j URrtTIS 2-CL
įriL LlBRi . . . . . .
REFERENCE DEFftRTMENT
3ERI f ,_. DIVISION
- - iINGTON DC 2i i

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

2ND CLASS MAIL
JUy 27.1996

Vol. LXXXV1

Kaina 75 c.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY. LIEPA - JULY 27, 1996

Trečias grasinimas nužudyti
Lietuvos prezidentą
Vilnius, liepos 25 d. (AGEP)
— „Šauliu" pasivadinės anoni
mas pagrasino nužudyti Lietu
vos prezidentą Algirdą Brazaus
ką, jei nebus sumokėta 1.7 mln
dolerių išpirka.
Grasinimas buvo atsiųstas
paštu antradienį: ant kom
piuterio disketės, kurioje ir
buvo grasinantis laiškas, buvo
užrašytas tik vienas žodis —
„prezidentui". Pasak „Lietuvos
ryto", grasinimo tekste (lietuvių
kalba) buvo daug gramatinių
klaidų, mintys nerišlios, šoki
nėjančios ir pasikartojančios po
kelis kartus.
Anonimas teigė, kad keli už
sieniečiai ir Lietuvoje gerai
žinomi žmonės už prezidento
nužudymą jam sumokėjo daug
pinigų. Sumokėjęs išpirką,
prezidentas išsaugotų savo
gyvybę ir sužinotų žmogžudį
pasą rodžiusių asmenų pavardes.
Pastebėjęs, kad jį norima su
laikyti, anonimas grasino rug
sėjį pradėti sprogdinti mokyk
las.
Nurodęs laiką ir vietą pačia
me Vilniaus centre, „Šaulys"
šią savaitę neatvyko atsiimti
išpirkos.
Laikraščio teigimu, tai yra jau
trečias grasinimas nužudyti Lie
tuvos prezidentą Algirdą Bra
zauską.
Pirmą kartą 1990 m. pavasarį
tuo gąsdino į Lietuvą atvykęs
gyventi ukrainietis karininkas,
tuometinį LKP CK pirmąjį sek
retorių Algirdą Brazauską ap
kaltinęs tuo, kad pastarasis, jo

manymu, sugriovė Sovietų Są
jungą. Atskleistas pasikėsin
tojas klausė KGB darbuotojų, au
sie prieš Sovietų Sąjungos
išsaugojimą. Jis buvo įtrauktas
į KGB sudarytus pavojingų as
menų sąrašus.
Antrą kartą prezidentui Al
girdui Brazauskui grasino 27
metų rietaviškis Rimas Valinaitis. Negavęs pinigų, jis
grasino nužudyti prezidentą,
terorizuoti Seimo narius, sprog
dinti tiltus ir kitus valstybinės
reikšmės statinius. Šis žmogus
buvo nuteistas vieneriems me
tams laisvės atėmimo. Pasak jo,
už pajuokavimą jis sumokėjo
pernelyg skaudžiai.

Vidaus reikalų
ministras ignoruoja
grasinimą
Vilnius, liepos 25 d. (AGEP)
— Pas prezidentą susirinkę pa
grindinių Lietuvos teisėsaugos
žinybų vadovai svarstė baudžia
mojo kodekso pataisas. Apie
grasinimą nužudyti prezidentą
nebuvo kalbama.
„Jus žurnalistai į šią istoriją
žiūrite pernelyg rimtai, kur kas
rimčiau nei mes", sakė vidaus
reikalų ministras Virgilijus Bu
lovas prezidentūroje apsilan
kiusiems spaudos ą£s|Dvams.
Pats ministras apie antradieni
prezidentūroje gautą grasinimą
prezidentui sužinojo tik ket
virtadienį iš laikraščių.

Lietuvos kariai — karinėse
pratybose JAV
Vilnius, liepos 24 d. (AGEP)
— Lietuvos kariai dalyvaus
rugpjūčio mėnesį JAV vyksian
čiose daugiašalėse taikos palai
kymo ir humanitarinių opera
cijų pakrantės pratybose „Cooperative Osprey". Siūlymui pa
siųsti mūsų šalies karių būrį į
šias pratybas trečiadienį po
sėdyje pritarė Lietuvos Ministrų
kabinetas.
Rugpjūčio 14-30 dienomis
North Carolina valstijos ka
rinėje bazėje pagal NATO prog
ramą „Partnerystė taikos la
bui" vyksiančiose jūrų pėsti
ninkų pratybose drauge su
JAV, Kanados ir Nyderlandų
kariais dalyvaus šešių valstybių
partnerių būriai. Lietuvos ka
riai su kolegomis iš Estijos ir
Latvijos sudarys vieną būrį,
kuris drauge su Kanados, Len
kijos bei JAV būriais susijungs
į bendrą kuopą.
Lietuvai šiose dviejų — moko
mosios ir lauko — dalių praty
bose atstovaus Baltijos jūros
pakrantę saugančio Klaipėdos

7-ojo dragūnų Pamario bata
liono būrys ir dešimt karininkų,
dirbsiančių divizijos ir kuopos
štabuose.
Pratybose „Cooperative Os
prey" kariai mokysis vadovau
ti jungtiniams taikos palaikymo
daliniams, juos kontroliuoti ir
aprūpinti, palaikyti ryšius su ci
viliais gyventojais ir visuome
nės informavimo priemonėmis,
planuoti bei atlikti karinius
mokymus.
„Partnerystės taikos labui"
valstybių kariai bus supažin
dinti su JAV jūros pėstininkų
veiklos taktika, procedūromis,
technika.
Individualioje šių metų Lietu
vos ir NATO „Partnerystės tai
kos labui" programoje numaty
tos 23 tarptautinės pratybos.
Rugpjūčio mėnesį Taikos palai
kymo pajėgų mokymo centre
Rukloje rengiamos bendros su
Danija ir Lenkija pratybos.
Rugsėjį NATO ir partnerių
pratybos rengiamos Čekijoje
spalio mėn. — Danijoje.

Lazdijų muitinė jau
nebeegzistuoja
VUnius, liepos 22 d. (AGEP)
— Lietuvos muitinė šiemet jau
surinko apie 1 mlrd. litų įvairių
mokesčių. Tai, pasak Muitinės
departamento direktoriaus pa
vaduotojo Juozo Jacevičiaus,
labai geras rodiklis, nes pernai
metinės muitinės pajamos siekė
1 mlrd. 600 mln. litų.
Tiesioginėje Lietuvos radijo
laidoje pirmadienį J. Jacevičius
teigė, kad jau nebeegzistuoja
kyšininkavimu liūdnai pagarsė
jusi Lazdijų muitinė. Lazdijų
padalinys ir Druskininkų muiti
nė perkelti į Alytaus teritorinę
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. ITAR TAS. BNS. RIA žinių agentūrų pranešimais'

Ispanijos baskų organizacija ETA, kovojanti dftl baskų regiono nepriklausomybės nuo Madrido,
per dvi pirmąsias liepos mėn. savaites pietas Js^e rujos turizmo centruose susprogdino 9 bombas.
Neapsieita be teroro aktų ir Šiaurės Ispanijoje. Nuotr.: Policininkas saugo sprogimo nuniokota
Reuso aerouostą.
Reuter nuotr. „Lietuvos ryte"

Aptarta Baltijos šalių sienų
apsauga
Vilnius, liepos 25 d. (AGEP)
— Lietuvos pasienio policijos de
partamente įvyko Baltijos
ministrų tarybos sienų ap
saugos vyresniųjų pareigūnų
komiteto posėdis. Jo metu
komiteto valdymas perduotas
Estijos sienų apsaugos vado
vybei. Susitarimo protokolą
pasirašė Lietuvos pasienio
policijos vyriausiasis komisaras
Stanislovas Stančikas, Estijos
sienų apsaugos departamento
generalinis direktorius Tarm
Kouti ir laikinai vykdantis Lat
vijos sienų apsaugos pajėgų va
do pareigas Gunaras Dabolinis.
Po pasitarimo įvykusioje
spaudos konferencijoje trijų
Baltijos valstybių pasienio
tarnybų vadovai aptarė aktua
lias sienų apsaugos problemas.
Pasak L i e t u v o s pasienio
policijos vyriausiojo komisaro S.
Stančiko, šiemet valstybės
biudžete numatytų lėšų užten
ka tik dviems trečdaliams po
reikių patenkinti. Nėra galimy
bių įsigyti reikalingos techninės
įrangos, statyti postų namelius.
Didelių rūpesčių kelia nelegalūs
migrantai. Dabar pasienio poli
cijos greito reagavimo būrio ba
talione Pabradėje laikinai įsi
kūrusiame užsieniečių registra
vimo centre laikoma apie 300
asmenų. Šiemet jų išlaikymui iš
gana skurdoko pasienio policijos
biudžeto jau išleista apie

200,000 litų. Vieno nelegalaus
migranto išlaikymas kainuoja
apie 40 litų per parą, o išsiun
timas vienam žmogui (bilietai)
- 80 litų.
Iki praėjusių metų rudens
Vidaus reikalų ministerijos tar
nyboms pavykdavę net ir ne
sant dvišalių sutarčių dėl
nelegalių migrantų grąžinimo
išsiųsti „trečiųjų" šalių piliečius
į Baltarusiją arba per ją tran
zitu — į Rusijos Federaciją.
Pastaruoju metu toks šių
piliečių išsiuntimas tapo neį

manomas. Tuo tarpu, įstrigus
grąžinimo procesui ir nuolat
didėjant sulaikytųjų migrantų
skaičiui areštinėse, jų veikla
praktiškai tapo paralyžuota,
ypač pietrytinėje Lietuvoje.
Kaip pažymėjo Latvijos atsto
vas G. Dabolinis, jiems taip pat
tenka spręsti panašias pro
blemas. Tikimasi glaudžiau
bendradarbiauti su lietuviais ir
estais kuriant vieningą opera
tyvios informacijos sistemą,
reglamentuojant vidaus sienų
kirtimo klausimus. Susitikime
buvo aptarti bendri veiksmai,
kurių reikėtų imtis pasienyje,
susidarius kraštutinėms są
lygoms.

Savivaldybių vadovai:
Bankas lėšas naudoja
savavališkai
valdybių šiuo metu yra vienin
telis konkretus įplaukų į savi
valdybių biudžetą šaltinis, savi
valdybės negali išmokėti atlygi
nimų švietimo ir sveikatos ap
saugos įstaigų darbuotojams.
Dėl to visuomenėje kyla berei
kalinga įtampa, o kai kur net
streikų grėsmė", teigiama tre
čiadienį išsiųstame kreipimesi.
LSA valstybės vadovų prašo
kuo skubiau imtis priemonių,
kurios sustabdytų „neteisėtus
savavališkus Lietuvos valsty
binio komercinio banko parei
gūnų veiksmus".
„Tie pareigūnai, dėl kurių
savivaldžiavimo nukenčia nie
kuo dėti Lietuvos gyventojai,
turi būti išaiškinti ir nustatyta
tvarka patraukti atsakomy
bėn", sakoma kreipimesi.

Vilnius, liepos 25 d. (AGEP)
— Lietuvos savivaldybių asocia
cija (LSA) apkaltino Lietuvos
valstybinį komercinį banką,
kad liepos mėnesį į savivaldybių
sąskaitas nepatenka lėšos, ku
rias perveda Finansų ministe
rija.
LSA prezidentas Alis Vidūnas
pareiškė Lietuvos prezidentui,
Seimo pirmininkui bei prem
jerui, jog šios lėšos „įstringa"
Lietuvos valstybiniame komer
ciniame banke, kuris jas „sava
vališkai naudoja savo nuožiū
ra".
„Negaudamos pervedamų do
tacijų, kurios daugeliui savi-

Viktor Iljuchin spaudos kon
ferencijoje Maskvoje pareiškė,
kad, Varšuvoje rengiama Bal
tarusijos prezidento A. Luka
šenka nušalinimo operacija. Ji
turėtų prisidėti streikais
įvairiose Baltarusijos vietose ir
baigtis papeikimu A. Lukašen
ka Baltarusijos parlamente. Pa
sak V. Iljuchin, planuojami įvy
kiai kulminaciją turėtų pasiekti
rugsėjo 15-18 dienomis.
Sonja. Bulgarijoje išaiškintas
nelegalios prekybos ginklais
tinklas. Suimti du vidaus reika
lų ministerijos karininkai ir du
policininkai. Žlugus komunis
tinei sistemai, kažkada buvusi
galinga Bulgarijos ginklų pra
monė pergyvena krizę. Neseniai
Bulgarija prisijungė prie vadi
namojo VV'assenaar susitarimo,
kuris siekia apriboti ir kontro
liuoti pasaulinę prekybą gink
lais.
Lisabona. Londono ekono
mistai teigia, kad tie inves
tuotojai, kurie yra nusivylę lėta
reformų eiga Rytų Europos ša
lyse, vis atidžiau žvelgia į
Portugaliją, kaip tinkamiausią
įvairioms investicijoms šalį.
Portugalijoje darbo jėga yra
pigiausia Europos Sąjungoje, su
tvarkyta infrastruktūra, stabili
valiuta ir nedidelė infliacija.
Portugalija gali bandyti būti
pirmojoje grupėje šalių. įvedan
čių bendrą europinę valiutą
Euro. Nors Portugalijoje darbo
jėga yra brangesnė, negu Rytų
Europoje, tačiau šalies geresnė
infrastruktūra, į kurią per pa
starąjį dešimtmetį investuota
milijardai dolerių pagal ES
struktūrinių investicijų prog
ramas. Gerai išvystytas Portu
galijos finansinis sektorius
sudaro investuotojams geresnes
sąlygas tvarkyti reikalus per
vietinius bankus, negu Rytų
Europoje.

Rusijos Saugumo tarybos
Budapeštas. Vyšegrado vals
sekretorius Aleksandr Lebed tybių įstojimo j Europos Sąjun
ITAR-TASS'ui pasakė, kad di gą kaina bus aukšta, bet pake
delės karinės operacijos Čečėni liama ES nariams. Vengrijos
joje nutrauktos ir pažadėjo va vyriausybinės integravimosi
žiuoti į Čečėnija, kai išsiaiškins darbinės grupės ekspertas Antenykštę situaciją bei parengs dras'o Inotai laikosi nuomonės,
sprendimą.
kad Vyšegrado ketveriukei įsto
B a l t a r u s i j o s prezidentas jus į ES, sąjungininkai per pir
Aleksandr Lukašenka įgaliojo mus metus turės išleisti nuo 12
teisingumo ministrą Valentin iki 20 milijardų ECU Q5-25
Sukai pasirašyti sutartį su mlrd. dol.)
Lietuva del abipusio laisvės
Nepriklausomų valstybių
atėmimu nuteistų asmenų per sandraugos (NVS) vadovai 'visi
Trumpai iš Lietuvos davimo bausmei atlikti ir pri be išimties) sutiko dalyvauti
Latvijos premjero patarėjas valomai gydomų asmenų perda Rusijos prezidento Boris Jelcin
inauguracinėse iškilmėse Mask
Aivaras Groza liepos 26 d. infor vimo.
voje
rugpjūčio 9 d. Pasak Rusi
mavo BNS, kad neformalus Lie
R u s i j o s Valstybės Dūmos
tuvos ir Latvijos vyriausybių saugumo komiteto pirmininkas jos prezidento administracijos
vadovo pavaduotojo Jurij Jarov,
vadovų susitikimas įvyks liepos
26 d. Panevėžyje. Pasak A. Gro- kusijoms apie mirties bausmės didelės išlaidos iškilmėms su
zos, premjerai svarstys Lietuvos vykdymo sustabdymą, jie netei rengti nenumatomos. Kadangi
iškilmių dieną numatomas lie
ir Latvijos jūros sienos klausi kiami malonės komisijai.
tus, bus organizuotas debesų
mą, santykių su Rusija ir kt.
A t l a n t a . Lietuvos dvira „išvaikymas".
problemas. Lietuvos atstovai,
tininkas
Artūras Kasputis užė
atsisakę komentuoti praneši
mė
10
vieta
trečiadieni įvyku
Patikslinimas. Dienraštyje buvo
mus apie būsimą susitikimą,
siose
olimpinėse
4
km
persekio
skelbta
apie Lietuvos konsulato Vanstebėjosi, kad iš Latvijos in
couveryje atidarymą. Patikslintomis
jimo
lenktynėse
treku.
27-metis
formacija „prasisunkė".
klaipėdietis šios distancijos ko žiniomis, konsulu paskirtas ChristoOlimpine krepšinio rinktinė
mandinėse lenktynėse 1988 m. pher -Juras. Konsulato veikla bus fi
liepos 26 d. rungtyniavusi su
nansuojarna iš asmeninių garbes kon
olimpiadoje Seule laimėjo auksą
šulo lesų.
Angolos krepšininkais, nugalėjo
(tuo metu dar Sovietų Sąjungos
įtikinančiu rezultatu: 85-49.
rinktinėje».
KALENDORIUS
Lietuvos komandoje nežaidė Ša
rūnas Marčiulionis.
Oras. Po vešių ir lietingų orų
Liepos 27 d.: Pantaleonas,
Lietuvoje
pagaliau atšilo Pasak Natalija. Danguole. Žintautas.
Malonės komisija, vadovau
jama prezidento Algirdo Bra sinoptikų, virš Lietuvos plėsis
Liepos 28 d.: Botvydas. Ada,
zausko, liepos 25 d. patenkino Azorų anticiklonas, kuris atneš Inocentas, Kintibutas. 1922 m.
17 nuteistųjų prašymus: iš jų giedresnius, šiltesnius ir sau- JAV pripažino Lietuvą de jure.
6 sumažinta bausmė, kiti bus sesnius orus. Temperatūra die
Liepos 29 d.: Šv. Morta,
paleisti lygtinai. Viso buvo nomis — 24 C (76 F), tačiau nak Lozoriaus sesuo: Feliksas, 01aapsvarstyti 6 6 malonės prašy timis bus gana vėsu — 10-12 C vas. Mantvydas, Beatričė Jūros
mai. Šiuo metu prezidentūroje (50-54 F) laipsnių. Vandens tem diena Lietuvoje.
yra du nuteistųjų myriop pra peratūra Baltijos jūroje — 15 C L i e p o s 3 0 d.: Donatilė,
šymai. Tačiau, prasidėjus dis- (59 F) laipsniai.
Bijūnas. Radvile. Jovilė. _

G. Čiapas atmetė komercinių
bankų priekaištus
VUnius, liepos 25 d. (AGEP)
— Lietuvos valstybinio komer
cinio banko laikinasis adminis
tratorius Gintautas Čiapas
atmetė šešių komercinių bankų
kaltinimus, esą vyriausybės
nutarimas, kuriuo Lietu
vos biudžeto valdytojai įparei
goti pervesti sąskaitas iš ko
mercinių bankų į LVKB, pažei
džia Lietuvo'- Konstituciją ir
laisvosios rinkos principus. G.
Čiapas ketvirtadienį spaudos
konferencijoje
dar kartą
pabrėžė, kad „valstybės rei
kalas, kur biudžetinės organi
zacijos turi laikyti sąskaitas*'.

Vašingtonas. Baltieji Rūmai
ketvirtadienį pasveikino JAV
Atstovu Rūmų sprendimą, ragi
nantį plėsti NATO ir skiriantį
60 mln dolerių trims pir
maujančioms kandidatėms —
Lenkijai, Čekijai ir Vengrijai
pasiruošti narystei aljanse.
„Mes esame patenktinti, kad
(Atstovų) Rūmai pritaria prezi
dento Bill Clinton pasiryžimui
pilnai įtraukti naująsias Eu
ropos demokratines valstybes į
Vakarų demokratijų bendruo
menę ir visas jos institucijas,
pareiškė Baltųjų Rūmų atstovas
spaudai Mike McCurry.
Praha. Po užsitęsusių aršių
diskusijų Čekijos parlamentas
patvirtino Vaclav Klaus vado
vaujamos mažumos vyriausybės
programą. Lemiamą reikšmę
šiai dešiniųjų centro koalicijos
pergalei turėjo tai, kad opozicinė
Socialdemokratų partija išėjo iš
salės ir nedalyvavo balsavime.
Socialdemokratai, kelias savai
tes vertę visuomenę spėlioti
apie savo ketinimus, nusprendė
toleruoti Klaus vyriausybę,
tačiau atsisakė ją aktyviai
paremti. Tik komunistai ir
ultradešinieji respublikonai
balsavo prieš Vaclav Klaus vy
riausybę.
L o n d o n a s . Neklausydamas
savo partijos prieštaravimų, Di
džiosios Britanijos ministras pir
mininkas John Major ketvirta
dienį pareiškė, jog visiškai
neatmeta galimybės Didžiajai
Britanijai prisijungti prie
kuriamos Europos valiutos są
jungos. Interviu dienraščiui
„The Times" Major pareiškė,
jog klausimu, ar atsisakyti Ang
lijos svaro bendros Europos
valiutos labui, ar ne, bus
diskutuojama dar artimiausius
50 metų, ir būtų neišmintinga
jau dabar pasitraukti iš dis
kusijos.

Lėšas į LVKB sąskaitas iki
ketvirtadienio buvo pervedusi
31 bi uždėti ne organizacija. Jei
gu nutarimas būtų vykdomas
sklandžiai, bankas galėtų nau
dotis 60 mln. litų kasdien.
G. Čiapas pripažino, kad
sąskaitų pervedimas vyksta
labai „lėtai ir įdomiai", nes
„pradėta daug samprotauti ir
priekaištauti"
Lietuvoje nustatyta tvarka
nedraudžia įmonėms turėti ke
lias sąskaitas keliuose ban
kuose. Tad realus pavojus, kad į
LVKB raginamos pereiti įstai
gos formalia; gali atidaryti
sąskaitą, tačiau apyvartą
vykdytų kituose bankuose.
LVKB laikinasis administra
torius sakė nemanąs, kad apie
sąskaitų pervedimus bus prane
šama visuomenei.

muitinę, O Kalvarijos ir Šeš
tokų postai priklausys Marijam
polės muitinei.
Nuo liepos 1 d., vykdant mui
tinės reorganizaciją, be Drus
kininkų, taip pat uždarytos
Švenčionių, Rokiškio ir Biržų
teritorinės muitinės. Viso
Gintautą* Tiapas sakė, kad
muitinių dabar liko 10, t.y. po
svarbiausia jog bankas gyvas,
vieną kiekvienai apskričiai.
jog nė prie vieno filialo nesiMuitinės pareigūnas sakė,
būriuoja indė minkai. Jis įsi
kad reorganizacija iš esmės
tikinės, kad po rugpjūtį vyk
keičia prekių priežiūros vietą —
siančio akcininkų susirinkimo,
iš pasienio prekių tikrinimas
kuriame bu? di-nominuotas ak
bei dokumentų įforminimas per
cinis
kapitalas bankas dirbs be
LATB laikinasis administratorius
keliamas į šalies vidų.
apribojimų
Gintautas Čiapas.

*m r&ą
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 27 d.
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Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

IŠ ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDŽIO
Ateitininkų rūmai Kaune
•»••

Ateitininkų federacijos v-bos
nariai š.m. birželio 20 d. posė
džiavo Ateitininkų namuose,
;*>J Lemonte. Posėdyje dalyvavo ir
iš Lietuvos atvykę adv. Jonas
Kairevičius ir jo žmona.
Adv. Kairevičius yra ateiti.,,[ ninkams padėjęs Ateitininkų
..«.
namų Kaune derybose ir tei
siniuose reikaluose. Federacijos
vadas Juozas Polikaitis priminė
, i'. valdybos nariams, kad Lietuvos
ateitininkai ir Kauno Technolo•"• gijos universitetas yra susitarę
~:
Rūmų vartojimo bendros pa„;
naudos sutartimi 10-čiai metų.
^.;
Pirmuoju aukštu abeji dalinasi.
n*Ten yra rastinės ir spaustuvė.
~:
Sale antrame aukšte (iš anksto
i.. užsisakant ir pažymint kalendo* j • • riuje) galima bendrai naudotis.
..v Trečiuoju aukštu naudojasi
•"• KTU ansambliai. Ketvirtame
-'
aukšte yra ateitininkų biblio.^. teka ir skaitykla. Penktu
aukštu naudojasi KTU.

rinktą vadovaujantį asmenį Š.
Amerikoje. Po struktūrų pakei
timo Europos ir Australijos atei
tininkai turbūt tiesiogiai pa
laikys ryšius su Federacijos v-ba
Lietuvoje.
JAV Darbo šventės savait
galio metu Dainavoje bus
stengiamasi sudaryti progą iš
girsti iš Ateitininkų tarybos
komisijos narių, grįžusių iš pasi
tarimų Lietuvoje. Prieš konfe
renciją visos sąjungos turės pri
statyti savo narių sąrašus Atei
tininkų fed. valdybai.

Jurbarko miesto bažnyčia 1996 m. pavasarį.

Nuotr. Alberto Kerelio

.GAMTOS DRAUGO"
»r
EKSKURSIJA NEMUNU

metais. Nidos vardas minimas
1437 metais. Kopų smėlis kar
tais užnešdavo esančias gyven
vietes, todėl nuo 1830 metų pra
dėti kopų sustiprinimo darbai.
Kad Nida yra sena gyvenvietė
sprendžiama iš to, kad ten ras
ta įvairių titnago dirbinių,
rastas žalvarinis kirvukas. Ne
toli Nidos 1933 m. įsteigta
sklandymo mokykla.
Mus apnakvino Nidoje. Nak
tis jūroje buvo nerami, todėl iš
ryto bėgome į pajūrį ieškoti gin
taro.
Kitas ir paskutinis sustojimas
laivu buvo Klaipėda. Apžiūrėję
uostą ir kelias žymesnes vietas,
autobusu leidomės į Palangą,'
kur aukščiausioje kopoje suda
rėm MA (moksleiviai ateiti-'
ninkai) iš gyvų kūnų, dalyva
vusių „Gamtos draugo" ekskur
sijoje, kurios metu susipažinome
su moksleiviais i š įvairių
gimnazijų. Kai tais pačiais
metais su dviem draugėmis ke
liavom po Lietuvą, buvo gera
proga pasinaudoti jų patarna
vimu aprodant įdomesnes gy
venvietes.
Paskutinė sustojimo vieta —
Kretinga, kur vyko religinis
susikaupimas po kurio visi
išsiskirstėm su savimi nešdamiesi naujas idėjas, patirtį ir
viltį kur nors vėl susitikti.
Stasė Vaišvilienė

„Gamtos draugas", populia niam ūkiui, žemės reformos
rus gamtos mokslų žurnalas, buvo palikta 400 ha. Dvaro
prof. Pr. Dovydaičio leistas kas rūmai yra parke, aukštame Ne
mėnesį 1930-1937 metais kaip muno krante. Dėl gražios padė
priedas prie žurnalo „Kosmos" ties, kurią paįvairina dvaro
ir „Ateitis". Tuo laiku žurnale rūmų bokštai, Raudonė yra vie
„Gamtos drauge" buvo spaus na žymiausių panemunės lan
dinama St. Kolupailos medžia komų vietų.
ga Nemuno monografijai. Prof.
Bažnyčia Raudonėje buvo pa
Pr. Dovydaitis nuo 1931 metų statyta 1932 m.
kasmet rengė ateitininkų eks
Jurbarkas, įsikūręs Mituvos
kursijas garlaiviu iš Kauno į ir Imsrės santakoje, istoriniuose
Klaipėdą, lankant istorines šaltiniuose minimas 13-tame
Stovyklos ir kiti reikalai
panemunės vietas. Šią ekskur šimtmetyje. Per Jurbarką vyko
Ateitininkų vasaros stovyklos siją jis pavadino žurnalo vardu:
kryžiuočių su žemaičiais kovos,
abipus Atlanto, tikimasi, bus „Gamtos draugas".
kaip ir prekyba su Prūsija,
sėkmingos. Gausios dalyviais
Vienoje tų ekskursijų, 1938 vėliau su Vokietija. 1828 m. or
jaunučių ir sendraugių stovyk
los Dainavoje. Lietuvoje — metais, ir man teko laimė daly dino buvo įsteigtas žirgynas,
pilis pastatyta XTV amžiuje. Di ARTĖJA STUDIJŲ DIENOS
Berčiūnų ir Telšių vyskupijos vauti.
Artinantis 110 metinėms prof. džiausia Jurbarko įžymybė yra Ateitininkų Studijų dienos
stovykos taip pat gausios. Tai
Pr.
Dovydaičiui, leiskite ke buvusio kunigaikščio Vasilčiko- Dainavoje vyks Darbo šventės
geros žinios, ypač asmenims,
liomis
mintimis apie tą ekskur vo dvaro parkas, per kurį teka savaitgalyje, rugpjūčio 30-ruggalvojusiems, kad ateitininkų
siją
pasidalinti.
Moksleiviai Mituva. Pagrindiniai dvaro sėjo 2 d. Dalyvių registraciją
veikla labai sulėtėjo. Stovyklose
ekskursijoms buvo kapelionų rūmai 1915 metais buvo sunai
Ateitininkai dėkoja kukliam galima pateikti daug žinių ir parenkami iš visos Lietuvos. Iš kinti, likusiuose pastatuose priima Lidija Ringienė, 50 Car
adv. Kairevičiui, kuris sakosi įžiebti entuziazmą.
1918 metais buvo įkurta „Sau riage Trail, Palos Heights, IL
Yra asmenų, galvojančių, kad Mažeikių buvome dvi ir viena lės" gimnazija. Iš Jurbarko ir jo 60463, tel. 708-361-2557.
.:~- tik pataręs, nieko nepadaręs.
buvusi mažeikietė iš Šiaulių
Lietuvos Ateitininkų federacijos laikas telkti išeivijos atei mokytojų seminarijos.
apylinkių yra kilę nemažai žy
valdyba yra patenkinta da tininkų archyvinę medžiagą.
M . JANINA JAKSEVtČIUS
Pirma sustojimo vieta buvo mių kultūrininkų. Gotikos sti
bartine tvarka, nors žinoma, Dabar ji laikoma dabartinių ir
JOKSA
liaus bažnyčia buvo pastatyta
ideali vizija būtų, kad pastatas buvusių valdybų narių namuo Zapyškis, kuris yra kairiame 1901-07 metais. Bokšte įkeltas •441 0. Putaofcl M . , CMcaao, IL
Rex. 70M22-7M7
-'.r. su laiku pilnai pereitų ateiti- se. Ateitininkų fed. v-bos posė Nemuno krante. Iki XV šimt didelis Amerikos lietuvių dova
mečio
pabaigos
ten
buvo
tik
gi
(1-312) 802-0221
džiuose
bus
toliau
svarstomas
.ui-.—ninkams. Tačiau, pagal įstatynotas varpas. Bažnyčia sudegė
Valandos susitarus
rios,
kurias,
Didysis
Lietuvos
išeivijos
ateitininkų
archyvo
į.j.'/i mus, pilnos nuosavybės dabar
kunigaikštis
Aleksandras 1940 m. didžiojo gaisro metu.
negalima atgauti. Šiuo metu klausimas.
Rambynas, jo tik likutis
EVERGP.EEN PARK X-RAY
R. Kubiliūtė dovanojo Sapiegai. Kaip mies išliko, didesnė dalis paplauta
reikia vadovautis sutartimis,
M . E. RINGUS RADIOLOGAS
telis
Zapyškis
buvo
žinomas
pasirašytomis su įgaliojimais
• 7 M S . Kadzto
1559 metais. Zapyškis garsus vandens griuvo. Rambynas ir jo
ūkinio saiko ribomis. Iš kitų
Tai.
apylinkės
dar
priešistoriniais
„GERO DRAUGO" savo
sena, gotiško stiliaus
miestų į šventes ar minėjimus
Valandos 9-5 kasdien
bažnyčia,
kurios statyba, dėl jos laikais buvo apgyventas, ką
EKSKURSIJA
•u,, atvykstantys ateitininkai turi
rodo
seniausi
radiniai
siekią
DR. DANA M. SAUKUS
labai storų sienų, nukeliama
-.. susirinkimo vietą Ateitininkų
DANTŲ GYDYTOJA
Nelabai seniai ateitininkai net į Vytauto laikus. Daug nuo 600-500 metų prieš Kristaus gi
namuose ir gali ten prisigiaus10442 W. Cerma* M.
mimą.
Apie
Rambyną
yra
išlikę
moksleiviai Lietuvoje, vadovau stolių bažnyčiai padarydavo Ne
Wi1eHiHir, IL 30103
:'.: ti.
jami prof. Prano Dovydaičio, muno potvyniai. Zapyškio daugybė padavimų apie čia bu
T * . 708-831-1113
Šiuo metu Ateitininkų rūmų organizuodavo „Gamtos drau bažnyčia yra vienas įžymiausių vusią senovės lietuvių šventovę.
Valandos pagal susitarimą
;;
klausimas turi gerų rezultatų. go" ekskursijas. Tuo metu šios architektūros paminklų, ji nebe Ypač Rambyną išpopuliarino E.
UNAS A MDRYS, M.D.
-<-•• Pagal Federacijos vadą, Kauno ekskursijos buvo ypač svarbios, naudojama, stovi kaip isto- Gisevijus, rinkdamas padavi
Opntalmologas/Akių Chirurgas
mus ir kitą medžiagą. I tą šven
Technologiniam u-te yra nes krašto vyriausybė draudė rinis-muziejinis paminklas.
tovę atvykdavę būsimieji valdo
„; susibūrusi studentų ateitininkų moksleivių ateitininkų veiklą.
CHIcaaa Mdga, IL $0410
Veliuona turi du pilia vai aukoti dievams, pasisemti
7M4M-SS22
grupė. Universitetas mato, kad Ekskursijos sudarė sąlygas
414t W. 83rd St
<•
iš kitų miestų atvykstančių moksleiviams bendrauti ir kalnius, vienas jų pavadintas išminties, sužinoti savo ateitį ir
312-738-7708
;~ ateitininkų tarpe gali atsirasti supažindino jaunimą su Lie Gedimino kalnu, kuriame, pa prašyti palaimos savo žygiams.
gal
padavimą,
jis
esąs
palai
DR. KINNtTH J . YERKES
Rambyne, įsigalėjus ordinui
būsimų šio universiteto tuva, puoselėjo jo tautinį auklė
Dr. SOS DOKHANCHI
studentų. Abi pusės sutaria, kad jimą. Prof. P. Dovydaitis su dotas, žuvęs mūšyj su kryžiuo 1276 m., šventoji ugnis buvo už
Dantų Gydytojai
šio istorinio pastato negalima ruošė keturias tokias ekskur čiais ties Veliuona. 1925 metais gesinta, didieji ąžuolai iškirsti,
Pensininkams nuolaida
naudoti komerciniams tikslams. sijas (1931-35 m.) garlaiviu Ne ten pastatytas paminklas, kurį kriviai ir vaidilutės saugoję
4007 W. 59 St., Chicago, IL
lankiau ir komunistų metais, šventąją ugnį pasitraukę į
Ateitininkų federacijai rūpi muno upe.
Tai. 312735-0580
žolėmis apaugęs, vos suradom. krašto gilumą. Prieš palikdami
ten įsteigti tikrą skaityklą.
4707 S. Gilbert. LaGrange IL
Šių laikų moksleiviai gali būti 1930 metais atidengtas Vytau kalną kriviai metę prakeikimą
Tai. 704 302 4417
Turima daugiau negu 10,000
lyginami su Dovydaičio laikų. to Didžiojo paminklas, kuris ir visiems, kurie mėgins drumsti
svarų knygų. Jos dabar san
Kak. tat PSSSSSSS
Nors dabar moksleiviams ne komunistų metais stovėjo nenu šventojo kalno ramybę.
Namu, 847-301-3772
dėliuose, kol bus nupirktos ir sudraudžiama bendrauti, kitos griautas. Kita Veliuonos įžymy
DR. PETRAS ŽUOBA
.» statytos lentynos. Tikimasi
sąlygos, kaip: draugai, mokyklų bė yra Vytauto Didžiojo statyta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
„Aušros" laikotarpyje, pra
dosnių aukotojų, kurie įgalins
renginiai, darbai, nuotoliai tarp mūro bažnyčia. 1926 metais te dėjus giliau žvelgti į Lietuvos
•745 Wttt 83rd Otrea*
Lietuvos ateitininkus skaityti
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p p • 6 v. p p.
laivų, kliudo moksleiviams susi bebuvo jos mūro stulpai prie senovę, aušrininkas Martynas
mūsų paaukotus leidinius ir
Kitomis dienomis — susitarus
eiti, diskutuoti ir smagiai kurių šventadieniais pririšdavę Jankus ir kiti veikėjai atkreipė
dirbti mokslinius darbus Atei
praleisti laiką drauge. Todėl šią nedorėlius. Nemuno krantai dėmesį į Rambyno kalną, kur
SUNG L CHOU, M.D.
tininkų rūmų skaitykloje.
vasarą Dainavoje įgyvendinsi prie Veliuonos buvo gyvenami buvo pradėta ruošti šventės, ypač
Vklatto HQOS, akupunktūra
me „Gerojo draugo" ekskursiją. naujajame akmens amžiuje, ką Joninės. Kasmet Birutės drau
HOLYCROSS
Konferencija ir komisijos
Šia ekskursija sudaromos sąly liudija apylinkėse surasti septy gija, vėliau kitos organizacijos,
PHYSICIANS PAVIUON
darbai
gos moksleiviams pabendrauti, ni akmeniniai kirvukai.
3 fl. South, East Suttao
ruošė tautines šventes su
sportuoti, nelankyti paskaitų,
Ltthuanion Plaus Ct.
prakalbomis,
deklamacijomis,
Ateitininkų specialios komi
Raudonė minima Ordino
kartu pilis statyti, dainuoti ir
st CoMforrtla Ava.
chorais
ir
vaidinimais.
Vėliau
sijos nariai iš Šiaurės Amerikos
šaltiniuose 1360, 1366 ir 1420
kai ko išmokti...
CMcaffO,
IL S0S2S
pradėta
ruošti
stovyklas.
Marty
š.m. liepos mėn. pabaigoje ar
metais. Nepriklausomybės me
(312)4714142
Visa
tai
vykdyti
MAS
CV
pa
no
Jankaus
sumanymu
1928
m.
rugpjūčio pradžioje tikisi vykti
tais čia buvo valsčiaus centras,
Kalbamo llatuvtikal
į Lietuvą pasitarimui su tarybos kvietė Dainą Čarauskaitę, pieninė su sūrių gamykla, spi buvo pastatytas mažas aukuras
• • • • • • • • • • •
nariais Lietuvoje. Ši komisija Viliją Gražulytę, Lorą Krumply- rito varykla, malūnas, pradžios ir pradėta „Amžinoji kalno kny
svarsto ateitininkijos ateities tę, Juliją Šukytę, Dalių Dunčą, mokykla, paštas. Raudonė kū ga", į kurią pasirašydavo visi
MOLY CftOSS FAMILY
struktūros projektus. Manoma, Gytį Vygantą, Harį Subačių ir rėsi buvusiame didelio dvaro čia atsilankę.
MEDKAL CENTER
kad šie nariai turės progos daly kitus svečius būti vadovais, centre, kuriam, kaip pavyzdiMūsų apsilankymo metu M.
74SW. 31atSL
vauti Ateitininkų tarybos narių talkinti Dovydaičiui šioje
Jankus šventė 80-ties metų su
CHrCAOO, IL ffOSIS,
posėdyje Be to. rugpjūčio 8-10 ekskursijoje. Mūsų ekskursijos linka kasdien puošis kitomis iš kaktį. Jis pats aprodė mums
(312r22S-OSfS
d. vyks Lietuvos Ateitininkų „Dovydaitis" bus komendantas kabomis, vaizdeliais, papuo kalną, pasakojo su juo susijusius
112730-4477
vadovybių pasitarimas, kuria Paulius prof. Dovydaitis Gra šimais, kad stovyklautojai atsitikimus. Visi pasirašėm
Oec 70O-24O4M7 arba 780-240-0081
žulis.
jaustųsi lyg atvykę į kitą knygoje.
me dalyvaus sąjungų ir vys
DR. L DCCKYS
MAS CV savaitei išnuomavo vietovę.
kupijų vadovai. Nors Ateitinin
Nida nedidelis žvejų bažnyt
GYDYTOJA M CHIRURGĖ
kų konferencija nukelta į 1997 „garlaivį", kuriuo plauksime
Mieli moksleiviai, stovykloje kaimis ir vasarvietė. Bažnyčia
NERVŲ m EMOCINĖS LIGOS
m. sausio mėn., Š. Amerikos Nemunu nuo Kauno iki Palan laukiame jūsų ir gero vėjo, todėl gotiško stiliaus. Vietovė iš
Valandos pagal susitarimą
ateitininkai turi rimtai svars gos. Aplankysime visas isto ilgiau nelaukdami registruo šiaurės, vakarų ir pietų apsup
rines
vietoves
Nemuno
pakran
tyti apie savo veiklos ir vado
kitės paskambindami Gailei ta aukštų kopkalnių. Iš vienos
DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
vavimo formą po konferencijos. tėje, taip, kaip prof. P. Dovydai Černiauskaitei, tel. (708)pusės yra Baltijos jūra, kitoje
čio
laikų
moksleiviai.
Tai
įgy10300
Waat Ava., Ortai*
pusėje
—
Kuršių
marios.
Kry
Kokie bus mūsų ryšiai su Fe
488-1272. Iki pasimatymo eks
708-940-0100
vendinsim
kiekvieną
šios
eks
žiuočių
ordino
dokumentuose
deracijos valdyba Lietuvoje —
kursijoje!
Valandos kasrĮen. dakyrut savaSgaltua
kursijos
dieną.
Dainavos
ap
per sąjungas ar per mūsų iš
Gailė Č. Nida (Noyden) minima 1385
w9^W

• • R*sMjsjajjjjES€i

***»••

DRAUGAS
(U8P8-101000)
THE LTTHUAN1AN WOHLD WIDE DAILY
Publiahad daily asoapt Sundays and aioodays. legal Holidaya, the
TueadayifollovringMonday ohsarvanra of legal Holidaya aa wll a» Dac.
26U>«i^J«n-2ndbyU^lJthManianCatholkPraiaSociety,464SW.63rd
Street, Chicago, IL 60820-668B.
BJassaaVaanaajasaajs. p"d «*rhifgą n.«nl aJoM—Į iMiKng aSĮ—
SubachptioD Rata* $96.00. Poreign conntriaa $110.00
Poetmaatar Send addraaa chaafta to Draugą* - 4645 W 63rd St.,
Chicago, IL 80029.
Pakto išlaidas matinant, pakvitavus*! tai gautas prenumerata*
neaiunciimi. Ant DRAUGO pri* kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, patylima, iki kada yra iriai mnk ėjas.
DRAUGO pMaauaiiata i n k a i s i i anksto

metama H meti)
JAV
$05.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida;
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00 $45.00

3 men.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00

Užsakant | Uettrvą

(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant į ntaionj
oro paita
Tik šeštadienio laida

$100.00 $55.00
$65.00
$600.00 $250.000
$100.00 $86.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Kuštelia
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
/ • Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; ieatadienisii nedirba.
• Badakcga ui skelbimų turini
Skelbimų kainos prigavus prašymą ką
nors skelbti.

DR. V. J. VASAiTIENi
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. 03 SL, aVaTtsonfc, IL
Tol. 70S-423-S114

Valandos pagal susitarimą

Kak. t a i . (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S KatJsJa Ava.,
IL 00042

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.

DR. EUGIJUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
10000-107 S t

0 U U H . VAK. INMANOJC
M O a r i u 0. Beno, O.O.O.
Ba9w • •

CaVMIfrMS

P*4a.

TaL 015-720-1004
P^BENES*- PVBj#^p^Es>e Bs>

W

S

Kak. (210) 020-1002
Valandos pagal susitarimą

M

Tat 700-001.0010

DAUA A. CEPELE, D.D.S

DR. RAMUNE MACOS JAUtKAS

DANTŲ GYDYTOJA
7010 W. 171et
Ttnlay »»ark, H. 00477
(700) 014-0071
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
0300 0.
Htekocy
TaL (700) 000-2101

Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA

OR. VILIUS M I K A m t
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MSOTCAL CUSISC

(skersai gatves nuo
Good Samaritan ligonines)

1 SMS—127 M., t s n a t , tL M4S*
Priklauso Palos Community Moeprtsl
Sitver Crcee HcspNai

Daemara Otava, IL 00010
TaL 700 300 3113
Valandos susitarus

TOL gos aa*
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

OR. VILMA KERELYTĖCnirooraktinrs gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Tai. 312-000-2002
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd.. trečd. ir
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BrIOisvIsa, IL 00400
Valandos pagal susitarimą

Sumokama po vizito

EUOENt C. DECKER, DOS. PC.
4047 W. 103 OL, Oak Lava, IL
Pirmas apyl su Northmrestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys danus už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) tai.
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Skausmo gydymo specialistai
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DALLAO PmmOKIO, MO
312-738 0000
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047-710-1212
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DR. A. B.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
. M OL Tat (708) 4S04101
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S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Pirmd. 3v p.p. -7v.v.; antrd. 12:30-3v. pp.
trecd uždaryta: ketvd 1 - 3 v. p p
penktd h SeSM 9 v. r - 12 v p p
0122 0. Katate Ava.,
(012)770 0000 arba(312)100 I M I

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ
DANTŲ GYOYTOJAS
21470 0. Mabt OL

TaL 700-7404023
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETRBlKiŠ~
DANTŲ GYDYTOJA
^ M M J E j taV PaEE«pBErtB| OSEtv* PoSBJEfClSj* P M B E S , 0a»

DR. JOVITA KERELIS

1 mylia į vakarus nuo Kartam Ava.
TaL (700) 188 H M
Valandos pagal susitarimą

3315 W. 5601 St.. Chicago. IL
TaL (212) 470-2112
9525 S 79m Ava . Hickory HMt. IL
TaL (700) 000-0101
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
0122 0. Kepalą
Vai: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v. p.p

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1440 0a. OOBl * * • . , OaaaOO
Kasdien 1 iki 7 v.v.
Išskyrus trecd., seitd 12 iki 4 v p.p.

i tai. 312-770-2000

ODMUNDAS VdlNAS, UJO., S.C.
Spaciaryb* — Vidaus Hgų oydyio»as

0R. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
171 tahsOsi OL, OUsaaret, 0.00120
700-041-2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tst 700 034 1101

SURENDSR LAL, M.D. "
Specialybe — Vidaus Hgoa
7722 O. Katate Ava.,
CMaeąs. K. 00002
TaL 312-404-2122
valandos pagal susitarimą
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DANTŲ GYDYTOJA
3000 OBjptOanO Ava., Ola. 201

Kalbame lietuviškai
0100 0. Arenai Ava. (prie Amtin)
Valandos pagal susitarimą

TaL (212) 100 H M

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

i Ava., i
>B><
Tai. 700-027-4

JI

Valandos pagal susitarimą

Danutė

Rimties valandėlė

Sveikiname J. Jankų!

PASLĖPTAS LOBIS
Paskutiniu šio sekmadienio
Evangelijos (Mato 13:44-52)
sakiniu užbaigiamas trečiasis
didysis Jėzaus pamokslas Mato
evangelijoje. Bet tuo sakiniu
pats evangelistas susumuoja ir
savo pagrindinį supratimą apie
religiją, apie jos puoselėjimo ir
skelbimo tikslą: „Kiekvienas
Rašto aiškintojas, tapęs dan
gaus karalystės mokiniu, pana
šus į šeimininką, kuris iškelia
iš savo lobyno naujų ir senų
dalykų". Mato evangelija pasi
žymi tuo, kad nuolat pabrėžia ir
parodo, kaip įvykiai Jėzaus ir
pirmykštės tikinčiųjų bendruo
menės gyvenime išpildo Senojo
Testamento pranašystes. Tuo jis
stiprina ir mūsų tikėjimą, kad
jo pažadas išgelbėti pasaulį
tebesipildo iki mūsų laikų, jei
tik suvoksime Dievo karalystės
paslėptą lobį mūsų gyveni
muose.
Palyginimui apie paslėptą lobį
Jėzus kalba apie dangaus kara
lyste, kad senojo žydų tikėjimo
dirvoje buvo rastas didžiulės
vertės perlas: dangaus karalys
tės gyvenimas jau čia, žemėje,
įgalintas Jėzaus gyvybės auka,
ir kad dėl jo verta viską paauko
ti. Su šiuo naujuoju gyvenimu
yra kaip su ežeran metamu tin
klu, užgriebiančiu įvairiausių
žuvų. Norint gyventi dangaus
karalystėje, tenka išmesti vis
ką, kas nesiderina su jos gyve
nimu. Nutarus sekti Kristumi.
tenka padaryti lemtinga spren
dimą, išrankioti iš savo
gyvenimo visa, kas bloga, ir
išmesti.
Bet pirmasis skaitinys i š pir
mosios Karalių knygos 11 Kar
3:5, 7-12) mums primena, kad
nevisada lengva pažinti, kas
mestina, kas ne. Visi vienu ar
kitu metu esame atsidūrę ke
buose padėtyse, kuriose galime
Dievui tarti, kaip valdyti prade
dantis, kuriose galime Dievui
tarti, kaip valdyti pradedantis
karalius Saliamonas: „Bet aš
tebesu labai jaunas ir nemoku,
kaip pridera elgtis karaliui".
Jei norime išmintingai gyven
ti, valdyti, tvarkytis, pats
Dievas turi mums duoti išmin
ties, kad galėtume padaryti
gerus sprendimus. Šio sekma
dienio skaitinius komentuojan
tis kun. Carroll Stuhlmueller
pastebi, kad antrame skaitiny
je šv. Paulius Laiške romie
čiams (Rom 8:28-30) rašo, kad
„viskas išeina į gera mylintiems
Dievą". Bet šiame tekste svar
bu pastebėti žodžius, kurie
nurodo ir sąlygas, nuo kurių
priklauso, kad viskas išeis į
gerą: 1. kad mylime Dievą, 2.
kad Dievas savo valia mus
pašaukė, 3. kad pašaukdamas (o
Dievas tai daro įvairiais būdais:
per Bažnyčią, per kitus žmones,
per įvairias gyvenimo aplinky
bes) mus ,,iš anksto" 't.y.. pir
masis — ne mes Dievą randame,
bet jis pirmasis mus pašaukia,

kad galėtume jį „rasti") paskyrė
mus tapti panašiais į Jėzų, ir 4.
mus „nuteisino" (t.y., padare
teisiais Dievo akyse) ir iš
aukštino. Ir visa tai be mūsų
nuopelno — už „ačiū" — dėl to,
kad, atsiliepdami į Dievo Dva
sios veikimą mumyse, prašėme
Dievo malonės ir, ją gavę, įgy
vendinome.
Tačiau, net ir jaunas būda
m a s , Saliamonas žino, kad
tautos valdymas nėra leidimas
sauvaliauti. Jis pripažįsta, jog
gavo valdyti paties Dievo sau
išsirinktą tautą. Užtat ir prašo
paties Dievo pagalbos: „Tad
duok savo tarnui nuovokią širdį,
kad jis tavo tautą mokėtų val
dyti ir gera nuo pikto atskirti".
Tą nuovoką Dievas duoda ir
mums — per mūsų tikėjimą, per
pamaldų Šv. Rašto skaitymą,
maldoje, net ir pokalbiuose su
kitais žmonėmis. Visose tose
aplinkybėse galime rasti „pas
lėptą lobį". Bet tos išminties
įžvalgos švysteli ir po minutės
nebepasiekiamai pranyksta, jei
nesiimame veiksmo ją įgyven
dinti. Jei ji nesukonkretinama,
jos prisiminimas nublanksta,
užsimiršta ir pasilieka tik
kaip praleistų progų gailes
čio šešėliai.
Kaip prasiveria dangus su
įžvalgos ir supratimo šviesa,
būtina tam dirvoje lobį radu
siam žmogui „viską parduoti",
nes tokios įžvalgos, su palankio
mis aplinkybėmis jas įvykdyti,
ateina tik kartą gyvenime. Jos
duoda pasirinkti vedybinio
gyvenimo, vienuoliško gyveni
mo ar pasaulietiško pasaukimo
galimybę. Jos gali ateiti ir
suparalyžuojančios ligos ar kitos
didelės nelaimės metu. Bet kad
galėtume priimti Dievo naują
kvietimą, turime praeitį palikti
praeity ir žengti visai nauju
kelio.
Tenka daryti ryžtingą spren
dimą, bet ne skubotą. Ir kaip
Saliamonas, turime maldoje
Dievui prisipažinti, kad esame
nepatyrę, kad esame reikalingi
jo pagalbos ir išminties, ir už tai
ryžtamės viską paaukoti. Tokio
prašymo Dievas negali atmesti.
Saliamono nuoširdumas ir mei
lė Dievui taip patiko, kad
Dievas jam atsakė: „Aš tavo
prašymą noriai patenkinsiu:
duodu tau širdį, išmintingą bei
supratingą, jog iki tavęs dar
nebuvo ir po tavęs nebus tokio,
kuris tau prilygtų".
Kai mes pagaliau kreipiamės
į Dievą pagalbos, jis jau būna
žengęs pirmąjį žingsnį, mūsų
gyvenimo dirvoje iš anksto
paslėpęs nuostabų lobį. Per savo
gerus norus mes jį randame ir
t u o m e t jau stojamės prieš
pasirinkimą, kuris su Dievo
pagalba visuomet išeis į gera, jei
mylėsime Dievą ir pagal jo
skatinimus, su jo pagalba gy
vensime.
Aldona
Zailakaitė
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Kitose klasėse — tai matematika, tai vokiečių kal
ba, tai fiziką. Rodosi, dėstyme neprašokau šeštosios
klasės, nes pačias viršūnes buvo pasirinkę direktoriai
ir kitos įžymybės.
Keli žodeliai apie gimnazijos didžiuosius. Pirmasis
direktorius buvo dr. A. Darnusis. Jam iš Kempteno iš
vykus, pareigas užkrovė Romualdui Zalubui, astro
nomui, vėliau, jau Amerikoje, gavusiam astronomuos
daktaro laipsnį. Labai ramus, iki kaulų rimtas ir tei
singas žmogus. Vienas vicedirektorių buvo Jonas
Eidėnas. Caro laikais baigęs medicinos studijas, Pirmo
jo pasaulinio karo metu gydęs sužeistuosius, grįžo Lie
tuvon. Kadangi tada nebuvo pakankamai pasiruošusių
mokytojų, Salia gydytojo profesijos pradėjo gimnazijose
dėstyti lotynų kalba, higieną ir biologiją. Turbūt jam
darbas su jaunimu patiko. Pamiršo mediciną ir di
rektoriavo įvairiose gimnazijose. Plikas, apvalokas,
dviejų mokinių tėvas, pajuokaująs ir nebijąs klasėje sena
mada sušukti:
— Jūs ten, mergos! Nesiraivykite kaip telyčios pavė
syje!

Bindokienė

Nors dažnai kalbama, kad, iš
bėgdami iš tėvynės, artėjant
antrajai bolševikų okupacijai
1944 metais, praradome viską,
bet tuo prasilenkiama su tiesa:
kartu su tūkstančiais pabėgėlių
Vakaruose atsidūrė ir nepapras
tai vertingas mūsų tautos
kultūros lobis — daugybė rašy
tojų ir poetų. Bereikia atsivers
ti storą, 1992 m. Čikagoje
Lituanistikos instituto išleistą,
„Lietuvių egzodo literatūra
1945-1990" (redagavo Kazys
Bradūnas ir Rimvydas Šilbajo
ris), ir net nepagydomi skep
tikai įsitikins, kokie turtingi
mes buvome Antrojo pasaulinio
karo pabaigos laikotarpiu.
Tiesa, kai kurie rašytojai ir
poetai, atsidūrę Vakaruose, te
Ne „pelėsiais ir kerpėm apaugus antai' , tkt jau restauruota ir turistų mielai lankoma, garsioji
buvo visiški „pradžiamoksliai",
Trakų pilis iš kiemo pusės.
vos pradėję savyje atrasti
Nuotr. Alberto Kerelio
pirmuosius talento bruzdėjimus,
bet kokių, o turinčių 50 metų vos pajutę mūzos sparnų suplas
politinio darbo ir kovos patirtį. nojimą savo sieloje. Juos su
Tai didžiulė politinė jėga ir ji, o brandino svetimos šalys, užgrū
ne komunistai, atskirta nuo dino didžioji netektis, gimtojo
DR. R. GAJAUSKAITĖ
Lietuvos politikos ir valdymo. krašto praradimas. Visus dva
(Tęsinys)
Jeigu komunistai nepatektų į sinius bei fizinius sukrėtimus,
„Baltų apykaklių" nusikals
Neturime specialaus radioak
pergyvenimus juk reikėjo
tyvųjį užteršimą reglamentuo tamumas — ypač pavojingas Seimą — būtų galima teisėtai, išsakyti prozos eilutėmis, išlie
jančio įstatymo, todėl buvo gali Lietuvos valstybingumui, nes įstatymu pagrįstais, būdais pra ti poezijos posmais, kad il
ma suplanuoti Ignalinos AE jie patys vykdo įstatymleidystę, tęsti ekonominę reformą (turto, gainiui, sąlygoms susiklosčius ir
tektoninėje zonoje, o planuotojų taigi „stabilizacija" įstatymų žemės grąžinimą ir privatiza vis neatsivėrus durims grįžti
negalime net pavadinti nusi priėmime, o tai jiems garan ciją) ir taip garantuoti Lietuvos namo — į tėvynę — pajėgtų jau
tuoja nebaudžiamą turto „prich žmonių pragyvenimo lygį bei jų
kaltėliais!
vatizaciją", finansines „machi iniciatyvą, atgaivinant Lietuvos sukurti sau bei savo šeimai
Neturime įstatymo, todėl AE
normalesnį gyvenimą.
nacijas" ir. aišku, gamtos nio ūkį.
suplanuota Nacionaliniame kojimą. Kai nėra įstatymo —
Verta dar kartą pabrėžti:
Jeigu komunistai nepatektų į
parke, pačioje gražiausioje nėra ir kalto. Nėra ir atsakomy Seimą — būtų galima priimti kokie turtingi anuomet bu
Lietuvos rekreacinėje zonoje — bės. Lieka akivaizdžios tik nei būtinus įstatymus, teisingai vome, besidalindami mūsų kū
o projektuotojų negalime net giamos pasekmės. Mums vi reglamentuojančius finansinę ir rėjų talentu, jų kūrybos spin
pavadinti nusikaltėliais!
ūkinę veiklą, kas užkirstų kelią dėjimu! Buvo leidžiama knyga
siems.
valdininkijos
sabotažui, įvai po knygos, poezijos rinkinys po
Nėra įstatymo — todėl savų
Vienintelė
išvengiamoji
riems
finansiniams
nusikalti rinkinio ir nereikėjo raginti
kadrų neparuošimas — ir vėl ne „baltaapykaklinio" nusikals
nusikaltimas. Tegul valdo AE ir tamumo mažinimo galimybė — mams ir nebaudžiamam Lietu lietuvių, kad tas knygas pirktų,
kad skaitytų. Rašyto-spausdinLietuvos likimą migrantai, rinkimai. Būtina juos išelimi- vos turto grobstymui.
to
žodžio meilė, atsinešta per
Jeigu komunistai nepatektų į
kurių nelojalumas buvo kelis nuoti iš politikos ir valdymo.
vandenynus
iš tėvynės, dar ne
kartus per referendumus ir rin
Rinkėjai šį kartą jau turėtų Seimą — būtų galima sure buvo išblėsusi. Tai atsitiko daug
kimus pademonstruotas. Ir vėl būti įsisąmoninę, kad, 50 metų guliuoti Ignalinos AE eksplo
nėra kalto už šią nepataisomą valdę komunistai (persikrikštiję ataciją, uždarymą bei radioakty I vėliau, o apdulkėjusios knygos,
užsilikusios spaustuvių archyvų
žalą.
j LDDP, LSDP, LSP, liberalus, viųjų atliekų laidojimą taip, kad lentynose, liudija, kad mes savo
tai negrėstų nei lietuvių tautos
Nėra įstatymo, todėl neūkiš Ūkio ar Moterų partijas) — vie genocidu, nei kaimyninių vals tautos brangųjį palikimą iškeikumas AE pasiekė branduo naip šneka, o kitaip daro. Todėl tybių radioaktyviuoju užter tėme j modernaus gyvenimo
linės kasetės pavogimo lygį (jau Visi sąrašai ir pavieniai kandi šimu, nei dar viena kontinente niekučius.
nebekalbant apie radioaktyvius datai turėtų būti vertinami katastrofa Europoje.
Iš dalies ir gerai, kad mūsų di
vamzdžius, vielas ir t.t., papli pagal darbus. Ir tik.
dieji
kūrėjai, nuvarginti metų
Jeigu komunistai nepatektų į
tusias po visą respubliką) — ir Jeigu komunistai nepatektų į
Seimą ir valdymą — būtų likvi naštos, vienas po kito tyliai
nėra kalto!
Seimą — būtų galima tikėtis duotas „baltų apykaklių" nusi pasitraukė į amžinybę — jiems
Nėra įstatymo — todėl Ignali priimti desovietizacijos įsta kalstamumas. Pasibaigtų ypa nereikėjo pajusti antrosios — gal
nos AE gaminama elektros tymą, kurio pagalba komunistai tingai pavojingų nusikaltėlių dar skaudesnės — netekties, kai
energija parduodama 3-6 kartus būtų išskirti iš Lietuvos amnestavimas. Lietuvos gyven lietuvis atsisakė savo įgimto
sios meilės knygai, ne kieno
pigiau užsienio vartotojui negu politikos ir valdymo. Tai vienin tojai pasijustų saugiau.
telis
kelias
išgelbėti
Lietuvą
iš
verčiamas, grasinamas, drau
saviškiui. O tai reiškia, kad
Jeigu...
vargo,
skurdo
ir
ekonominės
skolinamės iš užsienio valiutą ir
O juk „baltapykaklinis" nusi džiamas, o daugiausia savano
priklausomybės
nuo
Rusijos
gaminame savo skolų sąskaita
kalstamumas (sabotažas, kyši riškai. Laimė, ne visi taip leng
kuro
resursų.
Taip
padarė
pigią elektrą kaimynams, kas
ninkavimas, neteisėta priva vabūdiškai nusisuko nuo kūrėjų
Čekija
—
ir
ji
vienintelė
iš
poko
vadinama „monkės bizniu". Ir
tizacija ir pan.) — šiemet nuo ir jų talento vaisių. Turime dar
munistinių
valstybių
šiandien
vėl gi negalime pavadinti
mūsų pačių priklauso. Tik mes, ir kitaip jaučiančių, tik gaila,
nusikaltėliais tų, kurie Lietuvos nebeskursta, o gali garantuoti rinkėjai, galime pabaigti ko kad daugumas jų gerokai per
vardu perpumpuoja valiutą iš savo piliečiams pragyvenimą. munistinį „renesansą' ir nebe
LIETUVIŲ, LATVIŲ IR
Vakarų į Rytus ir griauna mūsų
Jeigu nepatektų komunistai į rinkti jų į Seimą. Tik mes, ko
ESTŲ
KALBAS GALIMA
valstybės ekonomiką.
Seimą — būtų galima grąžinti munistų pažadais apgauti ir dar
STUDIJUOTI
Nėra įstatymo ir niekas ne pilietybę lietuviams užsienyje. kartą nuskurdinti, galime ir
VAŠINGTONO
skaičiuoja į elektros savikainą O tai reikštų, kad ne likusių turime jų neberinkti į Seimą.
UNIVERSITETE
AE uždarymo kaštų bei radio Lietuvoje okupantų balsai Mes galime tai padaryti. Ir pada
a k t y v i ų a t l i e k ų laidojimo lemtų Lietuvos likimą! Tai rysime. Lietuvos valstybingumo
išlaidų. O Lietuvos vartotojus reikštų, kad prie demokratijos ir savo vaikų ateities vardan.
Prieš mėnesį Seattle įsteigtas
ragina ir vasarą mokėti už atstatymo Lietuvos prisidėtų
Baltijos studijų rėmimo fondas.
(Pabaiga) Fonde jau yra 50,000 dolerių.
šilumą, kad pigiau būtų žiemą! dar pusė milijono balsų. Ir ne

„BALTOS APYKAKLĖS"

Antrasis vicedirektorius, Balys Graužinis, Lietuvoje
buvo pradžios mokyklų inspektorius ir gimnazijos vice
direktorius, visą amžių praleidęs jaunimo švietimo dar
buose. Aukštas, rimtas, apgalvojąs kiekvieną žodį, ver
tas pasitikėjimo, tvarkingas ir griežtokas, tačiau be
garsių tonų.
— Tai ką tu ten, berneli, veiki? Negražu taip triukš
mauti, — ramiai, beveik pašnibždom, įspėdavo nusi
kaltėlius, smarkiau koridorium prabėgusius. Jauni
mokiniai jam paklusdavo, vyresnieji su juo mažai turė
davo ryšio.
Sėkmingiausiai darbas vyko, kai gimnazija persikėlė
j Pilies kareivinių kieme stovėjusį vienišą, tuščia me
dinį baraką. Užteko vietos, šviesos ir švaros, karią
išmokome patys prižiūrėti. Tik žiemą nebuvo šilumos.
Todėl mokiniai ir mokytojai vilkėdavo po kelis megz
tinius, jei turėdavo, apsiaustus ir pustydavo rankas Bet
mokslo šviesa, kuri nešildė, buvo brangesnė už nepa
togumus. Mokiniai stengėsi ir dirbo. Iš kitos pusės, čia
pat buvo tėvai, turį laiko į savo mielus ir jaunus vai
kučius mesti akį. Kempteno gimnazijoj vystėsi rimtas
darbas. Joje būdavo apie 110-130 mokinių.
Kas dėstė?
Kun. Juozas Panavas, jaunas Vilniaus krašto lie
tuvis, buvo gimnazijos kapelionas ir tikybos mokytojas.
Stasys Ivaškevičius, dr. Alfonsas Sešplaukis, Ona

Krakauskaitė — lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.
Anglų kalbą mokiniams skiepijo inž. Kazys Daugėla,
Leonardas Valiukas ir Aleksas Radžius. Vokiečių kalbą
dėstė dr. A. Sešplaukis ir V. Volertas. Lotynistas buvo
vienas, galingasis vicedirektorius Jonas Eidėnas.
Matematiką pirmajai laidai, kai ji susirinko į Kemp
teno gimnazijos aštuntąją klasę, dėstė prof. Stp. Kolu
paila. Šiam jaunimui išėjus, išėjo ir profesorius į kitus
darbus. Jį pakeitė direktorius R. Zalubas, o kitose
klasėse dėstė B. Graužinis, V. Volertas ir Augustinas
Ališauskas. Štai ką apie fiziką rašė a.a. Leonardas Žit
kevičius: „šyla oras, skečias kūnai, raižo debesis
perkūnai. Bildu bildu din dalan ir pataiko žurnalan".
Apie šiuos dalykus gimnazijoje aiškindavo inž. Kazys
Gasparėnas, pik. Petras Žukas ir V. Volertas. Istorijai
buvo Staniulis, darbeliams — Rimkevičienė, muzikai —
Praleika, filosofijai — Cezaris Surdokas, kūno kultūrai
— Špokevičiūtė ir Juozas Rudvalis, geografijai —
Graužinienė ir Rudvalis, paišybai — Jonas Paštukas ir
Steponas Makarevičius. Gimnazijos raštinę su bu
halterija tvarkė Jonas Kazickas.
Apie mokytojus galima ir šiek tiek apkalbų paskleis
ti. A. Sešplaukis ir 0 . Krakauskaitė — kuklumo pavyz
džiai. Net abu glausk prie širdies... A. Radžius išskrido
į mėnulinės poezijos erdves. Inž. Kazys Daugėla, santū
rus, inteligentiškas, pilnai įtikėjęs fotografijos galia, gra
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pusamžj persiritę ir stengiasi
mažinti žemišką)) bagažų, o
pirmiausia vietos, deja, pritrūks- ta lietuviškai knygai. Bet skai
tyti jie tebemėgsta. tebevertina
literatūrą ir jos kūrėjus. Kad
taip tikrai yra, pajuntame, kai
„Draugo" puslapiuose (at
karpoje ar šeštadieniniame prie
de) spausdinamas tvirtas, įdo
mus kūrinys, tuomet bematant
išgirstame teigiamą reakciją.
Turime pripažinti, kad šilčiau
si atsiliepimai yra apie Jurgio
Jankaus kūrybą (turbūt jau
seniai tiek gerų žodžių buvo
pasakyta ir parašyta, kaip apie
jo „Ipatėlio šnekas", nelabai se
niai spausdintas kasdieninėje
atkarpoje), nes ji mums labai
sava: ir kažkaip šiltai liaudiška,
ir literatūriška. Nelabai svarbu,
kokią temą autorius vysto,
raito, puoselėja, pats jo pasako
jimo stilius suteikia dvasinį
pasitenkinimą.
Šiandien, liepos 27 d., rašy
tojas Jurgis Jankus švenčia
90-tąjį gimtadienį, tačiau toli
gražu tai ne senatvės šventė,
nes, Jankaus atveju, metų eiga
visai neturi reikšmės, nei jo
asmeniui, nei kūrybai. O jis
kuria jau taip seniai, kad
daugelis mūsų net nebuvome gi
mę, kai anuometinėje nepri
klausomos Lietuvos periodinėje
spaudoje pradėjo pasirodyti
pirmosios apysakaitės, bema
tant atkreipę ir redaktorių, ir
kritikų, ir skaitytojų dėmesį.
Nuo 1923 metų Jurgis Jankus
bendradarbiavo
daugelyje
tuometinių laikraščių bei
žurnalų, vėliau kūrė romanus,
dramas — jo visos knygos var
giai tilptų ir į ilgoką lentyną.
Jurgis Jankus buvo daug kar
tų premijuotas, recenzijomis
įvertintas, bet ne kartą pasi
taikė ir kritikų „pylos" gauti,
turbūt tik dėl to, kad būtų
įdomiau rašyti. Juk vien pagy
rimai pasidarytų per vienodi,
per nuobodūs. Jo stilių ir
lengvai iš po plunksnos slys
tantį žodį, sakinį, ne sykį mė
gino į savo kūrybą įpinti jau
nesnieji, mažesniais talentais
apdovanotieji, bet J. Jankus
lietuvių literatūroje — tik
vienas, nepakeičiamas ir nepa
kartojamas. Galima drąsiai jį
vadinti mūsų tautos gyvuoju lo
biu, kurį privalome ypač vertin
ti, juo labiau, kad nedaug tokių
beturime.
Rašytojui Jurgiui Jankui
švenčiant 90 metų gimtadienį,
linkime sveikatos, ištvermės ir
ilgiausių metų!
Pagal pasirašytą sutartį su
Vašingtono universitetu, fondas
rems Baltijos studijų programą
šiame universitete, kuris yra
vienintelis Šiaurės Amerikoje,
dar 1994 metais i savo progra
mą įtraukęs lietuvių, latvių ir
estų kalbų kursus.
(LA, 06.15)

žios, mielos solistės Stasės vyras. Vėliau, beveik pus
šimčiui metų praėjus, už nuotraukų parodas Lietuvoje
ir už fotografijos leidinius jam reikėjo įteikti kokį nors
medalį ar ordiną, bet niekas neįteikė, tik pagyrė. Leonar
das Valiukas — tvarkos ir griežtumo simbolis. Tvar
kingas drabužy, kambary, klasėje, mokyklos žurnale.
Emigravęs ir vėliau atsidūręs Kalifornijoje, dėstė
amerikiečių vidurinėje mokykloje ir visais savo motorais
skrodė politikos jūras, Lietuvai pasišventęs. Inž. Kazys
Gasparėnas — aukštas, barzdotas (tada retas atvejis),
tinkąs „prie tanciaus ir prie rožančiaus". Staniulis —
toks lėtas, toks geras žmogus... Špokevičiūtė — ele
gancijos atstovė. Rudvalis — žvejys su meškere ir be meš
kerės. Jonas Paštukas — j Jurgi Jankų panašus pasako
rius. Labai įdomus, visų mėgiamas Kai jis prabildavo,
niekas nežinodavo, ar tai teisybė, ką šneka, ar graži
kūryba. Klausiau jį ne vieną kartą:
— Jonai, ar taip iš tikrųjų buvo, ar tik žmones
maišai?
— Kaip nori, taip galvok, — šypsodamasis atsaky
davo.
Apie prof. Steponą Kolupailą niekas visko neiš
pasakos ir neaprašys. Dideli žmones praauga pasako
jimus ir kalbas. Jis buvo mano profesorius VD univer
sitete, mano korporacijos (Grandies) vienas iš globėjų.
• Bus daugiau)
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MININT KURYLOWICZIAUS
ŠIMTAM GIMTADIENIUI

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 27 d.

RAŠYTOJAS SU KNYGA
STALČIUJE

Jerzy Kurylowicz gimė 1895
metais. Jo šimtam gimtadieniui
buvo Krokuvos universiteto ly
ginamosios kalbotyros katedros
profesoriaus Wojciech Smoczynski kruopščiai parinktas ir
redaguotas dvitomis pavadintas
„Kurylowicz Memorial Volume.
Pirmas daugiau negu šešių
šimtų puslapių, tomas yra skir
tas šio žymaus lenko kalbotyrininko garbei aplamai: be Smoczynskio darbo apie Kury Urnie
žiaus gyvenimą (1895-1978) t e n
skaitome įvairiausius tyrinėji
mus apie indoeuropiečių kalbų
problemas. Beskaitant daugiau
paaiškėja milžiniškas Kurylovvieziaus įnašas šioje mokslo
srityje.

HENRIKAS KUDREIKIS
1943 m. vasario pabaiga, pusėje gimusi t r e m t i n i ų ir
siaurės frontas. Per patvinusias tautos genocido literatūra, tik
upes, pelkes, virš galvos zvim kol kas ji neprideramai išgirsta.
biant vokiečių ir rusų patrankų Kitokia Jono Laucės kūryba,
sviediniams, iš pragaro, vadina vientara — šiurpinanti, o žiūrint
mo Demjansko apsupimu, bren kitaip — visiškai natūrali savo
da o-to lietuvių savisaugos laiko istorija.
Ko gero Jono Laucės vardas
Wehrmachto eilėse tarnaujan
čio bataliono vyrai. Jų tarpe neužsiliko atmintyje. Bet tai ne
būsimas rašytojas, dabar puska dėl jo kūrybos menkumo. Ne
sunku įsitikinti, kad ir šio
rininkis Jonas Laucė.
Rusų-vokiečių karo pradžioje autoriaus kolegos — to paties
pabėgęs iš raudonosios armijos meto romanistai, apie šj žmogų
lietuviško artilerijos pulko, ir jo darbus žino apgraibom. ar
tikėdamas, kad pasirašė karo ba apsimeta visai nežiną.
Šiandien tačiau jo vardas jau
tarnybon tik šešiems mėne
visoje
Lietuvos spaudoje. Iš to
siams, Jonas atpylė ketverius
.
nesunku
suraizgyti Jono Laucės
metus. Tai buvo tik sunkaus
gyvenimo istoriją.
likimo pradžia.
Neaišku, kaip jis tapo Biržuo
Pasitaikius progai lietuvių
se
literatūros mokytoju, kaip jis
rašytojams priekaištaujama,
kad jie bolševikų laikais nerašė dėstė literatūrą, bet jos ne
.,į stalčius". Pasiaiškinama, kad apkęsdamas. Ypač jis nekentė
nerašyta dėl cenzorių siautė pokario vaizdavimo prozoje, nes.
jimo. O dabar paaiškėjo, jog anot Laucės: „visuose kūriniuo
niekas nieko į stalčius nera- se okupantai ir jų pakalikai
teisinami, o rezistencinės jėgos
šinėjo.
smerkiamos". Toliau jis sako:
,,Deja, toks lietuvių rašytojų
„Man kilo noras, kiek įmano
l i t e r a t ū r i n i s pasipriešinimas
ma, objektyviau parodyti nors
teišėjo. Štai kūjo ir pjautuvo
mažą atkarpėlę tų tragiškų die
rašytojai: Alfonsas Bieliauskas,
nų, kurias aš ir pats iš dalies
Vytautas Petkevičius. Netoli
pergyvenau. Na, ir pradėjau ra
tokio grynakraujo socrealizmo
šyti".
skyrėsi, t a r k i m J. Avyžiaus, J.
Usačiovo, arba J. Mikelinsko ar
Skolinta rašomąja mašinėle
V. Bubnio romanai. Dėl žanro Jonas Laucė romaną rašė pen
ypatumų gal tik kiek palaidesni kerius metus, iš viso per 1,000
atrodė poetai, bet ir jiems iki puslapių. 1969 m. šį romaną jis
aiškesnio pasipriešinimo šaukti atnešė „Vagos" leidyklon, visai
toli... „Valstiečių laikraštyje" nenujausdamas, kokią bėdą sau
rašo Romas Sadauskas.
ir savo artimiesiems tuo žygiu
Tokioje okupacinėje literatū užsitraukė.
ros migloje išsiskyrė išimtys, be
Leidykla J. Laucės romaną
kurių paprastai neišsiverčia jo a t i d a v ė vertinti literatūros
kios taisyklės. Atskirai bylos kritikui K. Ambrasui, tuomet
laukia vienoje ar kitoje zonos dirbusiam Kultūros ministerijo-

Detale iš Dešimtosios tautiniu šokiu šventės iiepos 6 d. Rosemont Horizon.
N'uotr. Jono Kuprio

je. Po ilgoko laukimo, autorių'
romanas gražinamas, kartu pra
nešant, kad spaudai jis netinka
1971 m. jo butą apsupa saugu
miečių būrys. Padarę krata,
romaną konfiskuoja, o autorių
uždaro į saugumo rūsius. Po
kelių mėnesių nuolatinio tar
dymo, pervežamas į Lukiškių
kalėjimą, psichiatrinį skyrių:
t i r i a s e p t y n i o s komisijos,
dalyvaujant ir šiandien gar
siems Lietuvos psichiatrams.
Manyta, kad geriau jį „palaido
ti" psichiatrinėje ligoninėje,
tuomet daugiau tokių knygų ne
rašys. Daktarų garbei, šie sau
gumiečių tikslai nepasitvirtino.
Nieko nepešus, pasiėmė J.
Laucę į rūsį. Reikėjo suorgani
zuoti teismą. Pirmuoju kaltinto
ju, deja, buvo literatūros kriti
kas K. Ambrasas, kuris tuo
laiku jau buvo „Vagos" vyriau
siu redaktoriumi J. Laucė- pri
simena: „Parašęs smerkiama
kūrinio recenzija, K. Ambrasas
teisme kaltinamame akte daly
ką dar labiau sutirštino. Jis

pavadino romaną nacionalizmo
evangelija. Man, sėdinčiam
teismo suole, a*, rodė, jog nedaug
t r ū k s t a , kad tas augalotas,
inteligentiškas jaunas vyras
pats kibtų dantimis man į
gerklę".
J. Laucei teko atpilti dvejus
metus „bendro režimo" (pro
kuroras siūlė devynerius „griež
to"). Grįžus teko pelnyti duoną
rankomis. Kai prasidėjo atgimi
mas, Laucę išteisino. Iš archyvų
ištrauktą romaną „Negandų
m e t a i (anksčiau v a d i n a m ą
„ Ž a i z d r e " ) išleido t a p a t i
„Vaga". Romanas parašytas
nepaprastai gyva kalba. Išme
tus tik porą trumpų skirsnelių,
reiktų išversti į anglų ir vokie
čių kalbą. įdomumu jis stotų
šalia II pasaulinio karo rašytojų-milžinų: Willi Heinrick,
Heinrich Gerlach ir Guy Sajer
(jo „Užmirštas k a r y s " visų
kritikų, JAV. Vokietijoje ir
Anglijoje, skaitomas įdomiausia
Il-ro pasaulini'! karo prisimini
mų knyga).

Romanistas apsigyveno Rum
šiškėse. Mirus žmonai, liko
vienišas. Gal būtų visų užmirš
tas, jei ne naujas romanas
„Karūna-kalavijas". Šį kūrinį
galima būtų vadinti nuotykių
knyga, bet jau skaitoma tiesiog
gardžiuojantis' . — neperdeda
recenzentas R. Sadauskas. Ta
čiau iš tikrųjų tai vienas
reikšmingiausių romanų visoje
lietuvių grožinėje prozoje istori
ne tematika. Jonas Laucė turi
parašęs ir trečią romaną-stambų kūrinį apie visai neseniai
buvusį Lietuvos atgimimą.
Po ..Karūnos-kalavijo" pasiro
dymo Jonas Laucė jau nėra
visai užmirštasis, rencenzijos
spausdintos visuose didžiuosiuo
se laikraščiuose, žurnaluose, na,
ir „Literatūroje ir mene." Šio
mėnesio pradžioje Jonas Laucė
pakviestas nariu į Lietuvos Ra
šytojų sąjungą. Netoli 80 metų
amžiaus, Jonas tikisi honoraro
už parduotą „Karūną-kalaviją".
Gal jam užteks jėgų ketvirtam
romanui.

Ko gero „Draugo" skaityto
jams dar svarbiau sužinoti, k a d
Kurylovviczius daug rašė ypač
apie baltų kalbas, todėl buvo
visiškai suprantama, kad ket
virtas naujojo žurnalo „Lin
guistica Baltica" (leidžiamas
Krokuvoje, vyriausias jo redak
torius Wojciech Smoczynski)
buvo skirtas taip pat Kury lowicziaus minėjimui. Kaip kituose
to žurnalo tomuose, ketvir
tajame (1995-iems metams, bet
paskelbtas tik 1996-ais ) ran
dame straipsnius apie a t s k i r a s
baltistikos šakas ir duodama
labai aktuali bibliografija apie
naujausius leidinius šioje kal
botyros srityje.
Iš viso abu tomai (paskelbti
tik 1996-ais metais) t u r i dau
giau negu tūkstanti puslapių ir
savo turiniu parodo didelio Len
kijos lingvisto svarbia role dvi
dešimtojo amžiaus indoeuropie
čių kalbotyroje bei bendrinėje
kalbotyroje.
Kurylowicz Memorial Vol
ume, P a r t 1, edited by Wojciech
Sraoczynski, Cracow, 1 9 9 5 ,
Universitas.

Kurylowic2 Memorial Vol
ume, Part 2 = Linguistica Balti
ca, vol. 4 (1995), edited by Wojeiech Smoczynski, W a r s a w
University, Chair of General
a n d Baltic Linguistics.
Adresas: Woiciech Smoczynski,
u i . Dluga 50, m. 5, PL-31-146
K r a k o w , Poland. A u t o r i u s :
Alfred Bammesberger, RichardS t r a u s s 48, 85072 Eichstatt,
Germany
A. B a m m e s b e r g e r
„GELTONOJI KARŠTLIGĖ"
Lietingi orai džiugina varėniškius, nes miškuose dygsta
voveraitės. Kol k a s firmos už jų
kilogramą moka po 7 dolerius.
Bet tik patyrusiems grybauto
j a m s pavyksta surinkti po 1-1,5
k g grybų. Grybų pirkliai jau pa
sirengę vadinamajai „geltonajai
karštligei". Ežeruose išplautos
statinės grybams sūdyti, ban
kuose užstatomi b u t a i pasko
loms gauti, telefonais palai
komas ryšys net su Sibiro gy
ventojais dėl voveraičių verslo.
N e t r u k u s varėniškių automobi
liai patrauks į Rusijos platybes.
P e r Lietuvos sieną iš Ukrainos
ir Baltarusijos į Varėną grybus
gabena kontrabandininkai. Pra
ėjusį savaitgalį pasieniečiai
sulaikė dviejų ukrainiečių au
tomobilį su priekaba. Automo
biliu buvo gabenama apie 400
kg. šviežių voveraičių.
(R 06.26)
LAKŪNŲ M Ė G Ė J Ų
SKRYDIS APLINK
LIETUVA
Liepos 15 d. rytą iš S. Dariaus
ir S. Girėno aerodromo penki la
k ū n a i mėgėjai išskrido į kelionę
aplink Lietuvą.
L a k ū n ų kelionė pačių sukon
struotais lėktuvais turėtų trukti
4 paras.
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Šiandien, liepos 27-tą, rašytojui

Jurgiui Jankui

90 metų!

Rašytojas, buvęs ilgametis Rochesterio gyventojas,
mums yra daug žėrinčių deimančiukų pabėręs
ir vis neužmirštamas...

Sveikiname! Linkime sveikų ir kūrybingų dienų!
Onė Adomaitienė

Julija Krygerienė

Veronika Puidokienė

Antanas ir Valerija Rurkūnai

Aldona Krygerytė

Kęstutis Puodžiūnas

Ona Cieminienė

Lucija Kurkulienė

Vincas ir Jadvyga Reginai

Vytautas ir Birutė Čypai

Kęstutis ir Jane Lapinai

Valerija Sadauskaitė

Anelė Domeikienė

Juozas ir Liucija Laukaičiai

Antanas Samulevičius

Vaidevutis ir Nijolė Draugeliai

Dr. Vladas ir Marcelė Lėliai

Juzefą Sedlickienė

Stasys ir Irena Ilgūnai

Vitolis ir Birutė Litvinai

Dr. Ginas ir Gailutė Skučai

Juozas ir Valentina Jonušai

Vytautas Maželis

Rimvydas ir Živilė Tamošiūnai

Rimas Jonikas

Kunigai Domininkas ir Kazimieras Mockevičiai

Valerija Ulinskaitė

Gražina Ka valiu nienė

Dr. Antanas Musteikis

Jonas Vaičys

Regina Kindrat

Nerimą Narutė

Gabrielius ir Mikalina Vidmantai

Raimundas Kiršteinas

Janina Nomeikienė

Vytautas ir Izabelė Žmuidzinai

Dr. Antanas ir Danguolė Klimai

Justinas ir Dana Prasauskai
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Rochester, N Y

ponavimas banke ir padėkų
DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m. liepos men. 27 d.
rašymas aukotojams, atskaito
Tegul kiti važiuoja, tegu
go Černobylio atomine elektri
mybės vedimas ir kiti darbai,
švitinasi.
Mes ..tarybine liau
nė.
Tačiau
iki
šiol
n
e
p
a
k
a
n
k
a
surišti su pinigų administra
dis"
—
tomis
dienomis, slenkan'
dėmesio
vienai
stulbinančiai
Visi, kurie aukoja, nori, kad b u s siunčiama a t s k i r a i — vimu. Dana Bazienė — vaikų —
dangumi
radioaktyviemdebe
aplinkybei
—
apaštalo
Jonu
rėmėjų kartotekos vedėja. Jos
jų aukos atitektų tiems, ku vėliau.
sims.
it
bandymo
žiurkes
kon'-u
regėjimams.
Šiuo
metu
patikėtiniai
Lietu
atsakomybė, kad turimų našlai
riems jos yra skirtos. „Lietuvos
Taip rašo ..Dienovidžio" 17 nizmo laboratorijoje, kapstėme^
našlaičių globos" komitetas sų- voje y r a kun. L. Dambrauskas, čių, sąrašai neturintys rėmėjų
laukuose bei daržuose, dirbom*
numeryje
G. Mareckaitė. redak
Mosėdyje
—
12
vaikų;
kųn.
K.
- renka iš jūsų aukas Lietuvos '
mažėtų, kad visi turėtų rėmėjus,
statybose,
maudėmės, kaitino
torės
A.
Žemaitytės
„dešinioji
Gražulis
Vilniuje
—
11
vaikų;
našlaičiams ir paskui persiun
kad visiems galima būtų pasiųs
r a n k a " . Jos sukrečiančiomis mės saulėje. Tuo tarpu ,jie*
čia j a s j Lietuvą jūsų remia k u n . K. Ralys Ignalinoje — 23 ti pinigus — paramą. Dr. Alina
mintimis noriu pasidalinti su sėdėjo už sandariai uždarytimiems vaikams. Jūsų aukos vaikai; kun. B. Jonauskas, Klai Domanskienė, t a i komiteto pro
langų ir rijo apsaugines tablo
..Draugo" skaitytojais.
siunčiamos — perduodamos į pėdoje — 2 vaikai; kun. A. blemų aiškintoja. O problemų
Taigi šv. Jono regėjimuose tes. „Jų", tik ..Jų" padermę
Lietuvą kas trys mėnesiai — tai Baniulis, Vilniuje — 8 vaikai būna įvairių! Dr. Alina rašo
(Apr. 8, 8-9,71 parašyta: „ir reikėjo gelbėti, tausoti ateities
yra keturis kartus per metus. kun. R. Repšys, Kaune — 6 vai laiškus, aiškindama įvairius
kai;
Teresė
Kaušikienė,
Kaune
išsiveržė d ū m a i iš š u l i n i o , kartoms, o milijonams žemėKitos atsitiktinės aukos, pvz.,
nesusipratimus, kurie įvyksta
tarytum iš milžiniškos krosnies. kirminų ramia sąžine buvo ga
yra rėmėjai, kurie skiria savo — 6 vaikai; kun. R. RamaŠaus- dėl nežinojimo ar padarytų klai
Ir aptemo saulė, ir oras nuo lima leisti švitintis, sirgti,
globotiniams t a m tikrom pro kas, Kėdainiuose — 8 vaikai; dų. O klaidų pasitaiko visada ir
išsigimti, išnykti.
šulinio dūmų, o iš dūmų pasipy
gom, kaip gimtadieniui ir pan., kun. V. Aukštakalnis, Viduklė visokių. J ū r a Galinytė-Kredielė žemės skėriai (...) Jiems buvo
yra siunčiamos, kada pasitaiko je — 18 vaikų; Gražina Lands nė narė specialiems reikalams.
Černobylis buvo tikroji SSRS
įsakyta nekenkti žemes žolei,
artimiausia proga tą padaryti. bergienė, Vilnius (jos globojami Aldona Kaminskienė n a r ė pa
tos
baisenybės ant molinių kojų,
nei jokiam žalumynui, nei jo
Pinigai nėra siunčiami tiesiogi vaikai išsimėtę po visą Lietuvą) laikymui ryšių su Lietuva ir
Jaunavedžiai Regina Sautilaite ir Richard Krzesicki.
griuvimo
pradžia. Milijonai
kiam medžiui, o vien t i k žmo
niai vaikams ar jų globėjams, — 203 vaikai; Regina Svobienė specialiems reikalams. Irena
Nuotr. Genutės Alkeviėienes nėms, kurie neturi savo kaktose „vergu nužemintųjų" pakele
bet jie siunčiami mūsų patikė — Kaimo vaikų fondas (visos Kazlauskienė seka vaikų —
akis į dangų ir emė mąstyti.
Dievo antspaudo".
tiniams, kurie paskui išdalina. Lietuvos kaimo vaikai) 190 našlaičių ir rėmėjų sąrašus ir
„Žiūrėkite, jie mums meluoja!
Kiekviena kartą kai išsiunčia vaikų.Vaikų sąrašai keičiasi, jiems rašo priminimo laiškus,
Ir d a r t e n p a r a š y t a apie
Pabrolys John Krzesicki pas žvaigžde kuri, liepsnodama t a r Ar mes ne žmonės? Vaje, kokie
me paramą į Lietuvą, mes pa nes, kai jiems sueina 18 metų, kuomet y r a reikalinga pratęsti
Š.m. liepos 13 d. šeštadienio
rašome į spaudą, kad jūs visi komitetas toliau jų neberemia. paramą kitiems metams. Nijolė rytą, saulei šviečiant šilčiau veikino jaunavedžius, pal nikė si deglas, nukrito ant ..trečdalio savanaudžiai ir apgavikai mus
jo jiems gražaus, ir ilgo gyve upių ir vandens šaltiniu- Žvaigž valdo!
žinotumėte, kas su jūsų auko Jeigu vaikai pradeda gauti ir
Maskaliūnienė yra pagrindinės siais vasaros ir meiles spindu
mis — pinigais yra padaryta.
gauna didelę pašalpą iš kitų kartotekos vedėja. Jos žinioje liais, Regina Tina Sautilaite, nimo, ir kvietė visus dalyvius dės vardas yra Metėlė. Ir pavir
Deja. praregėjimas nebuvo
pakelti taures tostui jaunave to trečdalis vandenų į metėlę, ir tikras, nebuvo tvirtas, nebuvo
Siųsdami į Lietuvą pinigus, šaltinių, mūsų parama jiems yra visa informacija apie vai Uršulės Sautilienės ir Stasio
džių garbei. Kun. Viktoras Kriš daugybe žmonių numirė nuo ap ilgalaikis. Kaip ir mūsų tautos
siunčiame kartu su pinigais nutraukiama, o remiami vaikai kus, globėjus, rėmėjus ir patikė Sautilo jauniausia dukra, susi
čiūnevičius pakviestas sukal kartusio vandens".
tie,
kurie
nieko
negauna.
Tu
praregėjimas, pamačius gulagu
patikėtiniams Lietuvoje sąrašus
tinius. Kiekvienas remiamas tuokė su Richard Michael Krze
bėjo
maldą prieš valgį. Buvo
rime
sąrašą
reikalingų
paramos
Apaštalo Jono regėjimas — k a p i n y n u s , a t s i v ė r u s KGB
vaikų — globėjų ir rėmėjų Ame
vaikas turi savo aplanką, k u r sicki, Carl ir Florence Krzesicki
turtingas ir gausus maisto kosminis, o žvaigždė, vadinama archyvų paslaptims, palietus
rikoje. Taip, kad būtų visur vaikų, gavę iš Gražinos Lands telpa visos žinios apie jį, jo jauniausiu sūnum.
bufetas. Pasivaišinus jaunosios
bergienės,
ir
pakeliui
y
r
a
ilgas
gerai žinoma, kam tie pinigai
globėjus rėmėjus, patikėtinius ir
Vestuvės vyko Grosse Pointe tėvelis Stasys Sautilas pasvei kuklaus1 žemės augalo metėlės pirštais kraujuojančias praeities
• pelyno vardu. Ukrainiečių žaizdas. Milijonų akys ir vel
yra skiriami ir kieno jie yra. sąrašas Kaimo vaikų fondo. Ko pan. Nijolė visas t a s žinias yra Academy koplyčioje, Grosse
kino jaunavedžius, padėkojo du kalba Metėlė ir yra Černobyl!
mitetas
neremia
vaikų-našlaisusmigo į žeme. brangiai n
Neduodame Lietuvoje Amerikos
gražiai pagrindinėje kartotekoje Pointe, MI, Detroito priemiesty lyviams ui atsilankymą, linkė
Apie Černobylio — Metėlės nuolankiai nulinko galvos prieš
rėmėjų adresų, nes kiti to čių, jų nepatikrinęs. Gauname sudėjus, bet kas ir bet kada gali je. Dalyvavo daugiau negu 170
damas, kad visiems liktų šios
katastrofą
K r e m l i u s dvi tariamą kankintojų visagalybe,
nenori. Amerikos rėmėjas gau daug prašymų — laiškų iš Lie paimti ir pamatyti visą in asmenų kartu su Regina Tina ir
šventės geriausi prisiminimai.
savaites
tylėjo
it vandens į o lūpos p r a k e i k ė Laisvės
na visus adresus jo remiamo tuvos, kuriuose prašoma pagal formaciją.
Richard Michael džiaugtis ir
Regina
lankė
ir
baigė
Lake
burną
prisisėmęs.
Lietuviškoji šauklius, kartu prakeikdamos ir
vaiko ir jo globėjo ir. jei jis nori, bos našlaičiams, šeimoms ir
Vanda Prunskienė ir dr. Ed švęsti jų naujo gyvenimo pra
gali palaikyti su vaiku ryšį. pan. Juos persiunčiame atgal mundas Ringus, tai naujų rėmė džią. Moterystės sakramentą Shore gimnaziją St. Clair nomenklatūra (būsimoji tautos Laisvę, ir Teisybę. Argi žmoguje
Gaunami padėkos laiškai komi Lietuvon savo patikėtiniams, jų verbuotojai — ieškotojai, o suteikė ir šv. Mišias aukojo kun. Shores, MI. Baigė Macomb išrinktoji LDDP), gavusi iš jau įvyko negrįžtami mutacijos
teto adresų yra persiunčiami kad patikrintų, duotų savo reko naujų aukotojų — rėmėjų komi Viktoras Kriščiūnevičius, kuris Academy of Court Reporting ir K r e m l i a u s labai i š p l a t i n t ą procesai? Kartus metele ap
Amerikos rėmėjams. Šių metų mendaciją, ir priimtų į savo t e t a s ieško visada ir visur. ir jautrų pamokslą pasakė jau jau 5 metus teismo registratore informaciją, puolė jodu girdyti nuodytas vanduo.
biržėųamėn. dr. A. Prunskienė, remtinų vaikų sąrašus, jei tik Aldona Šmulkštienė komiteto navedžiams kalbėdamas apie dirba Hamilton and Legatto savo v a i k u s ir v a i k a i č i u s ,
Taip baigia savo jaudinanti ir
Associates bendrovėje, Sterling a t š a u k i n ė t i savo a t ž a l a s iš siaubą s u k e l i a n t į straipsni
važiuodama į Lietuvą nuvežė rai pašalpa y r a reikalinga.
korespondentė, ji visus komiteto meilę, romantiką, draugystę ir
Heights, MI. Regina yra baigu ekskursijų į Kijevą — slapčio
$6,150. Ta suma buvo suaukota
Pinigų rinkimas, atsiskaity darbus aprašo ir pagarsina. Re ateities gyvenimą.
žurnalistė G. Mareckaitė.
si lituanistinę šeštadieninę mo mis, kad suolo draugai nežinotų.
per jos 75 metu gimtadienio mas su aukotojais — rėmėjais, gina Smolinskienė visus naujus
Emilija J . Valantinicne
Pirmoji pamergė buvo Regi kyklą. Vaikystėje stovyklavo
šventę Lietuvos vaikams. Tie padėkos, vaikų sąrašai, para rėmėjus supažindina su jų glo
nos Tinos mamytė Uršulė Sau Dainavoje, priklausė JAV skau
pinigai pagal dr. A. Prunskienės mos paskirstymas, palaikymas
bojamais vaikais — jiems pa tilienė, o antroji, — Nicole An- tų organizacijai.
norą, buvo paskirstyti taip: ryšio su Lietuvos patikėtiniais
siunčia vaikų anketas ir kitą thony, Reginos dukterėčia. Pa
Richard Michigan universite
$2,000 per Kaimo vaikų fondą yra didelis darbas, atimąs daug
informaciją. Algirdas Stepaitis brolys buvo Jone Krzesicki, Ri
tą, Ann Arbor, MI. baigė. įsi
RieAkutenų mokyklos neturtin laiko ir sugebėjimų. Palaimin
veda labai sudėtingą atskaito chard Michael vyresnis brolis.
gydamas inžinerijos laipsnį ir
gų'vaikų pietums, $2,000 per tas kompiuterių amžius! Kom
mybę su Lietuva. J i s seka dole Baltų ir geltonų rožių girliandą
IMPORT-EXPORT, INC
dirba Rockwell International
Gražiną Landsbergienę Sibiro piuteris, įgalina atidžiau ir
rio į litus pakeitimus ir patikė įnešė Kristen ir Mary Krzesicki.
bendrovėje, Roya! Oak, MI.
t r e m t i n i a m s studentams ir efektingiau sekti vaikų globėjų,
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
tinių atsiskaitymus su vaikais. o žiedus — Lauren Krzesicki,
$2,150 - per kun. S. Tunaitį - aukotojų ir patikėtinių pasikei
Povestuvinei kelionei jaunieji
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą.
jo globojamų mokyklų netur timus. Komitetas susidedąs iš 9 Visi Lietuvos patikėtiniai komi visos Richard Michael mažytės dviem dienoms išvyko į Kanadą
tetui
prisiunčia
atskaitomybę
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
dukterėčios.
Mišioms
taranavo
tingiems mokiniams maitinti asmenų kurie, dirba be jokio
ir paskui tris savaites keliaus
už
gautus
pinigus
ar
kitą
šalpą.
s
ū
n
ė
n
a
s
Michael
Krzesicki.
Tverečiuje, Ignalinos rajone.
Europoje.
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai.
atlyginimo, patys užsimokėda
Laimutė Stepaitienė, narė spe- Skaitinius skaitė brolis Joseph
Jaunavedžiai
gyvens
Royal
mi
už
telefono
ir
kitas,
su
šiuo
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
Liepos pradžioje buvo pasiųsta
cialiams reikalams, rašo laiš Krzesicki, solo smuiku grojo
$18,890 00 - tie pinigai buvo darbu susijusias, išlaidas. Kai kus, garsina komitetą ir padeda brolis Steve Krzesicki ir soprano Oak. Detroito priemeistyje.
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
Jaunųjų tėvai Uršulė Sautiišdalinti per 11 mūsų patikėti kuriais atvejais yra apmokamos visur ir visada, kur pritrūkstant solo giedojo brolienė J a n Krze
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
lienė ir Stasys Sautilas. Carl ir
nių Lietuvoje 487 vaikams, ir tik pašto ir reklamos išlaidos. darbo rankų. Dr. Vida M. Tu- sicki.
Florence Krzesicki ir visi puo
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
Dr. A. Prunskienė yra garbės masonienė mūsų atstovė Flori
kai kuriems jų globėjų dova
tos
dalyviai
nuoširdžiai
sveikina
pirmininkė
ir
palaiko
ryšius
su
komercines siuntas bei baldus;
noms įvairiomis progomis, jų re
Po Mišių vaišės vyko Grosse
doje, tenai ieško globėjų —
miamiems vaikams. Tai yra Lietuva bei Amerikos aukoto aukotojų. Išskirtinai reikėtų Pointe War Memorial. Vaišėse jaunuosius ir linki laimingo ir
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
trijų mėnesių globos mokestis: jais. Irena Kairytė yra komiteto paminėti dviejų komiteto narių dalyvavo daug svečių iš Det gražaus gyvenimo Mėginai Ti
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
liepojrugpjūčio ir rugsėjo. I šį posėdžių protokolų sekretorė. darbus: t a i Teresės Landsber roito, Grand Rapids ir Čikagos, nai ir Richard Michael!
Regina Juškaitė
dokumentus.
skaičių "neįeina studentai
Albinas Smolinskas, komiteto gienės Washingtone ir J e a n n e jų tarpe Reginos Tinos krikšto
našlaičiai — invalidai, kuriems iždininkas stengiasi, kad turimi S. Dorr Pbiladelphijoje.
tėvelių vaikai Adelė ir Vladas
ATLANTA tel. 312-434-2121,800-775-SEND
pašalpa, gauta iš Lietuvių fon
Vismantai,
jos
dėdė
Charles
Albanke pinigai nemažėtų. Jo dar
2719 VVest 71st Street, t hieago, IL 60629
Teresė Landsbergienė dirba ir
ŠV. JONO
do ir kitų šaltinių bei asmenų, bas: nuolatinis gautų aukų de garsina komiteto veiklą Wash- kevičius su vaikais Rita, LoretE-m ii!: AtlantaCqworldnet.att.net
REGĖJIMAI
įngtone ir kituose aplinkiniuose ta. Tadu ir Matu. Reginos Tinos
Dirh
'nnnad.-penktad.
9-5 I šeštad. 9-2
lietuviškos veiklos centruose. močiutė Marija Alkevičienė
JL
YSLAUGOMS
MŪSŲ
ATSTOVAI:
Jos rūpesčiu ir darbu daug Lie negalėjo dalyvauti dėl silpnos
Prieš dešimtį metu. balandžio
NEW YORK. (; 14-258-5133. CLEVl.LAND 216-4*1 -11)11.
sveikatos.
tuvos vaikų gavo globėjus ir
25-osios nakti. ėmė pildytis
ROCHESTLR 716-325-3888. PITTSBURGH 412-381-SK59
paramą iš Amerikos.
Apokalipsės pranašystes - spro
Jeanne S. Dorr. nuostabi ko
yra komiteto oirmininkė, jos
miteto narė, gyvenanti Philapareiga visiems aukotojams pa
delphijoje, visą s a v o n u o
AMTA
dėkoti spaudoje, vesti kom
mokytojos profesijos atliekamą
piuteryje našlaičių, globėjų ir
laiką paaukojusi Lietuvos naš
rėmėjų sąrašus, palaikyti glau
laičiams. Daug rašo angliškoje
džius ryšius su Lietuvos patikė
spaudoje rašo „Bridges" žur
tiniais ir atlikti kitus mažus
5058 S. Archer, Chicago, IL 6 0 6 3 2 • Tel.: 312-838-8888
nale, dėl to komitetas gauna
darbelius, kad komiteto darbu
daug aukų ir turi daug rėmėjų
vežimas gražiai be sustojimo
iš lietuviškai jau nekalbančių.
riedėtų. Komitetas yra labai dė
Ji palaiko ryšius su PennsylvaSPECIALIOS
kingas ųž gražų bendradarbia
nijos senosios kartos lietuviais
vimą ir pagalbą Mercy Lift ir
KAINOS
o jos rašiniai apie Lietuvos
Lietuvos Dukterims. Komitetas
vargstančius vaikus anglų kal
taip pat yra dėkingas Lietuvos
T e n Ir a t g a l
ba pasiekia visoje Amerikoje iš
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
siblaškiusius, lietuviškai nekal
teto pirmininkei Elenai Ger$810
Vilnius
bančius, lietuvius ir nelietuvius,
vickienei, kuri padeda ir pasirū
kuriems šalpos reikalai yra prie
$810
Riga
pina, kad mūsų pasiųsti pinigai
širdies. Šią vasarą Jeanne Dorr
pasiektų Lietuvos patikėtinius.
Tallinn
$810
praleidžia 6 savaites Lietuvoje,
važinėdama po kaimus, miestus
Minsk
5810
Taigi, gerbiamieji Amerikos
ir stebėdama našlaičių bei lietuviai-aukotojai, čia trumpa
Belmont/Central
NEW OFFICE
vargšų vaikų gyvenimą, kad atskaitomybė ..Lietuvos našlai
3637 VV. B e l m o n t
8512 Golf Rd
paskui, grįžusi Į Ameriką galėtu čių globos" komiteto darbų ir ką
Niles, IL 60714
Į viena puse
T e l . 312-237-4747
vėl rašyti ir prašyti jiems darome su jūsų paaukotais pini
Tel. 847-581-9800
$560
Vilnius
pagalbos. J i visa tai daro savo gais. Kas trys mėnesiai, kai išNorth Side
Belmont/Laramle
3000 N . M i l v v a u k e e
pinigais, net ir pašto ar telefono siunčiajnepagrindinę šalpą, šią
$560
Riga
išlaidų, kurių jai gyvenant kitur
5150 VV. Belmont
T e l . 312-489-4999
taitą jums „Draugo" dien
S560
Tallinn
ir palaikant artimą ryšį s u - raštyje pateikiame. Komitetas
Tel. 312-685-2020
Far
North
k o m i t e t u , susidaro nemaža dėkoja visiems už a u k a s ir lau
Minsk
S560
4801 W . P e t e r s o n
suma; neima ir sako, kad tai yra kia naujų aukotojų — našlaičių
OUT OF STATE
jos auka augančiai Lietuvai.
Tel. 312-725-9500
rėmėjų.
l-(800)-342-5315
u pili
Birute Jasaitienė šiuo metu
Birutė
Jasaitienė
Nuotr Alberto KerHto
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 27 d. Dviese su įmonės b u h a l t e r e , „tarptautinio skandaliuko, ku
pasitelkę pažįstamus Taikos ris grėsė, kai rusai pasižiūrėjo,
korpuso savanorius iš J A V , kad Maskvoje niekas apie skrai
išsisukę nuo apsukrių konsul dymą oro balionu nenutuokia".
J A V LB E k o n o m i n i ų Reikalų T a r y b a
t a n t ų , p a t y s r e n g ė v e r s l o Būdami toliau pažengę oreivys
informacijos skyrius
ti& J
planus.
tėje, „Lietuvos pilotai ėmėsi in
Algirdas Rimas, 1711 YVainvvright Dr., Reston, VA 22090
Pradėjo veiklą su 12 samdomų struktuoti galingą aviacinę bazę
Tel.: (700) 471-1711
darbuotojų. Nuomojo p a t a l p a s , turinčius rusus, kurie netrukus
ieškojo rinkų, medienos tiekėjų ėmė patys gaminti balionus".
Lietuvoje ir Gudijoje. „ į t a m p a
Vienas pirmųjų po 4,000 dole
buvo baisi. Visa giminė susirgo rių kainuojančius 4 balionus iš
nemiga nuo tų mano kreditų, o jų ir nusipirko R. Mikelevičius.
dabar jau normalu", — sakė
Rima Jakutytė
Birželio pabaigoje Lietuvoje Vilniuje rugsėjo mėnesį sukaks „Lietuvos r y t u i " įmonės savi
lankęsis elektronikos įmonių vieneri. Po pernykštės atidary ninkas. Beje, pačiam J . LiauMANUFACTURING Į
„Philips" atstovas Mike King mo šventės apie šią įmonę nebu danskui netrukus s u k a k s 35
patvirtino savo bendrovės ilga vo plačiau kalbėta, rašyta bei metai, o jo įmonėje daugelis
laikius ketinimus Lietuvoje. rodyta. Švedai patys jau sukūrė dirbančiųjų dar j a u n e s n i .
įmonė dabar t u r i savo atsto
Šiuo metu „Philips" derasi dėl dokumentinį filmą, kuris pada
gamyklos statybos Šiauliuose. rytų įspūdį ir Lietuvos žiūro vybes Vilniuje ir Panevėžyje.
At
Elektronikos bendrovė taip pat vams. J u k į šią naują gamyklą Gamyba vis modernizuojama.
derasi su Šiaulių savivaldybe investuota itin daug — 11,2 J a u užsakytos giljotininio pjovi
dėl didelio sandėlio, į kurį bus mln. dolerių, čia dirbama labai mo staklės apvaliam medžio
vežamos „Philips" gaminamos brangiais įrengimais. Baltijos pjovimui — t a i b ū s i a n t i nau
prekės ir po to tiekiamos visoms valstybėse tokia įmonė — vie jiena. Planuojamas a n t r a s i s
• Assemblers
Baltijos valstybėms, statybos. nintelė. Panašios neturi nei įmonės kompiuterizavimo eta
„Philips" bendrovė savo in Lenkija, nei Bulgarija, rašo pas. „Nebūčiau pats patikėjęs;
• Solderers
vesticijas sieja s u laisvąja „Respublika". Šioje įmonėje kad turėsiu tokį verslą i r t a i p
• Inventory
ekonomine zona, kuri bus įkur gaminami infuziniai tirpalai bus įdomu dirbti", — sakė
• Electronic
t a Šiauliuose. Dėl tokios zonos vienkartiniuose polipropileno Juozas L i a u d a n s k a s , skubė
Technicians
maišeliuose.
„Ilsantos"
pro
d a m a s pavakare į anglų kalbos
kūrimo įstatymą Seimas priėmė
• Machine
dukcija
atitinka
tarptautinius
kursus Vilniuje.
liepos pradžioje. Pasak Mike
Operators
King, transporto mazgas, į kurį G M P (Good Manufacturing
•
Shipping/
B
A
L
I
O
N
U
K
O
M
E
R
S
A
N
T
A
I
įeina Šiaulių oro uostas, Klai Practice) reikalavimus.
Receiving
pėdos uostas, labai geras susi
„Dsantos" produkcijai Baltijos
Pasimokę iš užsienio kolegų,
siekimas geležinkeliu ir keliais valstybių ir Gudijos rinka per
Ag>f>ly
N o v v l
Lietuvos oreiviai ėmė skraidinti
24 Hour Job Line
padės tiekti prekes Rytų Euro maža, todėl jau ruošiamasi
oro balionais pinigingus aistruo
pai, Baltijos kraštams, Rusijai. tiekti infuzinius tirpalus ir lius virš vaizdingiausių tėviškės
847-853-3705
Klaipėdoje „Philips" ketina Rusijai, pavyzdžiui nuvežti į vietų, taip užsidirbdami pinigų
statyti elektros kabelių gamyk Ukrainą. įmonės vadovai su dalyvauti tarptautinėse varžy
pranta, kad produkcijos poreikį
lą.
Staffing Services"
bose ir balionų priežiūrai, —
OO W . B r y n M a w r
Šiuo metu „Philips" gerina varžo gydymo įstaigų finansinės rašo „Verslo žinios".
C H I C A O O
(on C T A lino)
Šiaulių oro uostą. Kaip sako M. galimybės, bet tikisi, kad jos pa
Draudimo firmos „Tėvija"
i_C2£ INC.
GSES,
King, Šiaulių oro uosto persta gerės k a r t u su Lietuvos ekono
direktoriaus
pavaduotojas
Ro
Siūlo j j m s "aojus darbų varijantymas padrąsino dideles įmones, mija. Prekybos direktorius Leo
m a n a s Mikelevičius, praėjusių
tus. kuriuos gsiite atlikti save na
taip pat ir „Philips", ryžtis poldas Rankauskas apgailestau metų Lietuvos oreivių čempio
muose ir savo pasirinktu laiku.
investuoti. Šis projektas turės ja, kad dėl pinigų stygiaus Lie nato nugalėtojas, savo pomėgi
Uždarbis praaušo nuo jūsų dar
tuvos
ligoninės
pačios
gamina
kelias dalis: oro uosto atkūrimą,
bo valandų ;S300-$900) Į savaitę)
skraidyti
oro
balionu
j
a
u
kuris
prekių tiekimą ir gamybą bei intraveninius tirpalus. Apie laikas derina sn komercija. Iš
Teirautis:
kitų įmonių pritraukimą į Lie ligoninėse pasigaminamų tirpa paukščio skrydžio valandą a p
GSES, INC.
P.O. Bos 252
tuvą, į Šiaulius. Projektas lų kokybę įmonės vadovai ne žiūrėti Trakus a r kurį kitą
nori kalbėti, tik pabrėžia, kad,
CHICAGO RIOGE, IL 6 0 4 1 5
numatytas 20-čiai metų.
perkant „Hsantos" prekę, mo gražų Lietuvos kampelį vienam
FOR SALE
kama pirmiausia už puikią ko žmogui kainuoja 200 litų. Iš
„NEŠTE" STIPRINA
užsieniečių i m a m a dvigubai
kybę.
POZICIJAS
daugiau. Pasak oreivio, užsieny Parduodamas butas Vilnių)., cent
Anesteziologijos-reanimatolo- je j a u įprasta, k a d s k r a i d y m a s re, Antakalnio g. prie Šv. Petro ir
Penkerius metus Lietuvos gijos klinikos vadovas docentas oro balionu — b r a n g u s ma Povilo bažnyč'os. Gedimino Kalno ir
Anglų ambasados: 5 kamb. su virtuve
naftos produktų rinkoje išsilai A. Baublys „Respublikai" sakė, lonumas.
ir vonia (salonas, valgomas. 2 mieg.,
kiusi, bendroji Lietuvos ir Suo kad iki šiol Lietuvoje tokių
Per sezoną pilotas skraido biliardo kamb.), 146 m., garažas
mijos įmonė „Litofinn Service" tirpalų, atitinkančių GMP rei50-100 valandų, kurių kiek kieme; trečias aukštas; 2 balkonai;
su visomis skolomis atsidūrė kalvimus, niekas negamino. Li
vienos savikaina apie 200-300 puikiai atremontuotas su pilnu apsta
Suomijos „Nešte" įmonės Lie goninių pasigaminti tirpalai
litų. Be baliono, k u r i s naujas tymu, importiniai baldai, visa virtuvės
tuvoje, „Nešte Oil L T ' , rankose. irgi sterilūs, bet daugelyje kainuoja 25,000 dolerių, oreivis [ranga ir indai. Kaina $100,000. Skam
„ L i e t u v o s r y t o " ž i n i o m i s , kraštų, pasak docento, tokių privalo turėti mašiną, radijo binti (370-2) 62-60-28 arba (718)
„Nešte Oil" prisijungs įsigytą niekas nenaudotų. O, atliekant ryšio priemones ir 3 žmonių 776-1687 dėl informacijos.
nepelningą įmonę bei 7 jos širdies operaciją, vienam li palydos komandą, todėl ši spor Parduodu: Lietuvos enciklopediją 1935
degalines, tad „Litofinn Ser goniui prireikia apie 20 litrų to šaka prieinama tik pasiturin m.; dr. V. Kudirkos raštus. 6 tomai: kny
tirpalų.
spintą: Kalėdų eglutę: stiklinį stalą ir
vice" vardas išnyks.
tiems sportininkams. Anot R. goms
4 kėdes; vėsintuvą įdedamą į langą; didelį
„Litofinn Service", kurios
Mikelevičiaus, dabar Lietuvoje šaldytuvą; 60" virykla Teirautis: tai.
įstatinis kapitalas sudaro
TVORAS PERKA
y r a apie 30 oro balionų pilotų, 312-776-3329.
beveik 1.2 mln. litų, įsteigė Suo
KUPIŠKIO RAJONE
iš kurių 2 dirba Vokietijoje.
mijos įmonė „Nešte" (50 proc.)
H E L P VVANTED
Pats Romanas Mikelevičius
ir Lietuvos bendrovės — ,Mažei
Apie Juozo L i a u d a n s k o turi 4 nuosavus oro balionus.
CONTINUITY CARE
kių nafta" (20 proc.) bei „Lie individualią įmonę „ A s t r a "
Dviem iš jų skraidina keleivius.
Recruits quality applicants for
tuvos kuras (30 proc). Tai buvo daugiau žino vokiečiai, danai ir 1989 m. lietuvių oreiviai Vilniu
domestic jobs. VVe are looking
pirmoji įmonė Lietuvoje, pra olandai negu patys kupiškėnai. je per 2 savaites suorganizavo
for nannies, care givers for the
dėjusi prekiauti Vakarų dega „Astra" vienintelė Lietuvoje „Cameroon" oro balionų šventę,
elderly. Many job opportunilais.
gamina ir eksportuoja impreg kuri turėjo įvykti Maskvoje ir
ties. C a U : 3 1 2 - 2 8 3 - 9 1 0 6
Suomiai ne kartą dėl „Lito nuotos medienos dirbinius: 30 taip išgelbėjo maskviečius nuo
finn Service" nuostolingos veik rūšių tvorų elementus, įvairaus
los kaltino finansiškai ir eko dydžio žaidimų, smėlio, kompos
K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I
nomiškai nepajėgius Lietuvos to dėžes, vazonus gėlėms, šali
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
partnerius, o pastarieji — dik gatvio plyteles, dekoratyvines
Tel. 312-581-8500
tatoriškus suomių veiksmus. sieneles ir t.t., rašo „Lietuvos
• Lietuviška duona ir raguoliai
Tai, kad nei suomiai, nei lietu rytas". Su keliais partneriais
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
viai neturėjo lemiamo balso Vokietijoje sudarytos ilgalaikės
• Lietuviškas maistas—"ratered"
įmonės valdyme, tapo viena „Li tiekimo sutartys. Užmegzti ry
• Siunčiame mūsų produktus UPS
tofinn Service" nuostolingos šiai su tarpininkais Danijoje ir
Atidaryta 7 dienas savaitėje
veiklos priežasčių. Skolose pa Olandijoje. Įdomu, kad įmonės
skendęs „Lietuvos kuras" iš tik produkciją užsienin gabena ir
KAVINE
350 N . Clark, Chicago, II 60610
rųjų buvo silpnas verslo part Lietuvos prezidento sūnėno
Tel. 312-644-7750
„Brazauskas ir Co" tarptau
neris.
K e p y k l o s p a n i u k t a i ir u ž k a n d ž i a i
Dabar suomiams ir lietuviams tinių pervežimų įmonė.
BAKE
miesto rentro
skinantis, „Lietuvos k u r u i " už
Imonėjje trimis pamainomis
tjsr
Savaitgali uždaryta
turėtas akcijas nutarta atiduoti dirba 130 žmonių.
porą gerai įrengtų degalinių
Juozas Liaudanskas verslo
prie Vilniaus ir jo centre, o „Ma
MOLO MAKER
pradžiamokslį išėjo Lenk .joje,
žeikių nafta" gaus didelę apy
Leadmg manufacturer of preciston mjectrcn mckis >s s<**in<j -s« fot!ow'pg auaiified.
kai, netekęs darbo Lietuvoje,
vartą turinčią degalinę Mažei
expariencad individual
buvęs melioratorius prieš 5 me
kiuose. Gavusi iš „Litofinn Ser
tus ėmė organizuoti darbininkų
vice" degalinę. „Mažeikių naf grupes į statybas Lenkijoje. Ten
t a " pirmą kartą savo veiklos įsitikino, kad pjautinės me
•*F>. a p<u* Skoftl* On*y>
* F n c H n f i ajrinv#r naftas (Surtsc* S D » « i u )
istorijoje pradės mažmeninę pre dienos eksportas neduoda daug
Ou' toofoons are bnght. ciean. smotte-free. w i vonMa'ed a-vl A/C w f ->cdem.
kybą degalais.
pelno. P r o t i n g i a u įdėti
up to date equipment We otter competrtrve wage>; oxceMeni bena'it pkg , • 0 paid
„Nešte" įmonė dabar Lie
hoMays vacation profit sharing. 40ik pian sec l2Sn-ed Adeo car«ex piar <,oaith
daugiau
darbo,
kad
brangiau
tuvoje turės 9 degalines, dar 4
ins ete ). and overfime (cumjmty at 56 hrs plūs per «eek) lndiwdu««s • " • be 1 ^ *vjortt
f c Both ot our mfg. tactltties. COMMAND OF THE ENGUS" LA.MGUAGE A MuST
parduotum gaminį. Būsimasis
bus pradėtos statyti šiemet.
M M contactklestinčios įmonės prezidentas
— — — — TOOL * Ofll
1993 m. pabaigoje gavo 80,000
•kaklą M 7 4 7 7 I 2 M
LINKĖJIMAI IŠ
markių pagal PHARE progra
o»
„ILSANTOS"
mą smulkiam ir vidutiniam
FOX VALLIY DfVtttON
v e r s l u i vystyti, p e r n a i —
9f9 M M M f DftVB)
••**» M 7 - M 7 - 2 0 M
Naujai Lietuvos, Islandijos ir 400,000 Vokietijos markių kre
E O E. PRINCIPALS ONLY
Švedijos įmonei , , I l 9 a n t a " ditą iš Lietuvos vystymo banko.

EKONOMIJOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS

NOW!!

[
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U.S.
Robotics
i

•Vi Olsten

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas
„siding", atliekami cemento,
„ptumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. S k a m 
binti Sigitui: 3 1 2 - 7 6 7 - 1 9 2 9

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5198

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REALMARTII. I n e
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 60629

BALYS BUDRAITIS

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COP1ERS
FAX • C A L C U L A T O R S
5610 S. Pulaski R d .
Tai. ( 3 1 2 ) 5 6 1 - 4 1 1 1

Atitoltam* vtau* namu. lauke kr • 1 9 —
remonto darbus: įrengiame rūsius, palė
pes, vonias. Naujai statome lauko ve
randas, laiptus, garažus. Dengiame stogus,
įdedame lietaus nutekėjimo vamzdžius.
Dirbame greitai ir sąžiningai. Skambinti po
7 v.v.: Juotui 312-471-S4S7, Vytai
31I-43S-521S.

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus,daug su
taupysite. P a s i n a u d o k i t e
mūsų patogiu ,,lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v.
p.p.;
sekmd. uždaryta.
Antrd. ir trečd. susikalbėsite
lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-8998

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

Onturj^.

CilivtfvoT,iHC.
1111 Stite Street
Lcnont, Mwts €0439

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

je

yy

RE7MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Peikant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• PerKama ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

"Ndolnojanio turto
p i d » spartom*
•Čtagosapvhnkeeir
pnUMSOUOK

HARUA ST0N1KAS 9ooihmkitr
teltOfR iB.7Ct257.7100
• j l g i l te. 708,969.3732
GOVT FORECL09BD rtomes fer
pennies on $ 1 . Delinquent Tax.
Repo's, REO's. Your Area Tol
Free (1) 800-698-9775 Exl.
H-241S for eurrent listings

RE/MAX
HOME CENTER
(312) 735-6000

VIDAS
POŠKUS
** Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą
** Profesionalus ir greitas
patarnavimas
** Informacija paskolų,
investicijų klausimais

KMIECIK KAITOMI

•nm s. RasaU u.

43*5 S. Archer Are.

m a

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parouoti ar pirkti namus,
kreipkitės {Danais, MayatvJI profestonaliai, sažWnQSl ir aarneritkai
patarnaus. įkainavimas veltui.

couMueu.

Bteg

MICHIGAN
:0L DW£LL BANKER RRST AMERICAN
! 0 N . VVhittakerSt.
NevvBufralo, M I 4 9 I I 7

VIDA B. ŠVABAS
Te!, namų
bus
fax
vm

616-756-1408
616-469-3950
616-469-5445
616-469-7236

Perkant ar parduodant
• namus • žemą • ūkius arba
komercinę nuosavybe

FOR RENT
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/RCA A T S T O V Y B Ė
2345 W . 69th Street
Tai.: 3 1 2 - 7 7 6 - 1 4 6 6

VTVIAN R. KHALAF
Attomey at Law
8327 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60652
Profesionalūs advokatai padės jums
išsptęsti iškilusias problemas: im
igracijos, skyrybų, „real estate", ava
rijų, asmens draudimų ir kt. Taip pat
verčiame ir tvirtiname įvairius
dokumentus. Kalbame lietuviškai.
Tel. 312-585-2524

wr—•"•»
ftCCCMT RCALTY, INC.
5265 West 95th Street
Otk Ųw»n. IHtnpis 80453'
BUS. 7 0 6 - 6 3 6 - 9 4 0 0 !
RSS. 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 3
ASTA T . MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
įpriemtesciuose.

MISCELLANEOUS

Cicero, II- Išnuomojamas švarus
kambarys su baldais suaugusiam
asmeniui Moderni virtuvė, vonia, pri
vatus (ėjimas: 2-as aukštas; $ 2 9 0 l
men. Skambinti 70S-88/-1709 arba
palikt ..mesage".
Išnuomojamas a p š i l d o m a s 4
kamb. I m-eg. butas 67 & Kedzie
aoyl $355 į mėn. + ..security". Tel
312-779-0410. Kalbėti angHškai.
Išnuomojamas 6 k a m b . 3 mieg.
butas antrame aukšte. Brighton
Park. apyl T e l . 3 1 2 - 9 2 7 - 7 0 5 6
Mi^MeMaBeie^eaMiMaBlllMieH^HenMM^HSaaaaMMH^^MP

IEŠKO D A R B O
Hawaii — nuostabi sala. jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti Hale Gediminas", kur
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Dėl
informacijos skambinkite: t e l .
808-326-6169

STASYS S 5 5
Dažytojas
i$ vidaus ir iš lauko:
popienuoja kambarių sienas
Darbas garantuotas
4612 S. PeuHna, CMcego
Tel. 312-927-9107

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

A0TOMO9IUO, NAMU. SVEIKATOS,

m ovvvats DRAUDIMAS.

Agentas Frank ZapoSs ir Off Mgr
Aukse S. Kane kalba lietuviška.
FRAMKZArOUS
SsStsl W*et BBS Street
Tel. (790) 424-6*64
(918) 991-69M

B&D
Taisome ir dengiame visų rūšių sto
gus, statome priestatus, garažus,
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus.
Kazimieras, tel. 312-625-3465

•te NATAS ooMEsnc
•tACIMCNT AOCNCY
Positions available nannies. riouse
keepers for Engtish speaking women
Calt: 312-M6-7267
Speak English

KftAUSTOTtB Į FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis INVBSTMBNT
P R O a t R T l M siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą.
Tei./Fas: 1 800-3*0-6478

j K S COMSTRUCTIOH
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tai. 7 0 9 - 9 6 9 2 8 5 8 .

Dvi darbščios ir s ą ž i n i n g o s
moterys iš Lietuvos. 4 8 ir 32 m.,
ieško darbo. Gali prižiūrėti sergan
čius senelius, tvarkyti namus. Gali
gyventi kartu. Tol. 8 4 7 - 3 6 0 - 0 3 4 4 .
29 m. moteris 8 Lietuvos ieško
darbo Gali gyventi kartu, padėti
namu ruošoje prie senelių, ligo
nių,
vaiku S k a m b i n t i : t a i .
708-371-4128.
t

Žmona ir vyras 48 m . iš Lietuvos
ieško darbo namų ruošoje, priežiū
roje Gali atlikt namų lauko ir vidaus
remontus, dažymą, plytelių klijavimą
ir kt. statybinius darbus. T e l .
312-436-0439.

žmona ir sūnus ieSko darbo. Gali atlik
ti namų ruošos ir aplinkos darbus,
namų vidaus remontus, elektros pa
taisymus Skambinti JueOniH: tel.
312-643-1477.

MO¥INQ
Ilgametis profesionalus kraustymą
rjrieinarnomis kainomis
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
311- 925-433 i
MOVINC-KRAUSTYMAS
Professionalus patarnavimas
prieinamoms kainomis jums patogu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:
708-424-7183
3I2-S39-3S47

SIŪLOME DARBUS!
Gail seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms Galima gyventi kar
tu arba atvykti j darbą ir išvykti.
Kreip'iS'
Ali C a r ą
Employment Agoncy
Tel. 3 1 2 - 7 3 6 - 7 9 0 0

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 VVest 71 st StrMt, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-436^909

MOKSLAS, PINIGAI, PASKOLOS
Mokslo metai baigėsi, bet
daugeliui, į universitetą norin
čių stoti, studentų ir jų seimų
ekonominės studijos prasideda
tik dabar. Jie ieško kuo palan
kiausių paskolų mokslapinigiams ir kitoms išlaidoms būsi
miesiems studentams universi
tete. Šiais laikais, jei nori gerai
gyventi, turi mokytis, bet moks
las brangiai kainuoja. Univer
sitetų mokslapinigiai kasmet
kyla. Universitetai bei kitos
mokslo ištaigos, ekonomijai pra
stėjant, gauna mažiau aukų,
todėl daugiau ir daugiau stu
dentai turi padengti mokslo
įstaigų išlaidas. Ką pastebi
universitetai tai, kad, kylant
mokslapinigiams, kasmet mažė
ja studentų skaičius, o tas dar
labiau kelia mokslo išlaidas.
Mes, lietuviai, turėtumėm
stengtis, kad visi mūsų vaikai
baigtų aukštus mokslus, kad
visi turėtų progą lankyti univer
sitetus ar kitas mokyklas. Esa
me maža tauta, mums niekas
nepadės, jei patys nesistengsime
ir nedirbsime. Tėvai, kurie pa
tys neturi užtenkamai pinigų
padengti vaikų studijų išlaidas,
turėtų susipažinti su kitomis
galimybėmis, kur gauti pinigų
vaikų studijoms. Yra įvairių
paskolų, teikiamų studentams,
siekiantiems aukštųjų mokslų.
Ne visos paskolos yra vienodos.
Studentų paskolų žinovai sako,
kad dabar yra pats laikas ieško
ti tokių paskolų, kurios jums
mažiausiai kainuotų. Yra daug
galimybių, tik reikia jų ieškoti.
Studentai gali prašyti žemo pro
cento valdžios garantuotų pa
skolų. Bet k a i kurios j ų
reikalauja įrodyti, kad esi
nepajėgus Finansiniai ir visos
šios paskolos turi skolinimosi
ribą. Studentai, kuriems reikia
daugiau lėšų studijoms, gali im
ti privačias paskolas.
Taip pat studentų tėvai gali
pasiskolinti. Dažniausiai tam
reikalui imama yra „homeequity" paskola, nes jos procen
tus galima nurašyti. Be to, tėvai
gali bandyti gauti federalinė
PLŪS paskolą, kuri leidžia
jiems skolintis iš 9% visą sumą
reikalingą vaiko išmokslinimui.
Jie gali taip pat ieškoti savo
valstijose paskolų programų, ar
ba kreiptis į privačius skolinto
jus. Dažniausiai yra skolinama
si iš įvairių vietų, kas visą
paskolų gavimo procesą kompli
kuoja. Ieškoti paskolų galimy
bių yra lengviau, jei esate tam
pasiruošė. Paskolų sąlygos labai
įvairuoja, net ir ten, kur „Dėdė
Šamas" nustato procento aukš
tumą. Jei gerai susipažįstate su
įvairiais reikalavimais, pvz.
„origination fees" — pradiniai

mokesčiai, paskolos gražinimo
tvarka ir nuolaidas procentams,
asmuo, imąs paskolą, gali su
taupyti tūkstančius dolerių.
Specialistai sako, kad vieni
skolintojai yra geresni už kitus.
Kai kuriais atvejais skolintojai
vienoje valstijoje gali būti
geresni nei kitose. O tai yra dėl
to, kad kai kurie jų siūlo
specialias nuolaidas savo valsti
jos gyventojams arba studen
tams, kurie studijuos toje valsti
joje. Kartais pati valstija finan
suoja duodamą nuolaidą, kitais
atvejais tai daro paskolas duo
dančios įstaigos- Jei jūs savo
valstijoje galite gauti nuolaidų,
apsimoka pasitikrinti ir kitas,
paskolas studentams teikian
čias, programas. Ką jūs galite
gauti, dažniausiai priklauso nuo
to, kokios rūšies paskolos
prašote. Pvz., Stafford paskola
yra dažniausiai studentų im
ama, nes ji yra valdžios garan
tuota ir beveik visi studentai
gali ją gauti. Paskolų riba yra
nuo $2,625 iki $5,500 pirmiems
ketveriems universiteto studijų
metams iš 8.25%. Tie, kurie gali
gauti finansinę pagalbą (aid),
gauna paskolą, kurią subsiduoja
valdžia ir moka už ją procentus;
kitos paskolos moka procentus,
kol asmuo studijuoja arba pri
deda procentus prie bendros
paskolos.
Kad galėtumėte gauti federa
linė studento paskolą, pvz., Staf
ford, turite prašyti finansinės
paramos (apply for financial
aid). Ir kai jūsų prašymas bus
patvirtintas, turite pasirinkti
įstaigą, iš kurios skolinsites, ne
bent jūsų pasirinktas univer
sitetas ar mokykla yra dalis
federalinės programos ir jūsų
paskolos davėjas yra pats „Dėdė
Šamas".
Pradėkite ieškoti paskolų da
vėjų kurie, duotų jums nuolai
dų. Daugelis paskolų davėjų
duoda lengvatų, jei paskola mo
kama tvarkingai arba apmoka
ma iš karto. Vienos geriausių
paskolų yra tos, kur skolintojas
parduoda savo paskolas „Sallie
Mae", pvz., Stafford. Paskolų
gavėjai, kurie užsimoka paskolą
laiku per pirmus 24 mėnesius,
gauna 3% kreditą, nuo pirminio
mokesčio, minus pirmieji $250.
Jei mokama laiku visus 48
mėnesius, „Sallie Mae" skolin
tojai nebeima procento nuo liku
sios paskolos. Ir tuo būdu ne
mažai pinigo gali sutaupyti.
Pvz., studentas, kuris skolinosi
$17,125 — tai didžiausia suma,
kurią jis gali pasiskolinti per
Stafford programą 4-iems me
tams, mokėdamas paskolą lai
ku, gali sutaupyti daugiau negu
$2,100.

Ptmtn u m M i M i r a
! ATLANTA,
t,

v «U.._ — *
dM.MBrnttoo)

> K M M K . Y S T W » A L Vlt, SU HOMAMOOS
MLEMAPAamAtYTAa SAfKMO MMCMJOMO W , i
AflVVDOaAMMO
*»00_

PERSIUNTIMAS ( U 8 A ) VELTUI
IITIMI i w

Ii I T r m rntm
MltttfT
MUD.0MO4412V1OT

MWW—I

Kun. Matas Čyvas dėkoja St. Petersburgo, FL, Lietuvos Dukterų draugijai
ui jo 80 metu amžiaus ir 55 metų kunigystes sukakčių proga pagerbimą.
Kairėje Lietuvos Dukterų dr jos valdybos pirm. Aldona Cesnaitė.

KELIONĖS, POKALBIAI ERDVĖSE
IR APGAVYSTĖS
Daugumas mūsų turime kom
piuterius, esame susijungę su
vadinama „on line" galimybe
kalbėti su visais, iš visur. Mo
dernūs laikai, nauja technika
įgalina visus—jaunus, senus —
kalbėtis, bendrauti palaikyti
ryšį su visu pasauliu, įvairiais
žmonėmis. Ypač ta galimybe
naudojasi tie, kurie daugiausia
būna namuose, kurie neturi, ką
veikti. Didžiausias „internet world web" naudotojų skaičius
yra jaunimo ir vyresniųjų tarpe.
Žmonių grupė, kuri išnaudoja
kitus, kuri gyvena, apgaudama
kitus tą puikiai žino, ir, eidama
su laiku, savo veiklą perkelia ir ją pritaiko ten, kur gali
apgauti ir išnaudoti. Skaitome
ir girdime žiniasklaidoje, kaip
jaunus žmones įvairiai apgauna
Juo daugiau pasiskolinat, tuo
daugiau, atmokėdami laiku, ga
lite sutaupyti. Taip pat svarbu
žinoti, kaip paskolos davėjas
tvarkosi su procentų mokėji
mais. Kai kurie skolintojai tą
procentą prideda prie jūsų
paskolos kas ketvirtį metų, kiti
kas metai, o dar kiti — kai yra
atėjęs laikas jums paskolą
atmokėti.
Šitokia paskola yra geriausia,
nes pvz., $20,000 nesubsidijuota
Stafford paskola, gali sutaupyti
jums beveik $500, palyginus su
panašia paskola, kuri prideda
procentus kas metų ketvirtį. Pa
skolos atmokėjimo sąlygos yra
irgi labai svarbios. Juo ilgiau
užtruks jums paskolą atmokėti,
tuo daugiau tą paskola jums
kainuos. Čia svarbu yra pasko
los mokėjimo pasirinkimo gali
mybės. Vieniems atmokėti pa
skolą per 10 metų yra gerai, kiti
nori mokėti pradžioje, kai tik
baigia universitetą, mažiau, bet
padidinti paskolos mokėjimo
sumą kartu su jų kylančiu
atlyginimu.
Visada Žinokite, kas jūsų
paskolą tvarkys. Šiais laikais
studentų paskolos yra par
duodamos investuotojams, pa
našiai kaip namų paskolos. Jei
pasirinksite gerą paskolos da
vėją, jis jūsų nestumdys nuo
vienos paskolų patarnavimo
įstaigos prie kitos, kas ap
sunkina sekti paskolos atmokė
jimus. Susirinkus visas žinias
apie įvairias galimas jums gauti
paskolas, pasidarykite sąrašą ir
pasirinkite geriausiai jums
tinkamą. Esant gerai infor
muotam ir žinant visas galimy
bes, jūs galite pasirinkti pačią
geriausią, jums tinkančią, ga
limybę. Viena atsiminkite, nie
kas jums nieko neduos ir ne
pasiūlys, jei patys nesidomėsite
ir neklausite — neieškosite.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996-7-8).
A l d o n a SmulkAtienė
ir
Birutė Jasaitienė

lytiniai iškrypėliai ir kitokie ne
naudėliai. Tačiau nemažiau blo
go padaro ir tie, kurie nori
pasinaudoti jūsų pasitikėjimu,
jūsų pinigais ir jūsų investavi
mais. Įvairūs apgavikai yra geri
psichologai ir moka prieiti bei
įsigyti pasitikėjimą nieko nenu
jaučiančių, nekaltų žmonių, o
paskui juos išnaudoja. Apgavi
kai prisitaikė ir savo verslą
perkėlė į modernią techniką —
kompiuterius. Jie naudoja šią
modernią priemonę prakišti
savo apgavystes, kurios yra
gudriai užmaskuotos, kaip
paaiškinimai (comments) ar
pranešimai (statements) kompiuterio biuletenio lentose
(bulletin boards) ar pokalbiuose
(chat lines). Dainai tas atrodo,
kaip atvira diskusija, bet tai
gali būti užmaskuotas savo pro
dukto ar patarnavimų jau per
didelis gyrimas - siūlymas.
Kompiuterio anonimiškumas
lengvai gali paslėpti finansinį
interesą tam ar kitam produk
tui.
The Federal Trade Commission pataria stebėti šiuos
galimų apgavysčių ženklus:
1. perdėtas produkto gyrimas,
pvz., pagydo ar palengvina 27
skirtingus atvejus - ligas;
2. dažnai naudojamas žodis
„hot", duodant investavimo
galimybės apybrėža;
3. išpūsta galimybė uždirbti,
kaip „mūsų tikslas yra pelnas
nuo 2% iki 5% į mėnesį (iki 60%
per metus)... jūsų apsaugotai
pagrindinei investuotai sumai.
Jūsų pagrindinė suma yra ga
rantuota... Jūsų pinigai visada
saugiai investuoti pas mus" ir
pan.;

4. kai sakoma, kad jie turi „inside" informaciją. Bet tokia in
formacija beveik visada yra
klaidinga; o jei tai būtų tikra
biržos apyvarta (trading), tai to
kia informacija būtų beveik vi
sada nelegali;
5. „Pump and dump" rekla
mos pigiems štokams, žadan
tiems aukštas palūkanas;
6. reklamos egzotiškiems in
vestavimams, pvz., Štrausų ūky
je, aukso kasykloje, ar bevielėje
kabelinėje televizijoje.
Apgavikai negali veikti be jū
sų bendradarbiavimo. Jie klesti,
remdamiesi savo aukų nerealio
mis viltimis, kurios kartais kyla
iš noro praturtėti. Jūs ilgai ir
sunkiai dirbote, kol sutaupėte
tai, ką turite. Neatiduokite
lengvai savo santaupų apga
vikams! Būkite skeptiški ir iš
pagrindų patyrinėkite kiekvie
ną investavimo galimybę pirma,
negu pasirašysite savo čekį.
Neduokite savo kredito kor
telės numerio „on line" (iš
skyrus tuos atvejus, kai jūs
pasirašote sutartį „on line"
patarnavimams). Sužinokite ad
resą, miestą ir valstiją tos
bendrovės, su kuria darote
„biznį".
Sužinokite, ar investavimų
pardavėjas turi leidimą ir ar
siūlomas investavimas yra
registruotas Office of Consumer
Affairs, Securities and Exchange Commision, skambinda
mi 202-942-7040.
Jei jūs turite klausimų dėl
telefoninių ar paštu jums da
romų investavimo pasiūlymų,
paskambinkite National Fraud
Information Center 800-8767060, ar praneškite tam centrui
elektroniniu paštu (e-mail) nfic
@ internet MCI com.
Jei, nepaisant jūsų geriausių
pastangų, buvote apgautas, pa
rašykite skundą savo valstijos
vyriausiam prokurorui (statė attorney general), ar „consumer
protection office", ar FTC.
Rašykite: Correspondence
Branch, Federal Trade Commission, 6th St. and Pennsylvania
Ave. NW, Washington, DC
20580.
Jei norite gauti daugiau infor
macijos apie FTC leidinius, su
raskite FTC Consumer Line Internet'e via Gopher at Consu
mer, ftc. gov., garba per World
Wide Web http:/www,ftc.gov.
Kaip gatvėje, krautuvėje, taip
ir kompiuteryje reikia būti at
sargiems ir nepasitikėti kiek
vienu, nes neteisingi žmonės
naudojasi visokiomis priemo
nėmis pasipinigauti ir jus
apgauti.
Naudotasi medžiaga iš „Modern Maturity", 1996 liepa-rug
pjūtis.
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ELENA MATUTIENĖ
Minint mūsų mylimos Motinos ir Močiutės, kurios ne
tekome 1986 m. rugpjūčio mėn. 2 d., mirties sukaktį, šv.
Mišios už velionę bus aukojamos š.m. rugpjūčio mėn. 3 d. 8
vai. ryto Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelphia,
PA.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą diena
prisiminti a.a. Eleną savo maldoje.
Nuliūdę: vaikai ir anūkai.

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
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A.tA.
MONIKA SIDABRAITĖ
UUTKIENĖ
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. liepos 26 d., 5 vai. rvto. sulaukusi 99 metu
Gimė 1896 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje. Mažeikių apskri
tyje, Rekečių kaime, Viekšnių valsčiuje. Amerikoje išgyveno
47 m.
Nuliūdę liko dukros: Monika Tautvaišienė Krikščiūnienė,
žentas Gytis, Aldona Kazakevičienė; anūkai: Povilas ir
Michael Tautvaišos, Marytė Stankiewicz, Nora Gylienė,
Markus Šimkus, Anthony ir Angelą Kazakevičiai; proanūkai:
Dovydas, Anthony, Lisa, Chris, Petras, Annika, Regina,
Daiva, Alex ir Jacob.
Velionė buvo motina a.a. Eufrozinos Šimkienės.
Velionė pašarvota sekmadieni, liepos 28 d. nuo 4 iki 9 v.v.
Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, liepos 29 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę dukros, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald. M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
DR. FELIKSUI ZUBINUI
mirus, mielus žmoną VALENTINĄ ir sūnų JONĄ su
šeima nuoširdžiai užjaučia
Stefa ir Jonas

Markvaldai

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

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVA/LABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
4330 So. California

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1.312-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST 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 W 71 ST
CICERO 5940 W 35 ST
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD |
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST
TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (netnokar.ias) Tel. 1-800-994-7600

(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)

SIUNTINIAI \ LIETUVA TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMU
TIK TRUMPA LAIKĄ BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA
JEI JŪS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINrUS
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMŲ

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.
AMBER GROUP
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1-800-772-7624

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245
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BALZEKO LIETUVIŲ
KULTŪROS MUZIEJUI
SUKANKA 30 METŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
D a i n ė G. Kerelytė ir Do
v y d a s R o s e n b a c h e r liepos 10
d. susilaukė dukrelės Gabrielės
Saros. Naujagime džiaugiasi tė
vai, broliukas Artūras, pus
broliai: Aleksandras, Andrius,
Petras ir Lukas, tetos ir dėdės.
Ypač džiaugiasi seneliai Irena
ir Albertas Kereliai, sulaukę
pirmos dukraitės.

Sekmadieni pranešėjai žada
gražų orą — ne per šiltą, ne per
šaltą, o padangė būsianti tokia
žydra, kaip lietuvaitės seserėlės
akys... Prisiminus pernykštį
karštį „Draugo" vasaros šven
tės gamtoje metu, bus vienas
malonumas pasižmonėti, pasi
vaišinti, pasiklausyti muzikos ir
praleisti kelias valandas gamto
je — čia pat mieste — su „Drau
go" draugais. Labai Jūsų
lauksime.

Šv. Mišios b u s aukojamos t.
marijonų koplyčioje sekma
dienį, liepos 28 d., 11:30 vai. r.,
todėl atvykusieji į „Draugo"
Galėsite atnaujinti dienraš
vasaros šventę, galės atlikti čio prenumeratą, apžiūrėti
savo krikščionišką sekmadieni mūsų dovanų krautuvėlę, įsigy
nę pareigą ir čia pat dalyvauti ti lietuviškų ir anglų kalba apie
lietuviškose Mišiose. „Draugo" Lietuvą leidinių papiginta kai
moderatorius kun. Viktoras na, parvežti pažįstamiems, ku
Rimšelis, MIC, primena, kad rie lietuviškai nemoka skaityti,
šios Mišios bus aukojamos spe „Draugo" angliškąją laidą, pasi
cialiai už visus dienraščio imti formas — skundus paštui,
skaitytojus, rėmėjus, bendradar kai laiku nepristatomas „Drau
bius ir darbuotojus.
gas", o svarbiausia — turėtume
progą susipažinti, pasikalbėti,
pabendrauti. Maloniai kviečia
Šio šeštadienio, liepos 27 d., me apsilankyti.
kultūrinis „Draugo" priedas yra
paskutinis prieš redaktorės
JAV LB Lemonto apylin
Aurelės Liulevičienės vasaros
kės valdyba ne tik ruošia
atostogas. Priedas neišeis visą Lemonto lietuvių dienos geguži
rugpjūčio mėnesį ir vėl pradės nę rugsėjo 8 d., sekmadienį, bet
skaitytojus lankyti po Darbo valdybos pirmininkas Gedimi
dienos savaitgalio. Linkime nas Kazėnas rūpinasi ir Socia
redaktorei A. Liulevičienei gerų linių reikalų skyriaus steigimu
atostogų.
Pasaulio lietuvių centro patal
pose, pagal JAV LB Socialinių
reikalų tarybos gaires bei nuro
„ D r a u g o " spaustuvei reika dymus. Apylinkės valdybą su
lingas patyręs spaustuvės spe daro: pirm. G. Kazėnas, Kazys
cialistas. Turi žinoti visus Laukaitis, Stasys Džiugas. Al
spaustuvės darbus — nuo rinki gis Urbutis, dr. Ferdinandas
mo ir laužymo, iki spausdinimo. Kaunas. Dana Šlenienė, Ne
Besidomintieji šia pozicija, pra ringa Ambrozaitytė, Stasė Jagšome kreiptis rastu arba telefo minienė, Lilė Ramonienė, Vla
nu į administratorių Igną das Stropus ir Agutė Tiškuvienė.
Budrį.

Tautinių šokių šventės jungia mūsų kartas meilės ryšiais tolimąjai Lietuvai.
Nuotr. Jono Kaprio

Svarbu ypač neseniai iš tė
vynės atvykusiems — sekma
dienį, liepos 28 d., maždaug 1
vai. p.p., „Draugo" patalpose
bus galima pasitikrinti kraujo
spūdį, cholesterolį, cukraligę,
pasikonsultuoti su gydytojais
įvairiais sveikatos klausimais ir
gauti naudingų patarimų. Atvy
ks ne tik Šv. Kryžiaus ligoninės
darbuotojai, bet taip pat iš Cook
County ligoninės gydytojas bei
medicinos seselė. Pasinaudokite
proga.

Lithuanian Mercy Lift kvie
čia visus atsilankyti į metinį
„Artimo meilės meno" pokylį
rugsėjo 7 d. Čikagos Meno mu
ziejaus patalpose, S. Michigan
Ave. (vidurmiestyje) ir E.
Adams St. Pasižymėkite datą ir
dalyvaukite. Rezervacijos vaka
rais tel. 708-442-8297.
Kauno dramos teatro akto
rius ir „Ainių" ansamblio meno
vadovas Petras Venslovas, at
važiavęs su šiuo ansambliu į
Čikagą, kelioms dienoms buvo
nuskridęs į Floridą. Daugiausia
jis viešėjo Daytona Beach vieto
vėje, kur greitomis buvo suorga
nizuotas jo skaitomos poezijos
vakaras, sukėlęs didelį susido
mėjimą vietos lietuvių tarpe.
Ten jis buvo susitikęs su rašy
toja Birute Pūkelevičiūte, Egle
Vilutiene ir daugeliu kitų lietu
vių kultūrininkų.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", liepos 31 d.,
trečiadienį, 2 vai. popiet, dai
nuosime, vadovaujant muzikui
Faustui Stroliai. Savo kelionės
įspūdžius -- ką girdėjo ir ką
matė Žemaitijoje — pasakos,
prieš savaitę iš Lietuvos grįžęs,
rašyt. — poetas Apolinaras Bag
donas. Veiks ir „laimės šuli
nys", bus bendri pietūs. Visi
maloniai kviečiami ir laukiami.
Atvykite!
Kosto Ramanausko orkes
tras, dainuojant Liucijai Kvitkienei ir tamporinu pritariant
Anelei Ramanauskienei, liepos
7 d. linksmino Vyresniųjų lietu
vių centre, „Seklyčioje", gau
siai susirinkusius klausytojus.
Linksmai skambėjo estradinės
dainos, Liucijos smuikas, nuo
taika pakili ir šventiška. Kostas
nepadėjo akordeono ir pietau
jant: muzikos akordai skambėjo
ir lydėjo visus, kai jau skirstėsi
svečiai. Rengėjai ir vėl buvo
nustebinti Kosto nuoširdumu,
nes savo honorarą paaukojo vy
resniųjų centro gerovės ir
ateities planams.
B.G. Jodwalis, Riverside,
IL., prie „Draugo" laikraščio
prenumetatos mokesčio ir vėl
pridėjo 105 dol. Ši, jau ne pirmą
kartą siųsta, dovana yra rams
tis, palaikantis dienraštį, kad jis
nesugriūtų. Esame labai dėkin
gi už pagalbą.

x Dėmesio keliaujantiems į
Lietuvą! Patikimas, sąžiningas
žmogus gali jus pasitikti oro
uoste ir pageidaujant, suteikti
transportaciją Lietuvoje. Dėl
informacijos skambinti: Povilui
Višinskui nuo 9 v.v. iki 12
nakties Lietuvos laiku, tel.
011-370-2-75-20-27.
(sk)

Illinois gubernatorius Jim Edgar (kairėje) su žmona Brenda š.m. gegužes 29
d James Thompson centre Čikagoje, gubernatoriaus ruoštame pagerbime
etniniu leidiniu spaudos darbuotojams.
Nuotr. Indrės Tijūnelienes

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO,
3533 S. Archer Ave., Chicago,
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Advokatas
Sav. Petras Bernotas.
(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS
M36 S. ftdaski Rd., Chicago, IL 60629
x Baltic M-jnuments. Inc.,
C"2 bl. j šiaure nuo Balzeko muziejaus) 2621 W. 71 Street, Chicago. IL.
Tel. 312-582-4500
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441
paminklai, žemiausios kainos,
T e l . 708-301-4866
geriausiomis sąlygomis.
Valandos pagai susitarimą
(sk)
x
Automobilio,
namų
ir
li
Advokatas Jonas Gibaitis
gos
draudimas
atvykusiems
iš
6247 S. Kedzie Avenue
Lietuvos
ir
kitų
kraštų.
Kreip
Chicago, IL 60629
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
T e l . (1-312) 776-8700
surance Agency, 9439 S. Ked
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
zie Ave., Evergreen Pk., IL
šeStar! -i v.r. iki 1 vai d
60806-2325. Tel. 708-422-3455.
trik)
ADVOKATAS
x
NAMAMS
PIRKTI
PA
Vytenis Lietuvninkas
SKOLOS duodamos mažais mė
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
nesiniais įmokėjimais ir priei
'Skersai gatves nuo ..Draugo")
namais nuošimčiais. Kreipkitės
Tel. 312-284-0100
į Mutual Federal Savings,
Kasdien 9 v.r —5 v.v.
2212 West Cermak Road. Tel.
šeštadieniais ir vakarais
(312) 847-7747.
pagal susitarimą
(sk)
Advokatas Vytas Misiulis
79 VV. Monroe. Suite 1300.
Chicago IL 60603
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
Vizos pratęsimo. ..žalios korte
les" gavimo, ir 1.1. Konsultuoia n
padeda sutvarkyti dokumentus
Valandos pagal susitarimą
(312) 775-5752

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą,
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
pageidavimą, brėžinius. Prieš
pastatant paminklą, galėsite
x Greit parduodu vienos ir" apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
dviejų šeimų namus Chicagoje darytas, kaip buvo jūsų pagei
ir apylinkėse. Skambinkite dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
RE/MAX REALTORS, Rimas Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
(sk)
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.
x Pigiausi telefoniniai ry
(sk), šiai su Lietuva. Pastovūs
x ŽEMĖ L PRODUCTIONS praneša, jog po ilgų ir
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną,
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m.
balandžio 29 d. klausykitės
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki
11 v.r. per WNDZ radijo stotį
750 AM bangomis. Darbo die
nomis siūlome informacinę
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
rinę VERSMĘ, o sekmadieniais
kultūrinę-pramoginę radijo
laidą VAIRĄ. WNDZ dirba
5,000 vatų pajėgumu ir laisvai
pasiekia Illinois, Indiana,
Michigan
bei
Wisconsin
lietuvius.
Visais
radijo
reikalais. įskaitant komercinius
skelbimus, mirties pranešimus
bei organizacijų žinutes, kreip
tis adresu: ŽEMĖ L PRODUCTIONS,
LITHUANIAN
NEWS RADIO 750, P.O. BOX
1161 OAK PARK, IL 60304, o
redakcijos tel. 708-3884)656.
ŽEMĖ L PRODUCTINS vienintelis radijo informacinis
tinklas aptarnaujantis išeiviją 7
dienas per savaitę. Pasiklausy
kite!

įkainiai 24 vai. per parą, 7
dienas per savaitę. \ Lietuvą —
tik 85 centai už minute. Galite
skambinti bet kur už JAV ribų.
Nereikia persirašyti iš vienos
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10
v.v
atstovybės
telefonu
708-3864)556.

x Galiu p a d ė t i l e g a l i a i
gauti „SOC. SBCURITY" kor
telę ir vairavimo leidimą
(DRIVER'S LICENSE). Ed
Šumanas, tel. 1 -706-246-8241.
(sk)
x Kepta duona su česnaku,
sumuštiniai su sūriu, nuotai
kinga muzika penktadieniais ir
šeštadieniais „Gintaro" klube
nuo 10 vai. vakaro. Viskas
nemokamai! Laukiame jūsų!
(sk)
x Ieškau mano
suolo
draugės Panevėžio gimnazijo
je (1941) Aldono* Balčytės, iš
vykusios iš Lietuvos į JAV
1945 m. Ieško: Irena Kičaite-Jakimavičienė, Dzūkų
23-27, Varėna, Lithuania.
(sk)
(sk)

Nuo rugpjūčio 18 iki rug
sėjo 26 dienos, pirmadieniais
ir ketvirtadieniais, nuo 6 iki
7:30 vai. vakaro, Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vyks
anglų kalbos pamokos. Jos skir
tos tiems, kurie neseniai at
važiavo iš Lietuvos ir visai
nemoka anglų kalbos. Išmokti
krašto, kuriame gyveni kalbą,
yra būtina, norint tapti pilna
verčiu to krašto gyventoju.
Kviečiame visus susidomėjusius
registruotis telefonu (312)
582-6500. Daugiau informacijos
taip pat teikiame šiuo telefonu
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto
iki 4 vai. vak.

Apie Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejų Čikagoje daug
pasakoti tikriausiai nė nereikia.
Muziejus veikia jau trisdešimt
metų ir per tą laiką tapo vienu
svarbiausių lietuviškos kultūros
puoselėjimo židinių Amerikoje.
Šiandien mūsų muziejų žino ne
tik išeivijos lietuviai, bet ir
daugelis Lietuvoje. Muziejaus
steigėjo Stanley Balzeko, muzie
jaus darbuotojų ir dosnių auko
tojų pastangomis, čia sukaupta
daugybė įvairių eksponatų,
kurie pasakoja apie Lietuvą ir
jos kultūrą nuo seniausių iki
dabartinių laikų. Muziejus di
džiuojasi savo senų ir retų
žemėlapių kolekcija, numizma
tikos, tekstilės, kitais skyriais.
Muziejuje taip pat sukaupta di
džiulė biblioteka, kurios dalį
sudaro senos ir retos knygos.
Reikia nepamiršti ir foto ar
chyvo, kurio nuotraukose užfik
suotas lietuvių gyvenimas
Lietuvoje, Amerikoje ir kituose
kraštuose
nuo praėjusio
amžiaus pabaigos iki šių dienų.
Muziejus nepamiršta ir pačių
mažiausių savo lankytojų Atėję
čia jie gali pamatyti, kaip atro
dė Lietuvos kaimo sodyba, mer
gaitės gali pasupti lėles seno
viškoje vygėje, o berniukai
apžiūrėti senovės lietuvių
karžygių šarvus. Muziejaus
archyvai, kolekcijos ir biblio
teka visada atviri lankytojams,
tyrinėtojams.

Ir plaukia nemunais gražus
laimikiai į „Draugo" vasaros
šventės „laimės šulinėlį, kad
Tačiau muziejus — tai ne tik
sekmadieni visi svečiai galėtų
save vadinti laimingaisiais ir vertingų eksponatų sankaupa.
grįžti namo su dovanėlėmis. Čia nuolat vyksta įvairi
Laimikių vėl atnešė: Boleslovas lietuvišką kultūrą Amerikoje
Glovickis, Algirdas Brazis, puoselėjanti veikla. Visų pirma
Agota Šuopienė, Antanas ir — parodos, kuriose čikagiškiai
Marcelė Ragauskai, Salomėja Ir supažindinami su lietuvių
Kazys Daubai, Anelė Paulaus dailininkais ir kitais meni
kaitė, Irena Smieliauskienė su ninkais. Štai neseniai baigėsi
savo vaikaičiais, Feliksas Ma paroda, kurioje buvo eksponuo
taitis, Antanas ir Viktorija jami Lietuvos dailininkų kū
Valavičiai, Lisa Bulikienė, riniai, neatitikę sovietinės
BALFas, A. Jonušas. Visiems ideologijos ir slapta įvežti į
jiems ir anksčiau mus apdo
vanojusiems, dar kartą sakome
x Travel Centre, Ltd. siū
AČIŪ!
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
x Dr. J o n a s ir Janina Šal mis kainomis. Kreiptis į Te
nai, Portage WI, atsiuntė $150, resę Lesniauskienę, tel. 847-,
vieno Lietuvos našlaičio globos 528-0773.
G*,
metinį mokestį. Dėkojame!
x Pamaldos su šv. Mišių
„Lietuvos Našlaičių globos"
auka
rugpjūčio 3 d., šešta
komitetas, 2711 W. 71 St.,
dienį,
4
vai. p.p. Tėvų Jėzuitų
Chicago, IL 60629.
koplyčioje.
Atneškime Švč. M.
(sk)
Marijai gėlių. Kviečia Židinys.
x U S A Giri Scouts Heidel
(sk)
berge, Vokietijoje, globoja
x TRANSPAK
praneša:
vieną Lietuvos našlaitį. Pratęs„Šiais
metais
Vilniaus
universi
damos metinį globos mokestį
a t s i u n t ė $ 1 5 0 . Dėkojame! tetas skelbia priėmimą į naujas
„Lietuvos Našlaičių globos" specialybes. Medicinos fakulte
te — 15 studentų bus priimti
komitetas.
(sk) mokytis stomatologijos, 20 stu
dentų — slaugos, matematikos
x S t e f a Revotaitė-Masio- fakultete 30 studentų galės
nienė, gyv. Lietuvoje, Kaunas, mokytis statistikos. I Vilniaus
3040 Jotvingių 7-70 ieško savo universitetą planuojama priimti
tetos Stasės Revotaitės-Kiau- 1,750 studentų; pernai buvo pri
nienės, gim. Lietuvoje, Šiaulių imta 1.757 Pinigai, siuntiniai
valsč., Kuršėnų apyl., Guragio ir k o m e r c i n ė s siuntos į
km., arba jos dukterų. Atsiliep Lietuvą. Maisto siuntiniai.
kite, rašykite S. Masionienei. TRANSPAK, 2638 W. 68 St.,
(sk) Chicago, IL, tel. 312436-7772.
(sk)

Ameriką. O netrukus atsidarys
Freiburgo mokykloje dėsčiusių
ir besimokiusių mūsų dailinin
kų darbų paroda, skirta šios mo
kyklos penkiasdešimtmečiui. Be
to, muziejuje dažnai galime
pasiklausyti paskaitų kuo įvai
riausiomis temomis — nuo lite
ratūros, istorijos iki politikos.
Reikia pasakyti, kad su dideliu
pasisekimu čia vyksta įvairios
pamokos — velykinių margučių
marginimo, kalėdinių šiaudukų
gaminimo, liaudiškų žaidimų,
piešimo, lipdymo, karpymo
pamokėlės vaikams ir lietuvių
bei anglų kalbos pamokos suau
gusiems. L i e t u v i ų k a l b o s
pamokos skirtos tiems, kurie
nori pramokti savo protėvių
kalbos, nori sužinoti kuo dau
giau apie Lietuvą, jos istoriją ir
kultūrą, nori susirašinėti su
Lietuvoje gyvenančiais gimi
nėmis. Anglų kalbos pamokos
skiriamos naujai atvažiavu
siems lietuviams, kuriems pra
džioje sunku pritapti svetimame
krašte. Šalies kalbos mokėjimas
yra svarbiausia sąlyga norint
jaustis pilnaverčiu tos šalies
gyventoju. Na, o taip pat muzie
juje vyksta įvairūs literatūriniai
vakarai, koncertai. Be to, čia
veikia imigracijos istorijos ir
geneologijos skyrius, kuriame
dirbantys žmonės mielai padeda
lietuvių kilmės amerikiečiams
atrasti savo šaknis Lietuvoje, o
lietuviams iš Lietuvos talkinin
kauja ieškant savo giminių, su
kuriais ryšiai nutrūko per karus
ar per sovietmetį.
Sunku glaustai parašyti apie
visus muziejuje vykstančius
renginius ir dirbamus darbus.
Visi jie mums vienodai svarbūs
ir reikalingi. Muziejus — maža
lietuviška salelė amerikiečių
kultūros vandenyne ir joje mes
išties jaučiamės kaip namie.
Kad ši veikla nenutrūktų, kad
muziejus ir toliau klestėtų,
mums reikalinga jūsų, mieli
tautiečiai, parama. Paremkite
mus tapdami muziejaus nariais,
rėmėjais, mecenatais. Muzie
jaus nariai gauna pakvietimus
į visus čia vykstančius ren
ginius, gali lankytis muziejuje
nemokamai ir atsivesti svečių iš
Lietuvos, taip pat jiems yra
taikoma dešimties procentų
nuolaida perkant d o v a n a s
muziejaus parduotuvėlėje bei
naudojantis vertimų skyriaus
paslaugomis. Prisiminkite mus
rašydami savo palikimus. Jei
baiminatės, kad jūsų turimi
vertingi daiktai, liudijantys
lietuvišką kultūrą, gali pražū
ti po jūsų mirties, pagalvokite,
kur begali jiems būti geresnė ir
saugesnė vieta, jei ne lietuvių
kultūros muziejus. Sukaupti čia
jie įgyja naują vertę, nes jais
gali grožėtis, naudotis ar
tyrinėti visi, apsilankantys mu
ziejuje. Taigi, visa, ką galite
padovanoti muziejui — nuo
mažos lietuviškos knygelės ar
ženkliuko iki meno kūrinių ar
palikimų, čia atras savo vietą ir
bus prasmingai panaudota, tę
siant muziejaus veiklą.
Karilė Vaitkutė

Būrelis svečių Antro Kaimo spektaklyje jaunimo centre liepos 3 d. Sėdi ii kairės: Algis Ankus
(Kanada), dr. Ranata Variakojyte, „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, Vytautas Bindokas ir žura. Zuzana Juškevičiene, stovi: dr Alvydas Konce (California), kun Juosas Vaisnys,
SJ, Jūratė Variakojienė.
Nuotr J o n o Vari akojo

