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Ukrainoje premjeru
išrinktas komunistas
Kijevas, Ukraina, birželio 16
d. (NYT) — Ukrainos Aukščiau
sioji Taryba premjeru išsirinko
prezidento Leonid Kravčuk pa
siūlytą senosios gvardijos ko
munistą. Tai Vakarams sukelia
daug klausimų apie Ukrainos
ryžtą kurti rinkos ekonomiją,
kaip tik artėjant prezidento rin
kimams.
Prezidentas Kravčuk minist
r u pirmininku pasiūlė 65-metį
Vitaly Masol, buvusį sovietinės
Ukrainos ministrą pirmininką.
Tai buvo Kravčuk nuolaida sa
vo priešininkams parlamente —
komunistams ir socialistams,
kad j i e jį remtų prezidento rin
kimuose birželio 26 dieną. Vita
ly Masol yra šalininkas centri
nės, valdžios, kontroliuojamos
ekonomikos ir glaudesnių ryšių
su Rusija.
Parlamentas patvirtino Ma
sol premjeru 199-24 santykiu,
slaptu balsavimu anksti rytme
tinėje sesijoje. Daugelis laisvos
rinkos šalininkų ir nacionalistų
355 narius turinčio parlamento
narių sakė susilaikė, nedalyva
vę „šuolyje atgal į komunistine
sistemą", kaip išsireiškė Sehij
Kiričenko, priklausęs Reformų
frakcijai. „Dabar parlamentas
turi paskutinį žodį dėl ministro
pirmininko", pasakė Kravčuk
šalininkas, parlamento narys
I v a n Koršinsky, priklausąs
Centro frakcijai. „Sekantis pre
zidentas negalės tik paprastai
jį pakeisti. Jis nėra idealus mi
n i s t r a s pirmininkas, bet nėra
kito pasirinkimo".
Kol kas dar neaiški Masol
politika ir ką jis kvies į vy
riausybę. Savo veiksmais siek
d a m a s laimėti premjero postą,
iš rytinės Ukrainos kilęs sun
kiosios pramonės direktorius
Vitaly Masol nustebino net ir
savo šalininkus komunistus,
p a r l a m e n t e pasakęs stiprią
kalbą, paremiant laisvą rinką.
„Ukraina yra valstybė, remian
ti rinkos reformą, ir Ukraina
yra privatizacija", jis sakė.
Bet šie pasisakymai stipriai
priešinosi jo ankstyvesniems

Socialdemokratai
siūlo tarnybą
korupcijai tirti

pasisakymams. Gegužės mėnesį
Masol ragino atstatyti stiprią
valstybinę kontrolę ir pasmerkė
Ukrainos vadovaujančią rolę,
„liberalizuojant kainas, ap
leidžiant rublio zoną, sustabdant kreditus pramonės įmo
nėms bei kitus neapgalvotus
veiksmus, kraštą privedusius
prie žlugimo".
Prezidento Kravčuk sandėris
su kairiaisiais taip pat sukuria
sąlygas konstitucinei krizei,
iškilus klausimui, ar preziden
to postas netapo tik formalumu.
Priimdamas premjero pareigas
Vitaly Masol pasakė, kad mi
nistras pirmininkas privalo pats
vienas kontroliuoti vykdomą
ją valdžią. Tokią santvarką
taip pat skatina Oleksandr Moroz, Socialistų frakcijai pri
klausantis parlamento pirmi
ninkas.
Šios problemos priežastis yra
tebegaliojanti sovietinė kons
titucija ir neturėjimas konsti
tucinio teismo. Galiojančioji
sovietinė konstitucija buvo tiek
kartų keista ir taisyta, kad
dabar nebeaišku, kurios val
džios šakos turi kokią galią.

Ukraina ir Rusija
susitarė dėl skolų
apmokėjimo
Vilnius, birželio 9 d. — „Lie
tuvos ryto" žiniomis, Ukrainos
vyriausybės atstovas pirmadie
nį pranešė, kad Ukraina ir Rusi
ja nusprendė įkurti bendrą įmo
nę, vystysiančią papildomas
tranzitinio dujotieko atšakas,
kuriomis Rusijos dujos per Uk
rainos teritoriją bus tiekiamos
į Europą. Tačiau detalesnės in
formacijos, pavyzdžiui, kokiomis
proporcijomis šalys pasidalys
bendros įmonės kapitalą, nebu
vo pateikta.
Praėjusį savaitgalį Kijeve
pasirašyta Rusijos „Gazprom" ir
Ukrainos „Ukrhazprom" sutar
tis taip pat numato grafiką, pa
gal kurį pastaroji įmonė išmo
kės skolas kompanijai „Gaz
prom". „Ukrkazprom" skolinga
Rusijai už dujas per 800 mil. do
lerių. Manoma, kad dalis skolos
bus išmokėta prekėmis, taip pat
- statant butus Rusijos dujų pra
monės darbuotojams.
Numatyta, kad Ukrainos
įmonėms bus sudaromos ati
tinkamos sąlygos tiesiogiai
tartis su „Gazprom" dėl dujų
tiekimo.
Ukraina apie 90% priklauso
nuo Rusijos dujų ir naftos, su
naudodama per metus beveik
100 milijardų kubinių metrų
gamtinių dujų.

Vilnius, birželio 11 d. (AGEP)
— Seimo Socialdemokratų frak
cijos nariai birželio 9 d. susitiko
su prezidentu Algirdu Brazaus
ku. K a i p rašo „Lietuvos rytas",
penkių socialdemokratų vado
vaujama grupė prezidentui siūlė
kovai su organizuotu nusikals
t a m u m u kuo skubiau sukurti
specialią darbo grupę prie Prezi
dentūros, kuri parengtų įstaty
mų pataisas, leidžiančias kon
fiskuoti visą turtą, jei jis įsi
Prisiekė naujieji
gytas iš nusikalstamos veiklos,
Lietuvos ministrai
pataisas, leidžiančias išplėsti
valstybinės mokesčių inspekci
Vilnius, birželio 16 d. (AGEP)
jos funkcijas ir panašiai.
— Seime buvo prisaigdinti prezi
Valstybės vadovas daugeliui dento dekretu paskirti penki
siūlymų pritarė ir pabrėžė, kad nauji ministrai.
kai k u r i e jų bus arba jau yra
Vladislovas Domarkas tapo
į t r a u k t i į Baudžiamojo kodekso švietimo ir mokslo ministru,
pataisas. A. Brazausko nuomo Dainius Trinkūnas — kultūros,
ne, k a i kurias pataisas galima Albertas Vasiliauskas — miškų
a t l i k t i rengiant Komercinių ūkio, Aleksandras Vasiliauskas
b a n k ų įstatymo pataisas.
— ekonomikos. Bronius BraBe t o , susitikime socialdemo dauskas patvirtintas aplinkos
k r a t a i siūlė įsteigti specialią apsaugos ministru. Sovietiniais
imunitetinę tarnybą, galinčią laikais jis dirbo Gamtos ap
t y r i n ė t i Vidaus reikalų minis saugos komitete ir buvo atsak
terijos, prokuratūros ir kitų ingas už medžioklių organizavi
žinybų, pareigūnų ryšius su mą komunistinei nomenklatū
mafija, korupcijos mastus.
rai.
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Ėstąja planuoja sukurti
nepriklausomą nuo Rusijos
energetiką
Vilnius, birželio 9 d. — Esti są ui i nes kuro rinkos".
ja, prieš keletą metų buvusi vi
Pastaraisiais metais pateikta
siškai priklausoma nuo buvu nemažai pasiūlymų statyti nau
sios Sovietų sąjungos tiekiamos ją naftos terminalą Paldiske, 30
naftos ir dujų, ketina šiuos pro kilometrų į vakarus nuo Talino.
dūktus gauti iš kitų šaltinių, to- Svarstoma galimybė tiesti vamzkiu būdu apsidrausdama nuo ga- dynus nuo valstybinės kuro
limų tiekimo sutrikimų bei iki įmonės terminalų į Muugos
minimumo sumažinti nuosto uostą. Šis projektas įgalintų
lius dėl pasaulinių kainų svy Estiją visiems laikams atsiriboti
ravimo.
nuo Rusijos, importuojant
Atgavusi nepriklausomybę, sunkiuosius naftos produktus.
kaip rašo „Lietuvos rytas", Esti- Be to, jei bus nutiesti nauji
ja liberalizavo energetikos rinką vamzdynai, vasarą Estija galės
bei atnaujino naftos importo ter- eksportuoti Rusijos naftos žaminalo įrenginius. Diskutuo liavą.
jama apie galimybę ateityje pri
Visas reikiamas dujas Estija
sijungti prie Šiaurės jūros dujų gauna iš Rusijos. Svarstoma
telkinių. Tai būtų alternatyva galimybė ateityje prisijungti
iš Rusijos importuojamoms du prie Šiaurės jūros dujų telkimų,
joms
— kol kas vieninteliam ša tačiau kol kas detalesnių tokio
Buvęs JAV prezidentas Jimmy Carter supažindina žmoną Rosalynn su Šiaurės Korėjos
lies šaltiniui.
projekto studijų nebuvo atlikta.
prezidentu Kim II Sung. J. Carter atvyko į sostine Pyongyang bandyti išspręsti
Estijos energetikos ministras
Dujų sunaudojimas Estijoje
užstrigusias JAV derybas su Šiaurės Korėja dėl tarptautinio tikrinimo jų atominių
įrengimų. Bijoma, kad jie negamintų branduolinių ginklų, o jie neįsileidžia tikrintojų.
Arvo Niitenbergas sakė, kad žymiai sumažėjo, kai Rusija
Estija turėtų būti pasiruošusi 1992 m. gegužės mėn. nustatė
priimti visas kuro rūšis iš pasaulines dujų kainas. 1991 m.
įvairiausių
pasaulio šalių. Tokia Estija sunaudojo 1.52 mlrd.
Priimtas naujas
sistema apsaugotų šalies rinką kubinių metrų dujų.
rinkimų įstatymas nuo kainų svyravimo bei politi Be kita ko, Estija, gavusi
nio nestabilumo. Kaimyninė paskolą, likvidavo skolas Rusi
Estijoje
Rusija išliks labai svarbus part jos kompanijai „Gazprom", skir
Talinas, birželio 7 d. (BNS) - jojąs Estijos ir Izraelio ginklų
Vilnius, birželio 9 d. — Esti neris, tačiau ji nebebus vie tingai nuo daugumos buvusių
Estijos prezidentas Lennart Me pirkimo sandėrio dalyvių sąži jos parlamentas priėmė Valsty nintelė.
Sovietų sąjungos respublikų.
ri atsisakė priimti Estijos gink ningumu.
bės susirinkimo (parlamento)
„Mes
nenorime
priklausyti
Svarbiausias uždavinys —
Generolas A. Einsein spaudos rinkimų įstatymą. Kaip rašo
luotų pajėgų vado gen. Aleksannuo
bet
kurios
kompanijos
ar
panaudojant
Pasaulio banko pa
der Einsein birželio 2 d. įteiktą konferencijoje buvo pareiškęs, „Lietuvos rytas", už jį balsavo
valstybės,
tačiau
jei
kuro
kaina,
skolą, rekonstruoti rajonines
atsistatydinimą. Einsein įteikė kad „šis sandėris Estijai yra lyg 63 parlamento nariai, 9 balsa
kokybė
ir
galimybės
ją
impor
šildymo sistemas, sumažinant
atsistatydinimo raštą, pareikš pūlinys, Vur'*i, cali užnuodyti vo prieš ir 3 susilaikė. Įstatymas
tuoti
bus
tinkamos,
mes
jį
šilumos praradimus.
damas nepasitenkinimą, kad visą organizmą. Yra vienintelė numato, kad Valstybės susirin
pirksime",
sakė
ministras.
ministras pirmininkas Mart išeitis — jį išpjauti".
kimas renkamas visuotiniu, tie
Didžioji dalis pernai Estijoje
Pasak generolo, būtina viešai sioginiu, slaptu balsavimu.
Laar tarėsi su Izraeliu dėl
sunaudotų
sunkiųjų naftos pro
glaudaus bendradarbiavimo gy paskelbti apie Estijos ir Izraelio
Rinkimų teisę turi visi Estijos duktų (931,000 tonų) atkeliavo
nybos sirtyje, apie tai nepra santykius. Tuomet „neliks vie piliečiai, ne jaunesni kaip 18
iš Rusijos, 30,000 lengvųjų naf Ėstąja sieks politinio
nešęs Estijos ginkluotų pajėgų tos tarpusavio kaltinimams ir metų amžiaus. Balsuoti nelei
tos produktų Estija importavo iš
įtarinėjimams".
vyriausiajam vadui.
džiama asmenims, teismo pripa Rusijos, Vakarų valstybių bei sprendinio su Rusija
Estijos vyriausybė ir Izraelio žintiems neveiksniais. I parla
Birželio 4 d., grįžęs iš Šiaurės
Talinas, birželio 7 d. (BNS) firma
„TAAS" pernai sausio 7 mento narius gali kandidatuoti išgavo savo telkiniuose.
šalių gynybos ministrų konfe
Estijos
karo pajėgų vadas gene
Dyzelinį kurą beveik po lygiai
rencijos Švedijoje, Aleksander dieną pasirašė ginklų tiekimo ne jaunesni kaip 21-erių metų
rolas
Aleksander
Einsein spau
tiekė ir Rusijos, ir Vakarų kom
Einsein spaudos konferencijoje kontraktą, pagal kurį Estijos amžiaus Estijos piliečiai.
panijos. Žemo oktaninio skai dos konferencijoje birželio 6 d.
pasakė, jog reikia viešai pa vyriausybė įsipareigojo sumo
Eilinius ir neeilinius parla čiaus benziną Estija gavo iš pareiškė, jog Estijos kariuo
skelbti visą informaciją apie kėti Izraelio firmai apie 50 mento rinkimus skelbia šalies
Rusijos, o aukšto oktaninio skai menė gali priversti likusius
Estijos ir Izraelio ryšius, leis milijonų dolerių. Pinigai dali prezidentas. Apie eilinius rin
čiaus — iš Vakarų. Iš viso im Rusijos karimus dalinius palikti
damas suprasti, kad net reiktų mis turi būti sumokėti iki 2000 kimus turi būti paskelbta ne vėportuota 142,000 tonų benzino. Estiją. Pasak Einsein, Estijos
sukurti nepriklausomą komisiją m. sausio 1 dienos.
liau kaip prieš 3 mėnesius iki „Mes plečiame savo uostus, ginkluotosios pajėgos pasiruošu
Estijos ir Izraelio santykiai rinkimų. Neeilinius rinkimus
ištirti Estijos ginklų pirkimą iš
sios tokiam žingsniui, jei bus
gynybos srityje tapo priežas prezidentas turi paskelbti per ketiname pritaikyti juos naftos duotas atitinkamas įsakymas.
Izraelio.
importui, — sakė A. Niitenber
Birželio 6 d. Estijos premjeras timi, dėl kurios Estijos gynybos tris dienas nuo tokios būtinybės gas. — Jei uostai ateityje galės Estijos prezidentas Lennart
Mart Laar kreipėsi į Estijos pajėgų vadas A. Einsein krei atsiradimo. Rinkimų ir jų or priimti 40-50 tūkst. tonų van Meri birželio 6 d. spaudos kon
prezidentą Lennart Meri su pėsi į prezidentą, prašydamas ganizavimo išlaidas padengia dens talpos tankerius. mūsų ša ferencijoje kalbėdamas apie
prašymu sudaryti nepriklau atleisti jį iš pareigų, tačiau valstybės biudžetas. Valstybės lis iš esmės prisijungs prie pa- šalies užsienio politiką pasakė,
jog Einsein kalbėjo taip, kaip
somą komisiją Estijos ir Izraelio prezidentas šio prašymo nepa į r vietinių savivaldybių biutenkino.
dera kalbėti bet kuriam karo
ginklų pirkimo sandėriui tirti.
džetai nefinansuoja partijų,
vadui. Jis tačiau pabrėžė, kad
Premjeras pagrindė savo prašy
rinkiminių susivienijimų ir ats
visas tarpvalstybines problemas
mą tuo, kad Estijos gynybos
kirų kandidatų rinkimų kam
Lenkija
įgalioja
būtina spręsti politinėmis prie
pajėgų vadas generolas Alek
panijų.
sander Einsein pareiškė abe
Keičiasi Lietuvos
Išrinktųjų parlamento narių prezidentą ratifikuoti monėmis ir derybomis, pridur
damas, kad geri santykiai su
mandatai pradeda galioti nuo
sutarti
ambasadoriai
Rusija tebėra vienas Estijos
rinkimų rezultatų paskelbimo
Vilnius, birželio 8 d. (Elta) - užsienio politikos prioritetų.
Vilnius, birželio 9 d. (LR) - Estijos „Valstybės žiniose"
Estija neturi sekti
Prez. Lennart Meri taip pat
kad Prancūzija pri dienos.
Lenkijos Ministrų taryba priė
Latvijos pavyzdžiu Laukiant,
pasakė,
kad praktiniai Rusijos
imtų Lietuvos ambasadorium
mė įstatymą, kuriuo Lenkijos
kariuomenės
išvedimo reikalai
Vilnius, birželio 9 d. — Švedijos Prancūzijai skiriamą Ričardą
Respublikos prezidentas įga
užsienio reikalų ministras Carl Bačkį (kuris šiuo metu yra
liojamas ratifikuoti Lenkijos turi būti sprendžiami remiantis
Neteisėtai įgytas
Bildt pabrėžė, kad Estija turi Lietuviu Bendruomenės Pran
Respublikos ir Lietuvos Respub- Estijos įstatymais bei Estijos
siekti susitarimo su Rusija, ta cūzijoje pirmininkas), laikinuoju
likos draugystės ir geros vyriausybės sprendimais. Tokią
turtas
grąžintas
čiau jis neturėtų būti panašus į reikalų patikėtiniu Prancūzyoje
kaimynystės sutartį, dviejų poziciją remia ir Vakarų Šalys,
Vilniui
buvo paskirtas trisdešimt šeše
Rusijos sutartį su Latvija.
šalių prezidentų pasirašytą suinteresuotos pašalinti Antrojo
pasaulinio karo pasekmes Euro
„Lietuvos ryto" duomenimis, rių metų Giedrius Čekuolis, ra
Vilnius, birželio 16 d. (AGEP) Vilniuje. Tad Lietuvos-Lenkijos poje, sakė Estijos prezidentas.
tai ministras pasakė Estijos šo „Lietuvos rytas". Iki to jis — Aukščiausiojo teismo nutari sutartis nebus tiekiama Len
Paldisko mieste įvykusioje dirbo Lietuvos ambasados Šve mu panaikintas sprendimas kijos Seimui ratifikuoti.
dijoje patarėju.
spaudos konferencijoje.
Ministrų tarybos priimtame
atiduoti Reginai Epštein Paul
Su neoficialiu vizitu Estijoje
Dabartinį laikinąjį reikalų didžiulį pastatą Vilniaus cent dokumente pažymima, kad
KALENDORIUS
viešintis Švedijos ministras C. patikėtinį Prancūzijoje, Por re. Buvo išaiškinta, kad ponia Lenkijos ir Lietuvos sutartyje
Bildt lankėsi buvusioje Paldisko tugalijoje ir Ispanijoje Giedrių Paul Lietuvos piliečio pasą išdėstyti esminiai principai,
Birielio 18 d.: Morkus, Mar
sovietų karinio jūrų laivyno ba- Čekuolj rudenį ketinama pa įsigijo suklastodama Kanados reguliuojantys valstybių savi
zėje ir apžiūrėjo ten esančius siųsti laikinuoju reikalų pilietybės atsisakymo pažymė tarpio santykius. Tarp šių celinas, Arnulfas, Marira, Tolmokomuosius branduolinius re patikėtiniu (arba ambasado jimą. Šį pastatą išjos iš karto po principų • salių suverenumo ir vandas, Vaiva.
Birželio 19 d.: Šv. Romualdas
aktorius.
riumi) į Ispaniją ir Portugaliją grąžinimo įsigijo viena privati teritorinio vientisumo gerbi
abatas.
Tėvo diena. Romualdas,
Susitikęs su Rusijos kariuo su rezidencija Madride.
mas, nesikišimas į vidaus rei
firma.
Gervazas,
Protazas, Deodatas,
menės Paldisko įgulos virši
kalus, įsipareigojimas taikiai
č e k u o l i s gimė Vilniuje,
Dovilas, Ramunė.
ninku admirolu Aleksandr 01- muzikantų šeimoje, kartu su
— Lietuvoje oras nėra labai spręsti ginčus.
Birželio » d.: Silvenjus.Flo
chovikov, Švedijos užsienio broliu Daliumi, kuris šiuo metu šiltas. Pučia šiaurės vakarų
Dokumente taip pat pabrė
reikalų ministras C. Bildt yra Lietuvos ambasadorius Is- vėjas, nepastoviai debesuota, žiama, jog svarbus sutar rentina. Genulis, Aiva.
Birielio 21 <L: Šv. Aloyzas
pareiškė, kad jo šalis padės ii- landijoje, Norvegyoje ir Danijoje Daug kur lyja, griaudi perkūni- ties elementas yra tas, kad šalys
Gonzaga.
Pirmoji vasaros diena.
montuot i reaktorių ir išspręsti g u rezidencija Kopenhagoje, ja. Temperatūra naktimis 5-10 patvirtina sienų neliečiamumą
Rusyos kariškių socialines prob- Maskvoje studįjavo tarptautinių C (40^50 FV, dienomis -13-18 C ir atsisako bet kokių teritorinių Aloyzas, Apolinaras, Demetrija,
Galminas, Vasarė.
pretenzijų.
lemas.
santykių institute.
(55-65 F).

Estija tirs ginklų pirkimą
iš Izraelio
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LAIMĖ, KAD ESU
ATEITININKAS
I didingąjį ateitininkijos sąjū
dį įsijungiau pirmose „Saulės"
progimnazijos (vėliau-gimnazijost klasėse. Ta katalikų mo
kykla buvo įkurta I Pasaulinio
karo laikotarpyje, vokiečių
okupacijos metu. Tai buvo dide
lio pasišventimo žmonių pastan
gų vaisius. Utena tada turėjo
labai uolius kunigus. Jie net di
džią klebonijos dalį užleido
gyventi iš kaimų atvežamiems
moksleiviams. Čia gyveno ir
būsimoji garsenybė-vėliau pasi
žymėjęs rašytojas Pulgis And
riušis, miręs Australijoje. Čia ir
man gyvenant tekdavo dažnai
bendrauti su ypatingo uolumo
kapelionu kun. Vladu Butvilą,
vėliau Panevėžio vyskupo kanc
leriu ir Kauno kunigų seminari
jos prefektu. Jis buvo daugelio
talentų žmogus, net solistas ir
muzikas. Kartais jis pasikvies
davo moksleivius ir mums su
ruošdavo smagų koncertą,
skambindamas pianinu.

ninkais ir plėtėme slaptą veiklą,
kartais net pasikviesdami prof.
Pr. Dovydaitį, kun. A. Lipniūną.
Kai 1936 m. buvau pakviestas
redaguoti dienraštį „XX Am
žių", čia teko dirbti su tokiais
ateitininkų sąjūdyje subren
dusiais intelektualais, kaip J.
Ambrazevičius, Pr. Dielininkaitis, dr. J. Grinius, prof. Z. Ivin
skis, kun. prof. St. Yla, prof.
Ant. Maceina, Ignas Skrupskelis.

DRAUGO prenumerata mokama iš a n k s t o

Daumanto-Dielininkaičio kuopos vyresniųjų būrelis. Iš k.: I eil. - Auira NoruSytė, Rimas Sidrys
ir Tomas Kuprys. II eil. — Ses. Margarita, Birutė Jurjonaite, Tadas Mikužis, Žaibas Valaitis,
vadovė Monika Gylytė, Aras Jonikas, Vytas Dailidė ir vadovė Lidija Ringiene

ŽMOGUS DIEVO SUKURTAS
AMŽINAM GYVENIMUI
(A.a. Faustiną Manelienę-Mackevičienę prisimenant)
Laidodami mirusį žmogų
labai liūdime, nes atsis
veikiname su individualiu
asmeniu, kuris mūsų gyvenime
yra nepakeičiamas. Tam tikra
prasme atskiras žmogus yra
daugiau negu žmogus apskritai.
Taip individualaus žmogaus
vertę yra aptarusi moderni
kankinė Edith Stein. Iš kitos
pusės, kaip tik laidotuvių pro
ga, neturime užmiršti pagrin
dinės Dievo atneštos žmonijai
žinios, Kristaus mirtimi ir pri
sikėlimu paliudytos, kad žmo
gus yra tokia vertybė, kad jis
bus a t s t a t y t a s visoje savo
žmogiškoje pilnumoje, t.y., su
kūnu ir siela. Kristaus prisi
kėlimas iš mirties realiu kūnu
yra tik pradžia mūsų prisi
kėlimo.
Žmogus yra Dievo sukurtas
ne tam, kad būtų nužudytas, o
liktų tik jo siela. Savo aukštos
pažiūros apie žmogų Dievas
nėra atsisakęs ir po to, kai
žmogus, nutraukdamas savo
santykį su Dievu, yra tapęs mir
ties auka.
Mirtis mums yra skaudi dėl
dviejų priežasčių, kad jos dėka

Visi jie buvo brendę ateiti
ninkų eilėse, beveik visi aukš
tuosius mokslus ėję Vakarų Eu
ropos mokyklose: Vokietijoje,
Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur.
Jie Vakarų pasaulio naujus ka
talikybės polėkius siekė įskie
pyti Lietuvoje. Jų pasišventi
mas, talentas, organizacinis
subrendimas man buvo didelis
ugdymo veiksnys ateitininkijos
idealuose.
Bolševikams okupavus Lietu
Čia įsijungiau ir į ateitinin vą, tie „XX Amžiaus" dien
kus. J a u dabar bus 74 metai, raščio kolektyvo nariai vidur
kai esu ateitininkas ir tuo labai naktį į mano tėviškę-Žvilbučius
džiaugiuosi. Ateitininkų veiklo 'Utenos apskr.), kur buvau
je subrendo manyje Dievo ir tė nuvažiavęs dar pabūti su tėvais,
vynės Lietuvos meilė bei ryžtas atsiuntė perspėjimą, kad pasku
pasišvęsti aukštiesiems idea tinis laikas pasitraukt iš Lie
lams.
tuvos. Su mirtinu pavojumi,
Utenos a t e i t i n i n k a i savo raudonarmiečių su šunimis sau
veiklą vystė platesniu mastu. gomą Lietuvos-Vokietijos sieną
Mes net buvome į savo susirin vidurnaktį perbėgęs, atsidūriau
kimus įvedę pasaulio politinių nacių Sleisgarbeno lageryje, kur
ir kitų svarbesnių įvykių ap drauge su kun. St. Yla, prof. A.
žvalgą ir vienu metu buvau iš Maceina, kun. K. Barausku, J.
rinktas tų įvykių pranešėju.
Butėnu (vėliau žuvusiu partiza
Persikėlęs į Rokiškio gimna nu) ir kt. ateitininkais miške
ziją, būdamas ateitininku ir turėjome slaptas pamaldas.
• Praėjusį savaitgalį Ateiti
skautu, drauge su būsimuoju,
Beje, traukdamasis į užsienį,
ninkų
Kongreso reikalais Lietu
vysk. A. Deksniu bei būsimuoju patekau į Eržvilką, kur kleboni
kun. V. Lapsiu ir būsimuoju joje radau ateitininkų slaptą voje vėl lankėsi AF vadas Juo
karininku (Vėliau komunistų susirinkimą, nors miestelį valdė zas Polikaitis. Dvi dienas —
kankiniu) J. Navicku, ener raudonarmiečiai. Ten kalbėda penktadienį ir šeštadienį, Vil
gingai dayvavau skautų įkū mas pasakiau, kad dabar jūs bū niuje jis dalyvavo Lietuvos Atei
rime. Abi šios organizacijos site knygnešiai-platindami ne tininkų federacijos ir Kongreso
labai svarbios ir daug davė priklausomybėje išleistas reli rengimo komiteto posėdžiuose,
mano dvasiniam brendimui ir gines ir patriotines knygas, ir kuriuose buvo aptariamos spar
charakterio ugdymui.
būkite dievnešiai, skiepydami čiai artėjančio iškilmingo įvykio
programos detalės. Suruošti to
Įstojęs į K a u n o kunigų religines idėjas Lietuvoje.
seminariją, kurį laiką buvau
Su kun. dr. A. Deksniu (vė- kio masto kongresą Lietuvoje
suolo draugu su būsimuoju atei liau-vyskupu) pasiekę Čikagą, nėra taip paprasta. Reikia juk
tininkijos šulu kun. prof. Stasiu čia j a u 1941 m. įsteigėme atsiminti, kad tai bus pirmasis
Yla. Nemažas būrelis ateitinin pirmąją ateitininkų kuopą JA V- ten įvykstantis Ateitininkų
kų čia mes įsijungėme į visuo se ir su ja nuoširdžiai dirbome. kongresas po daugelio metų. Ta
menininkų kuopą, kur ruošdaPakviestas dirbti „Draugo" čiau kongreso programa pama
vomės atostogų metu padėti redakcijoje, per keliolika metų žu kristalizuojasi. Prie to pro
a t e i t i n i n k a m s ir pavasari turėjau laimės susirašinėti su ceso ypač prisideda Kongreso
ninkams, ypač organizuojant pasklidusiais po įvairius konti rengimo komitetas, kuriam va
parapijose kongresus.
nentus ateitininkais ir juos dovauja jaunas advokatas Vai
Seminarijoje arti 12 ateitinin traukti į spaudos darbą. Turėjau dotas Vaičaitis.
• Atsilankę į vieną praėjusio
kų sudarėme šv. Tomo slaptą galimybę stebėti, kokias nuosta
draugijėlę, kurioje stengėmės biai iškilias asmenybes yra iš savaitgalio posėdį, Panoramos
TV reporteriai nufilmavo kai
draugiškais patarimais ir per ugdęs ateitininkuos sąjūdis.
spėjimais padėti savo charakte
Kai amžiaus našta ir pašlijusi kuriuos momentus, o šeštadie
rio ugdyme.
sveikata (ketvertą kartų nual- nio vakarą Lietuvos televizijoje
Dar prieš stodamas į semina pes sukritau prie altoriaus) jau buvo kalbama apie įvykriją, dvejus metus buvau pra privertė pasitraukti iš aktyvaus siantį kongresą.
džios mokyklos mokytoju ir darbo, ateitininkai parodė man
• Prof. Vytautas Landsbergis
turėjau laimės su būreliu apy daug prielankumo apsigyventi sutiko dalyvauti kongreso prog
linkės moksleivių dalyvauti Ateitininkų namuose, Lemont, ramoje ir penktadieni, liepos 15
didžioje reorganizacinėje atei IL. Čia tikrai buvo geriausia d., kalbės temos „Laisvė ir
tininkų konferencijoje Palan vieta ii visų galimų, ypač, kad atsakomybė" sesijoje. Toje pačioje
goje, kur buvo ir V. Putino netoliese gyvena ir mano sesutė sesijoje, kaip jau anksčiau buvo
,,Nuvainikuotos vaidilutės" dr. Ona Garūnienė su vyru dr. skelbta, kalbės ir sociologas
vaidinimas bei ekskursija laivu Albinu. Čia daug nuoširdžios Vincas Bartusevičius iš Vokieį Nidą. Čia buvo ir prof. Pr. globos parodo ir ateitininkų są tijos.
Dovydaitis ir prof. J. Eretas bei judi pamilusios seselės Švč. • J. E. Vilniaus arkivyskupas
kiti.
Mergelės Marijos Nekalto Pra- Audrys Bačkis, kuris penktadiePrieš 62 metus įšventintas į sidėjimo (Putnamo) vienuolės, nį, liepos 15 d. vakare, Vilniaus
kunigus, buvau paskirtas Ku
Čia laukiu, kad Viešpaties katedroje aukos iškilmingas šv.
piškio vidurinės mokyklos ka angelo trimitas pakvies mane Mišias ir pasakys pamokslą,
pelionu. Čia mes išvystėme amžinam bendravimui su mano kongreso dalyviams kalbės ir
slaptą ateitininku veikimą, nes pamiltais ten anksčiau pašauk sekmadienį, liepos 17 d. Jo pa
tada autoritatyvinis A. Smeto tais draugais ateitininkais. Ir skaitos tema: „Popiežiaus vizi
nos režimas buvo gimnazijose vis dažnai pagalvoju-laimė, kad tas, jo reikšmė ir mūsų uždavi
ateitininkus uždaręs. Labai buvau nuoširdžiai įsijungęs i niai 21 jo amžiaus prieangyje".
nuoširdžiai susidraugavome su ateitininkų sąjūdi.
• Susipažinimo vakaras su
ryžtingais moksleiviais ateiti
Juozas Prunakia jaunimo paruošta ir atliekama

netenkame brangaus žmogaus.
I r Faustina Mackevičienė pati
turėjo t a i išgyventi bent du kar
t u s — tada, kai ji laidojo savo
buvusį vyrą ir tada, kai laidojo
savo sūnų. Bet ne ta yra didžio
ji mirties mums daroma skriau
da, kad jos dėka netenkame
b r a n g a u s asmens. Didžioji mir
t i e s blogybė yra ta, kad ji nori
m u m y s e sugriauti pilnutinę
žmogaus viziją. Kiekviena mir
tis tarsi mums sako: „Žiūrėk, tu
netikėki, kad būsi atstatytas
p i l n u t i n i a m ir net niekada
nesibaigiančiam gyvenimui.
K a i t u dabar matai žmogaus
k ū n o sugriuvimą, išnykstant jį
žemėje, tai nesitikėk ir jo
atstatymo". Ši mirties mums
peršama mintis yra pati didžioji
jos blogybė; mes turime jos
saugotis net tada, kai laidojame
m u m s artimą asmenį. Žmogus
D i e v o s u k u r t a s tam, kad
gyventų kartu su Juo amžinai;
t o k s žmogus, kokį Dievas yra
sukūręs — ne vien dvasia, bet ir
kūnas.
K u n . Vyt. Bagdanavičius,
MIC

KONGRESUI BESIRUOŠIANT (5)
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programa ketvirtadienio vaka
re, liepos 14 d., įvyks ne Kalnų
parko amfiteatre, kaip anksčiau
buvo numatyta, bet Vilniaus
universiteto kieme.
• Rašytojas Jonas Mikelinskas šeštadienį, liepos 16 d., kon
greso sesijoje „Visuomenė ir
k u l t ū r a " skaitys paskaitą apie
kūrėjo atsakomybę visuomenei.
• Vykstančiųjų į Ateitininkų
Kongresą skaičius auga. Prime
name, kad reikia užsiregistruoti
A F valdybos adresu (1209
Country Ln., Lemont, IL 60439,
Tel. 708-257-2022) dėl atstovo ir
balsavimo teisės. Iki pasimaty
mo Vilniuje!
j Baužys

BAIDARIŲ IŠKYLA
TORONTE

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI
Primename, kad MAS vasaros
stovykla vyks rugpjūčio 7-14 d.
Dainavoje. Šių metų stovyklos
programa bus pagrįsta pagrin
diniu XII Ateitininkų kongreso
iškeltu klausimu — kaip mes
kursime laimingą tėvynės atei
tį? Stovyklos registracijos lapai
jau išsiuntinėti kuopų pirminin
kams. Dėl informacijų skambin
kite MAS C V pirmininkui Aud
riui Polikaičiui (708-257-2022).
Nedelskite, nes stovyklos mo
kestis sumažintas tiems, kurie
užsiregistruos iki liepos 20 d.
ĮSIGYKITE
KONGRESINIUS
MARŠKINĖLIUS
Paremkime
Ateitininkų
Kongresą įsigydami kongre
sinius marškinėlius. Visi nuo
išlaidų likę pinigai bus skiria
mi Kongreso išlaidoms padeng
ti.

Mirties angelas ir vėl apianki
Čikagos ateitininkus, pakvies
damas dar vieną nare ii mūsų
tarpo. A.a. Irena Pemkuvienė
priklausė „Šatrijai" ir Fronto
bičiuliams. Su šiuo pasauliu
atsiskyrė birželio 4 d., palik
dama liūdinčią savo ateitininkišką šeimą.

(U.S.)

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba.

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
17300 We*t A ve., Ortard Perk
704 3+9-8100
10 W. Martin, Nepervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel 708-857-8383

DR. EUGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St
Tel. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 7 7 0 9
217 E 127st St
Lemont, IL 60439
Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
Hickory Hlllt
Tel. (700) 500-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 707-7575
5700 Archer Ava.
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave )
Valandos pagal susitarimą

10442 W. Cenno* Rd.
WaoQHnHr, IL001J3
Tol. 700-031.1113
Valandos pagal susitarimą
KENNETH J . YERKES
•ORDOKMANCHI
Dantų GydytO)«i
Pensininkėms nuolaida
4007 W. 50 St.. Chicago, IL
Tel. 3 1 2 7 3 8 - M M
4707 S Gilbetl. LaOrange. I L
Te*.

$500.00
$16000
$100.00
$55.00

$3500
$3500

3 mėn
$30.00
$3500
$25.00
$30.00

$25000
$85.00
$55.00
$35.00

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus Redakcija
už skelbimų turini neatsako
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą

7271 S. Harlem, t e l . 708-594-0400
Bridgviev* IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

LINAS A. SIDRYS, M.D.

VAIKŲ LIGOS
0 4 4 1 S . Pulaakl R d . . Chicago, IL
Roz. 7 0 0 - 4 2 2 - 7 8 0 7
K a b . ( 1 - 3 1 2 ) 502-0221
Valandos susitarus

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

J

DR. VILIJA KERELYTE
CHIROPRAKTIKA

D A N T Ų GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S . Main St.
M a t t a a a o n , IL 6 0 4 4 3
Tol. 708-748 0033
Valandos pagal susitarimą

Optitalmoiogas/Akių Chirurgas
9830 S. RMgeUnd Ave.
Chicago RMge, IL 0O41S
70*-*36-e«22
4149 W. 63ro St.
312-735-7709

K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0

FaJtftPTT H#^Pcow ClontC

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

15SOS — 1 2 7 S t . . L a m o M , IL « 0 4 3 9
Priklauso Patas Community Hosprtal
Silvef Cross Hospital
valančios pagal susitarimą

KARDIOLOGAS — Š I R D I E S LIGOS
7 7 2 2 S. K e d z i o A v e . ,
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5*40 9 . Pulaakl M . Tel. (312) 505-2802
Pirm., antr, penkt 9 v r —3 v.p.p
ketv 10 v.r — 7 v.p.p . trečd .
Šešt. 10 v r—2 v p.p.
Susitartimo nereikia trecd ir šestd
Sumokėme po vizito

metams te metu
$90.00 $50 00
$100.00 $55.00

$50.00
(U.S.) $55.00

DR. VILIUS MIKAITIS

Tooonto moksleiviai ateitinin ILLINOIS PAIN TRCATIHttMT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai
kai ruošia baidarių iškylą. Ji
JONAS V. PRUNSKIS, MD
įvyks birželio 25 d. Six Mile
Lake parke. Tai bus paskutinis TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Ocago 312-726-42O0
susirinkimas prieš atostogas,
Elgm 708-622-1212
McHenry SI5-3*4 5000. ext 6S06
kuriame bus proga susipažinti
ir pabendrauti su bendramin
EVIRGREEN PARK X-RAY
čiais. Visos dienos iškyloje
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
plauksim baidarėm, žuvausim,
9760 S. Kedzie
pasimaudysime gražiame ežerė
Tol. 700-030-0500
lyje. Jei šeštadienį lis, išvyka
Vai. 9-5 kasdien
bus sekmadieni. Daugiau infor
macijų suteiks kun. Edis, tel.
DR. DANA M. SAUKUS
533-0621.
DANTŲ GYDYTOJA
A.A. IRENA LOZAITYTĖ.
PEMKUVIENE

JAV
Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
U ž s a k a n t i Lietuvą —
Oro paštu
Tik šeštadienio laida
P a p r a s t u paštu
Tik šeštadienio laida

T * . (70») 257-22«5

DALIA E. CEPELE, D.D.S.

(3

DANTŲ GYDYTOJA
7 9 1 5 W . 171»t
Tlnley P a r k , IL 0 0 4 7 7
( 7 0 8 ) 014-0871
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 0 4 7 W . 1 0 3 St., Oak Lavm, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) t o l . 708-422-0200
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)240-0007; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
C R A W F O R D MEOICAL BUILOING
6 4 4 9 S o . Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. t S St. Tol. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 v v antra 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
penkt ir Seštd 9 v r.-12 v.p.p.
6132 S. KedUe Ave.,
(312) 77S-SM9 arba (312) 488-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS I
IŠSIPLĖTUSIAS KOJV VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
D a n t y Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tol. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL
T o l . ( 7 0 0 ) 590-0101
Vai pagal susitarimą
Tol. kabineto Ir buto: (700)602 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 501h A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v
išskyrus tree šest 12 iki 4 vai. p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
0 0 0 0 0 . Putsskl M . , C M c a g o , IL
Tol. 312-505-1955
1 7 2 OcMNor Ot., eimrMirst, IL 6 0 1 2 6
700-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais Ui 700 004 1120

DR. S.
SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS
7722 0 . K o * * * * , C k l i a Į i 00002
Tol. 3 1 2 4 0 4 * 0 1 0 0
Pirmd 2 v p p 7 v v , antr 9 v r 12,
ketvd 12 - 4 v p.p., penktd 12 - 6 v v

Cardiac Dlagnosls, L t d .
Marquette Medlcal Bullding
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1135 Durtdee Ave., Elgln, I I ! . 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hllls, IL
1 myha ( vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal Susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.
P a l o * Vlalon Center. 7152 W . 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tel. (70S) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai : antr 2-4 v p p. ir ketv. 2-5 v p.p
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archor Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tai. ( 3 1 2 ) 5 0 5 - 7 7 0 5
ARAS Ž U O B A , M . D .
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oood Samerttan Medlcal CenterNapervllle Campus
1 0 2 0 E. Ogden Ave.. Stirta 310,

Kapai »me IL 60563
Tol. 700-527-0000
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. (1-312) $86-3166
Namy (700) 081-3772

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
674S Woot 63rd Stroot
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6:
šeštadieniais pagal susitarimą

Rimties valandėlė

kompiuteriai ir kompiuterinės
programos, įgalinančios anali
zuoti surinktą, gamtos apsaugą
l i e č i a n č i ą informaciją. T a i
milijoninė pagalba Lietuvai. I
Lietuvą dažnai vyksta g a m t o s
apsaugos analistai, kompiute
rių specialistai, patarėjai ir vis
iš jo administruojamo regiono.
P a t s Valdas Adamkus konsul
tuoja Lietuvos gamtos apsaugos
tarnybai. Ne veltui šiuo m e t u jis
y r a popuiiariausias užsienio lie
t u v i s Lietuvoje. Tuo pačiu J A V
federalinės valdžios tarnyboje
Valdas A d a m k u s savo r a n g u
n e t u r i s a u lygių.

JĖZUS TRAMDO AUDRAS
Kai žmogus susiduria su nesu
prantamomis p a s l a p t i m i s ir
stengiasi jas apčiuopti, gvilden
ti, jis imasi poetiškų įvaizdžių.
Tą daro Jobo knygos autorius,
šio sekmadienio i š t r a u k o j e ,
bandydamas išsakyti stebuk
lingą Dievo galybe, valdant
gamtos jėgas. (Kaip susipažinusieji su Šv. Raštu žino, jis n ė r a
vienalytė knyga, o įvairaus
pobūdžio veikalų rinkinys. Yra
i s t o r i n i ų įvykių t e o l o g i n ė s
reikšmės pasakojimai, yra
giesmės (pvz. psalmės), patarlių
tautosakos rinkiniai, laiškai,
pamokslai, genealogijos, po
emos. Jobo knyga y r a pasakojimas-poema, gvildenanti j a u
gilioje senovėje žmogui knietintį
klausimą: kodėl geras, žinogų
mylintis Tvėrėjas-Dievas siun
čia kentėjimus ir geriesiems, jo
klausantiems žmonėms.)

dringą jūrą. Morkaus Evangeli
joje a u d r i n g a apaštalų kelionė
per ežerą įvyksta gale Jėzaus
mokymo paežerėje (kuriam pri
klausė ir praėjusio sekmadienio
p a l y g i n i m a s apie garstyčios
sėklą). Šiame pamoksle Jėzus
savo mokinius ruošė misijai,
palyginimais mokydamas, kaip
svarbu visomis pastangomis
siekti, kad žemėje būtų Dievo
karalystė, nepaisant, kaip
bereikšmis atrodytų jų darbas,
nes pats Dievas j ų pastangas
apvaisins.

Dabar po žodinio mokymo,
atėjus vakarui, Jėzus apaš
t a l a m s duoda gyvą pamoką:
įsako jiems irtis į kitą ežero
pusę. Pasiėmę Jėzų kartu, jie
taip ir padaro. Bet netrukus
užeina a u d r a ir pradeda semti
laivelį. Apaštalai, išsigandę,
kad pražus jūroje, imasi žadinti
Šio sekmadienio skaitinyje iš laivelyje miegantį Jėzų. (Evan
Jobo knygos (38:1, 8-11) girdime gelistas m u m s kontrastu pa
ištrauką iŠ Dievo įkvėpto Jobo stato savo Tėvu pasitikintį Jė
k n y g o s a u t o r i a u s p o e t i š k o zų, kuris net ir audroje gali
Dievo atsakymo Jobui, po to kai r a m i a i laivelyje miegoti, ir
jo draugai jį tikino, kad jo ken i š s i g a n d u s i u s , š ū k a u j a n č i u s
tėjimai turį būti jo nuodėmių a p a š t a l u s . ) A t b u d ę s J ė z u s
pasekmė. Jobas gi žino savo šir žodžiu „sudraudė vėtrą ir įsakė
dyje, jog visada buvo ištikimas ežerui: ,Nutilk, nusiramink!'
Dievui ir t e b ė r a , n e t savo Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė
kančioje, tad jis kreipiasi į patį visiškai r a m u " .
Dievą, primindamas j a m savo
Girdėdami šį epizodą Jobo
ištikimybę ir reikalaudamas at
knygos
Dievo-Tvėrėjo fone,
sakymo, kodėl jis t a i p žiauriai
pamatome
Jėzų ne tik kaip
turi kentėti. Jobo knygoje (kuri
audru
tramdytoją,
o kaip naują
priklauso Senojo Testamento
Išminties tradicijai) Dievo at Dievo-Tvėrėjo atmainą. Kaip
sakymas primena Dievo Tvėrėjo pasaulio sutvėrimo pasakojime
galybę, į drausmingą tvarką at Dievas padriką betvarkę pa
vedant siaučiančias gamtos jė vertė gražia žemės planeta,
gas ir žmogui nesuvokiamą alsuojančia jo įkvėpta gyvybe,
Dievo išmintį. (Kitaip supran taip Jėzus šiandieniniame pa
t a m a s doro žmogaus kentėjimas saulyje, kamuojamame siau
P r a n a š ų tradicijoje — Izaijo čiančių, mirtį nešančių gamtos
Kenčiančiojo T a r n o p r a n a  bei dvasios galybių, tramdo jas,
nustatydamas joms ribas, pasta
šystėse.)
tydamas žmogų jas visas pagal
J o b o knygoje, k a i J o b a s jo nurodymus valdyti.
Dievui kelia klausimą, kurio at
Apie šį naują Jėzaus valdymą
s a k y m a s viršytų ž m o g i š k ą
k
a
l b a šv. P a u l i u s Antrame
supratimą, Dievas lyg dvikovoje
Jobui iškelia kitą klausimą, jam laiške Korintiečiams (2 Kor
pamąstyti: „Kas šėlstančią jūrą 5:14-17): „Kristaus meilė valdo
galingai sutramdė, kai toji pu m u s " . Šv. Paulius nurodo, jog
todama veržės iš įsčių, k a d a de- toji Kristaus meilė užvaldė ti
t>esim lyg drabužiais ją rengiau, kinčiuosius tuomet, kai jis už
miglos vystyklais tarsi kūdiki juos ir visus žmones mirdamas
vysčiau?" Ir Dievas primena a n t k r y ž i a u s a t i d a v ė savo
Jobui, jog kaip tik p a t s Dievas, kūnišką gyvybę. Norėdami už
kurdamas pasaulį, nustatė jūrai tokią meilę panašiai atsilygin
ribas, kad ji neužlietų visos ti, panašiai, mylėdami kitus, ti
žemės: „Vartus jai pastatęs, kintieji „nuo šiol nebenori nė
s k l ą s č i u j u o s u ž s k l e n d ę s . . . vieno pažinti kūno požiūriu", o
pareiškiau: Lig čia gali eiti, pagal Kristų, kuris, žemėje bū
damas, kiekvieną žmogų matė
toliau — kad nė žingsnio''.
mylinčio Dievo akimis. „Taigi,
Šiame fone iš Senojo Testa
kas yra Kristuje, t a s yra naujas
mento, kuriame Dievas-Tvėkūrinys". Todėl tikintieji Kris
rejas parodomas šėlstančių gam
tumi, net didžiausių audrų, ne
tos jėgų tramdytojo vaidmeny,
laimių ir karų tąsomi, galės būti
girdime ištrauką iš Evangelijos
r a m ū s , t v i r t a i pasitikėdami
pagal šv. Morkų (Mk 4:35-40>.
Dievu.
k u r Jėzus pasireiškia panašioje
Aldona
Zailskaitė
rolėje, s u t r a m d v d a m a s au

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO
J U O Z A S ŽYGAS
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Išėjome vokiečių ieškoti
Mūsų kolona pajudėjo pirmyn, priekyje buvo
nešamos dvi baltos vėliavos, o už jų mes sekėme.
Nesakau, kad mes žygiavome, kadangi einant su bal
tom is vėliavomis, didelės drausmės nebuvo. Be to, kurie
Raudonojoje armijoje aukštesnes pareigas turėjo, dabar
patys pareigų jau vengė. Tad viršininkų beveik nebuvo.
Viduryje mūsų kolonos ėjo belaisviai, gale voros baltos
vėliavo.'. du raiteliai ir sunkvežimiai irgi su baltomis
vėliavomis. Kiek paėjus kelias šakojosi, beveik be ginčų
pasukome į dešinę. Vos m u m s spėjus pasisukti, iš miško
išlindo trejetas raudonarmiečių. Tai j a u nebebuvo iš
mūsų dalinių, bet t u r b ū t tankistai. Jie mūsų klausė „Kuda tovarišči?" - atsakėme, kad einame vokiečių
ieškoti. Jie atsakė, ir mes su jumis.
Tad mes ir juos į vidurį kolonos. Kiek paėjus vėl pora,
ir vėl, ir vėl Mūsų būrys didėjo ir belaisviai skaičiumi
j a u m u s viršijo. Tik tiek, kad mes buvome ginkluoti ir
kai kurie mūsiškiai, žinoma, jau tikrus sargybinius vai
dino r a s k u i iš miško išėjo trys vyrai, taip apie 28-32
m amžiaus, aukšti, gerai atrodantys ir mėlynais
kombinzonais apsirengę. Tokia pat tvarka ir jie prie

Northwestern universiteto su
t e i k i a m a s garbės daktaro laip
snis yra ne pirmas žymuo, ku
riuo pagerbiamas Valdas Adam
k u s . J i s jų gavo daug: a u k s o
medalį už ypatingą t a r n y b ą iš
EPA; pasižymėjusio egzekutyvo
prezidentinio rango premiją
'Distinguished Executive Presidential R a n k Award), įteikta
prez. Ronald Reagan 1985 me
t a i s Baltuosiuose rūmuose, ir
d a u g kitų.

Valdas Adamkus

VALDUI ADAMKUI GARBĖS DAKTARO
LAIPSNIS
LEONAS N A R B U T I S
Šiandieną Northvvestern universitas. vertinamas kaip viena
pirmaujančių mokslo institucijų
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, suteikia Valdui Adamkui
teisės daktaro garbės laipsnį už
jo nuopelnus ir pasiekimus gam
tos svarinimo srityje, tiek čia,
Amerikoje, tiek ir užsienyje.
Šiuo metu Valdas Adamkus
administruoja J A V 5-ąji Gamtos
apsaugos regioną 'Region 5 U.S.
EPA), apimantį Illinois. India
na, Michigan. Minnesota, Ohio
ir Wisconsin valstijas. Šias pa
reigas jis eina nuo 1981 metų.
Vienas svarbiausių siekių, ku
rį Valdas Adamkus įgyvendino,
tai išvalymas Didžiųjų ežerų,
kurie kaip tik ir yra jo admi
nistruojamame žemės plote. Ne
veltui VVilliam D. Ruckiehaus.
buvęs pirmuoju ir penktuoju
JAV gamtos apsaugos administ
ratorių, savo rekomendacinia
me laiške Northvvestern univer
siteto garbės laipsniam skirti
komitetui pasakė, kad Adam
kus „atliko savo d a r b i Didžiųjų
ežerų svarinimui taip gerai, jog
vieną tų ežerų pavadinu? jo var
du būtų vienintelis tinkamas at
sidėkojimas už įdėtą darbą ir
sumanumą ežerų išsaugojimui".
Kadangi Didieji ežerai susisie
kia su kaimynine Kanada. Val
dui Adamkui teko artimai dirbti
ir su kanadiečiais. Ką jie mano
apie Adamkaus nuveiktus dar
bus gamtos apsaugoje? Dr. Andrew L Hamilton. vyriausias
gamtos apsaugos patarėjas Ka
nados vyriausybei, yra pasakęs,
kad „sugebėjimas suprasti ir

v i s a p u s i š k a i jausti gamtos ap
s a u g o s d a r b o apimtį y r a viena
svarbi priežastis, dėl kurios jis
(Adamkus) yra toks efektingas
vadovas".
Savo karjerą federalinės val
džios tarnyboje Adamkus pradė
jo 1969 metais. Po trejų metų jo
p a v a r d ė j a u buvo į t r a u k t a į
J A V atstovų, dalyvavusių dery
bose su tuometine Sovietų Są
j u n g a , sąrašą. Derybų rezulta
t a s buvo pirmoji, ir tuo pačiu
istorinė, sutartis, su Sovietų
Sąjunga, pasirašyta gamtos ap
saugos srityje. Valdo Adamkaus
darbo įvertinimas derybų metu
pasirodė po dvvjų metų: 1974 m.
V. A d a m k u s buvo pakviestas
s k a i t y t i gamtos apsaugai skir
t a s p a s k a i t a s Sovietų Sąjungo
j e . 1975 m. paskiriamas patarė
j u J u n g t i n i ų T a u t ų Pasaulio
Sveikatos Organizacijai.
M u m s , l i e t u v i a m s , Valdo
A d a m k a u s pavardė plačiau ži
noma nuo 1956 metų. kai jis. bū
d a m a s dar universitete, suorga
nizavo parašų akciją visos Ame
r i k o s apimtyje dėl humanita
r i n ė s pagalbos kenčiantiems
l i e t u v i a m s Sibire. Kaip Ameri
kos lietuviu jaunimo delegacijos
p i r m i n i n k a s , jis įteikė peticiją
su 40.000 parašų t u o m e t i n i a m
viceprezidentui Richard Nixon.
Daugiau kaip 20 metų Valdas
A d a m k u s bendrauja su Lietuva,
y p a č Vilniaus u n i v e r s i t e t u .
Bendrauja jis. t u r ė d a m a s tar
n y b i n i u s įsipareigojimus, bet
t u o pačiu ir asmeniškai. Pavyz
džiui, jo tarnybinės padėties dė
ka, Lietuvai buvo padovanoti

mūsų prisidėjo, ir t? pačia tvarka į vidurį kolonos juos
įstatėme. Kas jie buvo, m u m s nedaug terūpėjo, kadangi
mes kitus rūpesčius turėjome. Pagaliau priėjome didesnį
kelią. Mums d a r nespėjus į tą kelią p a s u k t i , dešinėje
pusėje pamatėme atvažiuojančią vokiečių koloną.
Mūsų vėliavininkai pradėjo vėliavomis mosuoti,
kolonos priekyje važiavusieji, taip pat pradėjo rankomis
signalizuoti, kad kolona sustotų. Kolonai sustojus, iš
priekinių mašinų iššoko keletas puskarininkių, pribėgę
čiupo kelis šautuvus t r e n k ė į žemę ir j u o s sudaužė.
Atrodė, kad atliko didelį žygdarbį ir dairėsi, kaip galėtų
daugiau pasireikšti. Tuo metu atėjo p u l k i n i n k a s , kolo
nos vadas, ir liepė tiems seržantams apsiraminti. Ramiu
tonu paklausė, koks dalinys ir iš kur. Užsirašė kiek
mūsų yra ir kiek belaisvių. Liepė neiti į K a u n ą , nes prie
Kaišiadorių miškuose y r a pora rusų divizijų. Kelias į
Vilnių jau yra laisvas, eiti keliu ir praleisti kariuomenės
dalinius. Kadangi pas mus buvo vokiškai mokančių, tad
jiems su kareiviais pakalbėjus, jie pamėtė m u m s sau
sainių ir cigarečių pakelius.

Susiduriame su esesininkais
Mums vėl keliu einant, pasivijo ir p r a l e n k ė sunkio
sios artilerijos dalinys. Vyrai, rankoves atsiraitę. vienas
lūpine armonikėle grojo: „Unter die laternen...", atrodė,
kad jie važiuoja į kokį karnavalą. Dienai j a u einant
vakarop, vienoje pamiškėje praėjome pro mažą
kariuomenės stovyklavietę. Buvo i š s i s t a t ę prieš
tankinius ir priešlėktuvinius pabūklėlius, r ū k o lauko
virtuvė ir nuo jos kvapai sklido, nuo kurių m u m s seilės

Danutė

Bindokieoė

Dienraštis vienas —
bendradarbių
tūkstančiai
Kai . . D r a u g o " redakcijoje
apsilanko svečiai iš Lietuvos,
ypač spaudos žmonės, klausimai
visuomet panašūs: kiek dienraš
tis turi redaktorių (tris kasdien,
vieną dar šeštadieniniam prie
du'), o kai tuo m a ž u skaičiumi
nusistebėjimas k i e k nuslūgsta,
kitas klausimas t a i p skamba:
kiek turite bendradarbių? I tą
klausimą atsakome su neslepia
mu pasididžiavimu: keletą tūks
tančių!

Ir tai šventa teisybė, nes kone
kiekvienas m ū s ų dienraščio
skaitytojas yra tam tikra
prasme bendradarbis. Kai vieti
nėje spaudoje r a n d a straipsnį,
žinią, nuotrauką apie lietuvius.
Lietuvą, a r kurią kitą temą,
Gal geriausiai Valdo Adam kuri, jų nuomone, galėtų būti
k a u s pasiekimus apibūdina tei įdomi kitiems „Draugo" skaity
sėjas Alvin Liebling, Northvves tojams (arba bent redakcijai),
t e r n universitetui r a š y t a m e tuoj ir atsiunčia, dar palydė
laiške. J a m e rašo, kad Adam dami keliais šiltais žodžiais. Tuo
kus yra „unikalus žmogus, ku būdu mūsų „informacijos tink
riame mūsų bendruomenė, o l a s " apima daugybę didžiųjų ir
svarbi jos dalis y r a ir North ne taip žymių laikraščių, žur
vvestern universitetas, gali di nalų, leidžiamų įvairiausiuose
džiuotis, suteikiant šį garbės JAV miestuose ne tik anglu, bet
ir vokiečių, lenkų, ukrainiečių
žymenį".
a r kitomis kalbomis. Ta infor
macija su džiaugsmu pasinaudo
„BETANIJOJE" RANDA
j
a m e ir nuoširdžiai įvertiname
STIPRYBE
Vilniaus arkivyskupijos kuri „Draugo" skaitytojų akylumą,
jos valgykloje „Betanija" per jų geraširdišką norą pasidalin
šešias dienas savaitėje nemoka ti žiniomis.
mai g a u n a pietus 500 r e m t i n ų
Kartais mėgstame išsireikšti,
žmonių. „Betanijoje" dirba šeši
kad skaitytojai, bendradarbiai,
darbuotojai: du virėjai, dvi salės
redakcija ir visi kiti, susiję su
šeimininkės, indų plovėja ir ve
dienraščio spausdinimu, sudaro
dėja. Pavadinimas „Betanija"
vieną šeimą. Jeigu atkreipsime
p a r i n k t a s pagal Šv. Raštą. Be
dėmesį į aukščiau parašytas ei
tanijoje lankėsi Kristus. Morta
lutes, suprasime, kad ..Draugo"
jį valgydino, ten jis bendravo su
šeimos epitetas nėra vien dailiai
žmonėmis. Arkivyskupas Aud
skambanti frazė, o tikrovė.
rys Bačkis, vos atvykęs į Vilnių,
ėmė rūpintis konkrečia pagalba
Štai vienas to grąža -J S bendra
žmonėms. Kai buvo grąžintas darbiavimo pavyzdys. Užvakar
Laterano k a n a u n i n k ų vienuo faksu gavome poros puslapių il
lyno ansamblis, kuriame d a u g gio straipsnį iš „American
metų šeimininkavo sovietinė ar J -ibraries" (June. 19941 žurnalo,
mija, gerų žmonių dėka buvo ap atsiųstą Lilės G r a ž u l i e n ė s .
tvarkytas apgriuvęs pastatas ir dirbančios Melvingdale biblio
1992 m. gruodžio 8 d., Švč. Mer tekoje. Straipsnis pavadintas:
gelės Marijos Nekalto Prasidė „Abandoned įn a field: Librajimo dieną, valgykla priėmė pir rians save a rare Bible", parašy
mąjį šimtą lankytojų. Arkivys t a s Van Lesley, kuris pernai
kupo A. Bačkio dėka, Maltos or kiek laiko praleido Vilniuje ir
dinas padovanojo dalį įrangos, aplankė Valstybinę Mažvydo
Vilniaus duonos kombinatas b i b l i o t e k ą . T e n jo dėmesį
n e m o k a m a i skiria juodą duoną patraukė darbuotojų pasiauko
ir m a k a r o n u s . Svarbiausi šios jimas, mėginant restauruoti re
valgyklos rėmėjai: Toronto lie t a s , senas ir neapsakomos ver
tuvių Prisikėlimo parapija ir t ė s knygas, k u r i a s sovietų ka
tėvas Fischer iš Leipcigo. Šv. riuomenė (tikriausia pagrobusi
Kalėdų proga valgyklą parėmė iš kurio Prūsų didiko rūmų ko
Lietuvos respublikos preziden
tūra, „Vilniaus Bankas". Mėsos
perkamos rudeni pigesnėmis
k o m b i n a t a s leidžia pasirinkti
kainomis. Ypač d a u g padeda
pigesnių produktų, daržovės nuTverečiaus klebonas kun. Stepo-

varvėjo. Jie į mus jokio dėmesio net nekreipė. J a u saulei
besileidžiant, vėl įlindome į mišką. Kadangi mūsų buvo
didelis būrys ir pusėtinai ginkluotas, tad g a n a drąsiai
jautėmės.
Mums nerūpestingai mišku einant, staiga pora šūvių
ir išgirdome: Halt! halt! Lyg iš žemės išdygę, apsupo mus
iš visų pusių vokiečiai. Matyt, apie mus jie j a u žinojo,
ir p a s a l a s surengė. Visi j a u n i , rankoves atsiraitoję, už
batų aulų pistoletai, o rankose laikė mums n e m a t y t u s
ginklus. Š a u t u v a s ne šautuvas — pistoletas ne pis
toletas, vėliau sužinojau, kad tai buvo ..Maschinpistolės". Mūsų varomus belaisvius tuojau atskyrė ir
atėmė mūsų ginklus. O tiems trims, kurie buvo kombin
zonais apsirengę, liepė eiti į dešinėje kelio pusėje buvusį
skynimėlį. Jie be žodžio ėjo, o juos pasekė vienas karei
vis (vėliau man paaiškėjo, kad tai buvo SS dalinys).
Praėjus gal 20-25 žingsnius, tas kareivis išsitraukė iš
už bato aulo pistoletą — ir šūvis vienam, a n t r a m ir
t r e č i a m į pakaušį. Visi t r y s griuvo, kaip pelų maišai,
nei žodžio, nei aiktelėjimo, nei kojų timptelėjimo. Tas,
k u r i s šovė, turėjo būti profesionalus žudikas, kadangi
tie j a u n i vyrai buvo iš k a r t o nukirsti. Aš stovėjau prie
p a t griovio krašto, tad kiekvieną detalę gerai mačiau.
T a i dar ne viskas! Kai tas žudikas sugrįžo, t a i aplinkui
m u s stovėjusieji, su tomis „maschinpistolėmis" į mus
atsisuko. Rodydami rankomis į tuos, jau gulinčius, sakė:
„Jeigu bent vienas iš jūsų bandys pabėgti, tai visiems tas
pat atsitiks".
Šį epizodą iš karo pradžios įterpiau dėl to. kad tuo
momentu, t.y. birželio 24 d. vakare, pagalvojau ir keletai
p a s a k i a u , kad vokiečiai karo nelaimes. O toje vietoje už

lekcijos) buvo išmetusi l a u k a n
— lietaus, šalčio ir kitų gamtos
jėgų malonei. Tos knygos purve
išgulėjo apie metus, kol apie t a i
sužinojo Lietuvos bibliotekų vy
riausias viršininkas (pavardė
nepaminėta) ir, rizikuodamas
užsitraukti rusų kariuomenės
vadybos nemalonę, išdrįso pap
rašyti, kad leistų knygas išgel
bėti. Rusas karininkas atšovęs:
„Tu nori tų senų knygų? Imk
sau. jos nė š... nevertos".
Tarp išgelbėtųjų knygų buvo
VVittenbergo Biblijos 1534 m.
laida ir kiti vertingi tomai iš
16-to šimtmečio. Buvo ryžtasi
knygas kaip nors restauruoti,
todėl jos nuvežtos į Valstybinės
bibliotekos restauravimo sky
rių. Ypač t r a g i š k a i a t r o d ė
minėtoji Biblija, supurvintais,
suplėšytais puslapiais.
Straipsnyje smulkiai aprašo
mos pastangos, kaip Valstybi
nės bibliotekos darbuotojai
•ypač Bronė Snitkienė, dirbo
penkerius metusi mėgindami
išgelbėti Biblija- kurią, pasak
skyriaus vedėjo Algirdo Plioplio.
tikriausiai savo rankose buvo
laikęs Martynas Liuteris... O
tuo tarpu Lietuva atgavo nepri
klausomybę, Vilniaus gatvėse
rusų tankai traiškė žmones, Ru
sija nutraukė dujų ir kito kuro
tiekimą, trūko paprasčiausių
medžiagų tęsti restauracijos
darbą, bet užsispyrimas ir meilė
išniekintai knygai nugalėjo vi
sas kliūtis.
Straipsnio autorius pateikia
daug faktų iš tuolaikinių įvykių
Lietuvoje, rašo su p a g a r b a
žmonėms, kurie taip moka ver
tinti spausdintą žodj. Baigia net
įžvelgdamas tam tikrą simboli
ką tarp knygos ir Lietuvos atgi
mimo: katalikiška t a u t a ryžosi
gelbėti Liuterio Bibliją, nuva
lyti nuo jos barbarų įspaustas
žymes: lietuvių t a u t a taip pat
pakilo iš okupanto priespaudos
ir stengiasi apsivalyti nuo jo pa
liktų pėdsakų.
Tik barbarai nevertina knygų
— jas sutrypia purve, plėšo ir
degina. Kiekvienas civilizuotas
žmogus supranta, kad turi pasi
rinkimą: jeigu knyga nepriimti
na, gali ją ignoruoti, bet ne nai
kinti. Net ir spaudos vardo ne
verti leidiniai turi naudotis ta
pačia pasirinkimo laisve, nes
laisvė pirmiausia nukenčia nuo
fanatikų, kurie nori įbrukti
savo idėjas, savo valią kitiems.
nas Tunaitis ir kiti parapijiečiai. Šiuo sunkiu gyvenimo metu pagalba yra labai reikalinga.

tokį pasakymą būtu buvus kulka į pakaušį. Jokiomis
pranašystėmis niekuomet neužsiiminėjau. Tik tai
m a t y d a m a s ir girdėdamas supratau, kad vokiečiai,
belaisvius šaudydami, užimtų kraštu žmones prieš save
n u s t a t y s . Jeigu tik prasidės partizaninis judėjimas, tai
vokiečiai Gudijos. Ukrainos ir Rusijos plotuose prapuls.
Jeigu t a i p būčiau negalvojęs, tai vargu ar būčiau rizika
vęs, pustrečių metų slapstytis ir nelegalų gyvenimą
vesti, n e s . grįžus į Vilnių, komendantūroje ir dalinyje
m a n buvo siūlyta pasilikti. O dalinyje buvau neblogai
įsitaisęs. Paskui, grįžus į Kauną, žmogų? su aukštais
ryšiais, siūlė saugią tarnybą. Bet vokiečių pergale
netikėjau. O tokių kaip aš buvo tūkstančiai.

„Ablavos" darosi dažnesnės
Vokiečių spaudžiami, mūsų tarėjai įvairius pot
v a r k i u s išleidinėjo. kurių niekas vykdyti net nenorėjo.
Lietuviška policija į viską pro pirštus žiūrėjo. Vokiečių
k a r e i v i a i , kuriuos čia lopė. ir kurių Kaune knibždėjo į
jokią pergalę nebetikėjo. Jeigu tik apie karą kalba
išeidavo, tai tik ranka numodavo ir su „schweinerei"
užbaigdavo. Tad nors ir visokios mobilizacijos vykdavo,
vokiečių kareivių tarpe buvo galima drąsiai maišytis
S S ir „rudmarškinių". tai reikėjo pasisaugoti. O pats
mačiau, kaip Gedimino gatvėje, porą „rudmarškinių"
kareiviai stumdė. Naktimis oro pavojai vis dažnėjo,
Maskvos radijas vis drąsiau ir įžūliau kalbėjo.
'Bus daugiau)

•
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IŠEIVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖ
KLAIPĖDOJE
DANUTĖ PETRAUSKAITĖ

PRIE A.A. AMBASADORIAUS
STASIO LOZORAIČIO KAPO
Ne per seniausiai su apgailes
tavimu išleidome ambasadorių
Stasį Lozoraitį į Romą, o dabar
netikėtai atėjusi žinia apie jo
mirtį verčia graudulio perpintu
žodžiu palydėti jį į amžinybę.
A.a. Stasys Lozoraitis, Lietu
vos okupacijos dešimtmečiais
gyvendamas svetimose žemėse,
visą laiką tikėjo laisva ir šviesia
Lietuvos ateitimi. Savo veikla
Lietuvos labui, savo diplomati
nėmis pastangomis kovoje dėl
Lietuvos laisvės jis aukso raidė
mis įsirašė į Lietuvos istoriją. O
savo atviroje ištikimybėje Lietu
vos meilei jis paliko neužmiršta
mą įvaizdį ypač jau išeivijoje gi
musiai lietuvių kartai, kuri te
bėra įsijungusi į tautinį gyveni
mą. Vyresnioji karta prisimena
Stasį Lozoraitį, kai jis dar jau
nystėje, tik ką baigęs mokslus,
VLIKo paskelbtosios Lietuvių
Chartos paskatoje 1950 metais
pradėjo organizuoti Italijoje
gyvenančius tautiečius į Lietu
vių Bendruomenę. Suorganiza
vęs jis jai ir vadovavo. Tąja ben
druomenine dvasia jis nuošir
džiai ir gyveno.
Stasiui Lozoraičiui atvykus į
Vašingtoną, čia per šešerius me
tus vyko sklandus JAV LB su
juo bendradarbiavimas, JAV
LB KV keliant Lietuvos laisvės
siekius Amerikos visuomenės ir
valdžios institucijose.
A.a. ambasadorius Statys Lo

zoraitis stipriai ir prasmingai
įtaigojo Amerikos LB veikloje
kreipti dėmesį į Lietuvą, kad
būtų užtikrinta išeivijos ateičiai
tautinės gyvybės jėga. Tikė
jimas Lietuva spindėjo visą lai
ką iš ambasadoriaus akių.
Šitokį šviesų įvaizdį jis paliko
visai Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei, o tuo pačiu rytojaus
lietuvių veiklos darbuotojams.
Ne kartą jis savo kalbose yra
sakęs, kad kiekviename savo
gyvenimo žingsnyje jis jaučia
savo tautos ir šeimos protėvių
dvasią. Amžinąją ramybę jis ra
do Amerikos žemėje, tikėkime,
kad Amerikos lietuviai jį visa
dos jaus. A.a. ambasadorius Lo
zoraitis dvasiniai visuomet bus
su mumis.
Šią liūdesiu persunkta proga
tebus leista visos JAV Bendruo
menės vardu pareikšti nuošir
džią užuojautą siausmo prislėg
tai našlei Danielai ir visiems
artimiesiems.
JAV LB KV pirmininkas Vy
t a s M a c i ū n a s ir valdybos
nariai: Regina Narušienė, Al
g i m a n t a s Gečys, Regina Kučienė, Birutė Jasaitienė, Lai
m a Šileikytė-Hood, I n g r i d a
Bublienė, Gintaras Čepas,
Daina Krivickaitė. Gintautas
T a o r a s , P r a n a s Gvildys, Ba
lys Raugas, Gailė Radvenytė,
R i m a n t a s Stirbys, Vitolis
Vengris.

Klaipėdoje jau seniai įprasti
G. Gudauskienės muzika pir
išeivių muzikos koncertai. Juos mą kartą Klaipėdoje suskambo
pradėta rengti dar prieš 10 me prieš trejetą metų ir nuo to laiko
tų, tiesa, t a d a dar nereguliariai įsitvirtino atlikėjų repertuare.
ir per daug nesigarsinant. Ta Pastarojo koncerto metu Irena
čiau nuo 1989 m. ruoštos specia Pečiūrienė paskambino jos Im
lios konferencijos, skirtos emi presijas fortepijonui, o Valen
gracijoje gyvenusių ir gyvenan tina Vadoklienė, akompanuo
čių kompozitorių kūrybai bei jant Neringai Burinskaitei, pa
Mažosios Lietuvos muzikinei dainavo tris solo dainas —
kultūrai. Šių metų balandžio „Smilgas", „Gintarėlį" ir „Re27-28 d. vyko jau trečioji tokio quiem mano draugams". Po to
pobūdžio konferencija, kurios skambėjo W. Banaičio giesmė
Mokytoja Danguolė Varnienė tarp jaunųjų tautinių šokių šokėju Los Angeles jaunimo šventėje.
metu perskaityta 12 pranešimų „Dieve Tėve gailestingas", A.
ir surengti 3 koncertai. Ren Kaulinytės daina „Rūta" ir J.
privilegija. Los Angeles lietu mu. Gautas sutikimas talkinti
LOS ANGELES, CA
ginio iniciatoriai — Lietuvos Strolios harmonizuota liaudies
viai ta privilegija, dėka darbščių iš keletos buvusiųjų, anksčiau
muzikos akademijos Klaipėdos daina „Pakrypuok, antela",
tautiečių, naudojasi daugelį me dirbusiųjų ir turinčių didesnę
fakultetai (Daiva Kšanienė, kurias atliko Daiva Žūsinaitė ir
„LIETUVIŲ P I E N O S "
tų: „Lietuvių dienos" yra pasto patirtį, teikia viltį darbo na
Danutė Petrauskaitė) ir chorinė Vilija Baltuonytė. W. Banaitis
Lietuvių bendruomenės Los viai skelbiamos Los Angeles šumui. Darbo apimtis plati, tal
bendrija „Aukuras" (Robertas klaipėdiečiams labiau pažįsta
Angeles apylinkės valdybos pas miesto renginių kalendoriuje; kininkų būrys galėtų būti neri
Varnas), rėmėjai — miesto kul mas kaip visuomenės veikėjas,
tangomis vyksta ruoša ruošti miesto kultūrinių reikalų tary botas, nes kiekvienas talkos
tūros skyrius (Nijolė Lauži lietuvių muzikos propaguotojas,
„Lietuvių dienas" š.m. spalio ba kasmet skiria namažą finan dalyvis gali praturtinti t a s mū
kienė), teikės materialinę pa atlikėjas, bet ne kompozitorius.
mėn. Šv. Kazimiero parapijos sinę paramą išlaidoms padeng sų „Lietuvių dienas".
galba, be kurios vargu ar būtų Todėl j programą ir buvo įtrauk
kieme. Paskutiniame valdybos ti; Šv. Kazimiero parapijos kie
buvę įmanoma apnakvindinti iš ta jo giesmė. Philadelphijoje gy
Prieš išsiskirstant vasaros
mas ištisą savaitgalį mirga įvai
posėdyje
sudarytas
„Lietuvių
Vilniaus atvykusius svečius ir venanti A. Kaulinytė pati į
atostogų, kai kurie darbai, ypač,
dienų" komisijos branduolys iš riaspalve lankytojų minia, kuri liečiantys susitarimą iš anksto
kompensuoti jiems gyvenimo Klaipėdą atsiuntė pluoštą savo
apylinkės valdybos, nes, daugu kitaip, gal niekuomet nežinotų su miesto įstaigomis dėl leidimų
bei kelionės išlaidas. Reikia kūrybos grūdų, tačiau visų jų iš
ma daug metų buvusio rengimo apie gintaro ir lino audinių šalį ar nuomos, jau atlikti, ir apylin
pažymėti, kad Klaipėda yra pildyti čia nepavyko, išskyrus
komiteto narių apsisprendė pa ir tos šalies vaišingus, dainuo kės valdyba pasiskirstė pareigo
bene vienintelis miestas Lie jau minėtą dainą. J. Strolios
sitraukti. Kai kurie jų savano jančius žmones. Gera proga ir mis sutartinai. Šių metų LB
tuvoje, kurio valdžia nelieka vardas Lietuvos muzikinei vi
riškai sutiko prie šio didžiulio įvairių gabumų žmonėms prisi apylinkės valdybą sudaro: inž.
abejinga muzikų prašymamas suomenei, net ir platesnei audi
plano prisidėti, todėl, yra vilties dėti prie bendro pozityvaus dar Vytautas Černius, inž. Romas
ir, kiek išgalės leidžia, remia torijai, nėra visai nežinomas.
bo visų labui ir savo kūryba pa
šią tautiškumo tradiciją tuo pa
juos finansiškai.
Apie jį vis dažniau rašoma ir
sirodyti. Iš arti ir iš toli laukia Š v a i n a u s k a s , dr. Rolandas
čiu entuziazmu Los Angelėse
Džiugu, jog į klaipėdiečių kalbama, jo prisiminimų knygos
mas ir branginamas kiekvienas. Giedraitis, arch. Rimas Mulopuoselėti. Arch. Donatas Empafragmentus
šiuo
metu
spausdi
kvietimą dalyvauti konferen
Nelengva suburti talkininkų kas, Laimutė Baltrėnaitė, Stasė
ka — tai nuolatinė ištikimybė Jodėnaitė atliko solines dainas
keris.
Birutė
Lembergas,
jauni
cijoje atsiliepė netoli Čikagos na „Muzikos barai". Sj kartą moderniojo meno idealams.
„Vai eičiau" be; ..Ežerėlis". Bet mo ansamblio „Spindulys" va vienetą, gi, pritarimas ruošti V. Šimoliūnienė, Janina Rukšė
gyvenantis dirigentas, vargoni Lietuvos muzikos akademijos
Antrąją konferencijos dieną kažin ar šis koncertas būtų iš dovė mok. Danguolė Varnienė, „Lietuvių dienas" yra stiprus. nienė, Jūratė Ugianskienė, inž.
docentas,
gerai
žinoma?
ninkas bei kompozitorius, Šiau
buvo surengti du autoriniai baigtas, jei ne Čikagoje veikian inž. Edmundas Kulikauskas, Nors dar tik vėlyvas pavasaris Juozas Pupius, dr. Jonas Doir dauguma losangeliškių vyks manskis ir Liuda Avižonienė —
rės Amerikos Lietuvių muzikos Vilniaus kvarteto smuiki koncertai — vienas jų skirtas ti V. Jakubėno draugija, atsiun
maisto gamintoja Antanina Ul- ta į Lietuvą, į dainų ir tautinių pirmininkė, perrinkta antriems
sąjungos pirmininkas Faustas ninkas Petras Kunca, tal Juozo Stankūno, kitas — Vlado tusi į Lietuvą rankraščių kopi
dukienė, arch. Albinas Sekas, šokių šventę, mažai kas turi metams. Ši apylinkės valdyba
Strolia, atsiuntęs savo prane kinant Hamburgo aukštosios Jakubėno muzikai. Klaipėdie jas. Klaipėdiečiai iš tų kopijų į
dail. Ilona Kerr sudaro tą, kelis laiko pagalvoti apie rudens nepraleidžia nei vienos progos,
šimą „Išeivijos muzikinė kul muzikos mokyklos profesorei čiai turėjo progą išgirsti tris J. programą įtraukė dar niekur čia
metus iš eilės dirbusiųjų, kadro darbymetį, tačiau LB apylinkės ko neatlikusi „Lietuvių dienų"
t ū r a . N u e i t a s k e l i a s " . Šis p i a n i s t e i Ramintai Lamp- Stankūno dainas — „Debesė neskambėjusia Rapsodiją Nr. 1
valdyba taisosi „Lietuvių die- ruošoje.
pranešimas buvo išklausytas su satytei, Klaipėdoje pagrojo J. lius", „Pas motinėlę".. „Upelį", fortepijonui, kurią atliko Stasys dalįIšlaikyti
gimtojo
krašto
papro
n r " ; ~"'c:ai PTfosekJh» pastabu
S t a s ė V. Šimoliūnienė
dideliu susidomėjimu ir tapo Strolios pjesę „Daina be žodžių" kurias padainavo Ona Glinskai- Žilevičius, o taip pat kūrinius
čius
Amerikoje
yra
garbinga
ir
mažą
fantaziją
„Souvenir
de
įvadu tolesnių temų nagrinėji
tė, akompanuojant Larisai Kar simfoniniam orkestrui — „Intermui. Konferencijoje buvo kal Lithuanie". R. Lampsatytė dar povai, chorinius veikalus — mezzo rustico", „Šokėjų eiseną"
bama apie Miko Petrausko gy atskirai atliko jo pjesę fortepi „Sekmadienio maldą". ..Pagar ir ..Rapsodiją". Pastaruosius
venimą Š i a u r ė s Amerikoje jonui „Rymantei". (Už kelių bos giesmę", „Ecce Panis" ir veikalus pagrojo, Algio Lukoše
(Jūratė Burokaitė), Kazimiero dienų šie atlikėjai Vilniuje Mišias šv. Jeronimo garbei, vičiaus diriguojamas, Mažosios
Viktoro Banaičio muzikologi- padarė tų kūrinių fondinius įra atliktus tik ką susikūrusio ir Lietuvos simfoninis orkestras,
VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS!
nius darbus (Ona Narbutienė), šus Lietuvos radijui).
pirmą kartą j sceną iškopusio įsikūręs po Klaipėdos Muzikinio
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS IR PRIMENAME,
Juozo Strolios kūrinius smuikui
Koncerto didžiausia staigme Klaipėdos fakultetų studentų teatro stogu f meno vadovas —
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ Į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI(Petras Kunca), Vlado Jakubėno na buvo V. Marijošiaus, kaip kamerinio choro, vadovaujamo Stasys Domarkas). Koncertus ko
požiūrį į tarpukario Lietuvos kompozitoriaus, pristatymas. Artūro Dambrausko, dalyvau mentavo Danutė Petrauskaitė.
NIUS BIUETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
kompozitorius (Rita Nomicaitė), Lietuvoje maestro visi pažįsta j a n t vargonininkei E l e n a i Vytautas Blūšius ir Milda
NIUJE IKI PIETŲ UEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 LIEPOS
Jeronimo Kačinsko veiklą išei kaip dirigentą, bet jo stam Pazauc, Stasio Žilevičiaus Kazakevičienė, į magnetofono
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA.
vijoje (Danutė Petrauskaitė), biausio kūrinio— operos „Prie paskambintą pjesę fortepijonui juostą, juos įrašė fakultetų
modernizmo apraiškas išeivijos saika" niekas nei matė, nei gir „Impromptu", du kūrinėlius fonoteka.
RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius viotų šioj* ekskur
kompozitorių kūryboje (Dana dėjo, ką jau bekalbėti apie smul smuikui ir fortepijonui — „Nok Nuskambėjus paskutiniam
sinėj© kelionėje po Lietuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar
Palionytė), geriausius lietuvių kesnius kūrinius. Todėl Vitali tume", „Panemunėj", atliktus akordui, konferencijos rengėjai
penkioms dienoms į Latviją ir Estiją.
išeivijos chorus (Robertas Var jos Kirstukaitės. akompanuo Neringos Agintaitės ir Natali tuojau ėmė analizuoti silpnąsias
PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
nas). Antrą konferencijos dieną jant Violetai Pečiulienei, padai jos Simonovos.
bei stipriąsias renginio puses ir
davimus
su pilnu turistiniu aptarnavimu.
mokslininkai apžvelgė kai ku nuotos trys jo solinės dainos —
Paskutiniajame koncerte galvoti apie ateitį. Buvo smagu,
riuos Mažosios Lietuvos muzi „Augo sode serbentą". „Mėne skambėjo V. Jakubėno muzika kad konferencijoje kaip garbin
KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
kinės kultūros reiškinius — Ma siena" ir „Tesilenkia, tegieda — muzika kompozitoriaus, peda gas svečias dalyvavo iš Čikagos
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES
žosios Lietuvos ir Klaipėdos Tau visa žemė", daugeliui pasi gogo, muzikologo, iškilaus vi atvykęs Jurgis Lampsatis. pasi
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
krašto dainų skirtybes (Dalia rodė maloni staigmena. Koncer suomenės veikėjo, k u r i o dalinęs su klaipėdiečiais savo
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖUAU.
Jakulytė), L. Rėzos 1825 m. to kulminacija buvo J. Kačins 90-ąsias gimimo metines šiomis įspūdžiais bei prisiminimais,
išleisto lietuvių liaudies dainų ko Styginių kvartetas Nr. 3, dienomis mini visa Lietuva. V. liūdna darėsi matant daugelio
TURISTINIS PATARNAVIMAS:
rinkinio ypatumus (Rūta Vil parašytas pereitais metais ir Jakubėno gaidas jau seniai pedagogų ir studentų abejingus
džiūnienė), sutartinių reliktus dedikuotas jo Alma Mater — Š. kaupė ..Aukuro" archyvas, to veidus, dėl kurių koncertų salė
* Automobilių nuomavimas
pamario krašte (Irena Nakienė), Šimkaus konservatorijai, šven dėl parengti programą iš šio taip ir liko pustuštė. Tačiau
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
muzikinį gyvenimą Klaipėdoje tusiai savo 70-metį. Kvartetą autoriaus veikalų nebuvo sudė reikia tikėtis, kad išeivijos
* Pasitikimas aerouoste
iki 1939 m. (Daiva Kšanienė). griežė iš Vilniaus atvykęs „Reg- tinga. ..Klaipėdos" choras, va muzika Klaipėdoje ir toliau
* Tarpmiestiniai pervažiavimai
Daugumoje pranešimų buvo num" ansamblis, vadovaujamas dovaujamas Kazimiero Kšano. skambės, tik gal bus ieškoma
gausu faktologinės medžiagos, Arūno Statkaus. J. Kačinskas, padainavo jo dainas „Už jūrų naujų kelių į mokslinę tribūną,
IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS
mokslinių apibendrinimų ir 1991 m. Lietuvos valstybinės marių" ir „Už jūrų marelių". sceną ir žmonių širdis. Reikia
išvadų, sudarančių galimybę premijos laureatas, palaiko „Tremtinių ir išeivių giesmę", tikėtis, kad ir svetur įsikūrę
įdėmiau pažvelgti į Lietuvos nuolatinius ryšius su Lie kantatą „Pranaše didis" (solis tautiečiai noriau atsilieps į
muzikinės kultūros istoriją bei tuvos muzikais, visada atsi tas — Mindaugas Gylys, kon klaipėdiečių kvietimus, nes, tik
išeivijos muzikinio gyvenimo liepia į ju prašymus ir nenuils certmeisterė — Miglė Kšanaite- kartu dirbant, abiems pusėms
panoramą.
tamai darbuojasi visuose muzi Mosėnienė)), dainininkė Nida bus galima integruoti išeivijos
Konferencijos koncertinė dalis kinės veiklos baruose. Jo muzi- Grigalavičiūtė ir pianistė Aušra muziką j visos Lietuvos kultūrą.
atrodė stilistiškai labai marga
Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!
ir meniškai ne vienodai brandi,
nes renginio organizatoriai
KELIONĖMS iŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
nesiekė atrinkti pačius vertin
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašoma
giausius kūrinius, o stengėsi
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiikomis
klausytojus supažindinti su kuo
aviakompanijomis.
įvairesniais ir mažai žinomais
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
autoriais, taip pat dar niekur
ruošti Amerikos vizos dokumentų pndavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
neskambėjusia muzika. Todėl
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.
koncertų programų spektras
buvo platus — nuo paprasčiau
PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO RUSĖSE.
sių dainelių iki sudėtingų
moderniškų kompozicijų. Pir
O. T. INTERNATIONAL, INC.
9 CNy CMNOT OT-I
mojo konferencijos vakaro metu
§128 SOUTH 7fTM AVINUI
ESSEESBJS FROSREKTAS NE. 27
klausytojai galėjo išgirsti
MICKORY HILLS, ILLINOIS
VILNIUS, LIETUVA
Giedros Gudauskienės, Walte004S7
rio Banaičio, Anelės KaulinyTELEFONAI: (370) 2.223-147
tėa, Juozo Strolios, Vytauto
TELEFONAI:
(70fl)
430-7272
2-223-114
Lietuvos Muziko* akademijos Klaipėdos fakultetų studentu kamerinis choras, vadovaujama* A.
American Saektff
Majrijosiaus, Jeronimo Kačinsko
TSLBFAK:
(7M)
430-S733
TBLBFAK
(370)
2-223-140
Dambrausko, atlikę* programą iieivįjos muziku pagerbimui ruoštame koncerte.
oflrovtlAfMts
opusus.
Nuotr Antano Virbaaiaua
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REMKIME
PASAULIO
LIETUVIŲ
JAUNIMĄ!
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Norėčiau paremti jaunimo pastangas išlaikyti
lietuvybę už Lietuvos ribų. Pridedu auką.

PAVARDĖ, Vardas:
Adresas:
Miestas:
Kodas:

Valstija:
Pridedu auką: $ 2 5 G

$50U

Kraštas:

S100£

S500£

SI000£

kita:$

Ar galinu- skelbti Jūsų pavardę 1994 m. PLJ Kongreso aukotoji} sąrašuose? TAIPD

NEU

PI.JS vr.i ne pelno siekianti organizacija. Jūsų aukos <^ali būli nurašomos nuo JAV moki-Jtių (Tax IU # 36-3IW-72rt9).
Išrašykite čekį "Lithuanian Voiith Congress-1994" vaidu ir siųskite šiuo adresu:
PLJK Finansų Skyrius, c / o Taupa, P.O. B o x 9 5 . S o u t h Boston. MA 021*7, USA

Taupios Kelte
NEW YORK l RYGA

$

TU PYKITK IAIKA... tiesioginė kelione iš \ew V>rko kennedy aerodromo
iki Rygos (Latvija). American Irans \ir yra greičiausias kelias j Pabaltijį!
TU PYKITK PI\Kit:v.. palyginkit ir sutaupysit keliaudami su \m<riean
Trans \ir. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kainu!

nuo
K A I N A į V I E N Ą PUSE IS SIU MIESTŲ:
(Persėdimas VI \ \e\i~ Wko J.F.k.)
\llanla nuo
lioslon nuo
CJevcland nito
Chkagn nuo

Kelionė į vienai pusę, perkant
biliete į abi puses

g

:* įo» wk Į p t į bsancMute lilium raiborfvtokyt.b*m 31 <fcano pro* ifcrytfi
Uiti inhitioi $32 95 but prato pr* MonM b * * * kai u* juo* mafciliM
AW. .kr*** Nv» * * »y9D «**<» gotojo nuo S/7/94 A. 10/3 f/94.

;

S

$
$

$

411

$

Delroil nuo
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l.os vrųjcles nuo
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434

Vlinneapoiis nuo

\r Jfis skrendal biznio reikalais, ar
pasimatyti su giminėmis. Jus norit
ten nukeliauti kuo grek'iau Nereikia
persėsti j kitą lėktuvą, nereikia be
reikalo išleisti dat daugiau pinigu
YTYs lies'oginis skrydis iš Nevv torto
i hihaltijj yra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus visada to
ir norėjote.
IHH. pigiausios kelionės j Pabaltijį skam
binki! Jūsų kelionių agentui arba \T\

800-382-5892

$

nuo

Pillshurj; nuo

419 Sealllenuo

329

San l'ranciseo nuo

$

s

324

329

s

399

*397
l.

>4k

>

Ametkon Trans Air
*

* t

•»

'..
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atidarykite langus ir paleiskiKadangi „Crime prevention'
te mašinos šilumą kaip galima grupė sudarė šiuos patarimus,
aukščiau, tai priverčia mašinos tai buvo paklausta, kur gi turi
„coolant" cirkuliuoti per variklį. dėtis mieguistas vairuotojas?
JAV LB Krašto Valdybos
Jei tas nieko nepadeda, pasuki Jie atsakė: „Važiuokite, kur yra
Socialinių Rolkalų Taryba
te į saugią vietą, užgesinkite natūrali apsauga (natūrai sur
variklį ir palaukite, kol jis at veillance) — važiuokite į ap
2 7 H West 71 st Street, Chicago, Illinois 6 0 6 2 9
vės. Neatidarykite variklį dang sipirkimo centro mašinų pasta
(312) 4 7 6 - 2 6 5 5 • Fax (312) 4 3 6 - 6 9 0 9 .'
čio, kol variklio neatvėsęs.
tymo aikštę arti krautuvių, kur
b. Jei nuleido padangą, ig žmonės nuolat eina ir išeina".
noruokite seną taisyklę, kad Išvažiuoti iš „ I n t e r s t a t e "
negalima važiuoti su nuleista greitkelio užima laiko, bet daug
padanga. Jei važiuojate keliu, „ I n t e r s t a t e ' kelio ženklų
kuriame nesijaučiate saugus, jei nurodo apsipirkimo centrus.
n e t u r i t e bevielio telefono, Yra nesaugu miegoti pakelėse,
važiuokite su nuleista padanga, nes tie, kurie greit pravažiuoja
Atostogos artėja. Šeimos pla vargina. Nuo 7 iki 8 valandų net jei ją ir sugadintumėte, kol pro jus, negali žinoti, ar žmogus
nuoja atostogas: kelionę į Dis dienoje užtenka vidutiniam vai pasieksite vietą, kur nuleistą atsirėmęs į jūsų mašinos langą,
ney Land, kitų Amerikos įdomy ruotojui.
padangą būtų galima saugiai nori jums padėti, ar pakenkti.
bių pamatyti a r nuvažiuoti į
5. Kada pakuojate daiktus, pakeisti.
Bet kuriuo atveju, neatsiloškite
pamiltą šeimos vasarvietę. Di kuriuos kartu vešitės, visada
c. J e i važiuojate vienas/a, sėdynėje, sėdėkite tiesiai ir
delėm šeimom, arba asmenims, galvokite apie saugumą. Va sugedo automobilis, toliau neva snauskite. Jei nėra kitos pagal
kurie nori pamatyti kraštą, žiuojant automobiliu, visa, kas žiuoja ir jūs neturite bevielio bos ir išeities, važiuokite į
automobilio kelionė yra pigiau n ė r a pririšta, gali užgauti telefono, pasilikite automobilyje motelį ir išsimiegokite.
sia.patogiausia ir maloniausia. vairuotoją, ar bendrakeleivį, jei su uždarytais langais, kol greit
Būkite atsargūs, važiuodami
Tačiau paskutiniais metais automobilį turėtumėte staiga kelio patrulis ar automobilio naktį. Nenaudokite „cruise conžmonės baiminasi keliauti auto stabdyti. Jeigu kartu vežatės vilkikas jus pastebės. Jei kitas trol", nes tai išblaško dėmesį.
mobiliu, nes dažnai spaudoje savo gyvuliukus, jie turi būti vairuotojas sustoja ir siūlo Daug dairykitės. Naktį venkite
rašoma apie mašinų užpuolimą specialiai jiems skirtuose garde padėti, atidarykite langą tik važiuoti ilgus nuotolius, nes
ir jų atėmimą, turistų užpuoli liuose, arba pririšti (dabar jau tiek, kad pro plyšį 25 centų nakties šviesos vargina. Prieš
mus pakelėse, poilsiui skirtose yra sėdynės diržai ne tik žmo moneta galėtų pralįsti, paprašy važiuojant atostogų, paskaityki
vietose. The National Safety nėms, bet ir šunims). Lagami kite to pravažiuojančio asmens te ir kas jums reikalinga prisi
Council sako, kad daugiausia nai, įvairūs daiktai turi būti su pašaukti policiją iš artimiausios taikykite — atkreipkite dėmesį
dėl įvairių nelaimių yra kalti dėti bagažinėje. Bet žibintuvėlį pakelės telefono būdelės ir pa į patarimus, ir pasistenkite kad
patys vairuotojai. Jie sako, kad patartina laikyti smulkiems sakyti, kur jūs esate, kad jums nebūtų t a i jūsų paskutine
70% visų automobilių nelaimių daiktams skirtame skyrelyje reikalinga pagalba.
kelionė.
įvyksta dėl vairuotojo ap mašinos priekyje (glove comd. Jei važiuojant kas nors iš
Naudotasi medžiaga iš „Chi
sileidimo. Saugiam keliavimui partment). Sunkus rankinukas užpakalio stukteli jūsų automo- cago Tribūne 1994-5-22 Travel
automobiliu reikėtų laikytis šių neturi būti padėtas ant tuščios bilį, pasignalizuokite j u s sec. by Betsy Wade (New York
patarimų:
sėdynės, k u r jis y r a aiškiai stuktelėjusiam vairuotojui, kad Times News Service).
1. Prieš kelionę patikrinkite matomas, o šiukšlių maišelis jūs važiuojate toliau ir norėtu
Vertė ir spaudai paruošė Al
savo automobilį. Nevažiuokite neturi voliotis ant grindų prie mėte, kad tas vairuotojas jus dona Smulkštienė ir Birutė
kelionėn tokiu automobiliu, vairuotojo kojų. Bevielis telefo sektų. Niekada nelipkite iš Jasaitienė.
kuris priverstų jus sustoti nas (cellular phone), pritaikytas mašinos aiškintis, nebent ap
VALOME
nenumatytoje vietoje. Prieš naudoti automobilyje, arba linkui yra daug žmonių.
KILIMUS BALDUS, •
kelionę patikrinkite visas maši trumpų bangų radijas (citizen's ! e. Venkite vairuoti, kai esate
GRINDIS IR SIENAS
nos šviesas, posūkių signalus ir band radio) yra geras ir reika mieguistas. Jei du asmenys gali
J . 6UBNYS
mirkčiojančias šviesas. Pakeis lingas investavimas tiems, ku vairuoti, dažnai keiskitės. Ben
737-5168
kite alyvą, filtrus. Po žiemos rie vairuoja ilgas nuotolius drakeleivis gali padėti, pats
duobėtų kelių, sniegų ir ledų, vieni.
neužmigdamas ir kalbėdamas
patikrinkite, pakeiskite ir išly
6. Pasirūpinkite vaikų saugu su vairuotoju. Žiūrėkite, kad
RACINE KEPYKLA IR
ginkite padangas. Patikrinkite, mu keliaujant. Visi vaikai, automobilyje nebūtų šilta, nes
DELIKATESAI
ar atsarginė padanga yra pa nesvarbu, ar jie sėdėtų prieky t a d a ima miegas. Lengvos
Atidaryta
7
dienas savaitėje. Didelis
kankamai pripūsta.
je, ar užpakalyje, turėtų keliauti muzikos radijo stotys nepadeda.
pasirinkimas
[vairiausių kepinių ir
2. Paprašykite, kad autome specialiai jiems pritaikytose Safety Council siūlo dažnai
namuose gaminto maisto —
chanikas patikrintų automobi kėdutėse, arba būti pririšti dir keisti stotis ir garsiai klausytis
Catering
lio elektrinę sistemą, bateriją ir žais, to reikalauja visos Ameri radijo. Kai kurios valstijos turi
6216 S. Archer Ava.
alternatorių, kad baterijos pri kos valstijos. Bet naujausios įstatymus, draudžiančius vai
CtHeago, H. 60638
jungimo laidų galai būtų šva saugumo priemonės atnešė vie ruotojams naudoti ausinius
Tai. 661 -6600
rūs. Tegu patikrina visus moto ną komplikaciją: atbula vaiko aparatus, klausant magnetofo
ro vamzdelius ir dirželius ir, jei kėdutė (rear-facing) negali būti nų juostelių. Koks bebūtų
jie yra apsidėvėję, tegul juos naudojama priekinėje sėdynėje, įstatymas, nėra saugu atsiriboti
Kiekvieno šeštadienio vakarą
pakeičia. Patikrinkite automo jei automobilis turi oro maišą to nuo aplinkos garsų.
nuo 4 v.p.p. iki 8 v.v.
bilio langų valymo skystį, kad je pusėje. Tokios kūdikių kėdu
Jei mieguistumas tęsiasi, o jūs
HEALTHY FOOD
jo indas būtų pilnas, taip p a t tės t u r i būti naudojamos užpa važiuojate vienas, nevažiuokite
LITHUAMAN RESTAURANT
langų valytuvus ir sėdynių dir kalinėje sėdynėje. Bet k a i toliau. Tačiau vienas iš pasku
3236 S. HALSTED ST.
žus bei durų užraktus, kad jie kurios „convertible" kūdikių tinių International Association
Skamba lietuviška m u z i k a
visi būtų tvarkoje. Keli doleriai, sėdynės yra per didelės užpaka of Convention ir Visitor Bureau
ir dainos, atlieka
išleisti šiam patikrinimui, gali linei sėdynei. Tuo atveju įsigy patarimų yra; „Ar būtų diena,
jums užtikrinti saugią ir ramią kite mažesnę ,,non convertible" ar naktis, niekada nesustokite muz. ARŪNAS AUGUSTAITIS
G a l i m a užsisakyti muziką
kelionę.
sėdynę. The American Academy pakelėje, kad ir poilsio aikštėje
įvairioms p r o g o m s .
Kreiptis: 7 v.r. - 5 v.p.p. tel.: 708-513-1556
3. Iš anksto suplanuokite, ko of Pediatrics, su National High- ir nemiegokite mašinoje".
kiu keliu važiuosite. Apskai way Traffic Safety Administračiuokite nuotolius pagal nau tion of the Department of Tran
NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE BET NEŽINOTE KAIP''
jausius kelių žemėlapius. Jei jūs sportation pagalba, ką tik išlei- j
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINI PER
!
negalite, nemokate ar nenorite, do brošiūrą ,,Family shopping
BALTIA EXPRESS CO LTD
automobilių klubai tai padaro guide to car seats, 1994". Joje
Prez Vidmantas RapSys
be mokesčio savo nariams. The surašyti vardai ir modeliai tų
VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ)
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENA TREČIADIENI
Rand McNally kelių atlasas vaikų sėdynių, kurios atitinka
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENŲ)
($8.95) ir The American Auto federalinės valdžios saugumo
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BIRŽELIO 28 DIENĄ
mobile Association kelių atlasas nuostatams ir duoda apytikriai
LAUKIAME JUSU KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU IŠTAIGOS
($7.95), turi savo žemėlapiuose jų kainas. Tos sėdynės tinka au
BALTIA EXPRESS
BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP
pažymėtus nuotolius tarp mies tomobiliams ir lėktuvams. Pa
3782 W. 79TH ST
5216 WESLEY TR.
tų, važiuojant Interstate greit siųskite sau adresuotą su pašto
ROSEMONT.IL 60018
CHICAGO, IL 60652
keliais ir yra apskaičiuota tuose ženklu voką ,,Safe Ride ProSKAMBINKITE NEMOKAMAI
žemėlapiuose, kiek užtrunka gram", American Academy of
1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624
kelionė, jei važiuojate 55 ar 6 5 Pediatrics, P.O. Box 927, Eik
.
mylias per valandą greičiu, be Grove Village, IL 60009-0927.
sustojimo. Pažymėkite žemėla
7. V a i r u o k i t e
atsargiai.
pyje spalvotu pieštuku pasirink Esant geroms vairavimo sąly
tą kelią, nes klausti kelio goms National Safety Council
kelionėje, reiškia ieškoti bėdos. rekomenduoja 2 sekundes nuo
*±
Jei važiuojate aplankyti gi tolį tarp jūsų ir pirm jūsų
mines, draugus, paprašykite, važiuojančio automobilio. Žmo
AMERICAN TRAVEL SERVICE
kad jie jums nupieštų, nurody nės per 50 metų. kadangi jų
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS
tų tiesiausią, aiškiausią i r reakcija yra lėtesnė, turėtų būti
saugiausią kelią į jų namus.
atsilikę nuo pirm jų važiuojan
704.
Kelione p o Pabaltijį
liepos 30-rugpjOčio 13 d.
4. Saugių kelionių specialis čios mašinos per 3 sekundes,
t a i siūlo, važiuojant ilgus pridėkite vieną ekstra sekundę,
705.
Lietuva - Viena
rugpjūčio 7-21 d .
nuotolius, sustoti kas 2 valan jei keliaujate naktį, jei oras yra
707.
Hawajai das, kad galėtumėte išlipti iš blogas, ar kitoms netikėtoms
American Hawaii Cruises
1995 m. vasario 18-25 d.
mašinos, pamankštinti kojas. aplinkybėms esant, pvz., jei
Jūsų suplanuotas kelionės lai vežate priekabą. Pasikeitė tai
V i sos vietos s p e c i a l i a kaina į Dainų / Šokių Š v e n t ą Lie
kas turi apimti ir šitokius susto syklės, ką daryti jei slystate:
tuvoje 1994 m . išparduotos. Dėkojame visiems klientams
jimus vietose, kur yra tualetai, sukite vairą atsargiai į norimą
už pasitikėjimą ir pasirinkimą mūsų agentūros tvarkyti Jūsų
restoranai ir benzino stotelės. važiuoti pusę.
kelionės reikalus. Lėktuvų kompanijos dar turi vietų datoms,
Turėkite vėliausią informaciją
8. Ką daryti atsitikus ne
kuriomis dar suspėtumėte į šventę. Kviečiame mums pas
apie uždarytus greitkelių išva laimei?
kambinti ir pasiteirauti.
žiavimus jūsų numatytame va
a. mašinos variklio perkaiti
žiuoti kelyje.
mas yra tipiška vasaros pro
Informacijai prašoma kreiptis tel. H M M 3000. Darbo vai.: pirmd.,
Kiek ilgai per dieną važiuosi blema. Jeigu variklio šilumą
antrd.. trefid., ketvird. ir penkta" 9 v.r. • f v. p.p. ir settd. 9 v.r. • 1 v. p.p.
te, priklauso nuo jūsų amžiaus, rodanti rodyklė staigiai kyla,
A i a H a a a Travel Sanrtee 9 4 3 9 9 . Keette A v a . , i
patvarumo ir bendrakeleivių išjunkite visus priedus, —
N. 9 9 9 4 2 .
kantrybės. Ilgos kelionės vaikus radiją, v ė s i n t u v ą i r 1.1.,

ATOSTOGOS,
AUTOMOBILIS IR SAUGI
KELIONĖ

«

MISCELLANEOUS

1 0 % — 2 0 % — 3 0 * pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FftANK Z A P O U S
3 2 0 0 1 * W « M M * Street
Tat. - (700) 424-0854
(312) 581-8054

ELEKTROS.
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUDMUS PUMPUTIS

IMEX AMERICA, INC.
8404 S. Oketo Ave.,
Bridgeview, IL 60455
Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą
Tel. 708-430-2119
Fax. 708-430-3152
Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

KMIKIK REALTOtS
7922 S. PuUsfci Rd.
43*5 S. Archer Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profe^
sionahai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. įkainavimas veltui.

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

R I M A S L STANKUS
U a t u v o j a , K a u n a , parduoda
m a s 5 kamb. butas su visais
patogumais, a n t r a m e aukšte,
g e r a m e rajone. Skambinti: pirm a d . ir trečiad. — visą dieną,
šeštad. irsekmad. 9 - 1 2 rytais,
tel. 1 - 3 1 2 - 8 8 1 - 7 4 6 6 .

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

C l a a n l n g a t t i e s , garages, basements; eutting & removing trees.
F r a * s s t f m a t a . Cafl V y t a s , t a i .
312-436-1437

/
Galvojate apie namo pardavime?
Tomas Vieraitis
Real Estate CoDSultant

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas'
„siding", bei atliekami n a m ų
vidaus remonto darbai. S k a m 
binti S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 6 3 7

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORŠ
5 6 1 0 S. Pulaskl R d .

RE/MAX HOME CENTER
6000 S. Pulaski
Chicago, ŪJ. 60629
312-735-6000
Offfice
312-820-9745
Pager
Office hours: Moodav Ihni Fridiy 9 A.M. to 9 P.M. Saturday and Siači\ 10 A.M. to 5 P.M.
24 HOUR ANSWERLNC SERVICE

FOR

RENT

Išnuomojamas 3 kamb. 1 mleg.
b u t a s su šiluma Marquette Parko
a p y l . ; $350 į m ė n . Kreiptis:
Tel. 3 1 2 - 4 7 6 - 2 6 0 8

P J K M M (312) .561-4111

DĖMESIO!
Čikagos ir apyl namų savininkai!
Atlieku vidaus ir išores remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat „wall papering", dažymą ir kt. {vairius darbus
Vytas: 312-B23-72M

r

MARO.UETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

1 b o d r m . apt., vlc. 6 6 St. & St.
L o u l s ; heat incld. $ 4 1 5 mo. + 1
mo. security. No appliances.
Tel. 3 1 2 - 2 3 9 - 0 6 5 5
I š n u o m o j a m a s apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 6 7 & Kedzie
apyl. $ 3 5 5 į m ė n . + „security
d e p . " T a i . 3 1 2 - 7 7 9 - 6 1 9 3 . Kal
bat! angllikal.

Išnuomojamas 2 mieg., modernus
butas antrame aukšte 71 St. ir Richmond apyl. $450 + „security". Su
augusiems. T a i . 312-778-6645.

HELP WANTED

planu atidedapt pasirinktus reik
menis

ypatingai progai

Atidaryta pirmadienj ir

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrarf.ir trečiao*. susikalbesit
lietuviškai

3314 West63rd Street
I Tel. - PRospect 6-8998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBL
2 3 4 6 W 6 9 t h Street
Tel.: 312-776-1496
MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bondeds Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos
plyteles. Karsto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
K N KRAPINAS

70S-434-2S80

LAŠT CHANCE!
U.S.A. GREENCARO
DEADLINE JUNE 30TH
orroKTUNrrr OFA
l~

N*,..-.,./

MAIL PROCESSOR
Executive Mailing Service Orw Ex«cullv«
« • * • Pate* HM*. IL M4SS
Machine Operatore to process mari Benefits
Salary $4 70 - 5 OOmr plūs bonus/hour
Contact: In persoc

D Ė M E S I O V I S I J A V IR « I T Ų
SAUŲ GYVENTOJAI!
Pasaulinio lygio kompanija, turinti
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl
informaejos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu:
JAV 1-4)00-557-7781
Kanada 1-800-557-7785
Australija 1-900-015-255
D. Britanija 0 1 0 0 448-812
Dėl smulkesnės informacijos ir dar
bo ypatybių prašome skambint tel
(JAV) 1-800-579-0954.

IEŠKO D A R B O

UFMIME

AFMC4»M00UEAST»ASM»

55.000 Fcreigners Will Win A
U S A Green Card1
(Inll h'rrr o/'Chargt
^

1-8M-USMSA4 N £
(1-H0-I7Z-I724)

T *

OflICI 0» VISA StRVKfS
1?»U fbyMsrffO.
II M«»r«rood CA9IM/
CMI Titan * , l u i n u to t«tim4 ,

REALMA.RT, INC.
6602 S. Pulaski.
Chicago. IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja (varnų ,-u. „-savybių
pirkime bei porčavime. mieste ir priemiesčiuose. Suinteresuoti skamfc:r:K::e
BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100. res.: 312-778-3971

fccJM* to lti» u \

VQnfcĮ3£

2

•^-au»*j

ACCENT REALTY. I N C
5265 West 95th Street
Oak Lavvn. llhr»ois 60453

Bus. 708-636-9400
R M . 768-423-0443
ASTA T. M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybe pirKime
ir pardavime, mieste ir prienaes'.čiuose.

FOR SALE BY OVVNER
4 bedrm. house, 2 baths,
a/c, finished basement.
two car garage
many extras
6749 S. Kostner Ave.
Tel. 312-767-1097
Call for appt

I i Lietuvos, 43 m . moteris
ieško bet kokio darbo.
Tol. 7 0 9 - 6 3 9 - 5 1 9 0 .

SOVTM *«KWC* • EUH0«

fc

"- . - " :JS

Pilnai

užbaigtų toto. nuotrauka aptarna
vimas

Marquette Parke parduodamas
4 bt. mūrinis, kampinis namas 58
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo Šv. Kazimiero vienuolyno
ir Maria gimnazijos kiemo, Vz bl.
nuo Šv Kryžiaus ligoninės; 2 bt po
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra
„garden apt.*' butukas: 2 auto
mūrinis garažas Info. ir apžiū
rėjimas
susitarus,
tel.
312-247-3777.

•

Daug sutaupysite*, pirkdami čia jų
reikmenis Pasinaudokite patogiu

Vilniuje pigiai p a r d u o d a m a s 2
k a m b . b u t a s s u baldais (arba b e
jų). S k a m b i n t i į T o r o n t o , t e l .
1-416-769-0644.

3 9 m. moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, slaugyti ligonius ar
ba senelius. Gali gyventi kaitų. Kreip
tis: 1-215-799-0931.

SAVININKAS
PARDUODA NAMĄ
4 mieg., 2 vonios, oro
vėsinimas, jrengtas rūsys,
2 auto garažas, daug (vai
rių priedų.
6749 S. Kostner Ave.
Tel. 312-767-1097
Apžiūrėjimas susitarus

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
Š i a u l i e č i ų baldus žino
Europa

Todėl didžiausia tikimybė, kad
jas supirks užsienio firmos.
Pinigai už parduotas obligacijas
pateks į valstybės biudžetą. Ki
taip sakant, gauti pinigai „pini
gų nedarys". Po 3 mėnesių vy
riausybė turės ne tik grąžinti
obligacijos kainą, bet ir išmokėti
palūkanas. Gintautas Preidys
mano, kad užsienio verslininkai
gautas palūkanas litais konver
tuos į valiutą ir išveš iš Lietu
vos. Tokiu būdu dar sumažės pi
nigų masė apyvartoje. Tikriau
siai taip elgsis ir užsienio lietu
viai, įsigiję per finansinių mak
lerių įmones valstybės paskolos
obligacijų. G. Preidys mano, kad
atsiskaičius su obligacijų pirkė
jais, vyriausybei atsiras proble
mų dėl pinigų politikos vykdy
mo ir lito kurso. Centrinis
bankas, įvedus Valiutų tarybą,
už pinigų politiką nebeatsako.
Kita vertus, valstybės pasko
los trumpalaikės obligacijos yra
bene vienintelė išeitis papildyti
biudžetą, kuris iki šiol nėra
gavęs 300 mln. litų ir yra pri
verstas skolintis pinigų iš
komercinių bankų, kad nors iš
mokėtų atlyginimus biudžetinių
įstaigų darbuotojams.

j e dominuojanti „ V i l n i a u s
duona" nustatė nepagrįstai
aukštas savo gaminių kainas.
Savaitraštis „Savininkas" (Nr. Jai teko sumokėti baudą, o
22) pristato $iaulių akcinę kainas sumažinti.
bendrovę „Venta". Sovietmečiu
Kainų ir konkurencijos tar
„Venta" garsėjo kaip speciali nybai tenka tirti ir kitokius at
zuotas kėdžių fabrikas, gaminęs vejus, kai konkuruojama nesą
kėdes Kremliui, Vilniaus Meni žiningai, kai valstybės valdžios Iš metinės AgroBalt žemės ūkio ir maisto perdirbimo įrangos parodos Litexpo
rūmuose Vilniuje.
ninkų rūmams. Dabar, nors kė institucijos riboja konkurenciją
džių gamyba išlikusi, „Venta" ir panašiai. Kol nėra priimtas
pradžios, tačiau, nors lito kur proc. palūkanų norma, jeigu ko
gamina kelių modelių virtuvės, Vartotojų gynimo įstatymas,
sas JAV dolerio atžvilgiu ir pa merciniai bankai už indėlį 3
svetainės, valgomojo, miegamo Valstybinė kainų ir konkuren
stovus, visi komerciniai bankai mėnesiams moka didesnius pro
jo baldus. Kaip sako „Ventos" cijos tarnyba bene vienintelė
indėlius litais priima tik 3 mė centus — bent jau padengia in
prezidentas Vaclovas Bartkus, Lietuvoje gina vartotoją.
nesiams. Kaip paaiškino komer fliacijos dydį. Tuo tarpu šios
ir šiais laikais pakanka pres
cinio banko „Litimpex" val obligacijos infliacijos nuostolių
tižinių užsakymų: jų baldžiai
dybos pirm. pavaduotojas Gin
(apskaičiuojama, kad šiemet
gamino baldus Seimo, Vyriau R e s t o r a n a s „Dainava" m i r ė
tautas Preidys, ekonominė si
metinė infliacija bus 60%) ne
sybės rūmams. Gamina baldus
Jeigu kas, lankydamasis Lie tuacija Lietuvoje nėra pastovi, kompensuos.
teatrams, restoranams, užsi
bankai neturi jokių garantijų,
sako kontorų apstatymą svar tuvoje, pietavo pačiame Vil
G. Preidys mano, kad komer
kad ji, jei nepagerės, tai bent
bios firmos. Šiemet „Ventos" niaus centre, priešais Operos ir
ciniai bankai (o pirminėje rinko
išliks tokia pat, todėl nenori ri
baldžiai ketina užsienyje par baleto teatrą buvusiame resto
je obligacijų pirkėjai bus bankai
zikuoti,
priimdami indėlius
duoti 4 0 proc. savo produkcijos. rane „Dainava", dabar, atvykę
ir finansų mak lerių įmonės) ob
Rima Jakutytė
ilgesniam laikui.
Ją perka Suomija, Norvegija, Vilniun, šio restorano nebeieš
ligacijų už tokias palūkanas
Pastaruoju metu palūkanos už nepirks, nes bankai už kreditus
Švedija, Belgija, Prancūzija, kokite. Restorano vasaros tera
indėlius
valiuta kai kuriuose gauna 80-100 proc. metinių pa
soje
įsikurs
olandų
greito
maiti
• 1989 m. g e g u ž ė s 17 d. Len
Anglija. „Ventos" prezidentas
bankuose
nežymiai pakilo. La lūkanų. Tačiau. G. Preidžio kijos vyriausybė paskelbė religi
sako, kad nori įkelti koją ir į nimo restoranas, į kurį bus in
Ameriką. Jau vedamos derybos vestuota apie 50,000 dol. O vie biausiai palūkanas iš didžiųjų nuomone, šios obligacijos bus jos laisvę krašte, suteikdama
su keliomis amerikiečių fir toje restorano salės pradėjo bankų padidino ,,Litimpex" patrauklios tuo, kad už jas ga- Katalikų Bažnyčiai visas lega
momis. Visi šiauliečių baldai — veikti ilgalaikė mugė. Nebėra ir bankas. Dabar už indėlį nuo r įtuos Lietuvos vyriausybė. lias teises.
ne masinė gamyba, o atlikti naktinio baro. Patalpos išnuo 1,000 iki 20,000 dolerių 3
p a g a l specialius užsakovų motos firmai LTTPoliinter, kuri mėnesiams moka 18<& metinių
ten rengia savo parduotuvę. Ak palūkanų (buvo 15%), 6 mėn. —
projektus.
cinė bendrovė per trumpą laiką 25%, o metams 20% (buvo 25).
Kai daugelyje Lietuvos pra daug ką išbandė, bet restoranas Kitų didžiųjų bankų palūkanos
monės įmonių darbininkai atlei ir naktinis baras buvo tušti, liko tokios pat.
džiami arba eina į darbą, kur nuostolingi. Todėl ir išnuomojo
nėra ko dirbti, „ V e n t a " savo patalpas įvairioms fir P a l ū k a n o s už i n d ė l i u s litais
Gyveno Seattle, WA.
papildomai priėmė 80 žmonių. moms. „Dainava" pasiliko tik
Mirė 1994 m. birželio 15 d , sulaukęs 68 metų.
ir valiuta s u v i e n o d ė s n e
Tiesa, tuos. kurie dirbo atžaga nedidelę pakylą, kurioje įreng
Gimė
Lietuvoje, Geruliuose, Klaipėdos krašte.
greitai
Nuliūdę
liko: svainis Bill Purdy, giminės Lietuvoje ir
riomis rankomis — atleido.
tas 40-50 vietų baras. „Daina
Vokietijoje.
Viena šiauliečių baldžių pro vos" rūsys taip pat išnuomotas
Nors priimant Lito patikimu
blemų — ekologiškai švari pro 3 firmoms, kurių 2 jau bankru mą įstatymą buvo prognozuoja
Lietuvos Dukterų draugija, Seattle, WA.
dukcija. Teko atsisakyti įpras tavo.
ma, kad palūkanos už litus ir
tų partnerių Rusijoje ir ieškoti
valiutą suvienodės, tokių ten
„Dainava" turėjo daug planų.
kitur, kurie tiektų ekologiškai
dencijų dar nematyti. Indėliai
Salėje buvo ruošiamasi įrengti
švarias apdailos medžiagas.
litais vis dar brangesni 2-3 kar
Mylimai Mamytei, Močiutei ir Uošvei
bingo saloną. Buvo parengti
Skundžiasi baldžiai ir kompli
tus. „Aurabanko" valdybos pir
reikalingi dokumentai, užre
kacijomis prekyboje, mat
mininko pavaduotojas Aivaras
A.tA.
gistruota bendra Lietuvos ir
Lietuva su daugeliu užsienio
Karalius mano, kad tai laiko ir
Lenkijos firma „LietPolbiznis",
šalių nėra sudariusi tarpvalsty
PETRONĖLEI KINDERIENEI
pasitikėjimo lito stabilumu
nupirkti reikalingi įrengimai,
binių sutarčių, todėl įvairių
klausimas. Jeigu žmonės pati
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų draugi
statybinės medžiagos, sumokėta
prekybinių ginčų arbitražai
kės, kad lito ir dolerio santykis
už salono projektą. Tačiau prez.
jos narei IRENAI KINDERIENEI ir visai šeimai.
nesprendžia. Pagrindinis „Ven
nebus greitai keičiamas, jo ma
A. Brazauskas š.m. pradžioje
t o s " m e d i e n o s tiekėjas —
nymu, palūkanos turėtų sovieLietuvos Dukterų
draugija
pasirašė Seimo priimtą įsta
Seattle, WA
Kaliningrado sritis. Sienos,
nodėti. Tačiau jis prognozuoja,
tymą, kuriuo galutinai uždrau
m u i t a i , pridėtosios vertės
kad palūkanų norma už valiutą
dė azartinius lošimus. Bingo
mokestis gerokai apsunkino
pakils daugiau, negu nusileis už
„Dainavoje" teko atsisakyti.
tarpusavio santykius ir galimy
litus.
Kaip sako „Dainavos" direktorė
bes, tačiau, prezidento žodžiais:
Tuo tarpu Gintautas Preidys
Marytė Karmazienė, didelių
„sunkumus įveikia tie, kas
A.tA.
nemano,
kad palūkanų suartė
materialinių nuostolių firma
žengia į priekį".
jimo
procesas
prasidėtu
šiemet.
neturėjo, tačiau labai negražiai
DONATUI BIELSKUI
teko atsisveikinti su užsienio Nors litas ir pastovus JAV
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GINTAREI
L i e t u v o s įmonės dirba
partneriais. Dėl bingo salono dolerio atžvilgiu, lito infliacija
su
SŪNELIU, dukrai JŪRATEI DOVILIENEI ir
nesusilygino
su
dolerio
infliaci
k o n k u r e n c i j o s sąlygomis
įrengimo dirbta 7 mėn., laiky
ja. Šiemet vidutiniškai kiekvie
sūnui MINDAUGUI su šeimomis.
Valstybinė kainų ir konku tasi visų galiojančių nutarimų,
ną
mėnesį
infliacija
Lietuvoje
rencijos tarnyba atliko Lietuvos kurie netikėtai buvo pakeisti
Arilda ir James Klorai
buvo 2,5-3^, o gegužės mėn.
gamybos tyrimus. Jie parodė, kitais. Betgi vėl - gegužės 23 d. buvo laukiama 8-10% infliacija.
Julia
Vailokaitienė
kad daugiau kaip nry proc. vyriausybė priėmė nutarimą, Kol kas duomenų dar nėra. To
Severiną
Janulytė
įmonių, gaminančių per 60 proc. kuriuo bingo ir kitos loterijos dėl, pasak G. Preidžio, vietiniai
produkcijos dirba konkurencijos Lietuvoje leidžiamos... Tačiau ištekliai visą laiką dėl infliaci
vėl prie „bingo klausimo" „Dai
sąlygomis. Kainų ir konkuren
nava" gal sugrįš po kokių metų, jos, j ų nuvertėjimo vietinėje
cijos t a r n y b o s g e n e r a l i n i s
nes nebenori apsijuokti antrą rinkoje, bus brangesni.
direktorius Rimantas StaniApskaičiuojama, kad dabar kur
kartą.
kūnas „Respublikai" sakė, kad
kas naudingiau indėlius laikyti
A.tA. VALERIJAI ANYSIENEI
Lietuvoje formuojasi sėkmingai
litais, nes gaunamos 2-3 kartus
mirus, sūnui dr. JURGIUI ir marčiai DALIAI ANY
veikiančios
konkurencijos
Lietuvos pinigų rinkoje
didesnės palūkanos.
rinka. Tačiau Lietuva, kaip ir
SAMS. dukrai dr. GRAŽINAI ir žentui dr. JULIUI
vis brangu
kitos Rytų Europos šalys,
SLAVĖNAMS, vaikaičiui dr. PAULIUI SLAVĖNUI,
V a l s t y b ė s p a s k o l o s obliga
paveldėjo didelę gamybos kon
Trečias mėnuo Lietuvoje
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
cijas pirks u ž s i e n i o f i r m o s
centraciją, ir monopolizmas veikia Lito patikimumo įsta
jauta reiškiame ir kartu liūdime.
lieka viena pagrindinių ūkio tymas. Litas susietas su JAV
Liepos pradžioje pasirodys
Arvydas ir Audronė
Tamulioniai
reformos kliūčių. Pasak R. doleriu santykiu 1:4. Tačiau
pirmosios lietuviškos obligaci
Stanikūną, monopolizmą slo žymesnių pokyčių pinigų rinko
Dr. Bernardas ir Sigutė
Mikrutai
jos. Jos bus trumpalaikės - 3
pina užsienio prekyba, investici je per tą laiką nepastebėta.
Donatas ir Loreta
Kavaliūnai
mėnesiams. Šios obligacijos bus
jos, privatizavimas ir mokesčiai.
Šiuo metu Lietuvos komerci
Vytas ir Gražina
Karaičiai
ne materialios formos, tik įrašai
Jo nuomone, tokioje nedidelėje niai bankai už indėlius moka di
Jokūbas
ir
Gražina
Gražiai
atitinkamuose dokumentuose.
v a l s t y b ė j e , k a i p L i e t u v a , džiausias palūkanas Baltijos ša
Bus išleista šių obligacijų maž
daugelyje ūkio šakų visada bus lyse. Latvijoje metinės palū
daug 5 0 mln. litų sumai. Vienos
vos vienas, du ar trys gamin kanos už valstybinę valiutą
obligacijos nominali vertė bus
tojai. V i e n i n t e l i s realus jų siekia 30-40*, Estijoje, kur
100 litų. Dabar Finansų minis
konkurentas — importas.
krona irgi susieta su užsienio
terijoje svarstoma m e t i n i ų
Praėjusių metų pabaigoje 18 valiuta — Vokietijos marke, tik
Mylimam vyrui
palūkanų už obligacijas norma.
įmonių Valstybinės kainų ir apie 10% metinių palūkanų.
Kalba eina apie 25-35%. Valsty
A.tA.
konkurencijos tarnybos buvo Tuo tarpu Lietuvos bankai mo
bės paskolos obligacijomis bus
pripažintos dominuojančiomis ka nuo 40 iki 56% metinių pa
BRONIUI GAIŽAUSKUI
prekiaujama valstybinėje verty
tam tikroje prekių rinkoje. Iš 60 lūkanų, o kai kurie už dideles
binių popierių biržoje. Tačiau
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų mielai
pernai tirtų atvejų - 18 buvo sumas, pvz. „Litimpex" už
finansų specialistai labai skep
draugei KLEOFAI ir kartu liūdime.
susiję s u piktnaudžiavimu indėlį nuo 20,000 iki 50,000 litų
tiškai vertina galimą būsimųjų
dominuojančia padėtimi. Šie moka 60% metinių palūkanų.
Birutė ir Kazys Sek mokai
obligacijų paklausą. Kyla klau
met, nuo gegužės 1 d. įvedus pri Palūkanos už indėlius litais i i
simas, kas pirks tas obligacijas,
dėtosios vertės mokestį, rinko esmės pastovios jau nuo metų
net jeigu būtų nustatyta ir 35% J

A.tA.
MARTYNAS SUŠELIS

•
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A.tA.
PRANAS PRANCKEVIČIUS
Gyveno Cbicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. birželio 16 d., 7:24 vai. vakaro, sulaukęs 75
metų.
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Plokščių valsčiuje, Voniškių kaime. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: žmona Sofija Radenaitė, sūnus Pranas, marti
Žibutė, duktė Irena Barauskienė, žentas Andrius, sūnus Jonas
Vaičikonis; anūkai: Aleksas, Lidija Barauskai, Juozas, Emili
ja, Alena Pranckevičiai, Jonukas Vaičikonis; brolis Antanas
su šeima Kanadoje ir kiti giminės bei draugai.
Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 19 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 st.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 20 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, sunūs, duktė, žentas, marti, anūkai,
brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476 2345 arba 1-800-994-7600

A.tA.
VITOLDAS OKULEVIČIUS
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1994 m. birželio 17 d., sulaukęs 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Laukuvoje.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, birželio 19 d. nuo 5
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 20 d. Po gedulingų
šv. Mišių 9:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę draugai.
Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel 312-523-0440
•1

A.tA.
AMBASADORIUI
STASIUI LOZORAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą j o žmonai DANIELAI ir kartu liūdime.
Gražina

ir Jim

Liautaud

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

GAIDAS DAIMID
FUNERAL D I R E C T O R S
and EUDEIKIS F U N E R A L H O M E
B R I G H T O N P A R K 4 3 3 0 S. C A L I F O R N I A AVE.
TOVVN OF LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E .
1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410
PETKUS * SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. Tlst STREET
CICERO 5940 W. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (* DERBY RD )
LEMONT LOCATION OPENING L4NUARY 1994
ALL PHONES
CHICACO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS

i
*
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

MAIRONIO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS

Gegužės 21 dieną į Pasaulio raitė-Harris.
Visi mokytojai buvo iškviesti
lietuvių centro didžiąją salę
rinkomės Maironio lituanis į sceną, kur jiems įteikta gėlių,
Ar jus vargina ankstyvi va
Lietuvos Generalinis kon
tinės mokyklos mokiniai ir jų o mokiniai atsistojimu ir ilgai
saros karščiai? Jaunimo cent sulatas Čikagoje kviečia visus,
tėveliai, tą dieną buvo paskelb netilusiomis katutėmis jiems
ro salė yra patogiai vėsinama, norinčius išreikšti užuojautą
tas 1993-94 mokslo metų užda padėkojo.
todėl ateikite ir maloniai pra a.a. ambasadoriaus Stasio Lo
Vėliau Rima Polikaitytė pri
rymas.
leiskite sekmadienio popietę, zoraičio šeimai, pasirašyti Ge
Mokyklos direktorė Eglė No- statė Švietimo tarybos konkur
besigrožėdami 100 jaunų, mik dulo knygoje konsulato patalpo
vak pradėjo iškilmes, pri sų laimėtojus: meno srityje —
lių, besišypsančių šokėjų žings se, Balzeko Lietuvių kultūros
mindama, kad 1959-tais metais, Andrių Novak, Nidą Masiulytę,
niais scenoje. Visi jie daug pra muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
kai Abromaitienės dėka buvo Vytenį Šilgalį, Ariu Elvikį ir
kaito išliejo, kol pasiruošė „Ma Chicago. birželio 22, 23, 24 ir 25
įkurta ši mokykla, ją telankė 10 Viktoriją Trakytę; rašinių
žajai tautinių šokių šventei", d., nuo 10 vai. ryte iki 4 vai. po
mokinių, Šiemet mokykloje konkurso laimėtojai — Tomas
Būrelis Maironio lit. mokyklos mokytojų mokslo metu užbaigimo iikilmėae. Iš kairėa: Bronius
kuri rengiama „Draugui" pa pietų.
Fabijonas, Milda Praniskienė, Dana Plazyk, Živilė Šilgalienė, Monika Gylytė, Asta Kazlauskaitė,
mokosi 260 mokinių. Direktorė Kuprys, Aliukas Šilgalis, Paulė
remti. Šokius koordinuoja Nijo
Vyresniųjų lietuvių centre
ses.
Margarita,
Dalia
Milmantienė.
pristatė šių metų abiturientus: Stasiulytė.
lė Pupienė, muzika rūpinasi — Seklyčioje, birželio 22 d., tre
Abiturientų vardu atsisveiki
Rimą Barkauskaite, Eriką
muz. Darius Polikaitis, šviesas čiadienį. 2 vai. popiet, Tėvo die
J
A
V
GELEŽINKELIO
North
Rush
Street.
Chicago,
IL
Vysk. Hansas Dumpys iš
nimo žodį tarė Reda Karaliu
tvarko Vida Momkute, o šventę nos minėjimas. Dalyvauja rašyTARNAUTOJŲ PENSIJOS 60611-2092. Telefonas 312-751- Braune, Rėdą Karaliukaitė, j kaitė. Ypač įdomiai ir su
Čikagos
birželio
16
d.
išvyko
į
Eriką Mikaitį ir Vytą Ringų. I
ruošia „Draugo'' renginių ko toja-poetė Julija Švabaitė-GylieLIETUVOJE
4500. Taip pat informaciją
Ženevoje,
Šveicarijoje,
š.
mėn.
Prie Lietuvos ir Amerikos Į humoru su abiturientais atsi
mitetas. Čikagos ir apylinkių vi nė. Dainuos Onutė Lukienė,
teikia ir JAV LB Socialinių
17-21
d.
vykstantį
visuotiną
pa
sveikino devintokai, užimdami
suomenei belieka sekmadieni, akompanuojant Elenai Aleknie
„Railroad Retirement Board" reikalų tarybos raštinė. 2711 vėliavų buvo giedoti himnai, po jų vietas ateinančiais mokslo
saulinį
evangelikų
liuteronų
birželio 19 d., 3 vai. p.p., ateiti nei. Po programos bus bendri
praneša, kad jie persiunčia pen West 71-st. St., Chicago, IL kurių vyko mokytojų prista metais.
vyskupų
suvažiavimą.
Vysk.
H.
tymas ir mokinių apdovano
į Jaunimo centro salę ir pasi pietūs. Visi kviečiami ir laukia
sijų pinigus Lietuvoje gyve 60629, telef. 312-476-2655.
Dumpys
suvažiavime
atstovaus
Po to visi mokyklos mokiniai
jimai.
grožėti visų jų darbo vaisiais. mi, atvykite!
išeivijos lietuvių ev. liuteronų nantiems žmonėms. Gaunantys
buvo
suburti vienam tikslui —
Darželio mokytoja Rima PoliBirutė Jasaitienė
pensijas, turi raštu arba
Justinas Milkevičius (14 m.
bažnyčiai.
Birželio
21-27
d.
Dr. Jolita Kavaliūnaitė
kaityte papasakojo apie savo 26 paruošti ir išsiųsti į Lietuvą
iš Vilniaus) atvyko, su mama skaitys paskaitą „Ievos balsai vysk. H. Dumpys dalyvaus Tai- asmeniškai paprašyti pakeisti
mokinukus, be išimties girdama savo knygmaišius, papildytus
TAUROS UNDERIENĖS
Salvinija Milkevičiene, gydytis išeivijos moterų romane" liepos ze, Prancūzijoje, vyksiančiame siunčiamos pensijos adresą.
visus, ir įteikė kiekvienam po mokykloje reikalingais reikme
AKVARELĖS
Čikagos Shriners ligoninėje. 17-25 d. Dainavoje Mokytojų, tė tarpkonfesinių vienuolių eku Prašymas turi turėti jūsų
dovanėlę. Rimai šiemet talkino nimis. Siunta buvo išsiųsta į
Justino liga yra ypač sudėtinga vų ir jaunimo studijų savaitėje. meniniame atsinaujinime. Railroad Retirement Board
Dailininkės Tauros Underienės Jovita Steponavičiūtė ir Rasa Kuršėnų miestą. Džiugu, kad
— stingsta viso kūno sąnariai ir
Liepos 3 d. vysk. Jono Kalvano „claim" numerj, naują adresą dailės kūriniai eksponuojami Tamulavičius.
dauguma moksleivių atsiliepė į
sausgyslės, retėja kaulai, atro
Jūratė Budrienė. „Lietuvos kviečiamas, dalyvaus Šilutėje su krašto pavadinimu. Raštu grupinėje parodoje Chicago's
šį
pagalbos prašymą, norėdami
Pirmo skyriaus mokytoja su
fuojasi raumenys. Shriners gy- Vaikų vilties" reikalų vedėja, Valdo Aušros įšventinimo į ku rašomas laiškas-prašymas turi Byron Roche galerijoje (1446 savo padėjėja Jovita Dobrovols- nors kiek pradžiuginti Lietuvoje
dytojai-chirurgai, šio mėnesio birže! io 12 d. skaitė paskaitą LB nigus apeigose. Lietuvos Res būti su notarizuotu parašu.
North Wells Street). I parodą, kiene mokė 29 mokinius. An gyvenančius vaikus.
Pensija gali būti siunčiama ir
gale, kviečiasi specialistų kon East Chicago apylinkės Baisio publikos Kultūros ministro
Rasai Poskočimienei vado
pavadintą Spring Renewal, gale trame skyriuje su vaikais dirbo
siliumą, kurio metu bus spren jo birželio minėjme. Šios nelabai Trinkūno kvietimu, dalyvaus į jūsų banko sąskaitą Lietuvo rijos savininkas Byron Roche be Taiyda Rudaitytė, talkininkau vaujant, visi padainavo jos
džiama gydymo eiga. Justiną gausios, bet veiklios apylinkės Dainų šventės atidaryme Vil je. Kadangi pinigai negali būti Tauros pakvietė dar tris jant Elenai Janušienei. Trečio sukurtą mokyklos dainą. Direk
globoja „Lietuvos Vaikų viltis". LB valdyba parėmė „LW" dar niuje. Į Čikagą vysk. H. Dum perkeliami elektroniškai į sve dailininkus: Thea Lunn, Julie skyriaus mokytoja Audronė torei tarus baigiamąjį žodį, visi
timų kraštų bankus, jie yra Rocco ir Jeremy Vajda. Parodos
pys grįš š.m. liepos 12 d.
bus dosnia auka.
buvo pakviesti į gegužinę
siunčiami pašlu į užsienio tema plati — literatūriniai ir sim Elvikienė su padėjėja Monika kieme.
Gintaro vasarvietėje, Union
bankus. Prašant siųsti pinigus boliniai atsinaujinimo vaizdiniai, Gylyte pasidžiaugė, kad, turė
Buvo labai gera, kad mokslo
Pier, Michigan, šv. Mišios sek
į banką Lietuvoje, reikia vaisingumas, kartų kaita, metų dami tiek nedaug laiko mokyk metų uždarymo iškilmės praėjo
loje, vaikai padarė didelę
madieniais prasidės birželio 26
parašyti RRB „claim" numerį, laikai.
pažangą, ypač jei jiems padė taip tvarkingai ir prasmingai,
d., 10 vai. r. (Čikagos laiku) ir
pensiją gaunančio banko sąs
Eklektiškame parodos konteks
pagerbiant visus.
tęsis per visą vasarą iki rugsėjo
kaitos numerį Lietuvos banke ir te Tauros kūryba išsiskiria susi davo tėveliai namų darbus ruoš
Gegužinėje kiekvienas galėjo
4 d., sekmadienio prieš Labor
banko adresą Lietuvoje. Gau kaupimu ir subtilia jo išraiška. ti. Ketvirtame skyriuje moky ką nors laimėti; jaunesnieji
Day. Kviečiame ne tik Union
nančiam pensiją, bus atsiųstos Dailininkė nieko nevaizduoja. Ji tojavo Otilija Barkauskienė, žaidė žaidimus; visus, nepaisant
Pier gyvenančius ir atostogau
dvi Form SF-233 formos, kurios kuria dvasine energija spindu padedama Kastyčio Šoliūno, amžiaus, viliojo šokimo narvas
jančius, bet ir iš apylinkių lie
leis bankui iškeisti RRB čekius. liuojančius objektus. Pava penktame — Saulius Palionis su „Moon Walk". Galima buvo pa
tuvius pasinaudoti šiomis pro
Vieną užpildytą formą reikia dinimai „Fearless", „Ręst Rise", Solveiga Palioniene, šeštame — sivaišinti dešrelėmis ar kotle
gomis ir dalyvauti šv. Mišių au
duoti bankui, kitą asmuo turi „Poplar Pillars", „Shade" ne Asta Kazlauskaitė; septintame tais, paruoštais geriausių mo
koje lietuvių kalba.
pasilaikyti sau. Kuomet siun vaizdą įvardija, bet žodžiu iš — Živilė Šilgalienė; aštuntame kyklos šeimininkių.
čiama pensija į Lietuvos banką, reiškia dailininkės kūrinio mintį — Gražina Sturonienė; devin
Kaip ir mokslo metų laiko
tai ir visa informacija, RRB ir nuotaiką. Tauros darbai sukur tame — Dalia Milmantaitė; tarpyje, pabaigtuvėse aktyviai
x A.a. Vilhelminos Lapie
ti akvarelės technika, daugiausia dešimtame — seselė Margarita.
laiškai jums bus siunčiami į tą
nės atminimą pagerbti, draugai
miniatiūrinio formato. Dažų
Lietuvių kalbos mokytojai: I dalyvavo ir padėjo tėvų komi
banką (jūs turėsite tai atsiimti sluoksniai persišviečia vienas pro
per „Lietuvos našlaičių globos"
—
Violeta Kairelienė ir padėjėja teto nariai: Romas Česas (pirmi
iš banko). Tačiau, nors RRB ir kitą, tapdami turtinga samanine,
komitetą remia Lietuvos našlai
ninkas), Viktorija Šaulienė,
persiųs jūsų pinigus į banką, jūs rusva gelme. Dailininkė visą Dana Plazyk; IIA — Milda Pra- Asta Andrušienė, Audronė
ti — suaukojo $200: Vytautas ir
jiems (RRB) turite duoti savo savo sugebėjimą ir dėmesį kon ninskienė; IIB — Bronius Fabi Karalienė, Viktorija Matranga,
Aldona Vaitkai iš Hinsdale. Da
jonas; III/TV — Rūta Končienė;
adresą Lietuvoje.
nutė ir Jonas Bariai iš Beverly
centruoja į gylį, ne į plotą. Todėl V (suaugusių) — Vida Radick. Violeta Mikaitienė, Danutė Na
Jeigu jums reikia daugiau in Tauros kelių kvadratinių colių
Shores, Nijolė ir Leonas
Tikybos koordinatorė buvo se vickienė, Silvija Radvilienė, Jū
formacijų, prašome kreiptis į darbas žiūrovui daro stipresnį
Maskaliūnai iš Palos Park, Sta
selė Margarita, padedant moky ratė Valee, Petras Jokubauskas,
sys Jokubauskas iš Palos Hills, Šių mokslo metų Maironio mokyklos abiturientai (iš kairės): Rima savo apylinkės RRB įstaigą. Jos emocinį poveikį nei šalia
tojoms Audrai Mockaitytei, Raimundas ^ č i u l i s , Romas
dr. Albina Prunskienė iš Indian Barkauskaite, Erika Braune, Reda Karaliukaitė. Erikas Mikaitis ir Vytas adresą rasite ant pensijų čekių. kabančios didelės drobės.
Nidai Tijūnėlytei ir Monikai Rupinskas.
Čikagos RRB adresas yra 844
Head Park, ir M. Rulis iš Juno Ringus.
Paroda veikia iki birželio 19 Vygantaitei. Dainavimo mo
Graži šventė baigėsi. Vieni
Beach. FL Komitetas reiškia
dienos.
linksmiau,
kiti liūdniau atsi
x Lithuanian American
kytoja buvo Rasa Poskočix Baltic Monuments, Inc.,
x NAMAMS PIRKTI PA
užuojautą velionės vyrui ir gi
Danas
Lapkus
mienė; šokių — Lidija Ringienė sveikino iki ateinančių mokslo
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. Club oi Springfield, per Vitą
minėms, ir dėkoja aukotojams SKOLOS duodamos mažais mė
Žemaitienę
ir
Joe
Turasky
at
su padėjėjais Erika Joku- metų, tačiau visi be išimties
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
už pagalbą Lietuvos našiai- nesiniais imokėjimais ir pri
Dr. Osvaldas Čižikas, kojų bauskaite, Kristina Mažeikaite džiaugėsi atvykę į mokyklos ir
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