŲ, ŽINELĖS IŠ DAINAVOS
Metinė šventė
Su žaibais ir perkūnais prasi
dėjo ALRK Fed. Jaunimo sto v.
Dainava metinė šventė liepos
25 d. Siaubas apėmė visus tos
šventės sėkmei dirbusiuosius.
Galvojo, kad visos pastangos
nueis vėjais Dainavos pušynų
viršūnėmis.
Bet taip nebuvo. Į 11 vai. šv.
Mišias su lietumi ritosi automo
bilis po automobilio, ir salė,
kurioje buvo aukojamos šv. Mi
šios, tuoj pat prisipildė
„išlytais" ir perkūnų atlydėtais
svečiais. Beveik kiekvienas
„teisinosi", kad, tokiam orui
e s a n t , važiavo ,.gelbėti"
Dainavos, sako: — „Šventą
dieną reikia pasimelsti, o reikia
juk ir pietus pavalgyti, tai ir
važiavom pareigų vedini". To
kiems tikra padėka, nes Daina
va nuostolio neišgyvens, o ir
oras po šv. Mišių išsitaisė, kuris
ir nuotaikai ir maudymuisi
Spyglyje labai padėjo, o su
saulės pasirodymu suvažiavo ir
lietaus „bailiai".
Po gerų pietų vyko Dainavos
šimtininkų-rėmėjų visuotinis
susirinkimas. Dalyviais nebuvo
gausus. Šiemet rėmėjams buvo
išsiuntinėti sutikusių kandi
datuoti į Tarybą sąrašai, todėl
tą pareigą atlikę namuose,
brangių valandų gražioje gam
toje nesiteikė atiduoti salei.
Nauji Tarybon išrinktieji visi
jaunosios k a r t o s žmonės
(išskyrus vieną prieškarinės
jaunystės, nors ir tas nesenas,
bet jau iš vyresniųjų). Ūkiniai
rūpesčiai, tvarkos ir švaros
palaikymas stovykloje, svars
tymai naujų pastatų, tarnau
jančių stovyklautojų gerovei,
buvo priimti dėmesin, ir naujoji
Taryba stengsis juos vykdyti.
Saulei leidžiantis, svečiai išsi
skirstė, bet Dainava neliko tylo
j e . Asfaltuotais Dainavos
keliais,
gražaus
vakaro
ramybėje (po šventės triukšmo)
žingsniavo šnekučiuodamiesi
nauji Dainavos gyventojai —
sendraugių šeimos stovyklos
dalyviai.
Šeimų stovykla
Vaikų, vaikų! Na, ir senelių!
Suvažiavo jaunoji karta, pati
stovyklavusi Dainavoje prieš
30-20 metų. Dabar jau su savo
vaikais. Vieni tų vaikų, jau dvi
savaites buvo jaunučių stovyk
loje, su džiaugsmu sutiko tė
velius ir senelius, kiti gi, tėvų
atvežti, dar ant rankų, ar
vežimėliuose vežami, dairėsi
susipažinimui su nauja jiems
nepažįstama aplinka.
Šeimos gausios — 3 ar 4
vaikai, o ne viena jauna ma
mytė atvažiavo pastovyklauti
su jau pastebimai nešiojamu
ketvirtuoju, a r penktuoju.
Lietuvių tauta neišnyks, jos
ateitis užtikrinta, o su ja laiky
sis ir Dainava, nes tam ji buvo
steigta ir tam ji skirta — lietu
viams.
Kun. Arūnas Tverijonas, 27
metų kunigas iš Telšių vyskupi
jos, jau penkta savaitė kapelionauja Dainavoje. Jis stebisi ir
džiaugiasi šių jaunų šeimų
krikščionišku gyvenimu — gau

Nuotr. J . Damusienės

stovyklą, jaunuolių dauguma
įsijungia į lietuvių tautinių
šokių ir sporto grupes, ten, kur
lietuvių kalbos mokėjimas
nereikalaujamas, bet, būdamas f
lietuvių tarpe, jaunuolis „prisi- :
gaudo" daug lietuviškų žodžių j
ir tuo pačiu įsijungia labiau į
mūsų tautą.
L
J a d v . Damušienė

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

m e t a m s H metų
$80
$45
$90
$50
$45
$30
$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
siomis šeimomis ir seneliais,
• Administracija dirba kasdien
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
kurie ne tik savo vaikaičių
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
nedirba.
priežiūrai čia suvažiuoja, bet ir
anksto
susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien nuo
šeimos draugystei. 0 vis dėl to
skelbimų
turini neatsako. Skelbi
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
ne vienam jų reikia turėti daug
mų kainos prisiunčiamos gavus
ir aukos dvasios, kad visą savai
prašymą
tę gyventų ne j u amžiui pritai
kytose sąlygose - nepatogi lova
Juokinga, kada žmogus kri
(ne Sealy...), rėkaujančių ir
tikuoja kito darbą, p a t s
DR. JOVITA K E R E L I S
rėkiančių vaikų triukšmas, dėl
DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
nepasižymėjęs jokiu darbu.
Dantų Gydytoja
ko ir nakties ramybė kartais
DANTŲ GYDYTOJAS
3315 W. 55th St.. Chicago, IL
Addison
2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
būna sudrumsta. Bet... viskas
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 8 - 2 1 1 2
Olympia Fields, UI.
9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL.
šeimos naudai ir Dievo garbei!
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Tel. 748-0033
Tai. (708) 598-8101
Veikia čia ir vaikų darželis, leSpecialybe vidaus ir kraujo ligos
V a l a n d o s pagal susitarimą
Vai. pagal susitarimą
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
montiškės Rasos akordeonu ly
5 5 4 0 S. Pulaski Rd., t a i . 312-585-2802
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
dimas. „Ganomas" didelis būrys
Pirm , antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p..
JOKŠA
DR. LINAS M. KLYGIS
vaikų po Dainavos pievas, gerų
ketv. 10 v.r -7 v.v., trecd .
Praktika s u
VAIKŲ LIGOS
darželio vadovų prižiūrimas.
šeštd. 10 v . r — 2 v.p.p.
6441 S . Pulaakl R d - , Chicago, IL
DR.
ALLEN
C. BERNTHAL
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd.
Piešia, šoka, dainuoja, na kar
R a * . (1-312) 7 7 8 - 7 6 7 *
GASTROENTEROLOGIJA
Sumokama po vizito
tais ir ne į toną, bet vis tiek
K a b . (1-312) 582-0221
IR KEPENŲ LIGOS
Valandos susitarus
visiems smagu. Šie, pievose
6 8 2 7 W. Stanley A v a . , Berv/yn. IL
~įTy>
* 3 2 1 Avondale. St*. 102
(prie MacNeal ligoninės)
besiganantieji būsimieji Lietu
^ - ^ ^ r T " < > ' Chicago, IL 80831
DR. DOMAS LAPKUS
Tai. (708) 7 4 9 - 4 6 1 7
vos „didvyriai'" daug pastangų
^"-^
Tai. 312-774-0042
Praktika su
Valandos pagal susitarimą
įdėjo, rašydami ir paišydami
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
T o m a s Kisielius, M . D .
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
gimtadienio sveikinimo kor
Stevan Sandier, M.D.
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
1 5 3 0 0 Waat A v a . , Ortand Parfc
teles, kurios pietų metu (apie
Adrian Blanco, M.D.
706-349-8100
DANTŲ GYDYTOJAS
60) buvo įteiktos Dainavos
Bozana Wttak, M.D.
1 0 W . M a r t i n , Mapervttlo
Tai. (1-312) 7 6 7 - 7 5 7 5
pagrindiniam kūrėjui dr.
7O»-355-e770
5 7 8 0 Archar Ava.
V ė ž i o ligos ( O n k o l o g i j a / h e m a t o l o g i j a )
Valandos pagal susitarimą
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
Adolfui Damušiui, jo 85 metų
Nakties metu tel.: 708-857-8383
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
sukakties proga Visi stovyklau
tojai sugiedojo^radicinę gimta
DR. VILIJA KERELYTĖ
dienio dainą, o susijaudinęs dr.
CHIROPRAKTIKA
A. D. tepajėgė padėkoti pa
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
Cardlac Dlagnosls, L t d .
7271 S . H a d a m , t a i . 708-594-0400
bučiavimu vaikų, įteikusių jam
Marouatta Medlcal Bulldlng
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bridgview, IL 60455
6 1 3 2 S. Kadzta
60 „aukšto lygio" meno kūrinių.
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms
Valandos pagal susitarimą
Chicago, IL 6 0 6 2 9
2 4 3 4 W . 7 1 Street, Chicago
Gyvenimas šitoje stovykloje
T a i . (312) 4 3 6 - 7 7 0 0
Tai. 3 1 2 - 4 3 4 - 5 6 4 9 (veikia 24 vai.)
DR. ELIGIJUS LEUS
verda: gera? maistas, šiltas oras,
Pirm, antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p p. RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
pušynų kvapas, ir atgaivai dar
10401 6 . Robarta Rd., Pales Hllls, IL S. PRASAD TUMMALA, M.D.
4149 W 63rd St
ir Spyglys, tai vis pliusai besi
Tai. 7 0 6 - 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai.)
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
T a i . (1-312) 7 3 5 - 7 7 0 9
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 V.p.p.—7 v.v
rūpinantiems kūnu. Yra ir dva
Valandos pagal susitarimą
217 E 127st St
sinei atgaivai peno: šv. Mišios
K a b . 312-735-4477;
Lemont. IL 60439
Namų (708) 584-5527
Rez. (706)2464067; arba (708)246-658
Tel.(708) 2 5 7 - 2 2 6 5
kasdien ir puikūs pamokslai tei
DR.
ALGIS PAUUUS
Pagal susitarimą
DR. E. DECKYS
kiantys medžiagos mąstymui;
ORTOPEDINĖS LIGOS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
vienas kitas kviestas paskai
CHIRURGIJA
DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
6132
S.
Kedzle, Chicago, II!.
tininkas ir vakariniai pašneke
EMOCINĖS LIGOS
DANTŲ GYDYTOJA
T
a
i
.
(312) 9 2 5 - 2 6 7 0
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
siai mūsų gyvenimą varginan
9 3 5 6 S. Roberts R o a d
1 1 8 5 Dundee Ava., Elgln, III. 6 0 1 2 0
6 4 4 9 6 o . Pulaakl Road
čiais reikalais.
Hlckory Hllls
T a i . (708) 7 4 2 - 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Tai. ( 7 0 8 ) 5 9 8 2 1 3 1
Savaitė paliks daug malonių
DR. A. B. GLEVECKAS
Valandos pagal susitarimą
prisiminimų ir vaikams, ir tė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. L. D. PETREIKIS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
vams, o ypač seneliams, kurie
DANTŲ GYDYTOJA
3900 W . 9 5 St. T a i . (708) 422-0101
DR. VILIUS MIKAITIS
355 S. Robarta Rd., Hlckory Hllls, IL
čia išgyvena Maironio išreikštą
Valandos pagal susitarimą
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Pirmd. 3 v. p p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
vasaros naktų nuotaiką, besiFamily Madlcal Cllnlc
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
T a i . (708) 598-4055
vaikščiodami nuo saulės nusilei
2 1 7 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
penkt. ir seStd 9 v.r.-12 v.p.p.
Valandos pagal susitarimą
P'Kiauso Palos Com'^unity Hosp'tai r
dimo iki vėlyvos nakties.
8 1 3 2 S. Kadzta Ava., Chicago
Siįver Cross Hospitai
DR. FRANK PLECKAS
(312) 7 7 8 8889 arba (312) 488-4441
„Ramios malonios vasaros
Valandos pagal susitarimą
Optometristas (Kalba lietuviškai)
DR.
K.
A.
JUČAS
Tel.
(
7
0
8
)
257-2285
naktys, medžio užmigęs nejuda
Tikrina akis, pritaiko akinius
O D O S LIGŲ SPECIALISTAS
lapas: viskas nutilo, viskas nu
2618 W. 7 1 at St.
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE i
rimo, vienos tik žvaigždės mirk
T a i . (312) 737-5149
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Skausmo g y d y m o specialistai
Vai. pagal susitarimą.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
čioja, dega". Ir su tomis
JONAS V. PRUNSKIS, MD
Palos Vision Center, 7 1 5 2 W. 127th St.
žvaigždėmis siejasi tada jaunos
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD T a i . kablnato Ir buto: (708)652-4159
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
praeities svajonės ir neša jos
DR. P. KISIELIUS
Chicago 3 1 2 - 7 2 6 - 4 2 0 0
T a i . (708) 448-1777
Elgm 7 0 8 - 6 2 2 - 1 2 1 2
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žmogaus sielą, ilgesio pilną, į
McHenry 8 1 5 - 3 4 4 - 5 0 0 0 . ext 6 5 0 6
DR. LEONAS SEIBUTIS
1 4 4 3 6 o . 50th A v a . , Cicero
amžino grožio pasaulį, ir ska
Kasdien 1 iki 8 v. v.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
tina pagalbon žemės vargams ir
EVERGREEN PARK X-RAY
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai p.p.
PROSTATOS CHIRURGIJA
sielvartui mažinti.
2656 W. 6 3 r d Street
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
DR. PETRAS V. KISIELIUS Vai : antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p.p.
Tokie šeimų susibūrimai gra
9760 S. Kedzie
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS
šešt. pagal susitarimą
žioje ir ramioje Dievo gamtoje
Tel. 708-636-6500
gydymas bei chirurgija
Kablnato
tai. ( 3 1 2 ) 776-2880.
Vai. 9-5 kasdien
yra neišsakomai didelės reikš
5635 8 . Pulaakl Rd., Chicago, IL
Raz. (708) 448-5545
T a i . 312-565-1955
mės lietuviškų šeimų išsilaiky
172 Schlller 8 t . , Elmhurst, IL 6 0 1 2 6
DR. DANA M. SALIKLIS
mui ir tampriam šeimyniniam
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C
706-941-2606
DANTŲ GYDYTOJA
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
ryšiui išlaikyti.
Valandos pagal susitarimą
Kalbame lietuviškai
10442 W . Cermak Rd.
Vakarais ir savaitgaliais te' 708-834-1120
Šiai stovyklai pasibaigus, su
6165 S. Archar A v a . (prie Austin)
V V e a t c h a s t e r . IL 6 0 1 5 3
važiuos darbui L. Fronto
Valandos pagal susitarimą
DR. S. LAL
Tai. 706-531-1113
Bičiuliai. Programa studijinė:
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
T a i . (312) 585-7755
Valandos pagal susitarimą
2 4 6 4 W . 71st Strsst
Lietuvos valstybės politinis ir
ARAS Ž U O B A , M.D.
(312)434-2122
ekonominis veidas. Bus daug
AKIŲ CHIRURGIJA
L I N A I A. SIDRYS, M.D.
Pirm. 2-7. Antr. ir
paskaitininkų ir svečių iš Lietu
AKIŲ LIGOS
Ophthaimotogas/Akių Chirurgas
ketv. 9-12. Penkt. 2-7
Good
Samarltan
Medlcal Center
vos, bus ir neseniai grįžusių iš
2666 W . Tįsi St.
Kak. tai. (312) 565-0346;
Napervllle
Campus
Lietuvos, Birštono stovyklos,
R8S. (312) 779-6033
1020 E. Ogden A v a . , Sutta 3 1 0 ,
4 1 4 6 W. 62*6 64.
pranešimų.
DR. FRANCIS MAŽEIKA
312-726-7766
»,H.

Lietuviškai nekalbančių
vaikų stovykla
Po LFB stovyklos suvažiuos
lietuvių kilmės vaikai, lie
tuviškai nekalbantys, bet no
rintys būti lietuviais. Ši
stovykla labai įdomi savo miš
rių tautų įvairumu. Perėję šią

OR. K E N N E T H J . Y E R K E 8
D R . M A G D A L E N BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Peneinlnkama nuolaida
4 0 0 7 W 59 St
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 9 6 6 6
5 0 7 6 . Ollbart, LeOrange. IL.
Tai. ( 7 0 6 ) 382-4467

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 6 8 W . 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr 1 L 6 ; penkt 10-12; 1-6

NapervHle IL 60563
Tai. 708-527 0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai. 312-586-3166
Mamų 708-381-3772

Kab. tai. (312) 471-3300
DR. PETRAS ŽLIOBA
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KARDIOLOGAS — SlHDIES LIGOS 6 7 4 5 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
7722 S. Kadita Ava.,
Vai!: pirm . antr, ketv ir penkt 3-6.
Chicago, lll. 60652
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Vasara be stovykos, kaip daina

BE MELODIJOS

SĄJŪDININKŲ SUSITIKIMAS
SU RESPUBLIKOS PREZIDENTU

Rimties valandėlė
PAVALGYTI IKI SOTIES

Kai kurie žodžiai, nors patys lietuvių nuosavybe.
ri žinoti. Sunkiais momentais
„Pasijutau esąs Centro
rina, padeda panešti gyvenimo
IGNAS MEDŽIUKAS
Turbūt vasaros stovyklą ge
nelabai įdomiai skamba,
Daug kas tiki, jog jei tik turės
Sąjūdžio žmonės kreipdavosi pa
komitete"
sunkumus.
pasąmonėje iššaukia labai ryš riausiai gali įvertinti tėvai, ku
tarimo į CK ir ten buvo išsiaiš pakankamai tikėjimo, galės
Šio sekmadienio Evangelijoje
Sovietinėje Lietuvoje, kaip ir grupės narius pasikalbėjimui. Iš kinami visi kilę klausimai.
kius vaizdus. Vienas toks, vaiz rie patys vaikystėje ir jaunys
išvengti nelaimių, ligų ir įvairių
(Mato
14:13-21) girdime kaip
duotę pakutenantis, lietuvių tėje turėjo progą pastovyklauti. kitose Sąjungos sudėtyje buvu 35 tos grupės narių susitikime R. Pakalnis kalbėjo, kad val kitų negandų. Tiesa, tikėjimas
Tačiau stovyklavimo naudą siose respublikose, LKP antruo su prezidentu dalyvavo 30. (Ne džia yra atitrūkusi nuo žmonių. neretai padeda išvengti ar Jėzus pamaitina minias. Šis epi
kalbos žodis yra stovykla.
zodas Evangelijose kartojamas
Senesniais laikais stovyklos supranta ir nestovyklavusieji, ju sekretorium Maskva atsiųs atvyko R- Adomaitis, V. Čepai „Kai valdžia turi neigiamą nuo išsigelbėti nuo savo užsitrauktų
dažniau, negu bet kuris kitas —
sąvoką daugelis siejo su kariuo kai jų vaikai grįžta iš savo davo iš Centro prižiūrėtoją. tis, A. Kaušpėdas ir V. Lands monę apie žmogų, tai ir žmonės, nelaimių, kurios gali ateiti,
net šešis sykius. Tai parodo,
mene: tvarkingai išsirikiavu pirmosios stovyklos ir negali Lietuva tokių turėjo bene pen bergis.) Pradžioje tylos minute atėjus laikui, pasisako neigia gyvenant pagal egoistišką ver
tybių sistemą, arba gyvenimo kaip svarbus jis buvo pirmykš
siomis palapinėmis, lauko vir užsičiaupti, bepasakodami ketą (o gal daugiau), pradedant buvo pagerbtas vienas iš Sąjū mai apie valdžią".
tei krikščionių bendruomenei,
tuvės dūmeliu, vingiuojančiu patirtus įspūdžius, kai jie kur Suslovu, teikusiu brolišką pa džio iniciatorių, prof. Č. Kuda-' J. Minkevičius sakė, jei pra- sunkumams apnikus, ieškant
kuri šį epizodą rišo su Eucha
ba,
nesulaukęs
šio
susitikimo.
pamiške, su organizuotu, dis kas geriau kalba lietuviškai, galbą respublikos valdžiai, tre
eityje ir buvo nesėkmių, tai tik stiprybės ar paguodos alkoholy- ristija. Mes esame linkę Šv.
ciplinuotu uniformuotų vyrų kai vaikščiodami niūniuoja nau miant žmones į Sibirą. Net ir Prezidentas kalbėjo, kad Sąjū dėl istorizmo proceso nesuvoki- je, narkotikuose bei kitokiame
Eucharistijos įsteigimą rišti
šurmuliu. Nepriklausomybės jai išmoktas dainas ir su pasidi būdami ilgesnį laiką Lietuvoje, džio iniciatyvinės grupės įkūri mo. Linkėjo prezidentui užsigrū užsimiršime. Bet tikėjimas ne
išimtinai tik su Jėzaus pas
m
a
s
buvo
istorinis
įvykis,
apie
metais į stovyklų sąvoką leng džiavimu artimiesiems dovano tokie prižiūrėtojai nesistengė
gali išgelbėti mūsų nuo kentė kutine vakariene, kai jis pasakė
dinimo
sunkiose
situacijose,
stovykloje
padarytus nors šiek tiek pramokti lietuviš kurį jau daug buvo rašyta ir dar kurios dar tęsis daugelį metų. jimų, kurie ateina nuo gyve
vai įsirikiavo skautai, lydimi ja
Eucharistijos steigimo žodžius
kai, bet liaudies vardu kalbėjo bus rašoma. Prezidentas sakė,
jaunatviško entuziazmo, dainų rankdarbius.
Radikaliausias pareiškimas nimo medžiaginiame, ribotame — tai darykite mano atminimui.
kad
iniciatyvinės
grupės
narių
Suprantant vasaros stovyklų ir valdė. Jiems visai nerūpėjo
ir naudingų,
lavinančių
buvo R. Ozolo: „Po kelių pasta kūne, nuo bendravimo su kitais
reikšmę,
kyla rūpestis: kokia tų susipažinti su tautos tradici keliai išsiskyrė, nes likimas rųjų pasisakymų aš pasijutau žmonėmis, nuo gamtos stichijų, Bet po Jėzaus mirties ir prisi
užsiėmimų.
kėlimo tikinčiųjų bendruomenė \
Stovyklos įvaizdis neatpažįs stovykų ateitis? Ar jos išliks da jomis bei kultūra. Jie buvo įsi pakoregavo ir veiksmus, ir elge esąs C. Komitete (A. Brazaus nuo avarijų.
sį. Visiems, atėjusiems į susi
prisiminė ne tik šį paskutinį pa
tamai pakito, kai tūkstančius bar, kai Lietuva laisva; ar tebe sąmoninę savo misiją, kad jų
kas, išgirdęs šiuos žodžius,
Apie tai kalba šv. Paulius šio valgymą su Jėzumi prieš jo
rinkimą,
buvo
įteiktos
J.
Polio
pabėgėlių karo ir grįžtančių bus mums naudingos? Neseniai tikslas brukti kitoms tautoms
knygos „Einu per Lietuvą", paraudo). Noriu jums visiems sekmadienio antrame skaitinyje mirtį, bet ir kartu su Jėzumi
raudonųjų siaubas išvijo iš savo spaudoje užtikome žinutę, kad laimę per prievartą, jas surusi
kuriose buvo idėtos Lietuvos priminti, — kalbėjo R. Ozolas, — (Rom 8:35, 37-39). Nors gyve dažnai — kasdien laužytą duoną.
tėvynės. Tuo laiku pabėgėlių lietuviukams iš užsienio buvo nant ir žengiant į gražų komu
respublikos prezidento vizitinės kad mes esam sąjūdininkai ir nime patiriame visokių nelaimių
Todėl, aprašydamas stebuk
stovykloms mėgome taikyti suruošta stovykla Lietuvoje. nizmo rytojų.
pats laikas imti ne valdžią, o ir sunkumų — vargą, priespau
kortelės
su
jo
parašu.
lingą
minios pamaitinimą, Šv.
pilkus, liūdnus, ilgesiu ir ne Nepasakyta, kiek ir kokie ten
dvasią į savo rankas. ...Kur jūsų dą, persekiojimą, badą, neturė
Be antrojo partijos sekreto
Matas
panaudojo pirmykštės
tekimu persunktas epitetus, o vaikai „iš užsienio" stovyklavo, riaus, buvo atsiųsti iš centro ir
dvasia, ponai? — klausė R. Ozo jimą kuo apsirengti, pavojų, ar
Prezidentas kvietė
las, — CK negali grįžti į Lietu net užpuolimą ginklu — nei krikščionių bendruomenės Mi
daugelis net griebėsi svetimžo bet buvo viliojančiais žodžiais smulkesni prižiūrėtojai prie Mi
visus pokalbiui,
vą. CK recidyvų Lietuvoje juo vienas iš tų negandų negali šių liturgijos žodžius ir iš
džio „lageris", nes šviesių sto apibūdinami stovyklos tėvynėje nistrų tarybos, saugumo komi
pareiškiant savo mintis
toliau, tuo daugiau". Jis krei mūsų atskirti nuo Kristaus mei sireiškimus (ypač reikšmingi
vyklų prisiminimas neleido malonumai, lietuviškos ap teto, reikšmingesnių gamyklų ir
yra veiksmažodžiai): „Jis paėmė
tokiems benamių tautiečių linkos ir lietuvių kalbos var draugijų. Ne be reikalo žmonėse
Pirmasis kalbėjo A. Buračas. pėsi į A. Brazauską, prašyda lės. Šv. Paulius šį laišką rašė penkis duonos kepaliukus ir dvi
telkiniams Vokietijoje tą vardą tojimo nauda (lyg mūsų vasaros buvo pasklidęs posakis: ...„kiek J i s prisiminė pirmąjį Sąjūdžio mas „vyti iš Lietuvos CK. Kal Romos tikintiesiems, ruošdama
žuvis, pažvelgė į dangų, sukal
stovyklose kalbama arabiškai, vienas mūsų turi savo rusą".
pritaikyti.
mitingą, kuriame A. Brazaus bėkime apie tai, ką privalome sis pas juos atvykti, norėdamas bėjo laiminimo maldą, laužė ir
Bet ir tuo tamsaus netikrumo o aplinka — afrikietiška...).
Atsiųstas iš viršaus, buvo kaip kas buvęs kaip priedanga Sąjū padaryti, neleiskime į Lietuvą jiems prisistatyti, kaip tikintis
davė mokiniams, o tie dalijo
Taip pat žinome, kad atsikū koks prievaizdas, pristatytas
metu prasiskverbdavo jaunat
tuo pačiu Kristumi, kaip jie. žmonėms. Ir visi pavalgė iki so
džiui. Paminėjo, kad svarbiau ateiti nevilčiai".
viška senų laikų stovyklos rę Lietuvos skautai ir atei prie baudžiauninkų. Taigi nebu sios dabartinio laiko problemos:
Dar kalbėjo K. Prunskienė. Tad šiame laiške, išdėstydamas ties". Šiuos veiksmus matome
daina, nes skautai ir kitos tininkai ruošė ir ruošia vasaros vo pasitikima net ir Lietuvos valdžios bejėgiškumas, stoka Jos nuomone, Europos struktū- savo tikėjimo pagrindus, jis
šv. Mišiose — Eucharistijoje ir
jaunimo organizacijos sugebė stovyklas. Pastarieji net įsigijo komunistais. Būtinai turėjo bū kompetencijos, didelis nusikals ros gali pakeisti centrinį Mask- jiems prisistato kaip vienas iš jų
šiandien.
davo sudaryti progą pastovyk- nuosavą stovyklavietę Berčiū ti atsiųstas Kremliaus generali tamumas, mirties bausmės eg vos vaidmenį. Apgailestavo, kad pačių, nors jie dar nėra turėję
Reikšminga ir tai, jog seniau
nuose, netoli Panevėžio. Reikia nis gubernatorius, kaip žmonėse
lauti net tokiomis sąlygomis.
pas aukščiausius Lietuvos parei- progos susipažinti.
zistavimas.
sioje
evangelijoje — šv. Morkaus
Galbūt, tik persikėlus gyventi pripažinti, kad kvietimas vai buvo priimta vadinti šešėlyje
Jis rašo, jog kaip tik dėl to, — minios pamaitinimo aprašy
Vyriausias amžiumis J. Bula gūnus pakliūti yra sunkiau, ne
į užjūrius, įvyko pati savo- kus siųsti į stovyklas Lietuvoje esančią figūrą su ypatingais vas, 84 m., sakė, kad preziden gu pas jų užsienio kolegas ir kad kad Kristus juos pirmasis
me neiškeliamas Jėzaus moki
tiškiausia stovykos metamor skamba labai patraukliai, ta įgaliojimais.
tas, minėdamas iniciatyvinės mūsiškiai neranda laiko aplan pamilo, ir jis, ir jie lengvai nių vaidmuo, padalinant Jėzaus
fozė: stovyklavimas tapo labai čiau per greitai nenurašykime
nugali — pakelia visus kentėji palaimintą maistą. Bet pora de
M. Gorbačiovo pertvarka, įsi grupės skaičių, neįskaitė savęs. kyti savo kolegų užsienyje.
svarbiu lietuviško auklėjimo į nuostolius Dainavos, Rako,
Dar pasisakė Z. Vaišvila, pri mus. Kadangi Kristus juos myli šimtmečių vėliau, šv. Mato
kūrus Lietuvoje Sąjūdžiui, davė Be partijos sekretoriaus, Sąjū
akstinu ir tarpusavio ben Neringos ir kitų stovyklaviečių
simindamas,
kad prieš penke ir jie Kristų — kentėjimai jų bendruomenėje jau buvo duoda
progą drąsiau ir atviriau pasi džio kelias į nepriklausomybę
dravimo mtodu. J u k stovyklas šiapus Atlanto. Ne kiekviena
sakyti. Sąjūdžiui spaudžiant, būtų žymiai sunkesnis. Jo pata rius metus reikėjo atsargumo ir nenugali. Jei labiau už viską ma ypatinga reikšmė Jėzaus
ruošti pradėjome kone nuo pat šeima pajėgs savąjį jaunimą
buvo atšauktas toks gubernato rimai ir veikla buvo labai nau radikalumo. Ragino neieškoti mylime Kristų, jis mums padės mokinių vaidmeniui: jie patys
perplaukimo per Atlantą, tik siųsti tūkstančius mylių, ar
ir mus išgelbės net nuo amžino neturi iš ko maitinti žmonių, bet
rius (Mitkinas), pakeičiant jį dingi, tik gal ne visi apie tai no absoliučios tiesos.
dabar stovyklavimas jau nebuvo norės patikėti, ypač jaunesnius,
sunaikinimo — mirties — ir kai Jėzus juos įgalina, ne tik
vietiniu rusų tautybės asmeniu.
vien skautiškos veiklos laukas. vaikus auklėtojams bei vado
atves į dangiškąją puotą.
Gilėjant persitvarkymo proce
visi privalgo sočiai, bet daug
Suprasdami nepamainomą va vams, kurie dar nelabai seniai
Pirmajame skaitinyje iš pra maisto dar atlieka.
sui,
pasiekta
didžiausio
visuo
saros stovyklų vertę bei reikš jaunimui uoliai skiepijo ko
našo Izaijo (Iz 55:1-3) girdime
menės aktyvumo. Prabilo tau
Dievo karalystės pagrindinės
mę, o taip pat jų populiarumą munizmo doktriną ir lupo tikin
apie
Dievo paruoštą puotą šio požymis yra apstumas. Dievas
tos
sąmonė.
Ištvermė,
santūru
jaunimo tarpe, stovyklas pra tiesiems mokiniams kryželius
pasaulo pabaigoje, kai jis sukurs ir žemę sukūrė, kad visiems jos
mas, kantrybė, anot rašytojo J.
nuo kaklo...
dėjo ruošti ir ateitininkai.
naują pasaulį, kuriame nebebus gyventojams — jo tvariniams
Dar palaukime, dar neatsi Avyžiaus, padėjo tautai, suda
Šiandien net būtų sunku įsi
neteisybės, nepritekliaus, karų. visko būtų sočiai. Karai
rančiai keturis penktadalius vi
vaizduoti vasarą be kur nors sakykime Dainavos. Rako ir
Šioje
puotoje bus geriausio val dažnai atsiranda, kai žmonės to
sos respublikos gyventojų, tu
stovyklaujančių lietuvių — kitų nuosavų, patikimų mūsų
gio ir gėrimo iki soties — ir tai nesupranta ir dėl to pasiima sau
rinčių šviesiausias perspekty
vaikų, jaunuolių, net suau jaunimo auklėjimo šventovių.
nekainuos pinigų.
vas, pratęsti ir pateisinti garbin
daugiau, negu jiems reikia. Tuo
gusiųjų. Įdomu, kad tai viena Mes žinome programas, kurio
Krikščionims nereikia šios met kitiems — ne tik žmonėms,
gą
protėvių
istoriją.
Buvo
atgau
veiklos šaka, kurios nesibaido mis remiasi stovyklų rengėjai ir
puotos laukti iki pasaulio bet ir kitiems tvariniams —
ta tautinė vėliava, himnas, vals
nei jauni, nei vyresnieji, ir visi vadovai. Mums pažįstami žmo
pabaigos. Kristus mums pasakė trūksta. Eucharistijoje Kristus
tybės ženklas — Vytis. Žmonės
entuziastiškai sutinka: sto nės, kurie užsiima su mūsų
ir parode, kad Dangaus kara mus pasotina taip, kad nebevaikais, juos globoja, moko ir įsidrąsino atvirai kalbėti ir ra
vyklauti smagu!
lystė
— jau čia. Savo kančia ir jaustume reikalo kovoti dėl
šyti. Pagaliau buvo atgauta ir
Paminėjus vasaros stovyklas, prižiūri. Jeigu įmanoma, į nepriklausomybė.
mirtimi jis užpelnė mums t a s būvio, ir ne tik tai. bet kad pasi
mintin atklysta du vietovar Lietuvą keliaukime su savo
malones, kurių mums reikia, justume turį iš ko dalintis su
Praėjus penkeriems metams
džiai, abu Michigan valstijoje — vaikais, parodykime jiems
kad galėtume pagal Dangaus kitais savo žemiškomis gėrybė
nuo Sąjūdžio įsikūrimo, kaip
Dainava ir Rakąs. Pirmoji sto tėvynę, kurią mylėti mokėme
karalystę gyventi dar žemėje mis. Eucahristija mus dar
rašo „Lietuvos rytas", (Nr. 6,
patys,
lituanistinė
mokykla
ir
vyklavietė dažniausiai siejama
būdami. Ir jis paliko mums Švč. žemėje ugdo dangiškosios puotos
birželio 3), Lietuvos respublikos
su ateitininkais, antroji — su ateitininkų, skautų vasaros
Eucharistiją — šiai žemiškai apstumu.
prezidentas A. Brazauskas pa
skautais, nors tokias griežtas stovyklos. O grįžę nepa
kelionei maistą, kuris mus stip
a.j.z.
Dainavos Kryžių kalne išdygo dar vienas kryžius.
mirškime, kad Dainava ar kita sikvietė Sąjūdžio iniciatyvinės
ribas nustatyti nėra tikslu.
Kažkaip šiandien sunku įsi stovyklavietė reikalinga mūsų
vaizduoti stovyklavimą be šių finansinės bei moralinės
Byla juokinga. Nemokšiškai suklijuota, sudėliota
J a u žinojau, kad turiu. Urbonas ilgai nesipriešino,
įprastų, p a m i l t ų vietovių. paramos. Juk šios stovyklavie
padavė. Kalėjime, kol nežinosi, kam tu turi teisę, kam iš nesąmonių. Gintis nėra ko: byloje vienas dalykas
Tikrai
reikia
sveikinti tės dar daug metų turės skleis
neturi, kam turi ir neturi Jie, nieko negausi ir nieko prieštarauja kitam. Advokatė vis traukia neskaitytus
įžvalgumą, sunkaus darbo bei ti šviesą ir džiaugsmą išeivijos
neturėsi. Tardomojo kalėjimo viršininkas Petrauskas tomus iš rankų. Aš irgi nebeturiu jėgų atlaikyti tokios
dar sunkesnės finansinės naštos lietuviukams. Neleiskime joms
priekaištavo, kad aš gadinąs kameras. Tai yra — kali didelės grupės uolų triūsą.
VIDMANTAS POVILIONIS
nepabūgusių žmonių, kurių sunykti.
Labai skauda galvą...
nius savo kamerose, aiškindamas, kaip išsireikalauti
D.B.
dėka Dainava ir Rakąs tapo
savo.
Gulime kameroje ant narų, o miegas neima. Mies
te pasigirsta š a u d y m a s , balsai. Atsikeliame.
Susirengiau
skaityti
ir
—
prasiveria
durys.
Įeina
27
boba tikrąja to žodžio prasme. Varlė ant aukštų plat Prisipilame šalto vandens iš arbatinuko, pasaldname
Urbonas neramiai erzėja, rašo toliau.
ir susidaužę palinkime vienas kitam laimės — Nauji
Jaučiu iš gatvės prieššventinį triukšmą. Artėja formų. Ji gins mane. Tardytojas pristato, nuvelka jai
Metai... Spaudžiu ranką Algiui, galvoju, ar verta tep
paltą.
Kalėdos. Praeiviai garsiau kalbasi vakarais. Konser
Skaitau. Jiedu kalbasi apie mūsų bylą, matyt, tis su Ričardu. Bet jis jau tiek susibaigęs, kad atrodo,
vatorijoje šokiai. Tos pačios dainos: „We flyed a long
tikisi,
kad viena ausimi seksiu. Jei nori perskaityti ilgai su manimi nebetvers. Spaudžiu ir jam: sėkmės!
long time" ir, žinoma, „Nuo meilės niekur nepabėg
Ričardas jau tikrai . odo apgailėtinai. Marškiniai
trijų
šimtų
lapų tomą, kad ir grožinės literatūros per
si"...
apsinešiojo. „Visant" cigaretės baigėsi. Traukia
Kur jau čia bėgsi — Kūčių vakarą sėdime kas sau. dvi valandas, reikia ne tokios galvos kaip mano. Manoji
ir
taip
braška.
machorką. Rankšluostis, kurį atsinešė, seniai supuvo.
Stengiuosi prisiminti buvusias Kalėda.- — pabūti
Kitą dieną randu tą bobą sėdinčią vėl. Suprantu. Kasdieną paeiliui juo plovėme grindis. Beveik tuščioje
namie. Nėra čia vietos šventei. Viskas — viena, nežmo
kad
taip ir sėdės - kaip kitaip trukdysi man darbą, kameroje per parą velniažin iš kur susirenka po lova
niškai pilka, diena. Skutimasis ir tardymas — štai ir
Stengiuosi
atsiminti kitų parodymus. Dar žmones, piršto storio pūkų sluoksnis. Pradžioje senas kalėjimų
visos šventės akių paganymas. Viskas taip statiška ir
Ričardas šakojasi nevalyti. Mandagiai pasiūlėme
vienoda, kad, rodosi, užtektų kelių žodžiu gyvenimui apklaustus dėl mūsų bylos. Stengiuosi suvokti, kaip dvilkas
au
viskas
prasidėjo,
kur
krypo.
Skaitau.
Bandau
susi8
nekalbėti.
Dabar, atėjus jo eilei, šliaužioja kuo
aprašyti.
Prisiminčiau laisvę, prisiminčiau kokia* laimingas kaupti įsigilinti. Advokatė vis paklausinėja. Taip, kad nuoširdžiausiai po narais. Bet rankšluostis supuvo. Per
šeštadienio tvarkymąsi individualizavome pusę
minutes. Fiziškai sunku. Net jei nori. Trauki trauki darosi aišku: ji tikrai neskaitė.
Ir dar kitą dieną - tas pats. Urbonas paduoda man visuomeninio maišo. Prižiūrėtojai stebėjosi tuo skudulyg kokį filmo kadrą, trauki visomis jėgomis, ir vis
vieną
tomą. Ji prašo pažiūrėti. Aš nesulaukdamas, pra ro sumažėjimu, bet kas apkramtė — nerado. Vakare
dėlto, o kažko — trūksta. Nėra įspūdžio, nėra pilnat
šau
kito.
Tada gaunu iš advokatės pirmąjį, bet ateina eidami į tualetą, nunešdavome skudurą su parašą ir
vės, nėra akimirkos. Tik galvos skaudėjimas nuo to
kitas tardytojas ir neša tą tomą skaityti Šarūnui. sudrėkindavome po kranu. Dulkių, žinoma, mažiau.
filmo tempimo.
Pagaliau Urbonas sako: byla baigta Klausia, ką Pačiumpu dar tomą. Urbonas siūlo pasirašyti . kad Tačiau nuo kolegų rūkymo vis tiek stovi gerklėje
norėčiau per jį perduoti advokatei. Iš namu parašė, kad susipažinau. Sakau: ne. Man maža. Tomai nesusiūti, karkalai. Nei iškosėti, nei nuryti.Ričardas su Algiu irgi
jau pasamdė. Ką gi, apmokėsime algą kagebistei patys. lapai nesunumeruoti — ar tai skaitymas? Urbonas kriokia. Išėję pasivaikščioti randame jau prieš mus
Ant tardytojo stalo matau visą krūvą bylų. paskambino, susirinko visa kompanija. Pasodino buvusių prispjaudytas sienas ir grindis. Aplinkinėse
kamerose tik ir girdėti: kche, kche. tfu...
Pasodino kampe už mažo stalo, padėjo kažkurią bylą Daugalą numeruoti lapus.
Ruoša 75 m. jubiliejinei stovyklai Rakė (iš kairės): Julyte Žukauskienė, Rima
—
Dabar
patenkintas?
—
klausia.
iš vidurio: pažink mūsų triūsą! Paprašiau pieštuko.
Žukauskaitė ir Elytė Žukauskaitė.
(Bus daugiau)
— Pažiūrėsime, — sakau.
Nuotr. R. Kemežaitės popieriaus. Užsirašinėti negalima? Galima turiu teisę!

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO
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Didžiosios Lietuvos šventovės
DRAUGAS, Šeštadienis. 1993 m. liepos ir.en. 31 d. Žukauskas. Jų rūpesčiai dideli.
kertinis
akmuo buvo pašventin
Dar yra reikalinga apie 300,000
tas prieš 59 metus Pastatas jau
dolerių suma.
Ši tikinčiaisiais gausi, o pločiu stovi, bet jis dar ne šventovė.
išsiplėtusi Žaliakalnio parapija Dar turi būti įrengtas vidus.
yra prisiglaudusi mažoje, Suprasdami tokios šventovės
medinėje, senoje Prisikėlimo reikšmę, o dar labiau — jos rei
bažnyčioje, sekmadieniais per kalingumą, paremkime šios
šventovės statybos užbaigimą
Niekas taip didingai neiškyla bevyksta viduje; keliaaukštis pildytoje, nors aukojamos
savo aukomis. Pažymint, kad
Kaune — o gal ir visoj Lietuvoj vidaus įrengimas vėl tampa kelerios Mišios, tikintiesiems
jos skiriamos Prisikėlimo baž
— kaip Kristaus Prisikėlimo vientisa šventovės erdve. Dėl susirenkant ir vienoje mokyklos
nyčios statybai, aukas galima
salėje.
bažnyčios pastatas Žaliakalnyje, medžiagų ir lėšų stokos darbas
siųsti
Lietuvių Katalikų Reli
Nepriklausomybės laikais
Bet kaip jau buvo daugel metų, vyksta pamažu; dar užtruks, kol
taip ir tebėra — pastatas, ne nuogų plytų vidus pasipuoš visu 1934-1940 m. aukos šiai visos ginei Šalpai.
Kun. Kęstutis T r i m a k a s
bažnyčia. Kertinis akmuo, tuo, ko reikia bažnyčiai; tautos šventovei buvo renkamos
atvežtas iš Jeruzalės Alyvų šventišką nuotaiką sukelian iš visos Lietuvos, o taip pat ir iš
kalno, kartu su išmūrytais čiom sienom, altoriais, baldais, tautiečių užjūryje. Šiuo metu
LIETUVOS DARBININKAI
pastato pamatais buvo pa atitinkamais langais, o taip pat aukos iš Lietuvos yra labai ne
šventintas 1934 m. birželio 28 d. reikalingomis priemonėmis — gausios. Juk visa Lietuva dabar
Lietuvos įmonėse ir ūkiuose
Taigi, kitais metais minėtina 60 garsintuvų aparatūra, šildymo atsikuria pamažu ir sunkiai. Į dirba apie 2 milijonai žmonių.
prašymus atsiliepia, kaip kas
m e t ų sukaktis. Tačiau iš sistema, keltuvais ir k t .
Bažnyios atstatymo komitetą gali, k a i p s u p r a n t a , kaip Valstybinėse įmonėse dirba 59
Lietuvos 1918 m. nepriklau
procentai, privačiose — 34 pro
somybės atkūrimui pažymėti sudaro Prisikėlimo parapijos įvertina. Prašomi į talką, susi centai, ūkininkai sudaro 7 pro
paminklinė Kristaus Prisi klebonas kun. E. Bartulis, prof. renka parapiečiai prie pastato centus visų dirbančiųjų.
kėlimo (ir tuo pačiu — Lietuvos A. Smailys ir architektas H. padirbėti.
prisikėlimo) bažnyčia yra dar
neužbaigta. Pastatas — įspū
dingas, ant kalno. Iš visur ma
tomas. O vis dėlto — tik pasta
tas. Bažnyčios dar nėra.
Sovietų raudonajai armijai
1941 m. okupavus Lietuvą, sta
tyba buvo nutraukta. Sovietų
valdžia pastatą nusavino ir
1952 m. pavertė radijo fabriku.
Aukštajame bokšte, kryžių
nuvertė, iškėlė radijo anteną ir
užrašą „Slavą KPSS" (šlovė
Sovietų Sąjungos komunistų
partijai).
Politinei santvarkai keičian
tis, pastatas buvo grąžintas ka
talikų Bažnyčiai. Vėl imtasi
' '' '
. .u*, i****--*įgyvendinti pagrindinį tikslą —
visos lietuvių tautos vardu pa
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Buvusį radijo fabriką reikia
paversti šventove. Kai ką reikia
pakeisti pastato išorėje, bet
Pastatas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą žyminčią Prisikėlimo bažnyčią* iš radijo
svarbiausi darbai vyko ir tefabriko vėl keičiamas i šventovę.

KADA RADIJO FABRIKAS
TAPS PRISIKĖLIMO
ŠVENTOVĖ?

mas magistrą, Linas dirbo isto
rijos fakultete kaip asistentas,
kartas nuo karto skaitė paskai
tas Amerikos ir Europos istori
jos temomis.
Advokatas Linas Vyšnionis
Su magistro diplomu išvyko
persikėlė iš Čikagos ir atsidarė Vokietijon dėstyti Amerikos
rastinę 24400 Highland Road, istoriją, pasaulio istoriją ir
Richmond Hights, Ohio. Čika anglų kalbą Vasario 16-tos gim
goje Vyšnionis puoselėjo im- nazijoj. Ten gyvendamas, akty
igracijos, prekybos, tarptautinės viai reiškėsi ir politiniuose
sluoksniuose: pravedė politinį
teisės ir kitas sritis.
Teisės studijas baigė Illinois seminarą ir dalyvavo antisovieInstitute of Technology Chicago- tinėse demonstracijose Bonnoje.
Kent College of Law, įsigyda
1985 m. Linas buvo išvykęs
mas teisės doktoratą (Juris Doc- mokslo reikalais į Angliją Camtor). Studijų metu Vyšnionis ty bridge universitetą. Po to
rinėjo tarptautinę prekybos nuvyko į Skandinaviją dalyvau
teisę universiteto profesoriui, be ti Taikos ir Laisvės žygyje, kur
sekė šio žygio eigą, dalyvau
to, dirbo teisininkų raštinėje.
Profesinį pasiruošimą pradėjo damas demonstracijose Kopen
Cleveland State universitete, hagoje, Stokholme, Helsinkyje
pasirinkdamas istoriją bei po ir laivu plaukė per Baltijos jūrą.
litinius mokslus. Gavęs baka- Ten jis buvo vienintelis klevelaureatą 1985 m., tęsė studijas landietis.
istorijos fakultete ir už pusantrų
Nuo vaikystės dienų Linas
metų įsigijo magistro diplomą iš priklausė ateitininkų orga
Rytų Europos istorijos. Ruošda nizacijai, pirmininkavo moks

NAUJA
TEISININKO
RAŠTINĖ

leivių kuopai, buvo stovyklos
komendantas ir programų vedė
jas. Taip pat, prieš išvykdamas
į Vokietiją, trumpam laikui
Linas buvo Moksleivių ateiti
ninkų Centro valdybos pirmi
ninkas.
Daugiau kaip dešimt metų
Linas šoko Grandinėlės tautinių
šokių grupėje ir buvo premijuo
tas Gintarinės Grandinėlės
šokėju. Šoko tautinius šokius
Šv. Kazimiero minėjime Romo
je, Lietuvių Dienose Australi
joje, neminint daugybės vieto
vių JAV-tijose ir Kanadoje.
L.G.
PIGIAUSIAS BENZINAS KAUNE
Benzinas pigiausiai parduo
damas Kauno degalinėse.
Vienas litras benzino kainuoja
80 centų (20 JAV centų), kitur
Lietuvoje — 1 htą. Kauno versli
ninkams pavyko nupirkti didelį
kiekį benzino Baltarusijoje.
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
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Pigios Kelionės į
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ
Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko
kennedy Airport iki Rygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias
kelias įBaltijos kraštus.

$

TAIPYK PINIGIS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl,
kad Jūs nusipelnei gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!
TAIPYK !\EPATOGlMlS . . . Su American Trans Air patarnavimais
įBaltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvines
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo.
NĖRA bėdy!

nuo

Ryga, Latvija

Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30
Spalio 1 iki spalio 31
Lapkričio 1 iki gruodžio 31

Kelionė į vieną pusę
perkant ten ir atgal

Kefcon* i *t«f>Q pv%ą p*rVoct »eo rr otgot B*l»*tus r^tkio iS'Cyti rr>o*>ous>o< ?1 d»eng pnei
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US$480
US$405
US $310

Išvykstame kiekvieną trečiadieni ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigg. American Trans
Air's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta.
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba
savo kelionig agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892
arba savo kelionių agentui.

Valkininkų „Pušelės" TB sanatorijoje atgaivos valan

ietuvos džiovininkams vaikams.

VASARĄ GROJA LIEPOS...

Zita Kelmickaitė. Ją tenka ir
kaltinti, kad ši „Baltica" folklo
ro ir tautinės savasties ger
bėjams y r a ypatingai laukta ir
brangi. Festivalis prasidėjo
senosios Baltų kultūros vakaru
Žemutinės Vilniaus pilies griu
vėsiuose — senojoje Karalių
rezidencijoje (Ar atsiras, kas ją
a t s t a t y s ? ) . Vilniaus Arki
katedroje primą kartą vyko
ekumeninės pamaldos. Čia baž
nytines giesmes giedojo visi
festivalio dalyviai. „Visi esam
vieno Dievo vaikai" — pasakė
monsinjoras K. Vasiliauskas.
Įvairiaspalviais tautiniais rū
bais apsirengę žmonės, susikibę
už rankų, kalbėjo „Tėve mūsų".
Festivalis pasklido po Vilniaus
senamiesčio kiemelius, persi
kėlė į Liaudies buities mu
ziejaus sodybas Rumšiškėse, o iš
ten, prisidainavę ir prisišokę iki
valiai, toliau skambėjo Žemai
tijos miesteliuose. Pabaigtuves
šventė Palangoje. „Baltica 9 3 "
didžioji vilioklė sukvietė į gražų
būrį svečius iš Švedijos ir Pran
cūzijos, Rusijos ir Airijos, Lenki
jos, Indijos, Estijos, Latvijos ir
įvairiausių Lietuvos vietų.
Šventės galią esame patyrę dau
gybę kartų. Ji mus nuramina
savo giesmėmis, žmonių atsi
davimu ir susikaupimu, tuo di
džiuliu nuoširdumu, kuris gau
bia visus čia esančius.

Kur patalpinti? - sutikusi
klausiu
Paminklotvarkos
departamento Kauno skyriaus
viršininko architekto Alfredo
J a k u č i ū n o , grįžtančio iš
pasitarimo.
— Žinai, šį pavasarį nedidelė
mūsų delegacija nulėkė keliom
dienom į Lomžą, — pasakoja Al
fredas, — ten galėjom pasitiks
linti savo nuostatas... Lomžoje
gyventojų apie 50,000, o mal
dininkų priėmė net 250,000..
Maldos aikštėje deja tilpo tik
220,000, taigi ne visi. Todėl
mūsų pagrindinis principas
buvo suskirstyti Lietuvos teri
toriją į tris zonas ir tikintieji,
gavę parapijos kvietimus,
važiuos į Kauną (apie 200,000),
daugiau į Vilnių ir daugiausia
į Šiaulius — ten planuojama,
kad maldos aikštėje galės daly
vauti apie vieną milijoną
žmonių. Kitaip tokią didelę
žmonių minią būtų labai sunku
suvaldyti.
Sužinau, kad popiežiaus pri
ėmimo taisyklės yra labai griež
tos ir visas reikia labai tiksliai
įvykdyti. Tuo rūpinasi Tėvas
Tucci, pagrindinis popiežiaus į
Lietuvą vizito vadovas. Supran
tama, tokio vizito organiza-

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 31 d.
—

vimas yra sudėtingas jau dėl to,
aikštelėje stovės altorius. Ne
kad popiežius susitinka su toliese bus įrengta speciali
minia ir nereiktų pamiršti, kad zakristija, kuria naudosis visi
tuo metu specialios tvarkos Lietuvos vyskupai, dalyvaujan
tarnybos veikia sustiprintai, tys maldose, kita būtina įranga.
kad lankomų vietų saugumo Viso pasaulio šalių, televizijos
laipsni tikrina ir Vatikano kameros bus pastatytos taip,
ekspertų grupė.
kad šis nepaprastas ir šventas
Šventasis tėvas Lietuvoje bus reginys matysis senojo Kauno
keturias dienas. Pagrindinė bu panoramoje, (pamaldose daly
veinė Vilniuje — nunciatūra vaus visų Kauno bažnyčių bokš
Kosciuškos gatvėje. Iš Vilniaus tai — pamaniau aš) ir naujasis
popiežius su jį lydinčiais, sep piliakalnis senojoje miesto daly
tyniais malūnsparniais skris į je ilgiem laikam išliks šventu
Kauną ir į Šiaulius. Kaune šio vizito atminimo ženklu^
priėmimo planas jau visai
Pietaus popiežius jau su
aiškus. Miestas, kuriame
tvarkytuose
arkivyskupijos
gyvena apie 0,5 milijono
gyventojų, tikrai galėtų priim rūmuose. Užsuks į Kauno Ka
ti vieną milijoną maldininkų — tedrą ir tą pačią dieną Kauno
bus panaudotos mokyklos, dar stadione, kur telpa 30,000
želiai, bendrabučiai, paruošti žmonių, įvyks susitikimas su
plotai palapinių miesteliams... Lietuvos jaunimu.
Pagrindinė maldos aikštė —
Dabar, prieš atvykstant popie
Neries ir Nemuno santaka. žiui, Muzikų rėmimo fondas su
Šventas tėvas, atskridęs į Religinės muzikos centru ruošia .
Vileišio aikštę, toliau keliaus renginius „Musica sacra", kad .
savo automobiliu, o Santakoje, žmogus galėtų dvasiškai nusi- .«
apvažiavęs visą aikštę, sustos teikti švento tėvo atvykimui.
prie naujai supilto simbolinio Įvairiausiose bažnyčiose dau- 7
piliakalnio, kurio viršutinėje giausia sekmadieniais skamba .
vargonų muzika. Koncertuose •
gieda žinomiausi Lietuvos dai
nininkai, koncertuoja profe
sionalūs muzikiniai kolektyvai.
Tik mes, užguiti buities kasdie- ••nybės ir dabarties nepriteklių,, kartais net nepajėgiame suvokti "
tų visų gerumo daigų, bet yra
viltis, kuri nors lėtai, bet nesu
stabdomai'kyla. Ir noriu tikėti, •
kad žmogus vėl atsivers savo is- "į**
torijai, savo žemei, savo tautai,
nuskaidrins savo sielą ir suras
didžiulę dvasingumo prasmę.
Neveltui „Jono Pauliaus II
pasaulis" knygoje yra parašyta „'
— , jokia viltis niekados nebus
tokia beprotiška, kad mūsų pro- .
tas atsisakytų siekti, k a s
neįmanoma". Taigi turime ;
tikėti mūsų premjero A. Šleže
vičiaus žodžiais, pasakytais mi- ;.
nint Mindaugo karūnavimo 740
metines ir Lietuvos valstybės dieną — „kai paskutiniai rusų
armijos kariai paliks mūsų
žemes, mus aplankys šv. Tėvas, popiežius Jonas Paulius II — "
Jurgis Lendraitis, dukros Lina. Nida ir žmona Viligaik- Lietuvos skautu tikėti ir neprarasti vilties.
stovyklos Kunigiškėse kūrimosi diena prie Žemaitijos pastovyklės vartų.
Laima Krivickienė

nesniais laikais, bet rašytojo rūpinasi ir Pasaulio lietuvių
žodis aiškiai sklinda iš ekrano, inžinierių ir architektų sąjunga
ir tikėkimės, kad pirmas at — visi, vieningai triūsdami,
garsis, suradus dar nežinomą, galime tikėtis gerų rezultatų.
Valstybės šventės renginiai,
tik dabar sugrįžtančią į namus
prasidėję
liepos 4-ąją dieną Ge
literatūrą, bus nepaskutinis,
nes tų neįtikėtinų istorijų dar dimino pilyje, nukeliavo ir į
yra ne viena. Tikėsimės ir Medininkus, Juozapinės kalvą,
vyko Jotvingių žemėje, Rudami
lauksime.
Šiandien, kaip niekada, svar
Ir vėl laikas bėga kasdieniš noje, pasiekė Saulės mūšio
bu k a l b ė t i apie didžiausią
kai. Užgesinęs Joninių laužus, laukus, laužų liepsnomis
vertybę — tautos dvasią. Kas
atsiliepė
Eigulių
piliakalnis
artėja prie svarbios mūsų vals
gali pažadinti žmoguje tikėjimą,
tybei datos — prie Lietuvos prie Kauno, Kernavės pilies
mąstymą, kai dauguma pirme
Karaliaus Mindaugo karū kalnas. Šeimyniškėlių pilia
nybę t e i k i a
materialiem
kalnis
—
galima
sakyti,
kad
navimo dienos. Skuba istorikai
dalykam.
Bet
šiuo
metu tarp
ir archeologai tiksliau atkurti šventė visa Lietuva: vėliavos,
mūsų turėtų būti darna ir susi
kelių šimtmečių Lietuvos pra orkestrai ir m a r š a i , dai
kaupimas. Lietuva ruošiasi
nuojamos
liaudies
d
a
i
n
o
s
,
eitį — gražus kalnas spausdin
pasitikti šventą tėvą — popiežių
tos medžiagos, daug nerimo, šokami šokiai, skamba poetų
Joną Paulių II. Išleista knyga
iškilmingi
posmai,
girdisi
juo
nemigo naktų, bet praeitis vis
„Jono Pauliaus II pasaulis" —
dar slepiasi nuo mūsų akių ir kas, atviras džiaugsmas. Pilia
dvasios ir tiesos p a s a u l i s ,
neduoda atsakymo. Kad ir į kalnių liepsnos sąšauka lyg
kuriam atstovauja popiežius.
tvirtindama
neša
simbolinę
at
klausimą, kur buvo Voruta?
Vis dažh'lau posėdžiauja popie
Turbūt gražiausias atsakymas minties ugnį nuo piliakalnio
žiaus sutikimo"*' organizacinio
— visa Lietuva! Kaip tuo nepa link piliakalnio, skleisdama ži
komiteto nariai. Projektuojami
nią
apie
išlikusią
lietuvių
tautos
tikėsi, kai Lietuvos miestai ir
altoriai,
sprendžiami aerouostų,
miesteliai besiaiškinantys ir ku dvasią. Ir lyg susiliedamas su »
t r a n s p o r t o , lankomų vietų
riantys savo atsiradimo istoriją Valstybės dienos švente, prasi
elektrifikavimo, telefonizavimo,
deda
„Baltica
9
3
"
—
tarptau
gali nuoširdžiai jums atsakyti,
telekomunikacijų klausimai ir
kad b ū t e n t jų piliakalnio tinis folkloro festivalis.
daugybė smulkių dalykų, kurie
Jį
surengė
Lietuvos
Kultūros
radiniai tvirtina čia buvus pilį
ir švietimo ministerija bei liau staiga tampa svarbiais.
XII ar XIII amžiuje.
Manoma, kad į Vilnių ir Kau
Šiemet liepos 6 dieną sukako dies kultūros c e n t r a s , bet
ną tomis dienomis suplūs po
pagrindinis
viso
folkloro
ju
750 metų, kai buvo karūnuotas
milijoną svečių. Kaip priimti?
Lietuvos valdovas Mindaugas — dėjimo lyderis Lietuvoje yra
mūsų šalies valstybingumo simbolis. Karaliaus Mindaugo
įžengimo į sostą diena 1991
tion" (CDC) tyrinėtojai pravedė
JAV LB Krašto Valdybos
metais tautos rūpesčiu buvo pa
apklausinėjimus ir suregistravo KAIP APSISAUGOTI NUO
skelbta Lietuvos valstybės
Socialinių Reikalų Taryba
UŽSIKRĖTIMO MAISTU
maisto užkrėtimų atsitikimus.
gimimo diena, susikūrė Kara
Buvo
rasta,
kad
kiekvienais
me
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
liaus Mindaugo kolegija, kuri
Jeigu valgysite maistą, kuris
t a i s apie 6,5 milijonai
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909
įamžino Valdovo atminimą Me
amerikiečių suserga nuo yra užkrėstas bakterijomis ar
dininkuose
pastatydama
užkrėsto maisto ir kad kiekvie bakterijų pagamintais nuodais,
paminklinį akmenį. Ten 1991
nais metais miršta apie 9,100. jūs galite susirgti arba net ir
MŪSŲ MAISTAS
m. ir prasidėjo pirmoji Valsty
Po apklausinėjimų daugiau numirti. Ligos sunkumas pri
bės šventė.
niekas rimčiau nesiėmė pažiū klauso nuo bakterijų rūšies,
Šių metų liepos 7-oji tai ir Me
Dažnai skaitome laikraščiuo rioms ligoms, kaip anksčiau, o rėti į šį reikalą, o dr. Robert kiek sugedusio maisto suvalgė
dininkų pilies atgimimo diena se, girdime radijo ir televizijos maisto supirkimas ir prista Tauxe iš CDC sako, kad šian te ir kiek esate atsparus ligoms.
— iškilmingai įmūrytas pirma žiniose, kad vienoje ar kitoje vie t y m a s t a i p išsivystė, kad dien galimybės susirgti, Geras maisto paruošimas ir
sis tvirtovės didžiojo bokšto at toje Amerikoje nuo įvairaus užkrėstas maistas labai greitai apsikrėtus sugedusiu maistu, tinkamas jo laikymas yra pati
statymo akmuo. Pagrindinis užkrėsto maisto susirgo tiek ir atsiranda visose krašto dalyse. yra daug didesnės nei prieš svarbiausia apsisaugojimo
priemonė nuo užkrėtimo.
pilies bokšto atstatymo užsako tiek žmonių. Pvz., prieš kelis Taip pat pasitikėjimas impor dešimt metų.
vas yra Paminklotvarkos depar mėnesius laikraščiuose buvo tuotais ir paruoštais maisto pro
Kokios bakterijos yra ran
Laikui bėgant, keičiasi bak
tamentas. Ir ypač džiugu, kad rašoma, kad pietryčių Mas- duktais pasidarė geriausias terijos. Jos darosi atsparesnės ir damos, kokiame maiste ir ligos
Medininkų pilies atstatymu sachusetts valstijoje 1991 metų užkrėtimo šaltinis.
sunkiau sukontroliuojamos. Vis simptomai:
1. Bakterija Campylobacter
rudenį susirgo 23 žmonės. Pasi
„Jack-in-the Box" restora atsiranda naujų, kurios sukelia
randama:
žaliuose viščiukuose,
rodo, jie visi gėrė vietinę, švie nuose, Seattle mieste įvykęs anksčiau nežinomų simptomų
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žią, be jokių chemikalų obuolių užkrėtimo atvejis parodė, kad ligas. Seniau retai kas žinojo nepakankamai išvirtoje mėsoje,
sunką. Ligos simptomai buvo r e i k i a griežtesnių maisto apie bakteriją Campylobacter. paukštienoje ir jūrų gyvūnuose,
Kelionės į Pabaltijį
viduriavimas, kai kuriems net paruošimo ir gaminimo tai 1977 metais anglai reportavo 10 kurie gyvena kiauteliuose, taip
LIETUVA '93
sugadinti inkstai. American syklių. Dr. David Kessler, dienų trunkantį viduriavimą, pat nepasterilizuotame piene.
Medical Ass. ištyrusi rado, kad vienas „The Food and Drug" vėmimą ir aukštą temperatūrą. Užsikrėtimo simptomai pasi
Specialūs patarnavimai:
šie žmonės buvo užsikrėtę toje administracijos
į s t a i g o s " , Nuo tada Campylobacter pasi rodo po 2-10 dienų ir tęsiasi iki
* pigesni lėktuvo bilietai
sunkoje buvusiomis E. Coli direktorių, prisipažino, kad darė viena dažniausiai su 10 dienų, tai viduriavimas ir
* susirinkimai, suvažiavimai
0157 bakterijomis.
Amerikoje reikia naujų įsta tinkamų bakterijų, kuria užsi vidurių skausmai.
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose
2. Salmanella
atsiranda:
Š.m. sausio mėnesį Seattle tymų, kurie griežčiau reguliuo krečiama per maistą aukšto
neužtenkamai
gerai
išvirtoje ir
mieste keliolika vaikų, kurie tų maisto auginimą, gaminimą gyvenimo lygio kraštuose. Ši
Aplankykit* tėvynę!
valgė „ h a m b u r g e r i u s " res ir pristatymą naudotojams. Tai bakterija daugiausia užtinkama nepakankamai šaltai laikomo
* Individualios ir biznio kelionės
^.*tt*.'
torane, susirgo ir buvo pagul yra didžiausias uždavinys, kurį sūriuose, vandens gyvūnuose je mėsoje, paukštienoje, kiauši
* (vairios grupinės kelionės
dyti ligoninėn. R e s t o r a n a s atlikti reikia 10 metų laiko (ypač, kurie gyvena kiauteliuo niuose, nepasterilizuotame
Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais
atšaukė t ū k s t a n č i u s mėsos tarpyje.
se), viščiukuose ir šviežiame, piene. Susergama 6-48 valandų
po valgio, simptomai tęsiasi 2-4
maltinių, bet, iki tai paspėjo
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru
Užsikrėtimas maiste esan nepasterilizuotame piene.
dienas; simptomai: viduria
padaryti, buvo užregistruota čiomis bakterijomis gali sukelti
Salmonella yra kita bakterija,
477 susirgimai, kurių trečdalis įvairias ligas. - nuo inkstų iki kuria žmonės užsikrečia per vimas, galvos ir vidurių skaus
1-800-451-9511
atsidūrė ligoninėse. Ištyrus smegenų uždegimo ir sužaloti maistą. Ji kartais sukelia epi mai, temperatūra; vėmimas.
(steigta 1931
buvo rasta ta pati E. Coli įvairius žmogaus kūno organus. demijas. Tarp 1985-1991 metu
3. Closttndium perfringens
bakterija.
Valdžia neseka maisto užkrė Salmonella
bakterija tik bakterija ^ali būti nepakan
Paskutiniame dešimtmetyje timo atvejų taip kruopščiai, Amerikos šiaurės rytų valstijose kamai gerai išvirtoje mėsoje,
daug kas pasikeitė maisto kaip seka sifili > ar kitų lytinių sukėlė per 375 epidemijų.
79 Madlson Ava., N*w York, N.Y. 10016
paukštienoje
ir
maiste,
pramonėje. Naujoji
ūkio ligų užkrėtimus. 1985-mėtis
Naudotasi
medžiaga iš: paliktame per daug šiltoje vie
Fax:212-683-9511
Tel: 212-683-9500
technika privedė prie to, kad p i r m ą k a r t a , , C e n t e r for ,,Newsweek" žurnalo 1993 toje. Susergama 8-24 valandas
S4S
gyvuliai nėra tiek atsparus įvai Disease Control and Preven- gegužės 24.
po valgio ir tęsiasi 1 dieną;

Vasara. Pievose gula pradal
gės. Šienapjūtė. Branginamas
menkiausias giedros tarpas —
šiemet saulė nelepina mūsų
žemės. Gamta pilna žiedų ir
žolynų, akys raibsta nuo spalvų
gausos: žydi dobilai, įvairia
spalvės raktažolės, aukštai iškė
lusios savo žiedus baltagalvės
ramunės ir žydros rugiagėlės, o
tarp jų ugniniai aguonėlių liežu
vėliai, žvakėmis stovi lubinai,
kvepia žiobreliai. Sklinda nepa
prastas šieno kvapas. Pievose
mergaitės pina vainikus. Ilgiau
sios dienos — trumpiausios
naktys. Dega laužai, upėmis
plukdomi vainikai, gėlės ir
žvakelės. Joninių naktis. Kas gi
suras tą paslaptingą paparčio
žiedą?
Tyliai liejasi daina, pasi
tikdama brėkštančią aušrą, o
pirmieji saulės spinduliai
atsimuša į gale lauko augančias
liepas, pasidabinusias gelsvais
žiedais. Pakvimpa medumi, kai
užgroja galingas bičių orkestras.
Ir staiga suprantu močiutės
pasakytus žodžius: „senoji mūsų
liepa groja". Ir jie mane palydi
prie R. Tagorės minties: „Iš savo
žydinčio sodo surink kvepian
čius atsiminimus žiedų, pražy
dusių prieš šimtą metų".
Taip įrašyta Česlovo Grincevičiaus knygoje „Vidurnakčio
vargonai", kurioje pilna neįtikė
tinų istorijų. Vieną iš jų
galėjome matyti sėdėdami
namie sekmadienį, birželio
mėnesio 20 dieną. Lietuvos tele
vizija rašytojo novelės „Naujų
Metų naktį" motyvais sukūrė
videofilmą „Angelų prašymas".
„Nuolat besilankydamas Kau
no senamiestyje ir besigrožė
damas dviejų angelų bareljefu
Benediktinių šventoriaus var
tuose, rašytojas Česlovas Grincevičius juos sugundo leistis į
vieną žemišką Naujų Metų su
tikimo nuotykį" — tik gaila, kad
video filmo angeliukai smarkiai
ūgtelėję, kad jų nuotykiai
vyksta Vilniuje ir žymiai se
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simptomai; viduriavimas ir vidurių skausmai.
4. Staphylococcus aureus gali
būti bulvių salotose, pu- i
dinguose, su grietine darytuose ;
skanėstuose. Susergama 30 mi- ,
nučių iki 8 valandų po valgio ir •
sergama 1-2 dienas. Simptomai: ;
vidurių skausmai, vėmimas, *
viduriavimas.
«
»
5. Clostridium botulinum: yra •
beveik visada mirtingos neu- rologinės ligos priežastis. Bak
terija a t r a n d a m a p r a s t a i
namuose konservuotame mais- *
te arba sugadintose konservų
dėžutėse, mažai rūgšties tu
rinčiuose maisto gaminiuose ir
laikomuose, kur užtenkamai
neprieina deguonies. Suser
gama 17-72 valandas po valgio,
galima nuo to mirti, jeigu nebus
laiku suteikiama reikalinga
medicininė pagalba. Simptomai:
dvigubas regėjimas, sausa bur
na, kalbos sutrikimas ir sunkus *
kvėpavimas.
•
• Jeigu nežinodami suvalgote
užkrėstą maistą ir pastebite,
kad nesijaučiate gerai (jaučiate
lyg ir gripo simptomus), tuojau
sustokite valgyt^bet kokį mais
tą, gerkite daug skysčių: van
dens, vaisių sunkos, „ginger
ai e". Jeigu simptomai tęsiasi
daugiau kaip 12 valandų, ypač
jei asmuo yra labai jaunas, la- <
bai senas, arba turi chronišką
ligą, tuojau kreipkitės pas
gydytoją. Taip pat praneškite,
jūsų miesto maisto inspektoriui,
kad jis atkreiptų į tai dėmesį,
pažiūrėtų, ar daugiau tokių
susirgimų neatsitiko, ir rastų
tam priežastį.

\
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7 3 1 1 D o u g l a s Circle, L a P a i m a . CA 9 0 6 2 3
• t e l . (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

BALTIC-AMERICAN
ENTERPRISE FONDAS

riame rašo Respublikinės Pane
vėžio ligoninės operacinio-diagnostinio skyriaus vedėjas gydy
tojas Vitalis Panavą:
„Panevėžys, penktas pagal dy
dį Lietuvos miestas, kuriame
gyvena 140.000 gyventojų, o su
šešiais aplinkiniais rajonais yra
apie 400,000 gyventojų. Šioje
zonoje nėra diagnostinio-konsultacinio centro. į kurį galėtų
kreiptis ligoniai, norintys grei
tai išsitirti ir pasigydyti.
Būtų tikslinga šiame centre
sukoncentruoti
naujausią
diagnostinę aparatūrą. Jame
dirbtų du gydytojai — terapeu
tas i r chirurgas, kartu at
liekantys ir diagnostines proce
dūras, ir viena medicinos sesuo.
Tam reikalingi penki atskiri
darbo kambariai, trys pagalbi
nės patalpos ir laukiamasis.
Čia j ų tiriami ir konsultuojami-gydomi ambulatoriai ligo
niai 'outpatiens). Iš jų būtų ima
mas individualus mokestis.
Būtini šie diagnostiniai apa
ratai, norint pradėti dirbti:
elektrokardiografas (2,0005.000 dol.). echoskopas pilvo
organams tirti (25,000-27,000
dol.). Po to būtina įsigyti: fibrogailnoskopą (7,000-11,000 dol.),
laboratorinį kombainą su rea
gentais (25,000 dol.) ir pneumoskryną (6,000 dol.). Pradžioje
patalpas šiam centrui reikėtų
nuomoti, vėliau vertėtų sukon
centruoti visą minėtą aparatū
rą privačiame diagnostiniamekonsultaciniame centre".
Suinteresuoti asmenys pra
šomi kreiptis šiuo adresu: gyd.
Vitalis Panavą, Lietuvos Smul
kaus Verslo Informacijos Cen
tras, Laisvės a. 20, Kambarys
20, Panevėžys 5300, tel. (370-54)
39647, telfaksas 68815.
Spaustuvė" Kaune steigi

mas. Per kitą asmenį gautas
laiškas, kuriame ieško investi
toriaus spaustuves steigimui
Kaune. Tai būtu bendras pro
jektas su vaistybe, k u r i
parūpins pastatu, ir kita firma,
kuri parūpins spausdinimui
naują ofsetinę spaudos mašiną
iš Vokietijos vena 550,000 mar
kių. Užsienio investitoriui
numatytas kotrolinis akcijų
paketas ir ilgainiui galėtų būti
lOOtf savininkas. Spaustuvė
būtų darbų apkrauta, nes yra
užsakymų iš Vokietijos ir kitų
šalių. Būtų spausdinami atvi
rukai, plakatai muzikos lei
diniai, laikraščiai ir k t .
Siūlymas yra skubus. Dėl dau
giau informacijos kreiptis:
Algirdas Pilvelis. Vilniuje tele
fonas 61 45 35, telefaksas 22 38
75.

Jau anksčiau spaudoje praneš fondo steigėjams didelį įspūdį.
ta, kad birželio 22 d., besilan Jų žodžiais, šiuo kandidatų są
kant ministrui pirmininkui rašu Taryba padeda steigėjams
Adolfui Šleževičiui, JAV Vals atlikti jų darbą. Fondo veikla
tybės sekretorius Warren Chris- bus nustatyta tiksliau, kuomet
topher pranešė administracijos bus p a t v i r t i n t a direktorių
intenciją, pasitarus su Kon taryba, kuri paskirs fondo
gresu steigti Baltic-Ameri- valdybą. Šiuo metu taip pat tarp
can Enterprise Fund. Šio fondo USAID ir fondo ruošiama su
tikslas būtų paskatinti priva tartis, kurioje aptariamos leis
Vilniaus senamiestyje vieš
taus sektoriaus vystymą Lie tinos investicijos ir išdėstoma
butis.
Gautas telefaksas iš
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. fondo darbuotojų atsakomybė.
Baltic
News
Agency (BNA) di
Šiam fondui bus sukaupta 50 Dar reikės įsteigti vieną būstinę
rektoriaus Tautvaldo Telyčėno
milijonų dol. kapitalo 3-4 metų Pabaltyje ir vieną JAV. Mano
(Vilniuje
tel.: 614-553, fa<x:
bėgyje. Jis veiks panašiai, kaip ma, kad anksčiausiai fondas
614-553),
kuris
aptaria šią bend
analogiški fondai, skirti Bulga pradės veikti pirmą 1994 m.
rovę ir apibūdina viešbučio
rijai, Čekijai, Lenkijai, Slova ketvirtį. Šiuo metu nėra jokių
projektą. Tai privataus kapitalo
kijai ir Vengrijai. Tai yra, fon kliūčių. Kas reikia, jau patvir
bendrovė, kuria; dirba 6 jauni,
das bus valdomas atskiros di tinta Valstybės departamento ir
energingi
žmones. Bendrovė
rektorių tarybos, patvirtintos USAID, ir pinigai yra jau fon
susideda
iš
trijų įmonių bei
Baltųjų Rūmų, kuri turės teisę dui paskirti.
veiklos krypčių: televizijos nau
investuoti ir duoti paskolas
jienų
pateikimo, aparatūros pre
privačiom bendrovėm. Labiau
GALIMYBĖS
kybos
ir nekilnojamo turto. Yra
siai remiamos bus smulkios ir
INVESTICIJOMS
įsigiję namą Vilniuje, Barboros
vidutino dydžio bendrovės. Fon
Radvilaitės 12, kurį nori pavers
das taip pat sieks įtraukti kitus
Pristatome gautus pasiū
ti geru viešbučiu. Geografinė
finansų šaltinius. Čia gali būti lymus investicijoms ar bendra
padėtis gera: stovi Trijų Kryžių
galimybės saugiai investuoti darbiavimui, bet negaran
kalno papėdėje, šalia Gedimino
JAV lietuviams į Lietuvą; jas iš- tuojame informacijos tikslumo
kalnas, Katedra, vietovė apsup
tirsime ateityje. Šių fondų ar projektų pelningumo. Suinte
ta
Sereikiškių parko. Atliktas
sąvoka buvo Kongreso įteisinta resuotus asmenis skatiname su
pradinis
namo remontas, tačiau
1989 m. Support for East Euro- projektais susipažinti, krei
norint visiškai jį atlikti, reika
pean Democracy (SEED) akto. piantis tiesiog į informacijos šal
lingas
kreditas. Ieškomi
Ekonominių Reikalų Taryba tinius.
investitoriai.
palaiko ryšį US Agency for In
Medicinos centras Panevė
ternational
Development žyje. Gautas kreipimasis, ku
Edmundas Kulikauskas
(USAID) fondo steigimo darbų
koordinatore ir buvo pakviesta
pasiūlyti kandidatus į fondo di
rektorius. Pasvarsčiusi ir pasi
tarusi su JAV LB krašto
valdyba ir gavusi kandidatų
sutikimą. Taryba nusiuntė šių
keturių įžymių kandidatų są
rašą:
Christopher Cox — JAV
kongresmanas iš pietinės Kali
fornijos, autorius SEED akto,
teisininkas, dėstytojas verslo
administracijos
Harvardo
universitete, Lietuvos draugas,
kuris kritišku laiku. Lietuvai
atstant
nepriklausomybę,
lankėsi Lietuvoje;
A n t a n a s Grina — pensi
ninkas, plačios patirties tarp
tautinėje bankų veikloje, buvęs
Philip Morris (Kraft Foods)
Verslininkų konferencijoje Vašingtone birželio 11 d. kalba Lietuvos verslininkas Arvydas Sta
bendrovės tarptautinio skyriaus
šaitis. Kiti dalyviai iš kairės: Algimantas Gečys — moderatorius, Ingrida Bublienė — IB
iždininkas, neseniai grįžęs iš
Communications International, Kęstutis Makaitis — American Eąuitable Finance Corp., William
Lietuvos po metų sėmingo vado
Trammell - Flour Daniel ir Lauren Harrison-White — IBM.
vavimo International Executive
Service Corps veiklai Lietuvoje,
kur taip pat buvo Lietuvos
INTERNATIONAL
b a n k o patarėjas ir dėstė
TRAVEL CONSULTANTS
Zai/rZs*
tarptautinės ekonomikos kur
sus Vilniaus universitete;
Organizuojame grupines ir individualias Keliones { Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
J u o z a s Kazickas — prezi
C A R O O — siunčiame o r o linija
dentas Neris International, sėk
» Z A I B A S " — v i r § 1 0 skirtingų paketų p a s i r i n k i m a s su garantuotu pristatymu į namus
mingas JAV lietuvis versli
Lietuvoje per 10 d a r b o dienų.
ninkas naftos, Lietuvos tarp
tautinių telefoninių ryšių sis
9 5 2 8 South 79th Avenua
223 Kalvarijų gatvė
Hickery HM, Illinois S 0 4 5 7
temos ir kitos srityse;
VHnlua. Lietuva
T
e
l
.
708-430
7272
T
•(•fonai:
77-78-97 Ir 77-83-92
Dr. J u l i u s Maldutis — Solomon Brothers Securities
direktorius,
investicijų
pramonėje aukštai vertinamas
A M E R I C A N TRAVEL S E R V I C E
9439 S. KEDZIE AVENUE
žinovas, oro linijų turto ir ver
EVERGREEN PARK, IL 60642
tės analitikas.
TEL. (709) 422-3000
Šie kandidatai, jų kreden
FAX (706) 422-3163
cialai ir patirtis sudarė USAID

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS
S l S T F R S OF T H t L l T T l E
C O ^ I P A - N Y O F 1*1 A R Y

# 604 Rugpjūčio 8—23
# 6 0 5 Rugsėjo 1—15

are searching for •

# 6 0 9 Rugsėjo 18—26

Vilnius, Kaunas, Palanga. Šiauliai. Viena
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga.
Viena, Praha, Budapeštas

I V o m e n called t o h e a l .

-—— -

CLASSIFIED GUIDE

MAR0UETTE
PHOTO SUPPLY

h

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

GREIT
PARDUODA

IR M Ė G Ė J A M S

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis

ypatingai

progai.

Pilnai

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

užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas

Atidaryta

pirmadienj ir

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf .ir trečiad susikalbesit

RIMAS L. STANKUS

lietuviškai

3314 West 63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

VYAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

IŠSKRIDIMAI

called t o grow...

Rugp

oallrd t o live In vowed life..

16, 2 3 , 30

Rūgs 6, 13. 20, 27
Spalio 4, 11

- As a Sistcr

GRĮŽIMAI
Rugpj. 20. 27
Rūgs. 3, 10, 17, 24
Spalio 1. 8, 15, 22

Parduoda • Taiso • Priedai
ir R e i k m e n y s
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • C A L C U L A T O R S
5610 S . Pulaskl Rd.
Phona (312) 581-4111

y

RE/MAX
H o m e Cantar
6 0 0 0 S. Pulaskl
Chicago, IL
**
T o l . 312-735-6000

VALOME
KILIMUS. B A L D U S .
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

TOM VIERAITIS
1.1 a k r o ( 2 0 0 ' x 2 8 0 ' ) tuščias
s k l y p a s , L e m o n t , IL
Skambinkite T o m u i

R A C I N E K E P Y K L A IR

Prospect Hts.
2 bdrm condo S58.500
Open hse Sunday. 1-4 p.m.,
867 Tree Lane. Central location;
sec. bldg.. pool

DELIKATESAI

Tel. 708-520-5276

•

21

K7MIE
CIK
REALTORS
922
s Pu,
aski Rd

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių
ir namuose gaminto maisto —
Catering
6216 S . Archer A v e .
Chicago. IL 6 0 6 3 8
Tai. 581-8500

2 3 4 6 VV. 6 9 S t .
Tel. 776-1486

M ASTER PLUMBING
COMPANY
Licer.-sed. Bonded, Insured
red
Nauji darbai ir pataisymai V>irtuvet j
ir vonios kabinetai. Keramikos olytelės. Karšto vandens tankai, pom
pos
Išvalome užsikimšusius
vamzdžius^
{ BCN SERAPINAS
708-636-2960

IMEX A M E R I C A , INC.
524 State U n a Rd.
Calumet City, I L 60409
Nuomoia automobilius Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius \ Lietuvą.
Tel
708-868-0049,
Fax
708-868-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—S v . v .

MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės 1 Danutę Mayer. Ji
p/ofesionaliai, sąžiningai ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui

lil

REALMART, INC
6602 S. PuUski,
Chicago, IL 60629
312-583-6100

BALYS BUDRAITIS

priemiesčiuose.

IEŠKO DARBO

Suinteresuoti

skam

binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, res. 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1

J a u n a g a i l . s e s u o iš Lietuvos.
turinti teisę dirbti, vairuoja mašiną,
i e š k o bet k o k i o d a r b o . S k a m b i n t i :
7 0 8 - 7 4 9 - 4 2 9 0 arba
616-329-2575.
Moteris turinti automobiliį suteikia
Įvairias p a s l a u g a s , nuveža pas
daktarus, j parduotuves, bankus,
skalbyklas. Gali pagaminti maistą,
išvalyti butą. namus ir aplinką,
prižiūrėti vaikus, bei ligonius; gali
globoti senelius jų namuose. Kalba:
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputį
angliškai S k a m b i n t i t e l . ( 3 1 2 )
436-4943.

m

MIS<

ACCENT REALTY, INC.
5265 West 95th Street
Oak Lawn. Illinois 604S3
Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T. M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose

FOR SALE
Parduodamos namuose austos gryno
lino lovatiesės: 79V2"x94V2". 84"x60".
96"x80". 1061/2"x32". Kreiptis: VHa Luo
te, 1408 S. Harwey, Berwyn, IL 60402,
tel.708-749-4290 arba 616-329-2575.

Turite problemų su namu? Grei
tai ir kokybiškai atliekame v i 
daus bei išorės darbus. Kalame
..Siding". Kreipkitės į VYTĄ a r
TADĄ. T e l . 3 1 2 - 5 2 3 - 7 2 8 9 .

T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis ( Hermis Deckys
Tel. S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti hetuviškai

-

bių pirkime bei pardavime, mieste ir

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S

MIGLINAS TV

-

* • 4365 S. Archer Ave.

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy

Savininkas parduoda
„Chateau Lounge"
skubiai ir pigiai.
Teirautis vakarais nuo 9 v.v.,
2 4 4 1 W. 69 St., Chicago, IL,
arba skambinti

312-737-6563
nuo 2 v. p.p. - 5 v. p.p.

MISCELLANEOUS
FOR R E N T
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit"
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
p a s mus
I š n u o m o j a m a s 3Va k a m b a r i ų
b u t a s Marquette p a r k e , 6 9 gat
FRANK ZAPOLIS
vėje;
s u šiluma $ 2 7 5 į m ė n . S k a m 
3208V2 W e » t 9 5 t h Stret
binti ( 3 1 2 ) 8 9 0 - 9 5 7 3
Tel. — (708) 424-86S4
(312) 581-8654
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS
MABENKA
7844 S. Cicero Ave.
Burbenk, IL 60459
Tel. 704-423-7679
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!
<Joo Ir JeMne

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

A publk s e r v k e of thls nevv^papec

»

CiZTltlJIK

284-1900

Galima keliauti su grupe arba pavieniui Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE,
9 4 3 9 S. KEDZIE A VE.. EVERGREEN PARK, IL 60642. Tol. 706422-3000. Fax # 706422*3163

»

s

FOR SALE
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1V2
bathrooms; basement, attached 2 car
garage; excellent condition.
$ 1 7 8 , 0 0 0 . Tel. 708-424-6075.

DANUTĖ
Dengiami s t o g a i , kalamas
„ s i d i n g " , b e i a t l i e k a m i namų
vidaus remonto darbai. Skam
binti S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7

A s an Associate
c o n t j c t : Sister J*an SticKney LCfl
Sistrrs of the Urth: Company of rtary
9 3 5 0 South Califomia Avenue
tvergreen Park. Illinois 6 0 6 4 2
Tel. 7OS422-62O0. ext. M 2 I

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba}
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir Parduodame Ramus,
• Apartmerrtus ir Žemę. •
;
• Pensininkams Nuolaida.'* .-.H

Vlnlau* mieste parduodami 2 namai,
tinkantys įstaigoms arba viešbučiams.
Vieno namo vertė $95,000, o kito
$150,000. Pne vieno namo yra ir ūkinis
pastatas (7 x 8). Yra visos miesto ko
munikacijos Teirautis: tel. 760380 Vil
niuje.

GRUPINIAI SKRYDŽIAI:

in homes. hospices. parishes.
health clinks. sočiai service
aqencies and hospitals.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

!

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mlag.
b u t a s s u baldais Brighton Pk.
apyl. Kreiptis: t a i . 3 1 2 - 3 7 6 - 7 8 8 3 .

I š n u o m o j a m a s U n i o n Pior 3
k a m b . butas p r l a a ž a r o rugsėjo
mėnesį. Skambinti: dieną t e l .
616-469-1600,
vakare tel
708-788-3769.
Union Pier, Ml išnuomojamas nau
jai atremontuotas 2 mieg. vasarnamis,
skersai gatvės nuo ežero. Kreiptis:
šešt ir sekmd t a i . 6 1 6 - 4 6 9 - 2 3 1 0
savaitės bėgyje tai. 312-260-8930.

PRELATO
JULIAUS MACIEJAUSKO
KELIAS
Pasikeitimai Lietuvoje įvai
riai palietė ne tik Lietuvos, bet
ir išeivijos lietuvių galvoseną
bei nuotaikas. Šių pasikeitimų
įtakoje ne vienas rengiasi grįžti
į Lietuvą. Grįžo jau ir keli kuni
gai.
Grįžta ne vien gyvieji. Miru
siųjų kūnai karstuose ar pele
nai urnose grįžta amžinam poil
siui į savo tėvynės žemę. Tokių
tarpe yra ir a.a. prel. Julius Maciejauskas, svetingoje Amerikos
žemėje ilsėjęsis 46 metus.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 31 d.

A.tA.
ALGIMANTAS VAILOKAITIS

nalų atsakymą: „Štai, čia yra
120 minučių video filmas, infor
macinė madžiaga rastu, daug fo
tografijų, auksiniais įrašais
man įteiktas adresas ir kt.".
Visą šią medžiagą padavė, pasi
tikėdamas, kad ją atitinkamai
panaudosiu.

Žvilgsnis į Šv. Kazimiero
parapiją ir ją išugdžiusius
prelatus
Prel. Julius Maciejauskas,
1941 metais Los Angeles mieste
nupirkęs didesnį namą, pirma
jame jo aukšte įrengė bažnytėlę
ir jon būrė L.A. gyvenančius
lietuvius. Tai buvo pradžia Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos.
Antrajam Pasauliniam karui
oasibaigus, jis 1946 m. iš
Europos atsikvietė jauną švėkš
niškį kunigą Joną Kučingį.

Prelatas Julius Maciejauskas
Prel. J. Maciejauskui 1947
metų gegužės 14 d. mirus, jo
vietą užėmė kun. J. Kučingis,
tapdamas Šv. Kazimiero para
pijos klebonu. 1948 m.naujasis
klebonas savo pirmtako įgytą
nuosavybę pardavė ir bažnytėlę
perkėlė į kitą — didesnę, su gali
mybe plėstis dabartinėje jos vie
toje. Čia jis pastatė naują
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čią, įkūrė mokyklą, kleboniją,
parapijos salę, erdvią aikštę
automobiliams statyti, šešta
dieninę lituanistinę mokyklą,
atkvietė iš Čikagos Šv. Kažimerio vienuolijos seseris. 1953
inėtais pradėjo leisti laikraštėlį
„Parapijos žinios". Ir šiandien
galime džiaugtis, kad kun. J.
Kučingio sumanumo ir pastan
gų dėka buvo sudarytos pilnos
sąlygos parapijos augimui ir
klestėjimui. Ilgametis jo darbas
Bažnyčios hierarchijos buvo
įvertintas, suteikiant jam
užtarnautą prelato titulą. Šian
dien prel. J. Kučingis jau pensi
joje prelato emeritus titulu, o
parapijos klebono darbą tęsia jo
buvęs mokinys prel. Algirdas
Olšauskas.
A.a. prel. J. Maciejausko
valią vykdant
A.a. prel. J. Maciejauskas
Amerikoje ilgėjosi Lietuvos ir ti
kėjosi po mirties ilsėtis savo
tėvynės žemėje. Vykdant jo va
lią, karstas su jo palaikais iš Los
Angeles Kalvarijos kapinių, ku
riose ilsėjosi 46 metus, š.m.
gegužės 16 dieną buvo atgaben
tas į Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią.Čia, gausiai dalyvau
jant parapiečiams, po iškilmin
gų atsisveikinimo šv. Mišių,
visų dalyvių ir prel. Jono Ku
čingio išlydėtas, lėktuvu išskri
do į Lietuvą, į jo pamiltąją
Švėkšną.
Prel. Jonas Kučingis, palydė
jęs a.a. prel. Juliaus Macie
jausko palaikus amžinam poil
siui į Švėkšnos bažnyčios kriptą,
grįžo į Los Angeles. Kviečiamas
pasidalinti patirtais įspūdžiais,
prel. J. Kučingis turėjo origi-

Po sunkios ligos, karo veteranų Heinz ligoninėje 1993 m.

A.a. prel. J. Maciejauskas
grįžo tėvynėn
A.a. prel. J. Maciejausko
karstas, lydimas prel. J. Kučin
gio, gegužės 20 dieną Skandina
vijos oro linija išskrido iš Los
Angeles; per Šiaurės ašigalį į
Kopenhagą, iš kur gegužės 22 d.
nusileido Vilniaus aerodrome.
Lėktuvą sutiko Švėkšnos klebo
nas kun. Petras Stukas, prel. J.
Kučingio giminės, draugai, jau
nimo atstovai ir kiti.
Prel. J. Maciejausko karstas iš
Vilniaus į Švėkšną buvo atvež
tas automobiliu. Pakeliui jį su
gėlėmis sutiko žmonių minios.
Atvykus į Švėkšną, prel. J. Ma
ciejausko karstas buvo įneštas
į banyčią, kurioje, apdengtas lie
tuviška trispalve, skendo gėlė
se. Prie karsto žodį tarė para
pijos klebonas Petras Stukas ir
prel. J. Kučingis.
Perlaidojimo iškilmės įvyko
gegužės 26 dieną prel. J. Macie
jausko statytoje gotiško stiliaus
gražioje mūrinėje bažnyčioje.
Šiose iškilmėse dalyvavo Telšių
vyskupas Antanas Vaičius ir
Kaišiadorių vyskupas Juozas
Matulaitis, asistuojami 58 Lie
tuvos kunigų, klierikų, dalyvau
jant bažnytinėms ir tautinėms
organizacijoms. Perlaidojimo šv.
Mišias aukojo vysk. A. Vaičius.
Pagrindinį pamokslą pasakė
prel. Jonas Kučingis, vaizdingai
nušviesdamas prel. J. Macijaus
ko gyvenimą ir darbus, prisi
mindamas ir kartu su juo pra
leistas valandas Lietuvoje ir
Amerikoje.
A.a. prel. J. Maciejauskas gra
žiausią ir darbingiausią savo gy
venimo dalį praleido Švėkšnoje.
Čia jis 1906 metais pastatė
bažnyčią, kleboniją, įsteigė
gimnaziją, įkūrė ligoninę, lab
daros namus, kooperatyvą ir kt.
Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas ordinais.
1938 m. atvyko į Ameriką.
1941 m. Los Angeles mieste
įsteigė lietuvių Šv.Kazimiero
parapiją ir nuoširdžiai joje dar
bavosi. Pagaliau, po daugelio
metų grįžo į Švėkšną, šį kartą
jau amžinam poilsiui.
Po iškilmingų gedulingų šv.
Mišių, dalyvaujant dvasinin
kams, organizuotam jaunimui
ir minioms žmonių, karstas
buvo išneštas į šventorių ir
nulydėtas prie didžiojo altoriaus
pamatų kriptos. Prie įėjimo į
kriptą — bažnyčios sienoje
įmūryta jam skirta juodo mar
muro paminklinė lenta. Prieš
patalpinant karstą kriptoje,
paskutinius atsisviekinimo
žodžius tarė vysk. A. Vaičius,
Lietuvos kariuomenės vyr. ka
pelionas kun. Svarinskas ir ki
ti. Prel. J. Kučingis perskaitė
specialų poeto Bernardo Braz
džionio sukurtą eilėraštį. Užbėrus ant karsto Lietuvos žemių,
a.a. prel. Julius Maciejauskas
grįžo namo ilsėtis jo statytos
bažnyčios požemyje.
1993 m. gegužės 26 dieną, 14
vai. 42 minutės (Lietuvos laiku)
visiems dalyviams giedant Lie
tuvos himną, kripta buvo už-

A.a. prel. J. Maciejausko karstas Švėk?nos bažnyčioje, prieš palaidojimą kriptoje.

mūryta, tuo baigiant šios baž
nyčios įkūrėjo ir klebono pasku- f
tinį žemiško gyvenimo tarpsnį, I
kurį Švėkšnos istorija savo la
puose įrašė: 1899 - 1937 metai.
Prel. J . Kučingio
susitikimas su buvusiais
abiturientais
Pasibaigus
perlaidojimo
iškilmėms, prel. Jonui Kučingiui tebeviešint Švėkšnoje, š.m.
birželio 3 dieną buvo paminėta
Vyskupo Valančiaus vardo gim
nazijos baigimo 50 metų šventė.
Prel. J. Kučingis buvo šios
gimnazijos kapelionas. Šia pro
ga Rainių miškelyje, Kankinių
koplyčioje, prel. J. Kučingis
aukojo iškilmingas šv. Mišias
savo 1943 metų abiturientams.
Iš tais metais gimnaziją bai
gusių 25 asmenų dalyvavo 14.
3 neatvyko iš Amerikos, o kiti
jau mirę. Dalyvavusieji abitu
rientai savo buvusiam kapelio
nui įteikė aukso raidėmis išra
šytą adresą su visų dalyvių
parašais.
Visi šie Švėkšnoje vykę įvy
kiai buvo paminėti Lietuvos
spaudoje, radijo ir televizijos
programose.
Prelatas Jonas Kučingis yra
vertas didelės pagarbos už jo
pasiaukojimą, ryžtą, išlaidas ir
rūpestį, išpiIdant prel. J. Macie
jausko norą atėjus laikui grįžti
į savo mylimą tėvynę, jos baž
nyčią ir Lietuvos žemę, kurią jis
taip labai mylėjo.
V y t a u t a s Šeštokas

WhoCares?
He Cares.

Join with us to proclaim
His Gospel so that all will
know His love.

THE MARIANS OF THE
IMMACULA TE CONCEPTION...
Founded in 1673, an international
community of Priests and Brothers
who. through action, teaching the
power of Christ's love with ločations
around the vvorld.
Contact: Fr. Bill Hayward, M.I.C.
Vocation Director
Congregation of Marians
Thompson, CT 06277

(203) 923-9565

Užsiimant maisto tiakimu (catarlng)

talman
dcUcatessen
Skaniausi lietuviški gaminiai
2624 W « t 69th Street. Chicago. IL 60629

*

A.tA.
JUOZAS MAŽEIKA
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette
Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. liepos 30 d., sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Dusetų valsč., Sadūnų
kaime. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Genovaitė Mažeikienė, posūnis Linas
Peškys su žmona Audrone; anūkai; Paulius ir Mark; Lietuvoje
broliai Antanas ir Liudas ir sesuo Elena su šeimomis.
Priklausė Tautos Fondui; buvo Jaunimo centro rėmėjas.
Velionis pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 1 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 2 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus 9:30 vai. ryto aukojamos gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.tA.
STASEI ŽIEDONIENEI
mirus, jos vyrui KAZIUI, dukrai NIJOLEI su šeima,
sūnums VALDUI ir RIMUI su šeimomis reiškiame
gilią užuojautą.
Simas ir Ona Pauliai
Violeta ir Algis Pauliai
Virginija ir Edmundas
Pauliai
Irena ir Arūnas Draugeliai
Roma ir Virgilijus Norkai
Aldona ir Rimas Vaitkai

1

" Nuliūdę: žmona, posūnis, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus / Donald M. Petkus. Tel.
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

Mirus mylimam Broliui

A.tA.
ALGIMANTUI VAILOKAIČIUI,
mielai „Lietuvos Vaikų Vilties" steigėjai ir bendra
darbei J U L I J A I ŠAULIENEI reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
„Lietuvos Vaikų Vilties"
ir valdyba

komitetas

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Su skausmu širdyje, palikai
TĖVYNĖJE
ošiančias girias, kuriose buvai, tarsi
karalius... Jauni daigynai, liekni
medeliai ir seni ąžuolai, liko vieniši
•Įūdžiai šlamėti.

D V I D E Š I M T I E S M E T Ų LIŪDNA S U K A K T I S ,
netekus

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

A.tA.
miškininko Profesoriaus
ANTANO RUKUIŽOS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE.
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E AVE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

Minint šią mirties sukaktį, rugpjūčio 4 d., trečiadienį,
8 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, už jo sielą, bus atna
šaujamos šv. Mišios.
Prisimenantys a.a. velionį Antaną, kviečiami dalyvauti
šv. Mišių Aukoje ir maldoje.

LACK & SONS

Liūdesyje likę,
s ū n u s Česlovas ir marti Elena.

312-434-9766

W# Ship UPS

liepos 24 d. artimųjų tarpe ramiai mirė mūsų mylimas Tėvas
ir Brolis.
Velionis gimė 1929 m. rugsėjo mėn. 27 d. Kinderiškių dva
re, Aleksote, Domininkos ir Viktoro Vailokaičių šeimoje,
jauniausias iš aštuonių vaikų. Amerikoje išgyveno 44 m.
A.a. Algimantas tarnavo JAV karo aviacijoje Aliaskoje
ketverius metus. Jautrios sielos tėvas, žmonai Danguolei
anksti mirus, užaugino sūnų Algimantą ir dukrą Angeliką.
Velionis buvo išlydėtas į Amžinybę su šv. Mišių auka,
kurią aukojo kun. J. Vaišnys, SJ Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Skaitymus skaitė sūnus Algimantas, auką nešė dukra
Angeliką ir sūnus Algimantas, giesmes parinko ir giedojo pus
seserė Aldona Prapuolenytė. Vargonais ir giesme palydėjo
pusbrolis Marijus Prapuolenis.
A.a. Algimantas bus palaidotas Kaune, Petrašiūnų
kapinėse.
Liko liūdintys: sūnus Algimantas, dukra Angeliką, vaikai
tis Joshua, sesuo Julija Šaulienė Chicagoje, brolis Domas su
šeima Kalifornijoje, sesuo Viktorija Švedijoje, brolienė Juli
ja Vailokaitienė Beverly Shores, IN, seserėčios — Arilda su
šeima ir Giedra, viešnia iš Lietuvos; Lietuvoje seserys —
Aldona ir Teresė su šeimomis; Amerikoje pusseserė Aldona
Prapuolenytė, pusbroliai — Marijus, Jurgis ir Aurelijus su
šeimomis bei kiti giminės.

A.tA.
ALGIMANTUI VAILOKAIČIUI
mirus, dukrai ANGELIKAI, sūnui ALGIMANTUI,
seseriai JULIJAI ŠAULIENEI ir visiems giminėms
nuoširdžią užuojauta reiškia
JA V LB Socialinių Reikalų Taryba
ir Vyresniųjų Centras Čikagoje

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
. ALLPHONES
1-708-974-4410

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

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 31 d.

DAINUOJANTI KERNAVĖ"

»»

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„ D r a u g o " gegužinėje tarp 2
ir 4 vai. po pietų Šv. Kryžiaus
ligoninės gailestingosios seserys
nemokamai matuos kraujospū
dį. Kviečiame pasinaudoti šia
paslauga.
Dviejų dienų išvažiavimą
(su nakvyne) į „Amish Acres",
Napanee, IN, rugpjūčio 26 ir 27
dieną ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras. Daugiau informa
cijos suteiks išvykos vadovės,
paskambinus 312-476-2655.
Vyresniųjų lietuvių centre
— Seklyčioje, rugpjūčio 4 d.,
trečiadieni 2 vai. po pietų
sveikatingumo popietėje kalbės
dantų gyd. dr. Romualdas Povi
laitis. Po paskaitos bendri pie
tūs. Visi kviečiami ir laukiami.
Atvykite!
Elzbieta Kleizienė, gyve
nanti Čikagoje, paaukojo
„laimės šuliniui", kuris veiks
„Draugo" gegužinėje rytoj, sek
madienį, rugpjūčio 1 d., labai
vertingų dovanų. Atvykite ir
laimėkite!
Pilypas Narutis Lietuviškųj
Studijų savaitėje Dainavoje
antradienį, rugpjūčio 3 d., skai
tys paskaitą apie mūsų ryšius
su Lietuva.
Kun. Augustinas Steigvilas,
MIC, šiuo metu atvykęs Čika
gon iš Argentinos, nuoširdžiai
dėkoja Tėvams pranciškonams
Brooklyno Kultūros Židinyje ir
Kennebunkporte už jaukų
priėmimą. Taip pat jis dėkingas
Nekaltai Pradėtosios Marijos
seselėms Putname, kun. dr.
Valdemarui Cukurui, Bostono
lietuvių parapijos klebonui kun.
Simonui Saulėnui ir kun.
Klemensui Kasinskui.
x JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos valdybos ruošia
ma gegužinė įvyks rugpjūčio
8 d. Lietuvių centro sode, Lemont, IL tuoj po šv. Mišių.
Atvykusius šeimininkės pa
vaišins cepelinais, šaltibarščiais. Bus loterija, veiks baras,
gražia muzika svečius links
mins Algimantas Barniškis. LB
Tarybos nariai, apyl. valdybos
ir jų pirmininkai bei visi lietu
viai kviečiami atsilankyti į šią
tradicinę apygardos gegužinę.
(sk)
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX RE ALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)
x Optical Studio, 2620 W.
71 st 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. P i r m a d . ir antrd.
uždaryta.
(sk)
x Baltic Monuments, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Ave., Chicago, IL
60609 Tel. 1-312-523-9191.
(sk)

x SAGIL'S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite,
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti.
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujokienė. „ S a g i l V , 6814 W. 87
St., B u r b a n k , IL 60459, tel.
708-598-0685.
'sk)

Pagaliau lauktoji diena jau
čia pat — rytoj! Rytoj jau rugpjū
čio 1 d., vyksta „Draugo" ge
gužinė, todėl visiems prime
name ir dar kartą visus kvie
čiame pasilinksminti, pabend
rauti, pabūti kartu su „Draugo"
draugais ir artimaisiais. 12 vai.
dieną bus šv. Mišios, todėl galite
ir tą krikščionišką pareigą kar
tu atlikti savam, lietuviškam
būryje. Laukiame visų!
Lietuvos skautų.-čių vadovai,-ės, pakeliui į LSS Jubilie
jinę stovyklą Rakė, kelias
dienas vieši Čikagoje ir
apylinkėse. Apsistoję pas vs.
Sigitą Miknaitį, vs. Liudą ir vs.
Albiną Ramanauskus ir s. Al
doną Palukaitienę. Vakar, čikagietės skautininkės Jievos
Paulauskienės lydimi, „Drau
ge" lankėsi: sesės Nomeda
Bepirštytė iš Vilkaviškio,
pasvalietė Jurgita Živatkauskaitė, šiaulietė Kristina Inčiūraitė ir broliai — Raimondas
Praleika iš Klaipėdos, vilnietis
Artūras Čižikas ir dzūkas Sigi
tas Aranauskas. Svečiai susi
pažino su „Draugo" įstaiga,
pasikalbėjo su redaktorėmis ir
susipažino su čia dirbančiais
skautais — jvs. Irena Regiene,
vs. Nijole Užubaliene ir jvs. Bro
nium Juodeliu.

Dainuojančios sesės kernavietės su dainų mokytoja Ramute Kemežaitė (LT1 eil. pirmoji iš kairės).
Nuotr. Ramutės Kemežaitės

„Saulutė", Lietuvos našlai
„Margutis" kuriasi naujose
čių globos būrelis, ruošia iš patalpose, 2717 W. 71 St.,
Lietuvos grįžusio A n t a n o Chicago, IL 60629. Greta „Sek
Grinos pranešimą sekmadienį, lyčios". Telefoną? tas pats —
rugpjūčio 22 d., 12:30 v. p.p. (po 312-476-2242. „Margutis" gir
Mišių), Lietuvių pasaulio centre dimas penkias dienas savaitėje
Lemonte, didžiojoje salėje. Visi — nuo pirmadienio iki penkta
kviečiami.
dienio, 9 vai. vak. Trans
D a r i a u s ir Girėno p a r o d a liuojamas iš radijo stoties
dar vyksta Balzeko Lietuvių WCEV.
kultūros muziejuje. Joje išsta
tyta Stepono Dariaus archyvas,
jo asmeniniai daiktai, uniforma.
Verta pamatyti, nes tai istorinio
masto paroda. Ją galima aplan
n
j ' i i ^ r ĮĘ'Ttjkyti normaliom muziejaus
^ H I V
Jt^M BBT^
valandom, kas dieną nuo 10 vai. ^^MH ^^H&"'
^S? **
Mc:,'.. .
™Tį «m?P**<*'*
ryto iki 3:30 vai. p.p. Tuo pačiu
:
•t
metu galite pamatyti originalų i •
istorinį 1932-33 m. filmą apie ^^HUH»-Hi
fcteĮp
Darių ir Girėną. Jame rodoma
< •
lakūnų veikla Amerikoje, paki
limas iš New Yorko, žuvimo
fiįffl*x DĖMESIO Union Pier, vieta ir t.t.
l^ijs
Beverly Shores, Michiana, New
x Atlanta IE, Inc. l a n k y s i s
Buffalo, Harbert, Sawyer ir apy L e m o n t e , Pasaulio lietuvių
•k *!
linkėse gyvenantis lietuviai! centre rugpjūčio 22 d. 9 v.r. Lituanica Commerce & Cargo 1 v. p.p. Mes persiunčiame
Inc. liepos 18 d., rugpjūčio 15 d., pinigus bei amerikietiško mais
rugsėjo 12 d., spalio 10 d. nuo 10 to siuntas. Atlanta I E , Inc.,
v.r. iki 1 v. p.p. priims siuntas tel. 312-434-2121 a r b a 1-800į Lietuvą „Gintaro" vasarvie 775-SEND.
tėje, Union Pier, MI. LITU
(sk)
ANICA C & C INC. 6606 S.
Pulaski Rd., Chicago 111.
x „Saulutė", Lietuvos n a š  Saulius Gylys, padėjęs kernavietėms
60629, tel. 1-312-585-8700.
įrašyti į juostelę dainas.
(sk) laičių globos b ū r e l i s , 419
Nuotr. Ramutės Kemežaitės
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL
x Švč. Marijos Snieginės 60089, tel. 708-541-3702, dėkoja
x Baltia Express pristato
pamaldos su šv. Mišių auka už gautą siuntinėlį iš M. Paške
bus rugpjūčio 5 d., ketvirta vičius, Downers Grove, IL, siuntinius į Lietuvą greičiausiai
dienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų Seselei Reginai Janušaitei už ir patikimiausiai. Laivo talpin
koplyčioje. Atsineškime po gėlę ketvirtą siuntinį iš Holland, PA tuvai liepos 12 ir liepos 27 d.
švč. Motinai. Tai paskutinės ir Balzekas Museum of Lithua- Teiraukitės nemokamai, tel.
„Židinio" ruošiamos pamaldos nian Culture Women's Guild už 1-800-SPARNAI arba 1-800772-7624, arba pristatykite
šiais metais, nes kun. dr. K. Tri $26.35.
siuntinius adresu: 3782 W. 79
(sk)
makas vėl keliems mėnesiams
St., Chicago, IL 60652.
išvyksta į Lietuvą. Kviečiame
x NAMAMS P I R K T I PA
(sk)
dalyvauti.
SKOLOS duodamos mažais mė
(sk) nesiniais įmokėjimais ir pri
x Gera naujiena Los Ange
einamais nuošimčiais. Kreipki
les apylinkės lietuviams! Bal
x APLANKYKITE KARA tės į Mutual Federal Savings, tia Express atstovas kasdien
LIŲ SOSTINES: Vieną, Prahą, 2212 West C e r m a k R o a d - priiminės jūsų siuntinius Lietu
Budapeštą, š.m. rugsėjo 18-26 d. Tel. (312) 847-7747.
vių Tautiniuose namuose. Tei
(sk)
Kreiptis į American Travel
raukitės tel. 213-661-6028 arba
Service, 9439 S. Kedzie Ave.,
pristatykite siuntinius 3354
x Ieškote d a r b o ? Norėtumėt
Evergreen Park, IL 60642
Glendale Blvd., Los Angeles,
geriau susipažinti su nauja
tel.: (708) 422-3000.
CA 90039.
(sk) socialine bei kultūrine aplinka?
(sk)
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
x Parduodama labai žema
x DĖMESIO VIDEO APA viškos muzikos? Jūsų geriausias
k
a
i n a Liet. Enciklopedijos
bičiulis
ir
patarėjas
—
radijo
RATŲ SAVININKAI! Nore
raštinės
biblioteka (daugiausia
darni tikrai kokybiškai išverst:; laida VAIRAS, perduodama
video įrašus iš Lietuvoje naudo kas sekmadienį nuo 10 iki 11 lituanistinė). Viso 32 dėžės, apie
jamos PAL sistemos į amerikie ! v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad 1200 sv. tik už $3,200. Kreiptis
tiškąją NTSC ir atvirkščiai.! resas: VAIRAS, WNDZ Radio. J. Kapočius, P.O. Box 752,
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 5306 W. L a w r e n c e , Chicago, Cotuit, MA 02635, tel.508moderniausia „digital" apara IL 60630. Galite skambinti dar 428-6991 (nuo 6 iki 10 v.v.).
(sk)
tūra, už prieinamą kainą mes bo dienomis po RYTMEČIO
EKSPRESO
10:30
v.r.
red.tel.
perrašome viso pasaulio video ir
filmo formatus. Mūsų adresas: (312) 286-1616. Jūsų paslau
x Prieš užsisakydami pa
INTERVIDEO, 3533 S. AR goms - V A I R A S :
minklą, aplankykite St.
(sk)
CHER AVE., CHICAGO, IL
Casimir Memorials, 3914 W.
60609, Tel. 312-927-9091. Sav.
x ATLANTA IE, I n c . viena l l l t h St. Turime didelį pasi
Petras Bernotas.
rinkimą: matysite granito
(sk) iš pirmųjų kompanijų pradėju spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
si kompiuterizuotą aptarna
x DĖMESIO, AMERIKOS vimą ir toliau siunčia siuntinius paminklus mūsų dirbtuvėje
LIETUVIAI! Lituanica Com ne tik į Lietuvą, bet ir j Latviją, pagal jūsų pageidavimą —
merce & Cargo Inc. pristato Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, brėžinius. Prieš pastatant pa
siuntinius ir didesnius krovi Rusiją. Laivo talpintuvai (kon minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
nius adresatams į namus Lietu teineriai) išsiunčiami kiekvieną tikinti, kad jis padarytas, kaip
voje. Patogus, garantuotas ir pirmadienį. Oro siuntos iške buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
pats pigiausias patarnavimas. liauja kiekvieną šeštadienį. Per ja ir Vilimas Nelsonai. Tel.
Kainos oro linija virš 40 sv. — siunčiame dolerius į Lietuvą. 312-233-6335.
(sk)
$2.45 sv., laivu — virš 100 sv. — Suteikite džiaugsmo savo gimi
57 et. sv. Siuntas paimame iš Či nėms. Mūsų naujų amerikie
x GRUODŽIO 4 d., kelionė
kagos, kitų JAV miestų ir apy tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
linkių LITUANICA C&C kaina $99. 2719 W. 71 St., laivu, Havajų salos. Rezerva
INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi Chicago, IL 60629, tel. (312) cijoms skambinkite Birutei
cago, 111. 60629. Tel. 312- 434-2121. Iš toliau - 1-800- Zalatorienei 708-524-2244,
Travel Advisers, Inc.
585-8700, fax 312-585-8922.
775-7363.
(sk)
(sk)
(sk)
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Ateitininkų n a m ų gegužinė
bus per Žolinę, rugpjūčio 15 d.,
Lemonte, Ateitininkų namų
sode. Čikagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama dalyvauti,
nes bus proga praleisti dieną la
bai gražioje gamtoje, artimųjų ir
pažįstamu būryje.
Skautininko Liūdo R a m a 
n a u s k o lydimi, „Drauge"
lankėsi Lietuvos skautų vado
vai Algimantas Malkevičius,
Renaldas Čiužas, Romualdas
Prascevičius ir Virginijus Pabrinkis. Kelias dienas Čikagoje
paviešėję, svečiai š i a n c i e n
išvyko į LSS Jubiliejinę statyk
lą, liepos 31 - rugpjūčio 11 die
nomis vyksiančią Rako stovyk
lavietėje, Custer, Michigan. Po
stovyklos Renaldas Čiužas ir
Virginijus Pabrinkis vyks į Denver, Colorado, vyksiantį Jau
nimo susitikimą su popiežium
Jonu Paulium, II.
Mūsų skaitytojai nuoširdžiai
rūpinasi, kad „Draugo" ge
gužinė pasižymėtų ne tik įvai
riais malonumais, bet ir di
džiausiu laimėtojų skaičiumi,
radusių savo „giliukį" prie
„laimės šulinio". Dovanų laimė
jimams šią savaitę atnešė:
Leonora Paketurienė, Chicago,
EL, Pauline Sukis, Oak Lawn,
IL, Nijolė Užubaliene, Chicago,
IL, Zuzana Juškevičienė, Oak
Lawn, IL, Irena Polikaitienė,
Lemont, LL, Elena Majauskienė,
Chicago, IL, Zina Sinkevičienė,
Melrose Park, IL, Veronika
Polikaitienė, Sofija Statkienė,
North Riverside, IL, Julie
Zakarka, Evergreen Park, IL,
Aldona Pankienė, J a d v y g a
Paukštienė, Oak Lawn, IL.
Nuoširdžiai dėkojame šiems ir
visiems kitiems, aukojusiems
dovanas „laimės š u l i n i u i " .
Gegužinė jau rytoj, sekmadienį.
Pradžia 12 vai. šv. Mišiomis
atvirame ore. Bus progų pa
valgyti, atsigerti, muzikos
pasiklausyti ir daug, daug
mielų svečių susitikti. Lau
kiame!

Kovo mėnesį, Kaziuko mugės visas dainas. Pagaliau baigėsi
metu, linksmos skaučių dainos ilgas darbas. Patenkinti skautai
nuaidėjo Jaunimo centro korido atsiduso ir pasidalino vaišėmis.
riuose. Tai buvo seses kernavie Užbaigėm dieną, švęsdami sesės
tės, susirinkusios kavinėj pra Ramutės gimtadienį.
Dėkojam visiems dalyiams,
džiuginti svečius. Išgirdęs jų
ypač
sesei Ramutei už progą
programą,
brolis
Sigitas
Miknaitis pakvietė Kernavės įamžinti savo balsus.
Onutė Utz
„Dainuojančią sodybą" įdai
nuoti dainų įrašą. Jos džiugiai
sutiko. Sesės prityrusios: A. 1
BAIGĖ
Apkė, D. Genčiūtė, M.Harris, O.
UNIVERSITETĄ
Utz, L. Von Braun, E. Žukaus
k a i t ė , R. Ž u k a u s k a i t ė , A.
Birželis — mokslų metų bai
Kosmopoulos, D. Lukaitė, N.
gimo mėnuo, kai, lyg iš gausy
Padalino, jų vadovė Gailė Butts;
bės rago, universitetai išpila į
ir s e s ė s geltonšlipsės; B.
gyvenimą daugybę jaunų moks
A n k u t ė , B. Jurjonaitė, A.
lininkų, gydytojų, inžinierių,
Stankevičiūtė, S. Utz, L Žu
teisininkų, mokytojų ir kitų. Tai
k a u s k a i t ė , L. Dainytė, R.
nėra dar patyrę, darbe išbandyti
Griauzdytė, E. Milavickaitė, N.
specialistai, bet jaunos, entu
Padalino ir jų vadovė Kristi
ziastingos, pilnos energijos ir
na Likanderytė susitikdavo
pasiryžimo dirbti jėgos.
parepetuoti po pamokų, kas šeš
tadienį Jaunimo centre. Kerna
vės
tuntininkė,
Ramutė
Kemežaitė, išmokė ir pravedė
dainų repeticijos.
Sesėm nebuvo lengva per du
mėnesius išmokti visas dainas
iš buvusių jubiliejinių ir tau
t i n i ų stovyklų. Nors buvo
žinomų dainų, kai kurios seses
turėjo jas išmokti dainuoti kitu
balsu. Tai nelengvas darbas. Sa
vaitę prieš jgrojimą Andrius Utz
įrekordavo pirmą bandymą, kad
sesės galėtų išgirsti savus
balsus ir nutarti, kuriose vie
tose reikia dar padirbėti. Kitą
penktadienį paskutinį kartą
susirinko choras parepetuoti. Po
Michael L. Herman.
repeticijos visos išvažiavo į
„Draugo" puslapiuose beveik
n a m u s tikros, kad įrašas bus
kasdien skaitome apie juos ir
sėkmingas.
Šeštadienį, birželio 26 d., 9 džiaugiamės, kad daugelis bai
valandą ryto susirinko Jaunimo gusiųjų yra sąmoningi lietuviai,
centro kavinėj pasiruošę skau baigę lituanistines mokyklas,
tai. Pirma reikėjo padaryti nuo dalyvauja lietuviškose organiza
t r a u k a s įrašo viršeliui. Uni cijose. Tačiau nemažs yra ir
formuotos sesės sustojo kieme tokių jaunuolių, kurie ateina iš
prie kryžiaus ir saldžiai nusi mišrių šeimų, gyvenančių toli
šypsojo. Jas nufotografavo sesė nuo lietuviškų telkinių ir lietu
Jolanda Loss. Tada visos sugrįžo viškai nekalba, bet sieloje jaučia
į kavinę. Sesėm elektriniu pia savo motinos ar tėvo lietuviškos
ninu akompanavo Linas Gierš- kilmės šauksmą ir ieško kelio
tikas, o akordeonu — Dainius pramokti kalbą, aplankyti
Brazaitis.
Prie
įrašo Lietuvą ir, jeigu būtų reikalas,
patobulinimo prisidėjo Darius padėti jai savo žiniomis bei
Polikaitis ir Saulius Gylys, jaunatviška jėga.
Štai vienas toks yra Michael
kuris įrašė į juostelę. Truko
L.
Herman (Mykolas Herma
keturias valandas įrekorduoti
nas), kurio tėvai čikagiškiai
James ir Lydija T. ŽebrauskaiDanguolė Kviklytė (Chicago, tė-Herman, dabar gyvena NewIL), iš savo tėvelių, a.a. mūsų port, NC. Jų sūnus Michael š.m.
redaktoriaus Broniaus ir mamy birželio 16 d. baigė Auburn
t ė s Bronės Kviklienės, pa universitetą Suma eum laude
veldėjusi rūpestį lietuviška pažymiais ir gavo diplomą iš
spauda, atvežė didžiulę dėžę „Environmental Science" (ap
meniškų (daugiausia lietuvių linkos apsaugos mokslo). Mi
l i a u d i e s motyvais) dovanų chael priklausė Phi Kappa Phi
„Draugo" gegužinės laimėjimų organizacijai. Žada toliau to
stalui. Jau vien dėl šių dovanų bulintis aplinkos apsaugos
verta rytoj į gegužinę atvykti. srityje.
Michael užaugo 4 vaikų šei
moje, motina psichologė, tėvas
aeronautikos inžinierius, apdo
vanotas prezidento medaliu ir
padėka už darbą su transpor
tiniais C130 lėktuvais.
Seneliai yra čikagiškiai Jonas
ir Juzė Žebrauskai, kurie džiau
giasi vaikaičio pasiekimais
moksle ir linki jam tapti nau
dingu žmonijai, ypač Lietuvai.
J o n a s Žebrauskas
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