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Lietuvos Seimo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės
komisija priėmė rezoliuciją
dėl NATO

Paliaubos Čečėnijoje
tebesitęsia
Maskva, rugsėjo 3 d. (CD Rusijos saugumo vadovas Aleksandr Lebed antradieni pasakė,
kad Čečėnijos kare žuvo dešimti
mis tūkstančių daugiau žmonių,
negu anksčiau buvo apskai
čiuota. Dabar jau manoma, kad
žuvo bent 90,000 žmonių. Tai
trigubai daugiau, negu iki šiol
buvo oficialiai sakoma, rašo
„Chicago Tribūne" (CT) laik
raštis. Ir manoma, kad iš to
skaičiaus beveik visi — civiliai.
Sie Rusijos saugumo vadovo
A. Lebed pasisakymai padaryti
tuo metu, kai Rusijos ministras
pirmininkas Viktor Černomyrdin, pripažinęs, kad Rusija pa
darė „didelių klaidų" Čečėni
joje, užtikrino, kad taikos pla
nas, kuri A. Lebed sudarė su
čečėnais, yra remiamas Rusijos
prezidento Boris Jelcin. Černo
myrdinas pirmadienį išdėstė
taikos plano sąlygas atosto
gaujančiam Boris Jelcinui.
Tačiau antradienį atrodė,
kad A. Lebed pozicija Kremliu
je dar labiau smuko, kai B. Jel
cinas demonstratyviai apdova
nojo viena pagrindinių A. Lebe
džio konkurentų — vidaus rei
kalų ministrą Anatolij Kulikov.
„Kulikov vertas aukšto apdo
vanojimo už valstybei atliktus
darbus, už didelį asmenišką
vaidmenį, tvirtinant teisėsaugą
ir už daugelį metų sąžiningos
tarnybos Vidaus reikalų minis
terijos organuose", citavo pre
zidentą Rusijos žinių agentūros.
Žvelgiant iš lauko, nebuvo
matyti pagrindo tokiam Kulikovo apdovanojimui „Trečiojo
laipsnio" medaliu. Policijos
efektyvumas nėra dramatiškai
pasitaisęs ir Vidaus reikalų
ministerijos daliniai buvo
sugėdinti Čečėnijoje. Atrodo,
kad greičiau tai buvo politinių
žaidimų aukščiausiuose sluoks
niuose išdava, kurios tikslas
buvo nusodinti daug ambicijų
turintį A. Lebed į savo vietą.
Tenka prisiminti, kad prieš porą
savaičių rugpjūčio mėnesį Le
bed reikalavo, kad prezidentas
iš pareigų pašalintų Kulikovą
už tai, kad jo vadovavimo metu
čečėnai galėjo du kartus pulti ir
atsiimti Grozną.

I žurnalistų užklausimus Jel
cinas neatsakė, ir vėliau Interfax žinių agentūra citavo šalti
nius Kremliuje, kurie sakė, kad
prezidentas prašė Kulikovo pa
silikti pareigose.
Tačiau nepaisant viso to, Le
bedžiui pavyko sudaryti taikos
planą, kuris, atrodo, turi
geriausias perspektyvas iki šiol
duoti tikrą sprendimą jau 21
mėnesį užsitęsusiam konfliktui.
Pagal šį planą tuo tarpu penke
riems metams atidėtas pagrin
dinis Čečėnijos nepriklausomy
bės klausimas. „Per penkerius
metus atvės net ir karščiausios
nuotaikos", pasakė A. Lebed re
porteriams rugsėjo 3 d., atmes
damas kai kurių Rusijos infor
macijos priemonių bei politikų
teigimus, kad jis kapituliavęs
čečėnų reikalavimams. Anot
jo, visi Rusijos daliniai gali
būti išvesti iš Čečėnijos per du
mėnesius, nors dar reikia išsi
aiškinti detales.
Komunistų vadas Gennadij
Ziuganov rugsėjo 3 d. pareiškė,
kad Lebedžio planas jį stebina,
nes jis kompromituoja Rusijos
teritorinį integralumą.
B. Jelcinas iki šiol atsisakė
susitikti su Lebed, kurį jis
rugpjūčio mėnesį paskyrė spręs
ti Čečėnijos klausimą. Vieton to
Černomyrdinas tarpininkauja,
pirma kalbėdamas su Lebed, o
paskui viską pranešdamas Jel
cinui ir po to paskelbdamas
Jelcino reakciją visuomenės informavino priemonėms.
Karas Čečėnijoje prasidėjo
1994 m. gruodžio mėnesį, kada
Jelcinas į Čečėniją pasiuntė
Rusijos kariuomenę likviduoti
šios musulmoniškos respublikos
pasiskelbtą nepriklausomybę.
Rugsėjo 3 d. atrodė, kad pa
liaubos Čečėnijoje tebesilaiko,
nors kai kurių Rusijos dalinių
vadovai skundėsi, kad n e visi
čečėnų daliniai išvesti iš Groz
no.
To tarpu Grozno tvarkymo
tempas greitėja. Miesto centre
aidi kalimo, statybos garsai, mo
terys šluoja ir grėbia lapus. „Ne
manau, kad karas dabar jau su
grįš. Turime būti optimistai",
pasakė viena Grozno gyventoja.

Baltijos Asamblėja kol kas
pasisako už mirties bausmę
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) Baltijos Asamblėjos teisės ko
mitetas iš esmės yra už mirties
bausmės panaikinimą, tačiau, jo
nuomone, atsisakyti mirties
bausmės galima bus tik tada,
kai sumažės didelis nusikalsta
mumas, pertvarkytos įkalinimo
įstaigos, kad nusikaltėliai jose
galėtų kalėti iki gyvos galvos.
Toks rezoliucijos projektas bu
vo aptartas rugpjūčio 30 d. Ry
goje vykusiame Baltijos Asam
blėjos teisės komiteto posėdyje.
Šio komiteto narys, parlamen
taras Algirdas Kunčinas tikisi,
kad tokia rezoliucija bus priim
ta Baltijos Asamblėjos sesijoje,
kuri įvyks spalio mėnesio pra
džioje Rygoje.
A. Kunčinas, spaudos konfe
rencijoje trečiadienį komentuo
damas Baltijos Asamblėjos tei
sės komiteto posėdį, sakė, kad
Baltijos valstybių visuomenės
moraliai dar nėra pasiruošusios
panaikinti mirties bausme, kad
jos buvimas tarsi garantuoja
žmonių saugumą.
Teisininkų nuomone, anot jo,
tokios bausmės atsisakymas
būtų skubotas žingsnis. Baltijos

valstybėse, kaip buvo konsta
tuota, nėra sąlygų nusikaltė
liams kalėti iki gyvos galvos.
Baltijos Asamblėjos teisės komi
teto posėdyje buvo reiškiama
nuomonė, kad paskelbus refe
rendumą šiuo klausimu, pilie
čiai būtų už mirties bausmę.

Valstybinė įmonė
apkaltinta ryšiais su
mafija
Vilnius, rugsėjo 3 d. (DPA) Po verslo partnerio iš Lietuvos
grasinimų, Švedijos verslinin
kas apkaltino valstybinę įmonę
ryšiais su mafija, rašoma Lie
tuvos laikraštyje „Respublika".
Švedijos verslininkas Gustav
Vegert, kompanijos „Baltic Fast
Food Company AB" direktorius,
nusiuntė laišką Lietuvos prezi
dentui Algirdui Brazauskui.
Laiške teigiama, kad Lietuvos
valstybinės įmonės „Greminta"
direktorius Virgilijus Tranas
mėgino pasisavinti Vegerto
kompanijos verslo planus, mais
to produktų platinimo sistemą
ir grasino fiziniu susidorojimu.
„Greminta" įsikūrusi Lietuvos

Vilnius, rugsėjo 6 d. — Lie
tuvos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovų komisi
ja penktadienį priėmė rezoliuci
ją dėl NATO plėtimosi, kurioje
išdėstoma komisijos pozicija
Lietuvos narystės NATO gyny
bos sąjungos atžvilgiu. Jos
tekstas toks:

Rugpjūčio 24 d. iki vėlumos Kaune posėdžiavo Lietuvos Krikattonių Demokratų Partyos taryba,
tvirtindami kandidatu rinkimuoae garsia ir polit:ne programa. Devyniaadrtimt devynių kandidatų
•ąraae, pirmieji buvo šie: A. Saudargas (dai įėję), P. Katilių* (kairėje), Č. Stankevičius, K.
Kryževičius, M. Šerienė, I. Uidavinys, A. Patacuu, A. Šimėnas, F. Palubinskas, K. Kuzminskas,
O. Gražulis, A. Raškinis, J. Beinortas, V. BoKuSis.
Nuotr. L. Brundzoe „Lietuvos ryte"

B. Jelcinui bus daroma
operacija

do į Čečėniją susitikti su čečėnų
vadais tartis apie paliaubų toli
mesnį įgyvendinimą. A. Lebed
sutiko, kad Čečėnijoje būtų su
daryta koalicinė valdžia, į kurią
įeitų ir čečėnų gynėjų atstovai
ir Rusijos statytinės valdžios
atstovai. Ketvirtadienį, A. Le
bed pasirodė su čečėnų vadovu
Aslan Maschadov taikos skati
nimo mitinge, tai reiškinys.
kurio nebuvo galima įsivaiz
duoti net prieš tris savaites, kai
Grozne vyko arši kova tarp rusu
ir čečėnų gynėjų. „Arba jūs pasi
rinksite taiką ir mes ją pasiek
sime kartu, su sveiku protu, ar
ba mes šią kruviną orgiją tesime
dešimtmečiais", kalbėjo A. Le
bed valuojančiai miniai Šąli
mieste Čečėnijoje, kuri Lebe
džiui šaukė „Taika!"

M a s k v a , rugsėjo 5 d. (CT) - rodydamas, kad iš tikrųjų jis
Po daugelio mėnesių spėliojimų tebevaldo Šalį. Ketvirtadienį B.
ir slaptumo apie prezidento Bo Jelcin patvirtino, kad jis palaiko
ris Jelcino sveikatos būkle, pats A. Lebedžio sudaryta taikos
B. Jelcin ketvirtadieni pasakė planą, bet priešinasi greitam
Rusijos visuomenei, kad vėliau Rusyos dalinių išvedimui. Tokia
šj mėnesį turės širdies operaciją. pozicija, tačiau, pakerta vieną
O tai sukėlė galimybę, kad pagrindinių taikos sutarties
Kremliaus politikų tarpe vyks punktų.
Rugpjūčio mėnesį Aleksandr
kova dėl galios valdžioje, rašo
Michael McGuir* „Chicago Tri Lebed ir te**j.« vadai sutarė,
kad RUSUOS daliniai greitai
būne" laikraštyje.
Boris Jelcin, 65 metų, kalbė pasitrauks iš sostinės Grozno ir
damas per valstybinę televiziją, kitų Čečėnijos vietovių. Rusijos
pasakojo, kad eiliniuose patikri kariuomenė jau traukiasi iš
nimuose jo gydytojai rado, kad Grozno ir sekmadienį prasideda
jis turi problemų su širdimi ir sekantis Rusuos kariuomenės
rekomendavo, kad jis arba dary išvedimo etapas.
Ketvirtadienį A. Lebed išskri
tųsi operacija, arba dirbtų trum
pesnes valandas ir laikytųsi pa
syviai. „Bet aš niekad negalėjau
pasitenkinti pasyvumu", prisi
pažino Jelcinas, „tad geriau
man turėti operaciją ir visiškai
Vilnius, rugsėjo 3 d. (AGEP) tyviai iniciatyvai, kuri padėtų
pasveikti, kaip jie užtikrino". — Prezidentas Algirdas Bra ryžtingai ir veiksmingai kovoti
Šis Jelcino pasisakymas buvo zauskas teigiamai vertina Sei su įvairaus lygio pareigūnų
dramatiškas posūkis iš ligšioli mo nario Romualdo Ozolo piktnaudžiavimais, korupcija,
nės pozicijos, kai Jelcino pava pasiūlymus sukurti veiksmingą stiprintų valstybės valdžios ir
duotojai tik teisindavo prezi valstybės valdžios ir valdymo valdymo institucijų veiklos
dentą, sakydami, jog jam reikia institucijų kontrolės mechaniz kontrolę. Susitikimo metu buvo
pailsėti ar kad jis turi slogą. mą. Šalies vadovas, kurio pasikeista nuomonėmis dėl ša
Tokiu viešu pranešimu taip pat iniciatyva antradienį įvyko lies ekonominės, socialinės, kri
sulaužyta ilgalaikė Kremliaus susitikimas su Romualdu Ozo minogeninės būklės.
tradicija tylėti apie jo pareigūnų lu, siūlė šiam Seimo nariui per
sveikatą, kurią pradėjo Josef dvi savaites pateikti pasiūly
Stalinas ir kuri tęsėsi iki pa mus dėl darbo grupės, kuri pa
skutiniųjų Komunistų Partijos rengtų teisės norminius aktus
generalinių sekretorių Leonid specialiai kontrolės institucijai
Brežnev ir Juri Andropov.
sukurti. Tokia grupė vėliau bū
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) —
tų
sudaryta
Respublikos
prezi
Jeigu
iki rugsėjo vidurio su Ru
Jelcinas nesakė ar jo širdies
dento
dekretu.
sija
nebus
susitarta, kiek pinigų
problema rimta, nei kokia ope
ji
skirs
Lietuvoje
nuolat gyve
Brazausko
nuomone,
reiktų
racija bus daroma. O iš Krem
liaus oficialiuose pranešimuose pritarti bet kuriai konstruk nantiems šios šalies kariškiams
kalbama įvairiai — vieni sako,
kad bus tik arterijų praplėtimas
su balionėliu, kiti sako, kad bus
daug rimtesnė širdies arterijų
apėjimo („bypass") operacija.
Jelcinas paneigė anksčiau pa
sklidusius pranešimus, kad šiai
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) - loms — 1.6 milijonų litų,
operacijai išvyks iš Rusijos, Savivaldybės reikalauja, kad mokslo ir studijų institucijoms
sakydamas tik, kad Maskvos Vyriausybė joms skirtų lėšų, — 1.5 milijonų litų.
Kardiologijos Centras yra pa kurios leistu moksleiviams su
Tuo tarpu savivaldybėms, ku
jėgus jam reikiamą operaciją teikti lengvatų naudojantis vi rioms pavaldžios bendrojo lavi
atlikti. Jei Jelcinas būtų pasi suomeniniu transportu. Lietu nimo mokyklos, lėšų šiam tiks
rinkęs išvykti iš Rusijos, tai vos Savivaldybių Asociacijos ta lui visiškai nebuvo skirta. Tai,
būtų buvęs smūgis Rusijos rybos išplatintame kreipimesi pasak kreipimosi, „glumina ir
medicinai.
teigiama, jog savivaldybės ne piktina" savivaldybes.
Tame pačiame pokalbyje per galės atsakyti už mokslo metų
„Manome, kad moksleivių ve
Rusijos televiziją Jelcinas pradžioje kilsiančią gyventojų žiojimas yra politizuojamas,
prabilo ir apie Čečėniją, tuo pa nepasitenkinimo bangą bei jos norint parodyti, kaip gerai
padarinius.
tvarkosi Seimo daugumos vado
Biudžeto įstatymo pataisose vaujamos ministerijos" bei
Seimo rūmuose.
Seimo opozicijos vadas Vyta u numatyta, kad „transporto pabrėžiant, kaip blogai ūkiniais
tas Landsbergis pareiškė, kad lengvatoms kompensuoti" Švie reikalais rūpinasi savivaldybės,
tokie kaltinimai kompromituo timo ir mokslo ministerijos kurios dažnai nepriklauso tai
ja Lietuvą užsieniečių akyse. kuruojamoms aukštesniosioms daugumai", teigiama Lietuvos
Landsbergis atkreipė ypatingą bei profesinėms mokykloms ski Savivaldybių Asociacijos prezi
dėmesj į tai, kad ši valstybinė riama 1.8 milijonų litų. Žemės dento, Vilniaus mero Alio Viįmonė veikia parlamente, po ūkio ministerijai priklausan dūno pasirašytame kreipimesi.
čioms aukštesniosioms mokyk
prezidentūros sparnu.

A. Brazauskas teigiamai
vertina R. Ozolo siūlymą

Lietuvos palikimas už integ
racijos procesų ribų ne tik ap
sunkintų šiuo metu Lietuvoje
vykstančių reformų eigą, bet ir
pakenktu visos Europos saugu
mo ir pastovumo plėtrai
3. Siekiant užtikrinti Europos
saugumo nedalomumo ir NATO
plėtimosi proceso vientisumo
bei atvirumo, Lietuva privalo
būti integruojama į NATO kar
Komisija,
• susidedanti iš Lietuvos Res tu su kitomis Vidurio Europos
publikos Seimo narių, visų Lie valstybėmis. Atsižvelgiant į
tuvos parlamento partijų atsto stiprėjančio dvišalio Lietuvos ir
vų, bei JAV Lietuvių Bendruo Lenkijos bendradarbiavimo
svarbą užtikrinant saugumą ir
menės įgaliotų atstovų, ir
Baltijos jūros
• jausdama atsakomybę dėl stabilumą
taikos, stabilumo ir saugumo regione, svarbu, kad Lietuva
Lietuvoje ir visoje Europoje už pradėtų stojimo į NATO procesą
tikrinimo, kaip pagrindinio ne kartu su Lenkija.
priklausomos, demokratinės ir
4. Sveikintina JAV Kongreso
klestinčios Lietuvos egzistavimo iniciatyva įstatyminiu keliu
garanto,
paremti NATO plėtimosi į Vi
• matydama svarbiausiu durio Europą idėją. JAV para
Lietuvos Respublikos saugumo ma ir dalyvavimas sprendžiant
Baltijos jūros regiono klausimus
garantu narystę NATO,
• pripažindama, kad nepri visada turėjo ypatingą reikšmę
klausomos Lietuvos valstybes Lietuvai. Mes pripažįstame ir
tolesnė sėkminga raida ir stip vertiname ypatingą JAV tei
rėjimas priklauso ir nuo bendro kiamos pagalbos Lietuvai reikš
lietuvių tautos, kuri gyvena mę, jai siekiant patenkinti
tėvų žemėje ir už jos ribų, NATO narystės kriterijus bei
veiksmu siekiant svarbiausių praktinį suderinamumą ir sąveikumą su NATO pajėgomis.
tikslų koordinavimo,
Raginame JAV administraciją
Pareiškia:
pasisakyti už neatidėliojamą
1. NATO šiandien yra svar Lietuvos priėmimą į NATO.
biausia transatlantines erdvės
5. JAV „Baltijos veiksmų
saugumą garantuojanti organi
planas" ar kiti panašūs dvi
zacija. NATO buvimas Europo
šaliai projektai turi svarbią
je įgalina šiame kontinente iš
reikšmę JAV — Lietuvos san
laikyti ir plėtoti demokratinę
tykiams ir gali padėti Lietuvai
santvarką bei laisvos rinkos
stoti į NATO, tačiau jokiu būdu
ekonomiką. JAV įsipareigoji
nepriimtini kaip kompensacija
mas NATO ir dalyvavimas
vietoj pilnateisės narystės šioje
sprendžiant Europos problemas
organizacijoje.
bei NATO plėtimas yra ypatin
6. Komisija kreipiasi į JAV
gai svarbūs veiksniai Lietuvai.
Prezidentą, Kongresą bei kitų
2. Lietuva yra neatsiejama
NATO valstybių-narių parla
Vakarų civilizacijos dalis ir turi
mentus ir vyriausybes, šių vals
visas bei pilnas teises dalyvauti
tybių visuomenines bei politines
NATO. Lietuvos saugumą gali
organizacijas ir piliečius, o taip
užtikrinti tik greita integracija
pat ir į Lietuvos išeivius JAV ir
j Europos ir transatlantines
kitose valstybėse, kviesdama
struktūras. Mes. lietuvių tautos
juos visokeriopai paremti Lietu
atstovai Tėvynėje ir užsienyje,
vos siekį vienu metu su kitomis
pasisakome už neatidėliotiną
Vidurio Europos valstybėmis
Lietuvos įsijungimą į NATO.
pradėti derybas dėl Lietuvos sto
jimo į NATO.
Komisija kreipiasi į Lietuvos
vadovybę, kad, siekiant pilna
teisės narystės NATO bei sten
pensininkams gydyti, ketinama giantis atitikti jos keliamus
apskritai jiems neteikti jokios reikalavimus, būtų atitinkamai
medicinos pagalbos. Taip nutar padidintos šalies gynybai ski
ta per Sveikatos ministerijoje riamos lėšos.
Rezoliuciją pasirašė abu ko
vykusį apskričių gydytojų pasi
misijos pirmininkai Everistas
tarimą.
Nors sutartis dėl Rusijos ka Raišuotis ir Donatas Skučas.

Grasinama negydyti Rusijos
kariškių pensininkų

Savivaldybės reikalauja
kompensuoti moksleiviams
už važinėjimą i mokyklą

•

riškių pensininkų gydymo sude
rinta šiemet rugpjūčio viduryje,
iki šiol nepavyksta susitarti dėl
išlaidų vienam asmeniui dydžio.
Lietuva siūlo Lietuvos pilie
čiams taikoma vidurki — šiemet
jis yra 354 litai. Be to. Rusija
nepateikia Lietuvoje gyvenančių savo kariškių skaičiaus. Ma
noma, kad jų yra apie 10,000.
Tad jų sąrašą ketinama sudary
ti, kai ligoniai patys kreipsis į
medicinos įstaigas.
Šie asmenys privalės pateikti
pasus, kuriuose turės būti pa
žymėta, kad jie yra nuolatiniai
Lietuvos gyventojai, taip pat
karinius pensininko pažymėji
mus, išduotus Sovietų Sąjungos
Gynybos ministerijos. Jie. kaip
ir visi Lietuvos piliečiai, galės
gydytis bet kurioje šalies gy
dymo įstaigoje, bet tiktai po to,
kai Rusija garantuos ir realiai
pradės vykdyti įsipareigojimus
dėl gydymo išlaidų.

KALENDORIUS
Rugsėjo 7 d.: Gilbertas,
Regina. Puleherija. Palmyra,
Reda
Rugsėjo 8 d.: 23 eilinis
sekmadienis. Šiluvos Marijos
šventė Adrijonas, Adelė, Geru
tis. 1860 m. gimė mokslininkas,
poetas, Lietuvos Atgimimo vei
kėjas Adomas Jakštas-Dambrauskas. 1930 m. Lietuvoje pra
dėta švęsti Tautos švente, Vy
tauto Didžiojo vainikavimui pa
minėti. 1991 m pradėta švęsti
Lietuvos Padėkos švente. Lie
tuvai sulaukus tarptautinio
Lietuvos nepriklausomybes pri
pažinimo
Rugsėjo 9 d.: Šv Petras
Klaveras. kunigas, misionierius
(1581-16541; Sergijus, Serapiną,
Ramune. Vaidas, Vylius.
Rugsėjo 10 d.: Nikalojus,
Salvijus. Konstancija, Gražide,
Dargvile.

,

;,

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 7 d.
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KUN. KASTYČIO
RAMANAUSKO
PRISIMINIMUI
Daugelis, be abejo, Amerikoje
p r i s i m e n a m e 1990 m. iš Lietu
vos a t v y k u s i j a u n ą kunigą
K a s t y t i Ramanauską,MIC, ku
r i s porą metų buvo m ū s ų tarpe
— Čikagoje ir vėliau Washingtone. Po to grįžo į Lietuvą. Ir
Lietuvoje jis buvo labai jaunimo
mylimas. Deja, šių metų gegu
žės 16 d. kun. Kastytis mirė.
Čia kelios ištraukos su jau
nimo pasisakymais apie velionį.
J o s paimtos iš Lietuvoje leidžia
mo moksleivių laikraščio „Sau
l ė t e k i s " š.m. gegužės mėn. lai
dos.

line į savo problemas!
— Tik J ū s ų švelnus žvilgsnis
ir r a m i šypsena sugerdavo r *
Marijonų bendradarbių jaunimas prie a.a.
mūsų nesėkmes.
— Kiek mūsų daug kartu —
diskutuota gyvenimiškom te
mom, kiek k a r t ų tylėta žvakių kodavo apie tai, kaip aplankė
šviesoje, k l a u s a n t i s ramios ligonį, paguodė nusivylusį, su KODĖL
muzikos... gerta arbatos...
MAN
šelpė stokojanti. Ir nė žodelio

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams Vt metų
JAV
$96.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni

kun. Kastyčio Ramanausko kapo Anykščiuose.

oro pastų

Seima dažnai turi didžiausią
įtaką asmens tikėjimui. Tėvai
auklėja vaiką ir stengiasi kuo
geriau jį mokyti. Broliai ir
seserys padeda tikėjimą išlai
kyti ir vienas kitą skatina. Daž
nai žmogus praleidžia pirmą gy
venimo ketvirtį arti šeimos, o
vėliau pats augina šeimą.

apie savas negandas. Paklaus
Tikėjimas yra labai svarbi
t a s apie sveikatą, tik numoda%o dalis mano gyvenimo. Be tikė
r a n k a ir pasakydavo: „Gera". jimo į Dievą žmogus neturėtų
Suprask — neverta apie tai kai vilties, kad iš vis yra ko tikėtis
bėti, yra svarbesnių dalykų.
po mirties. Aš negalėčiau gy
Kastyčio žodžiai nesiskyrė venti be tos vilties. Penki atei
nuo darbų. Jis liudijo Kristų ne tininkuos principai stiprina tą
Tad. toji pirma dalis žmogaus
tik iš sakyklos, bet ir visu savo viltį, t.y. mano tikėjimą.
gyvenimo yra labai svarbi, nes
elgesiu. Gal tai ir patraukė jau
Šių dienų pasaulyje žmogus be nustato tikėjimo tvirtumą.
nus žmones priėjo. Kiek prisi tikėjimo pražūsta. Mes kasdien
Katalikiškumas, savaime aiš
menu Kastytį, tai vis draugijoje. esame apsupti pagundų, melo,
Begalinis noras bendrauti. O žudynių ir "kitų nusikaltimų. ku, labai padeda tikėjimo ug
kokie nuostabūs penkiadienio Kaip žmogus be tikėjimo gali dymui. Juo daugiau asmuo apie
vakarai praleisti pas jį:Skam- gyventi manydamas, kad reika katalikybę žino ir supranta, tuo
ba poezijos posmai, giesmės, iš lai niekad nepagerės? Tarp tvirtesnis jo tikėjimas. Kunigai
rankų j rankas keliauja žvakė. kitko, kaip žmogus gali gerus ir vienuolės labai padeda žmo
palydima pamąstymų, sklin moralinius sprendimus daryti n ė m s jų tikėjimo ugdymui. Jie
dančių iš slapčiausių širdies be Dievo ar tikėjimo? Tikėjimas yra labai svarbūs asmenys tikė
kampučių. Diskusijose religijos skatina žmogų moraliai gyven jimo stiprinimo kelyje.
ar dorovės klausimais Kastytis ti, nes po šio pasaulio bus kitas,
Šitie penki ateitininkų prin
neparodydavo savo pranašumo. į kurį patek- t i k tie, kurie cipai stiprina ir visuomet stip
J i s stengdavosi būti lygus su Dievą gerbė ir jo klausė. Sekan r i n s mano bei kitų tikėjimą.
mumis, jaunimu. Jo teiginiai tis g y v e n i m e bus tobulas ir į jį
Almis U d r y s
būdavo paprasti, visiems suvo bus priimami t i k tie, kurie
kiami. Atidžiai išklausydavo stipriai tikėjo i r pagal tą
EVERGREEN PARK X-RAY
kiekvieną ir niekada neprimes- tikėjimą gyveno.
D R . E. RINGUS RADIOLOGAS
davo savo nuomones. Kastytis
Mano gyvenime tikėjimą stip
0700 S. Kadzie
k a r t u su mumis ieškodavo rina penki ateitininkijos prin
tiesos. Jo rodomas dėmesys cipai: Inteligentiškumas, Tau
am 700 wm —
kiekvienam priversdavo žmogų tiškumas, Visuomeniškumas,
Valandos 9-5 kasdien
atsiverti, prabilti iš sielos Šeimyniškumas ir Katalikišku
DR. DANA M. S A U K U S
gelmių. Taip jis padėjo mums mas.
DANTŲ GYDYTOJA
geriau pažinti kitus. O gal ir
• 2 5 3* Mftnnhdfn M*
Tapimas inteligentu apima ne
save.
W—te h—He, IL M 1 M
vien mokslą ir žinias, bet ir
T«4. (708) 344-1 t M
Tik kelios dienos, kai jo tikėjimo pažinimą. Inteligentas
Valandos pagal susitarimą
nebėra. Protas suvokia, širdis — siekia tiesos, o tiesa yra Dievas.
U N A S A. S I D R Y S , M . D .
d a r ne. Dažnai tenka eiti pro Tad inteligentiškumas sutampa
Opntalmotogas/Akių Chirurgas
»«30 S. Rtdgelend Ave.
Marijonų koplyčią ir nesitiki. su tikėjimo Stiprinimu.
Chicago Rldge, IL 60415
kad nebešmėstels mielas Kasty
Tautos meilė bei pažinimas
708 636-6622
čio veidas, nebeišgirsiu jo ra paskatina tikėjimo vystymą.
4146 W. 63rd St.
maus balso. Nebėra? Ar tikrai Lietuva 50 metų buvo verčiama
312-735-7709
nebėra? Netiesa. Jo pasėta mei gyventi be Dievo, todėl žmonių
DR. KENNETH J . YERKES
lės, gerumo ir užuojautos sėkla tikėjimas gerokai susilpnėjo.
D r . BOB D O K H A N C H I
būtinai sudygs. Jau dygsta.
Tas reiškinys turėtų skatinti
Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
Gintaras Randis norą dar stipriau tikėti, kad ne
4007 W 59 St.. Chicago, IL
žūtų tautos moralė. Tautišku
Tai. 312-735-5550
mas
skatina
stipresnį
tikėjimą.
JAUNUČIŲ
4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tai. 708-352-44*7
SUSIRINKIMAS
Visuomenė taip pat padeda ti
D a u m a n t o D i e l i n i n k a i č i o kėjimui augti. Draugai, mokytoKab. tai. 312-5*0-31 M
A t s i s v e i k i n i m o žodžiai, ku
Namų 047-301-3772
Neišblės iš atminties Kastyčio jaunučių arteitininkų kuopa j a i , pažįstami gali iškelti gerų
riuos parašė jaunieji kunigo veidas. Keistai jame susipin (nuo darželio iki 8 to skyriaus) klausimų, apie kuriuos žmogus
DR. PETRAS Ž U O B A
Kastyčio Ramanausko draugai, davo kančia ir džiaugsmas.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
naujuosius veiklos metus pradės pagalvoję? -tipriau tikės. Visuo
0745 Wa»t 63rd Straat
skiriami ne tik jam, ne tik mūsų Dažnai tekdavo vakarais sve
rugsėjo 8 d., sekmadienį, 9 vai. menes veiksmai teikia supra
Vai pirmd ir ketvd 3 v. p.p. - 6 v. p.p.
gėlai numalšinti. Tai nuostabus čiuotis jo kambarėlyje. Gal ligos,
Kitomis dienomis — susitarus
ryto šv. Mišiomis Pal. Matu timą, kad yra gerų ir blogų įta
liudijimas žemiškojo gyvenimo gal nelengvos kunigo dalios
kų
pasaulyje,
kad
tik
gerųjų
se
laičio misijoje, Lemonte. Po
prasmės. Trumpos, bet ryškios išvargintas, tačiau besišyp
SUNG L. CHOU, M.D.
Mišių pirmasis susirinkimas kimas tikėjimą ugdys ir stip
šviesos.
V
i d a u s ligos, a k u p u n k t ū r a
santis, jis su džiaugsmu pasą vyks Ateitininkų namuose
rins.

Jūsų kūną paslėpė žemė, ta
čiau liko mus sergėti Jūsų pap
rastas ir nuoširdus žvilgsnis,
malda, Marijonų koplytėlėje
sklandanti ramybė.
Ačiū J u m s už šilumą, tėvišką
meilę ir tylą...
Studentė
J o nueitas gyvenimo kelias
Neringa Uselytė
• •
* * *
Kruopštus ruošimasis dvasi
n i n k o keliui. Pirmieji kunigys
Kunigas Kastytis buvo drau
t ė s mėnesiai atkreipė vyresnių
gas, patarėjas.
jų dėmesį, ir jis rekomenduoja
Tai žmogus, sugebantis kiek
m a s darbui į Ameriką.
vieną suprasti, išskaityti iš
Ten praėjo beveik ketveri me
ž v i l g s n i o e s a m ą nuotaiką,
tai. Iš pradžios Čikagos mari
bėgantį nerimą, laimę.
jonų vienuolyne, paskui vieno
Kiekvienoje situacijoje sten
je Washingtono bažnyčių. Labai
gėsi padėti. Jo sakomas žodis ir
nenorėjo išleisti „amerikonai"
žengiamas žingsnis buvo apgal
tautiečio, labai jis buvo reika
voti ir r a m ū s .
lingas, tačiau Kastyčiui reikėjo
Iš buvimo kartu su juo mano
gręžti į Lietuvą.
atmintyje liko jo nuolankumas,
P a s k i r i a m a s į Panevėžio Švč.
nuostabi šiluma, sklindantis
M.M. Nekalto Prasidėjimo kop
gėris ir nuostabus šiltas žvilgs
lyčią.
nis.
Praėjo nepilni ketveri metai.
V y t a u t a s Valentinavičius
Ši graži, n e s e n i a i a t k u r t a
* * *
koplyčia t a p o š i l t u židiniu
sužvarbusiems, Dievo ieškan
Atsimenu jį, sėdintį prie stalo,
tiems žmonėms. Ypač ją pamėgo ir pasirėmusi ranka galvą, ati
jaunimas.
džiai klausantį manęs. Dabar
Ir štai, atsisveikinimas. Toks žinau, jis bandė suprasti tai, ko
ankstyvas. P a s k u t i n i s pasibu aš ir pati nesuprantu. Ko aš gal
vimas be žodžių... Paskutinės net nebandau suprasti. Kartais
Mišios jau nėjo —jam laikomos man atrodydavo, kad Kastytis
pilnutėlėje koplyčioje, pilnutėlė rūpinasi manimi daugiau, nei
ne t i k koplyčios bažnyčia... aš pati.
Minia užtvindžiusi kiemą, sode
Mes visi jį mylėjome. Ir dabar
lį, gatvę.
dar mylime. Visados mylėsime,
Nusidriekia lydinčiųjų kelias ir niekas šios meilės, šio pri
Marijonų gatve... Iki Panevėžio sirišimo prie žmogaus nenuga
miesto v a r t ų . J į p a s i t i n k a lės. N e t mirtis. Galbūt mes
Anykščių žemė.
mirusį jį mylime labiau nei
1946.07.24 - 1987.11.14 gyvą?
- 1996.05.16
K r i s t i n a V. Bataitytė

HOLY C R O S S
PHYSICIANS P A V I U O N
3 f l . S o u t h , East Stirtas
U t h u a n l a n Plaza C t .
at CalHornla A v a .

Pažjstu jį nuo 1992 m. Tokį,
kokį sutikau, toks ir išliko iki
pat mirties: kuklus, santūrus,
nesivaikantis žemiškų turtų,
kilnus dvasioje ir ieškantis. ieš
kantis.
Jis niekada nesiverždavo vie
šumon, dirbo tyliai, kantriai, tai
ir nuramindavo pas ji užklys
tančiųjų sielas. Kalbėjo konkre
čiai, tiksliai — žodžiu, buvo as
menybė. O tokių Lietuvai reikė
jo, reikia ir reikės.
Linas Manionis

Kiekvieną kartą mes apiber
davome J u s , kunige, šiom de
jonem, prašymais.
O kodėl mes kreipdavom.es
būtent i Jus?
— Kiti žmones paprasčiausiai
būdavo per daug užsiėmę, isigi

Chicago, IL 60629
(312H71-8142
Kalbama llstuvlakal
4> •

•

•

•

•

•

4>"4>4> #

HOLY CROSS F A M I L Y
MEDtCAL CENTER
7 4 9 W . 3 1 st S t .

CHICAGO, IL 60616,
(312)-225-0695
Kab. 312-735-4477
Raz. 700-240-0007 arta 700-240-0501

DR. E. D E C K Y S
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
0440 Sa. P J M M M M
Valandos pagal susitarimą

Būrys ateitininkisko jaunimo prie a a. kun Kastyčio Ramanausko kapo AnykMiuoae.

$160.00

$86.00

1

"

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu.
straipsnių nesaugo. Prašome
' siunčiant pasilikti kopiją

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOKSA
0441 t . Putaafci M . , CMcago, IL
Raz. 700-422-7007
Kab. (1-312) 5 0 2 4 2 2 1

Valandos susitarus

DR. V. J . VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., B u r b a i * , IL
Tai. 708-423-8114
Valandos pagal susitarimą
DR. EUGMUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
15505—127 St.
Tai. 0 1 S . 7 2 a . i a M
7000 W. CoOaąa Dr.
r 3»*"»^a» V S 0 O T 0 ^ B J W t

I W a^ąj0OJą9*

Tai. 700-301-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
0350 S. B e a s r U *o—1
Htekofy M M
Tai. (708) 808-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. V I U U S KUKAITIS
Š E I M O S DAKTARAS m

CHIRURGAS

FAMLV MCOtCM. CUMC
ISSOS—127 St.. L m m i į IL M 4 M
Priklauso Palos Community Hosprtal
Silver Cross Hosprtal
Valandos pagal susitarimą,
Tat (700) 2S7-2200

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Tai. 312.50S-2802
Pirmd 9 v.r, - 7 v.v.; antrd . trecd. ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.
ketvd 10 v r - 7 v.v. Sestd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas

' • Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00-, šeštadieniais nedirba
* Redakcija u i skelbimu turini
neatsako. •Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
DOra
»kelbti.

Kab. taL (312) 471-3300
VIDAS J . NEMrCKAS, M . D .
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. K a c u * Ava.,
H. 80882
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
BasssĮ Oyiytaįaa
StAUR. V A K . I N M A N O J E
VOJO "s^O^S^O/S^B^E? ES* E84aF0a82*
209

S.

Sjr«Sjr#^P*

COAMMOM ROJ.

K a * . (218) 8 8 8 - 1 8 3 2
Valandos pagal susitarimą

D A U A A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7818 W. 17tą»
Tsntsy Park, I L 8 0 4 7 7
(788)614-8871
Valandos pagal susitarimą

DR. D A U A J O O W A U S
DANTŲ GYDYTOJA
8 8 8 8 IHgąąajlO A v a . , S t * . 2 8 1

(skersai gatvės nuo
Good Samantan ligoninės)
D—maca Orova, I L 8 8 8 1 8
Tas. 7 8 8 8 8 8 8 1 1 3
Valandos susitarus

DR. V I L M A KErTELYTE
Chiropraktinis gydymas, sveikos

mitybos pritaikymas h- akupunktūra
7 2 7 1 S . Mariam, t a i . 7 8 8 - 8 8 4 - 0 4 0 0
BrlOĮSilsai, IL 88488
Valandos pagal susitarimą

PatotTr
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V . PRUNSKIS, M D
T E M K D A L I A S PftUNSKIS, Ml
'312-728-0800
i 047-881-1212
KteH^iify 81S-363-959S
B k Orova 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2

Sumokama po vizito

EUGENE C DECKER, DOS. P.C.
4047 W. 103 S L , Oak Lawn. N.
Pirmas apyl su Nortmvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Suaftartamil
(kalbėti angliškai) tai. 788 t l l - 8 2 0 0

8 1 3 2 S . Kedzte Ava.
C M e a a o , 0. 0 0 8 2 8
Ta*. 3 1 2 - 4 3 8 - 7 7 0 8

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. RRASAD T U M M A L A , M . D .
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ

GYDYTOJAS IB CHIKUnGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ UOOS
JtOO W. M * . Tel. (700) 4134101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p.p. -7vv.:antrd. 1*30-3v p.p.
trečd uždaryta: ketvd. 1 - 3 v. p.p.
penktd ir M M 9 » r • 12 v p p

DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 8 S. M a l n S t
M a r u a a a n , H. 0 0 4 4 3
Tas. 7 8 8 . 7 1 8 3 3 3 3
Valandos pagal susitarimą

8132 8 . K e e M * Ava., i
(312) 773-0060 arba (311) 400-4441

DR. K. J U Č A S
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. J O V I T A K E R E U S
Kab Chicaooie uždarytas
9525 S 79m Ava . Hickory HiUs IL
Tai. (708) 088-8101
Valandos pagal susitanmą

DU. L. R l I K U K I S
DANTŲ GYDYTOJA
OTW S. nSejarsB nsj., istcaary lessa, IL
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave

TaL (788) 888 4088
Valandos pagal susitarimą

DM. LEONAS S » l a W m S ~
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
8 1 3 2 S. K o * * * *
Vai antrd. 2-4 v p p ir katvd 2-5 v p.p.
Sestd pagal susitarimą
KaOliisla t a i . 3 1 2 - 7 7 8 . 2 8 8 0

EDMUNDAS VIŽMAS, M.D., S.C.
DR. P E T R A S V . K I 8 I E U U S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei cnirurgiia
172 ScNSer 8t., a M t a m t , A 88128
700-841 -2800
Valandos pagal susitarimą
Vakarus ir savangehaa tat 788834-1128

S U R I N M R LAL, M.D.
DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
18300 Wa«1 Ava., Orione) Park
706-349-«100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgafcug

$30.00
$35.00

$600.00 $260.000

Tik šeštadienio laida

TIKĖJIMAS
SVARBUS

3 mėn.
$35.00
$40.00

Specialybė — Vidaus kgos
7722 8 . KeeMe Ava.,
»8T^W^p^PB'» 3"a» ^ R 9 W ė T

Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbama lietuviškai
6187 S. Arehar Ava. (pria Austtn)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 8 8 8 - 7 7 8 1

A R A S ŽLKMsA, M . D .
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

1 0 2 0 B. OfjOaa A v a . , Sutta 3 1 3
Naparvaja I L 0 0 8 0 3
Tai. 700-527-OO00
Valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

Danutė

ĮSPĖTI SU MEILE
Šio sekmadienio skaitiniai
moko vienos sunkiausių krikš
čioniškų pareigų — broliško ar
seseriško įspėjimo. Kalbama ne
apie vaikų ar paauglių įspėjimą
bei pamokymą, o suaugusių, ir
kas dar sunkiau — mūsų pačių
šeimose, bendruomenėse.
Kaip praėjusį sekmadienį, pir
masis skaitinys ir Evangelija
gvildena tą pačią temą. Antra
sis skaitinys, nors nerašo apie
brolio ar sesers įspėjimą, per
duoda dvasią, kurioje ši sunki
pareiga atliekama: kai yra ar
timo meilė — išpildomi visi įsta
tymai. Kur pirmame skaitiny
(Ez 33:7-9) Ezekielis pabrėžia
įspėjimo svarbą, Paulius an
trame pabrėžia meilę kaip visų
mūsų veiksmų pagrindą.
Kaip pastebi šio sekmadienio
skaitinius komentuojantis kun.
Carroll Stuhlmueller, kai vei
kiame iš tikros meilės, tuomet
mūsų tikslas nėra laimėti ginčą
ir įrodyti kito klaidą. Meilė yra
valios — arba noro — dorybė, ne
proto. Anot Pauliaus antrame
skaitiny (Rom 13:8-10), „Meilė
nedaro nieko pikta artimui". O
kitą pažeminti, sugėdinti yra
pikta. Taip pat pikta aprėkti,
užrėkti, gudriais žodžiais mani
puliuoti. Piktas — sarkazmas,
pasakymai, kurie tik iš dalies
teisingi.
Kadangi meilė jungia žmones,
kai kalbame iš meilės ypač sun
kioje įspėjimo pareigoje, rūpi
namės ne tik kaip mes patys
kalbame, bet ir kaip esame iš
girstami. Jei laikomės meilės
įstatymo, kai kitą įspėjame, gir
dime, ką sakome, įspėjamojo as
mens ausimis. Tad dedame
daug pastangų, kad būtume tei
singai suprasti; kad tuo, ką
sakome, kreiptumės į to as
mens, su kuriuo kalbame, įgim
tą jgerumą, skatindami jo geru
mą. Kai su meile pamokome,
padedame žmonėms pastebėti ir
puoselėti juose jau esančias
geras savybes.
Kai pamokome su meile, kar
tu dalinamės ir nepasisekimo,
suklydimo skausmu. Meilė mus
jungia bendru ryšiu. Tad, kai
kalbame apie nusižengimus, ne
tobulumus, neišmintingą elgesį
— dalinamės ir savo liūdesiu bei
gailesčiu dėl tų veiksmų. Ver
kiame su tais, kurie verkia, jau
čiame gėdą su tais, kurie ją
jaučia, jaučiamės bejėgiai su
tais, kurie jaučiasi bejėgiai susi
valdyti.
Paprastai visi sutinka, kad
tai, kad bloga yra bloga. įspė
jimas tad nėra bandymas įrodyti
blogumą. Visi, kai blaiviai pa
galvojame, suprantame, kad
svetimavimas, žmogžudystė, va
gystė, pavydas yra bloga. Todėl
dažniausiai galime daryti prie

laidą, kad ir kiti tai supranta.
Įspėjimas tad nėra mokymas,
kas gera ar bloga, bet bandymas
padėti kitam atsispirti tiems
polinkiams, kurie priešinasi ge
riesiems žmogaus potraukiams.
Įspėjimu stengiamės skatinti į
gera, priminti idealus, padėti
surasti vidinių jėgų, stiprybės,
atgaivinti tas vertybes, kurios
jau atrodė prarastos.
Net ir gavus geriausius pata
rimus ir veikiant iš didžiausios
meilės, visi pripažins, kad įspėti
ar pamokyti kitą niekad neleng
va. Ir gal kaip tik dėl to būtina
atkreipti dėmesį į Ezekielio
žodžius. Kartais brolio ar sesers
įspėjimas nėra laisvo pasirinki
mo reikalas. Kartais mūsų pa
reiga įspėti gali būti tokia rim
ta, kad nuo to priklauso ir mūsų
pačių išganymas. Anot Ezekie
lio, „Jeigu tu nekalbėsi, įspė
damas kaltą pamesti savąjį ke
lią, kaltasis numirs dėl savo
nuodėmės. Bet aš iš tavęs pa
reikalausiu ataskaitos už jo
(dvasinę) mirtį".
Norint suprasti ir priimti tokį
griežtą Ezekielio pasakymą,
naudinga vėl sugrįžti prie
meilės įstatymo, apie kurį kal
bama antrame skaitinyje. Meilė
jungia tiek šeimoje, tiek ir
bendruomenėje. Ir čia, ir ten —
gyvename ar pražūvame kartu.
Ta prasme ir mūsų sielų išga
nymas nėra mūsų privatus rei
kalas. Priklausome nuo vieni
kitų. Atsakomybė yra iš abiejų
pusių: ir to, kuris įspėja, ir to,
kuriam įspėjimas duodamas.
Ezekielis tad sako: „Jeigu tu
būsi įspėjęs nedorėlį ... ir jis
nesugrįžtų iš savojo kelio, tuo
met jis numirtų dėl savo nuodė
mės, o tu išgelbėtum savo gyvy
be".
Bendruomeninės meilės įsta
tymas padeda žinoti, ką daryti
ir tuo atveju, kai asmeniškai
duotas įspėjimas nepriimamas.
Meilė žmones riša. Tad, kaip
girdime šio sekmadienio Evan
gelijoje (Mato 18:15-20), jei
mūsų asmeniškas įspėjimas at
metamas, kviečiame porą kitų
mūsų bendruomenės narių įspė
ti — „kad visa byla remtųsi
dviejų ar trijų liudytojų pa
rodymais". Bet tai nėra tolygu
nusikaltusiojo traukimui į teis
mą. Tai atsišaukimas į žmogų iš
meilės ir pagarbos. Tai primi
nimas bendrai priimtų gerumo
idealų supratimo, kas gera ir
bloga. Tai prašymas visos bend
ruomenės maldų. Ir tuomet Jė
zus užtikrina: „Kur du ar trys
susirinkę vardan manęs, ten ir
aš esu jų tarpe". Kai meilė mus
jungia, ten yra ir Jėzus. O mei
lės veiksmus — Jėzumi tikinčių
jų ir sekančiųjų bendruomenėje
— užtvirtina ir pats dangus:
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— Kai Antanas Keraitis grįš į Kauna, tai savo bičiu
liui pagerbti surengsiu linksmų dainų vakarą.
— Teta, šiandien jo koncertas buvo įgulos
bažnyčioje, bet giedojo tik tris giesmes. Ir visos
adventinės — liūdnokos.
— Aš sąžiningai dalyvauju savo parapijos —
Karmelitų bažnyčios Mišiose...
Besišnekučiuojant pasivaišinus, Kučingis nedrąsiai
paprašė atleisti, kad jis buvo lengvai sugundytas šiam
maloniam pasisvečiavimui ir apgailestauja, kad laik
rodis verčia atsisveikinti. Jam išėjus ir Danutė pradėjo
rūpintis, kad nepavėluotų į kino teatrą, kur rodomas
amerikietiškas filmas su garsiąja, staigiai iškilusia,
buvusia Stokholmo krautuvės pardavėja, švede Greta
Garbo.
Jau tik įžengus į Laisvės alėją, iš tolo pamatęs prie
kino teatro ištiesusią virtinę žmonių, Keraitis pagyrė
Danute:
— Teisi jūs buvote, mieloji, paskubindama baigti
uikandžiavimą, kai žmonių, kaip kareivių per pratimus
prie lauko virtuvės. Teks laukti.
— Yra ir skirtumas, — juokėsi Danutė, — ten laukia
pilvo alkiui nuraminti, o čia estetinis jausmas, paso
tinamas meno kūriniu — filmu. Filmas garsinis, tačiau
anglų kalba. Vertimo užrašai ekrano apačioje bėgo greit
ir sunkoka buvo juos perskaityti. Filmui pasibaigus, abu

Ir vėl

Š.m. pavasari Los Angeles, CA, lankėsi Lietuvos Seimo opozicijos vadas prof. Vytautas Lands
bergis, kalbėjo vietinei lietuvių visuomenei 3v. Kazimiero parapijos salėje, taip pat per lietuvių
radiją, kuriai vadovauja Vytautas Šeštokai Svečias tarp Los Angeles lietuvių spaudos bei radijo
darbuotojų. Iš kairės: Genovaitė Plukienė, Algirdas Gustaitis, Regina Gasparonienė, V. Lands
bergis, Tina Petrušytė ir V. Šeštokas.

LIETUVA - EUROPOS KELYJE
Skatindama puoselėti kultūri
nę atmintį, stiprinti dabarties
žmogaus ryšius su praeityje su
kurtomis meno vertybėmis, Eu
ropos Taryba prieš kelis dešimt
mečius iniciajavo Kultūrinių
kelių programą. Hanzos kelias,
šilko kelias, Baroko kelias —
ryškiausi kultūrinio turizmo
maršrutai t ę s i a s i toli už
Europos.
Prieš porą metų Lietuva, Eu
ropos Tarybos narė, prisijungė
prie „Baroko kelio" programos.
Patyrusi lemtingą dviejų šimt
mečių baroko poveikį, Lietuva
saugo didžiulius šio stiliaus
architektūros, dailės, literatū
ros lobius. Turime naujai į juos
įsižiūrėti, suprasti, pajusti jų
grožį, savitumą ir vertę. Euro
pos baroko kultūrai labai svar
bi Vilniuje susiformavusi lietu
viško baroko architektūros mo
kykla, vadinama „Vilniaus
baroku". Šis stilius išplitęs toli
už sostinės ribų — iki Gardino,
Seinų, Punsko, Polocko, Daug
pilio. O vienas įdomiausių meno
reiškinių Lietuvoje — liaudiškas
barokas, patyręs ypatingą
liaudies meno poveikį, kurtas
net iki XIX a. pabaigos. Tai
medinės bažnyčios, jų altorių or
namentika, skulptūros bei rai
žiniai. Rengiant „Baroko kelią
Lietuvoje" siekiama supažin
dinti Europos visuomenę su
Lietuvos baroko kultūros pali
kimu, saugoti ir rūpintis baro
ko paveldu, plėtoti kultūrinį tu
rizmą, įsijungiant į Europos kul
tūros turizmo sistemą. Įgyven
dinant programą daug nuveikė
Lietuvos Kultūros ministerija
bei nauja ne pelno organizacija
„Baroko kelias Lietuvoje".
Šiemet Vilniuje, Nacionali
niame Dailės muziejuje, atida
„Ką tik jus surišite žemėje, bus
surišta ir danguje, ir ką tik at
rišite žemėje, bus atrišta ir dan
guje".
Aldona
Zailskaitė

rytos vaizduojamosios ir taiko
mosios dailės parodos, veiksian
čios du metus (jose bus ekspo
nuojama per 50 paveikslų, apie
30 skulptūrų ir 400 taikomosios
dailės dirbinių). Nacionalinė M.
Mažvydo biblioteka eksponuoja
XVII-XVIII a. spaudinius, Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje
žymiausi Lietuvos muzikantai
atliko J. S. Bacho Mišias. Ren
giniai sostinėje baigėsi didžiojo
Lietuvos baroko epochos poeto
K. M. Sarbievijaus „Silviludia".
„Baroko savaitė Lietuvoje" —
pirmasis tokio masto renginys
Lietuvoje. Buvo lankomi Aukš
taitijos, Mažosios Lietuvos,
Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos
baroko paminklai. Koncertai
įvyks Palūšėje, Varniuose, Ty
tuvėnuose, Šiluvoje, Liškiavoje.

Pavakare Baroko kelias atvedė
visus į Kauną, kur Siručių
rūmų kieme buvo muzikos ir
poezijos vakaras. Meninėje pro
gramoje dalyvavo aktoriai, Jau
nimo kamerinis choras „Aidija"
(vad. R. Gražinis), kamerinis an
samblis „Atrium musicum".
Baigiamasis akordas — G. F.
Handelio „Mesijas" — saulei lei
džiantis nuskambėjo Pažaislio
vienuolyno didžiajama kieme.
Pateikdami „Baroko kelio
Lietuvoje" programą rengėjai
tikisi, kad ji suteiks mums
visiems daug puikių įspūdžių.
Be to, ši programa orientuota ir
į ateitį: išleistas baroko gidas,
dailės parodų katalogai bus
puikus kelrodis besilankan
tiems Lietuvoje.
Parengė Kultūros ministerijos
atstovas spaudai
Rolandas Kvietkauskas

AMERIKIEČIAI TARDO
NUSIKALTĖLIUS
Kaip praneša AGEP iš Kauno
rūgs. 2 d., JAV teismas Seattle,
VVash., neišleido už užstatą dvie
jų kaltinamųjų nusikaltėlių ku
riuos amerikiečių teisėsauginin
kai sieja su Kauno „Daktarų"
grupuote. Egidijus Klimas, 31
m., ir Garis Gemas, 35 m., buvo
suimti rugpjūčio 8 d. už pinigų
prievartavimą iš jų pagrobto
studento šeimos.
Amerikiečių valdžios parei
gūnų žiniomis, E. Klimas
ir G. Černas yra glaudžiai susiję
su Kauno „Daktarais", nors šie
asmenys nėra patekę Lietuvos
Generalinės prokuratūros ar
tarptautinės policijos Interpol
JAV biuro akiratin.
Pasak organizuotą nusikals
tamumą tiriančių Kauno polici
jos pareigūnų, E. Klimo pavardė
yra užfiksuota kaip palaikiusio
ryšius su „Daktarais", bet
Lietuvos teisėsauga nėra nusta
čiusi bet kokios nusikalstamos
jo veiklos.
E. Klimas Amerikoje laiko
mas turtingai gyvenančio G.
Černo „dešiniąja ranka" ir

sutarė: pasigrožėjome Gretos Garbo veidu, lanksčiu
liemenėliu, bet turinys liko nelabai aiškus.
Ir šįvakar vakarieniavo ramovėje. Vaizdas jau ki
toks — čia vyko kažkoks karininkų susirinkimas. Tik
atidavus apsiaustus į drabužinę, priėjo aviacijos majo
ras:
— Sveikas, seniai matytas marijampolieti Antanai!
Baigei mokslus ir dingai iš Kauno...
— O ir pats metų metais lindėjai Prancūzijoje. Susi
pažink: panelė Danutė Ilgūnaitė.
— Ar tik ne marijampoliečio leitenanto Ilgūno,
Žuvusio...
— Jis mano brolis, — nukirto Ilgūnaitė.
— Užuojauta, — ištaręs linktelėjo.
Visi trys pajudėjo prie stalų, o Gustaitis pasakojo,
kad jo 1925 metais suprojektuotas vienvietis sportinis
ANBO atkreipė vyriausybės dėmesį ir jam buvo
sudarytos sąlygos studijuoti lėktuvų inžineriją Paryžiuje,
kur prisikimšęs pilną galvą visokiausių planų.
— Taigi ir vėl esu Kaune, — linksmai užbaigė, pa
stebėdamas, — taigi, Antanai, grįžk ir pats — sostinė
tai ne provincija. Ar ne tiesa, panele?
— Žinoma, aš jį skatinu grįžti, bet jis tyli... — Ir
juokaudama bei maloniai žvilgtelėjusi į Keraitį, dainuo
jančiai ištarė: — kaip toje dainoje „dar ne mano valioj".
Pone majore, kai didesnį lėktuvą suprojektuosite, gal
paskraidinsite visas marijampolietes, o mane pirmą, nes
turbūt esu pirmoji su šitokiu planu.
— Panelė Ilgūnaitė yra dainininkė, jai tikriausiai
rūpi padangėje pasiklausyti giedančių vieversių, —
šyptelėjo Keraitis.

asmens sargybiniu. G. Černas,
kuris turi nuostolingas įmones
Rusijoje ir Ukrainoje, bet
važinėjo 109,000 dolerių vertės
autombiliu „Lamborghini" ir
turi du namus Seattle, WA, prie
miestyje, labiausiai domina
JAV teisėsaugininkus. Tarptau
tinės prekybos įmonės „EastWest Consultants" savininkas
G. Černas kaltinamas drauge su
E. Klimu 1994 m. pagrobę rusą
studentą Seattle mieste ir, gra
sindami nužudyti, reikalavę jo
tėvo sumokėti 315,000 dolerių
verslo skolą. Jaunuolis netru
kus buvo paleistas, bet jo tėvas
atsisakė savo dalies vienoje
Rusijos gamyklų.
G. Černo advokatai tvirtina,
kad jo pajamas sudaro pastato
Seattle mieste nuoma bei žmo
nos turistinės agentūros pelnas.
Kaltinamasis iki suėmimo važi
nėjo automobiliu, kurio regis
tracijos numerį „puošė" raidės
KGB, turėjusios gąsdinti kitus
išeivius iš buvusios Sovietų Są
jungos.

Ši nedidelė (gyventojų skai
čiumi kone perpus mažesnė už
Lietuvą) Kaukazo kalnyno tau
ta, maždaug tuo pačiu metu pa
kilusi iš Sovietų Sąjungos griu
vėsių, ryžosi nieko bendra netu
rėti su Rusijos Nepriklausomų
valstybių sandrauga, o pasi
skelbti nepriklausoma. Tačiau
Maskva šį kartą nežadėjo iš sa
vo n a g ų paleisti ,,riebaus
kąsnio", turtingo nafta bei
įvairiomis žemės gėrybėmis.
Čia, be abejo, dar veikė ir kitos,
labiau šovinistinės, priežastys,
nes juk Rusija tebesivadovauja
sovietijos principais: niekas „iš
rojaus" neturi teisės savo noru
išeiti...
Už savo drąsą čečėnai turėjo
ypač brangiai užmokėti. Kone
dvejus metus jų tėvynė buvo
puolama, naikinama, gyvento
jai žudomi. Galbūt dar skau
džiau, kad ne tik Rusija atsisakė
pripažinti Čečėnijos nepriklau
somybe, bet Vakarų pasaulis
nuolat papu gi šk ai kartojo, kad
tai ne atskira tauta, o vien ne
paklusni Rusijos provincija,
kurios užsispyrimą leidžiama
palaužti žiauriausiomis priemo
nėmis, o laisvės kovotojus, va
dintus nusikaltėliais, banditais,
sukilėliais, sutramdyti ir nu
bausti.
Per 21 mėnesį nuolat girdė
dama apie čečėnų bei rusų ka
riuomenės kautynes, matydama
miestų griuvėsius ir civilių gy
ventojų kančias, Amerika retai
pareiškė jiems užuojautą, o vy

Kalboms pakrypus į dienos įvykius bei rūpesčius,
pasibaigė vakarienė ir Gustaitis, žvilgtelėjęs į laikrodėli,
staigiai pakilo. Ištaręs „reikia skubėti", atsisveikino.
Kiek pasėdėję, pakilo ir Keraitis su Ilgūnaitė.
Teta pasitiko sugrįžusius, kaip sakoma, „išskėstomis
rankomis" ir tučtuojau pakvietė prie stalo „užbaigti tor
to". Keraičiui buvo lengva, jos gražių norų neužgaunant,
atsisakyti:
— Ačiū labai, mieloji, bet laikas jau į stotį, o jeigu
pavėluočiau, turėčiau laukti rytojaus.
Autobusas buvo tuščias, tačiau pasirengęs kelionei.
— Nepaliksiu tavęs vieno liūdėti. Pasėdėsiu šalia
tavęs, — ir tuoj pradėjo lyg skųstis: — Antanėli, a i
šiandien prie žmonių pasijutau nejaukiai, lyg pasime
tus. Nežinau, kaip mudu viešumoje viens kitą turė
tumėm vadinti. Aną sekmadienį, o taipgi ir šiandien,
mudu maišėme — „ponas, panelė... Ilgūnaitė, Keraitis".
Man rūpėtų išjungti oficialumą. Juk mudu, jaučiu,
esame viens kitam labai artimi, ir aš norėčiau visur ir
visada tave vadinti ne tiktai Antanu, bet Antanėliu.
— O mano širdyje tu esi Danutė ir Danutei*! — ir
stipriai apkabinęs pabučiavo. — Pats likimas tave man
atvedė į Jonavą ir su pirmu žvilgsniu įkritai į mano širdį.
Myliu tave. . Tu mano...
— Antanėli, ir aš tave myliu, bet, — šyptelėjusi, —
aš tavo, bet pasipriešindama vienai poetei, garsiai noriu

i

paliaubos

Nepriklausomybės kaina yra
kraujo kaina, kurią noriai moka
tauta, kad galėtų laisvai gyven
ti. Nepriklausomybės akto pasi
rašymas ir paskelbimas dar ne
užtikrina, kad į tautos valią bus
atsižvelgiama ir priešai nesi
kėsins į jos teritoriją bei
laisvę.
Po 1918 m. vasario 16-tosios
Lietuva turėjo savo ryžtą nepri
klausomai gyventi įrodyti, ko
vodama su bolševikais, bermon
tininkais, lenkais, net prancū
zais, kurie, nors ne kaimynys
tėje gyvendami, vienok kišosi į
lietuvių tautos reikalus. Anuo
metinės aukos, sudėtos ant tė
vynės laisvės aukuro, buvo gan
gausios, bet savo tikslą pasiekė.
Ir antrąjį kartą, 1991 m. kovo
11 d., atstatant nepriklau
somybę po pusšimčio okupacijos
metų, lietuvių kraujas suvilgė
sostinės Vilniaus žemę. Tiesa,
aukų šį kartą buvo stebėtinai
mažai, bet tauta jas visuomet
prisimins ir gerbs, jausdama
dėkingumą Aukščiausiajam ir
dieviškajai Lietuvos globėjai
Marijai, kad neteko lietuviams
patirti čečėnų likimo.

— Man rodos, aš turėsiu judu abu, mieli mari
jampoliečiai, pavežioti debesų keliu plačiuoju. Esate
puiki pora. Žinote, grįžęs iš Prancūzijos, Kaune nebe
radau daugelio marijampoliečių, artimų nuo ankstyvos
jaunystės. Išsisklaidė jie po Lietuvą.

Bindokienė

riausybė (ypač prezidentas) bu
vo užsiėmusi padlaižiavimu
Kremliui. Galbūt tik paskiri
žurnalistai ar politikai (visų pir
ma opozicine partija) kartas nuo
karto pasakydavo ir kitokią
nuomonę. Verta pastebėti, kad
nemažai ir Rusijos gyventojų
pradėjo priešintis smurtui
Čečėnijoje, labiau del nuolatinio
pavojaus savo kariams ir Rusi
jos „gero vardo'" užsienyje, ne
gu skriaudos čečėnams. Net pre
zidento Jelcino perrinkimas ant
ram terminui pakibo ant Čečė
nijos karo užbaigimo.
Vėliausių paliaubų pradžia
Čečėnijoje kone sutapo su jos ne
priklausomybės švente rugsėjo
6 d. (paliaubos pasirašytos rug
pjūčio 31 d j . Jelcino paskirtasis
krašto saugumo ministras gen.
Aleksandras Lebed, prižadėjęs
visų pirma pabaigti šį — gėdin
gą Rusijai ir nuostolingą abiem
pusėm — karą, savo pažaūą, at
rodo, stengiasi ištesėti: tuo tar
pu kovos paliovė ir čečėnai
pradeda atsargiai tikėti, kad
galbūt šį kartą taika ilgiau
užsitęs.
Kas laimėjo? Turbūt nei viena
pusė. Šiuo metu svarbu, kad
nebesprogsta bombos, neskai
čiuojami lavonai, pradedami
valyti griuvėsiai. Buvo nuolat
skelbiama, kad karas pareika
lavo per 30,000 čečėnų, dau
giausia civilių, gyvybių. Gen.
Lebed dabar jau tvirtina, kad šis
skaičius yra arčiau 90,000! (Gal
būt jis skaičiuoja ir slaptai ru
sų kareivių nužudytuosius?)
Gen. Lebed ir čečėnų ginkluo
tų pajėgų vadas Aslan Maskhadov, pasirašę paliaubas, ap
sisprendė neminėti pagrindinės
karo pradžios priežasties — Če
čėnijos nepriklausomybės. Dis
kusijos ta tema atidėtos iki 2001
m. pabaigos. Sunku pasakyti, ar
jie iki to laiko tikisi kažkokio
stebuklingo sprendimo, ar bent
nori tą sprendimą laikinai ati
tolinti. Nemažai rusų politikų,
ypač komunistų partijos vadas
Ziuganovas, paliaubas vadina
Rusijos gėda ir kapituliacija, o
čečėnai jaučiasi karą laimėję: jie
liko nenugalėti ir privertė di
džiąją Rusiją pasitraukti! Šį
faktą turi gerai įsidėmėti ir
visuomet atsiminti visos Rusi
jos kaimynės, gyvenančios am
žinoje Maskvos baimėje.
Žinoma, dar liko Jelcinas, ku
ris, gen. Lebed vedant derybas
su čečėnais, net nesiteikė su juo
telefonu kalbėtis ar susitikti ir
pasitarti. Rusijos prezidento
nuotaikos ir palankumas savo
išsirinktam saugumo ministrui
svyruoja kaip šiaudas audroje ir
gali bet kada lūžti...

ištarti: su bažnyčia, su altorium, su palaimintais žie
dais...
— Ar ilgai lauksime, — nuleidęs akis, paklausė.
— Tu spręsk...
— Danute, Kūčių rytą, kaip esi sakiusi, važiuosi į
gimtinę praleisti Kalėdų su savaisiais. Aš irgi
Keliausime tuo pačiu autobusu. Pasikalbėsime. Žiūrėk
jau šoferis ateina su būriu keleivių.
Jonavos stotyje išlipęs, patikrino tvarkaraštį ir,
grįžęs į savo kambarį, paskambino Danutei, kad jis
Kūčių ryte atvyks dešimtą, o iš Kauno į Marijampolę
jie galėtų išvykti 11 valandą.
Kūčių išvakarėse Keraitis pasistengė apsirūpinti
dovanėlėmis namiškiams. Sunkiausia buvo nuspręsti
kuo pradžiuginti Danutę. Staiga švystelėjo minty: žie
das! Taip, aukso žiedas su melsvo akmenėlio akute. Jos
akių spalvos.
Ir, eidamas namo su žiedu dėžutėje, prisiminė jos žo
džius apie „palaimintą žiedą". Ką jis reikš: tik kalėdinę
dovanėlę ar sužieduotuves, paskutinę pakopą į sutuoktu
vių sakramentą? Taip, aš jau visokeriopai pasiruošęs
vesti ir prisiimti atsakomybę už šeimą... Gražią šeimą
su būreliu vaikučių. Žinia apie sužieduotuves, aišku, su
kels kalbas. Atsiras ir kandžių liežuvių su pasišaipymu,
kad, va, senbernis sutirpo, sutikęs jaunutę ir gražią
merginą".
Šitokių minčių lydimas, grįžo į savo kambarį ir
atsisėdęs vėl pradėjo galvoti: „Ar nebūtų geriau žiedo
įteikimo nedemonstruoti nei giminių, nei draugų aki
vaizdoje. Tebūnie tik tarp mudviejų ši reikšminga
akimirka

-

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m rugsėjo men. 7 d.

•

Maria Remieno

Buvau apdovanota dviem skau
tiškos veiklos medaliais ir pa
siekiau skautininkės laipsnį,
būdama tuntininkė. Vėliau bu
vau įsijungusi į M. Nekaltai
Pradėtosios Seserų kongrega
cijos rėmėjų eiles, kai kon
gregacijai labiausiai reikėjo
jsikurti Putname. Rėmėjams
pirmininkavau 25 sėkmingus
veiklos metus. Romos Katalikų
federacijos valdyboje buvau še
šerius metus. Nuo 1983 metų
esu Lietuvių katalikų spaudos
draugijos narė. 1979 m. suor
ganizavau ir vadovauju „Drau
go" renginiams. Buvau pirmoji
Draugo fondo narė ir skatinto
ja, o dabar esu Draugo fondo
kontrolės komisijos pirmininkė
ir „Draugo" valdybos sekretorė.
1982 1985 m. - LB tarybos narė
ir kontrolės komisijos pirminin
kė. Nuo 1974 metų iki 1996 m.
buvau Lietuvių fondo aktyvi
narė valdyboje ir taryboje,
eidama įvairias pareigas: LF
valdybos pirmininkė, pelno
skirstymo komisijos pirmininkė
ir tarybos pirmininkė. 1995 m.
buvau viena organizatorių Lie
tuvos partizanams remti globos
fondo ir dabar esu valdybos
narė. Esu „Margučio II" tarybo
je ir valdybos pirmininkė. O
dabar neseniai aktyviai įsijun
giau į Lietuvos Krikščionių
demokratų partijos kandidatų
rėmimą į Lietuvos Seimą.

NORIU TARNAUTI IR
SIEKTI GĖRIO
Marija Reinienė, žinoma visuomenininke, aktyvi Įvairių
organizacijų veikėja, maloniai sutiko atsakyti į keletą
klausimų, ryšium s u j o s apdovanojimu Popiežiaus medaliu
„PRO ECCLESIA ET PONTIFICE"
J ū s esate popiežiaus J o n o
P a u l i a u s II a p d o v a n o t a
„PRO Ecclesia Et Pontifice"
medaliu. Tai labai garbingas
ir retas pažymėjimas. Gal ga
lėtumėte lietuviams kiek pla
č i a u paaiškinti šio medalio
paskyrimo priežastį ir tikslą?
— Sunku man paaiškinti
medalio paskyrimo priežastį ir
juo labiau tikslą. Paprastai
medalis skiriamas asmeniui.
kuris padaręs ką nors gera,
didinga, norint jj pagerbti ir
pažymėti. Tai paskata ir ki
tiems krikščionims, gyvenan
tiems materialistiniame pasau
lyje, kad gyventų pagal krikš
čioniškus idealus ir atliktų
skirtą misiją savoje aplinkoje.
Pažvelkime į šį klausimą kiek
plačiau. Ne tai svarbu, kad
dalinami medaliai, bet tai. kad
Katalikų Bažnyčios vadovybe.
šiuo atveju pats popiežius per
Vatikaną, įvertina pasauliečiu
darbus.
Tiesa, tas vertinimas jau vyk
davo ir anksčiau, bet paprastai
buvo skiriamas karaliams ir di
dikams. O dabar, su II Vatikano
susirinkimo dvasia. Bažnyčios
vadovybė atkreipia dėmėsi i
Bažnyčios bei žmonijos gerovei
dirbančius pasauliečius, moteris
ir vyrus.
Tas dėmesys buvo atkreiptas
ryškiau II Vatikano susirinki
me, kai vyskupai iš viso pasau
lio teigė Bažnyčios konstituci
joje: „Pašvęstieji ganytojai gerai
žino, kiek daug pasauliečiu pri
sideda prie Bažnyčios gerovės"
(n.30).
O toliau: ..Tad visi pasau
liečiai turi garbinga pareiga;
dirbti, kad Dievo suplanuotas
išganymas vis daugiau pasiektu
visus kiekvieno meto ir kiek
vienos vietos žmones. Tode!
jiems turi būti atviras kelias
pagal išgales ir laiko reika
lavimus aktyviai prisidėti prif
išganingojo Bažnyčios darbo"
(n.33>
Man įstrigo vienas atvejis.
Tarp mane sveikinusiųjų buvo
ir vienas prelatas Jis maždaug
taip sakė: .Tai matote, kaip
kunigai pagerbiami prelatūra
(prelato titulu), taip pasauliečiai
— šitokiais medaliais".
— Jūs esate jau nebe pirmo
ji, popiežiaus apdovanota to
kiu medaliu. į d o m u būtų su

žinoti, kas lietuvių (moterų ir
vyrų) iki šiol jau yra taip
pagerbti?
— Bažnyčioje yra įvairių
žymenų. Vyrai paprastai pake
liami į popiežiaus riterius. Jų
yra keli rangai. Dažnai vyrai
pakeliami į Šv. Silvestro
riterius. Kitas pagerbimo būdas
yra medalių, pavyzdžiui, ,.Pro
Ecclesia et Pontifice" (Dėl
Bažnyčios ir popiežiaus) kry
žiaus apdovanojimu. Kadangi
moterys į riterius nekeliamos,
jos apdovanojamos pagerbimo
kryžiumi.
Kiek man žinoma. ,,Pro Ec
clesia et Pontifice" medaliu
lietuvių moterų yra apdovano
tos Maria Rudienė ir Jadvyga
Damušienė. Lietuvių vyrų —
amb. Algis Žemaitis Romoje,
inž. Antanas Rudis, dr. Adolfas
Darnusis, dr. Kazys Bobelis ir
dabar dr. Petras Kisielius.
— Šis medalis reiškia ne tik
•I ūsų pagerbimą, bet ir įverti
nimą Jūsų plačiašakės bei
sėkmingos darbuotės Dievo,
Bažnyčios ir artimo meilės
srityje. Kokiose organizaci
jose dirbate, kokias pareigas
ir kaip ilgai esate ėjusi?
— Ėmiausi visuomeninio ir
labdaros darbo ten. idjr reikalas
verte, „išvirtus stulpui", ar ten,
kur „stulpo" iš viso nebuvo.
Smulkios statistikos nevedžiau
ir užrašų neturiu. Jaunystėje
buvau aktyvi skaučių seseri
joje, eidama įvairias pareigas.

— P l a č i o j e ir į v a i r i o j e
veikloje per tiek daug metų
teko dirbti, ar bent susidur
ti, su įvairaus įsitikinimo bei
išsilavinimo žmonėmis, jų or
ganizacijomis, veiklos bū
dais. Kokia veikla ir k o k s
kelias būtų patartinas tiems,
kurie dirba Dievui, Bažnyčiai
ir Lietuvai?
— Kiekvienas žmogus yra Die
vo apdovanotas įvairiomis dova
nomis. Kiekvienas pasirenka
tinkamiausią ir jam prieinamą
kelią dalintis savo idealais, min
timis, veikimo būdais. Dirbant
su įvairiais asmenimis ir įvai
riose organizacijose, reikia
turėti kantrybės, takto ir gerb
ti kitų įsitikinimus, nes visuo
meninė veikla gali iškelti žmo
gų ant pjedestalo, bet gali nu
sviesti į juodą bedugnę. Reikia
mylėti tai, ką darai, ypač rū
pintis tuo, kas reikalinga ar net
būtina mūsų tėvynės bei išeivi
jos krikščioniškai ir tautinei
gerovei.
— J ū s ų ilgametės veiklos
kelias, tikriausiai, ne visada
buvo tik rožėmis klotas ir pagyrimų lydimas. Kokios kliū
tys, sunkumai, bet ir džiaugs
mingi išgyvenimai, labiausiai
įstrigo jūsų atmintyje?
— Aš tikiu, kad kiekvienas
žmogus, kuris dirba visuo
meninį, kultūrinį ar karitatyvinį darbą, patiria daug kriti
kos, o iš kitų kartais susilaukia
net pavydo. Tai matome tiek
čia, išeivijoje, tiek Lietuvoje. Tai
matome ir svetimtaučių tarpe.
Suprantama, kad visuomeninė
je veikloje mane lydėjo ne vien
šypsena, ramybė ir pasisekimai.
Kartais reikėjo daug pastangų
ir kantrybės su kitokias nuo
mones turinčiais, kitokiom nuo
taikom gyvenančiais. Nepaisant
to, reikėjo žmogiškai pergalėti

SKUODE MOKĖSI
MOKYTOJAI
Kiekvienais metais Kanados o užpernai Šiauliuose. Šiais
valdžia skiria nemažas sumas metais liepos mėnesį Skuodo
įvairiems projektams, kurie Bartuvos vidurinėje mokykloje
padėtų kitų kraštų kultūriniam vyko dvisavaitiniai anglų kal
bei ekonominiam judėjimui. bos kursai. I kursus atvyko apie
Prieš trejus metus Toronto ka šimtas anglų kalbos mokytojų iš
talikų gimnazijos mokytoja penkių rajonų: Skuodo, Mažei
Vida Juozaitytė kartu su latvių kių, Telšių, Plungės ir Kre
ir e s t ų mokytojoms į t e i k ė tingos.
vyriausybei Kanados Baltijos
Kursų dėstytojai — anglų kal
valstybių švietimo bendradar bos mokytojos iš Kanados Vida
biavimo projektą, kuris buvo Juozaitytė (grupės ir kursų
priimtas šimtu procentų ir vadovė / koordinatorė), Aušra
įvykdytas trejų metų bėgyje. Tai Baršauskienė, Aldona Aušrotaiprojektas, kuriame Kanados tė-Šimonelienė, Vida Yčaitė,
anglų kalbos dėstytojai Lietuvo Vida Petrašiūnaitė, Elvyra Mije pravedė anglų kalbos mokytojų kalajūnaitė, Aušra Gylytė-Karkvalifikacijų tobulinimo kursus. kienė, australietė Nin Bižytė,
Tokie kursai anglu kalbos mo kaunietė Nijolė Večkienė, vil
kytojams pernai įvyko Kaune, nietis Kęstutis Kuodys (darbas
su kompiuteriais) ir aštuoni
ŠIAULIUOSE BUS
mokytojai metodininkai iš apy
UNIVERSITETAS
linkių rajonų į Skuodą atvyko
anksčiau sudaryti programą, su
Šiaurės Lietuvai reikia uni statyti tvarkaraštį, pasiruošti
versitetinio lygio aukštosios pamokoms. Visomis mokyklos
mokyklos ir naujų mokslo kryp ir švietimo detalėmis kruopščiai
čių. Tai konstatavo žinovai, ku rūpinosi Skuodo vidurinės mo
rie sprendžia Šiaulių Pedagogi kyklos direktorius Petras
nio instituto (ŠPI) ir Kauno Tamašauskas ir Skuodo rajono
Technologijos universiteto Šiau švietimo direktorė Janina Ma
lių politechnikos fakulteto per tulevičienė.
tvarkymo problemą.
Kursų lankytojai
buvo
Kaip informavo Šiaulių Peda suskirstyti j šešias grupes pagal
goginio instituto rektorius pro tas anglų kalbos klases, kuriose
fesorius Aloyzas Gudavičius, jie dėsto. Kiekvienai grupei
būsimojo universiteto materia buvo pritaikytos specialios
linė bazė jau sukurta: instituto anglų kalbos dėstymo metodikų
biblioteka — geriausia mieste, pamokos, vykusios kasdien, nuo
ŠPI turi profesionalią televizijos 9 v.r. iki 4:30 v.v. Kar
stotį, vargonus, kelios pro tu su Lietuvos anglų kalbos
gramos, sėkmingai vykdomos, metodininkais buvo pateiktos
bendradarbiaujant su kolegomis „workshops" apie svetimos kal
užsieniečiais, naudojamasi jų bos mokymo metodiką ir atski
tyrinėjimais bei patirtimi.
rų pamokų struktūrą, motyva
Ekspertų grupės nariai — ciją, įvertinimą, mokymo stilių,
Lietuvos švietimo ir mokslo muzikos naudojimą išmokti
pareigūnai, miesto aukštųjų anglų kalbai, kooperatyvinį
mokyklų vadovai ir meras Al mokymą ir daugiau. Aušros
fredas Lankauskas — taip pat Baršauskienės paskaitos apie
sutarė, kad Šiauliuose yra vaikus su negalėmis ir jiems
potencialus mokslo ir studijų pritaikytą mokslą sukėlė daug
židinys, tad pertvarkymas nau emocijų Lietuvos mokytojams
dingas abiem aukštosioms mo bei administratoriams, kurie
kykloms.
supranta reikalingumą įtraukti
(AGEP, 08.28) į švietimą vaikus su specialiais
reikalavimais („special needs").
SUSIRŪPINTA S E N A I S
Klausytojai turėjo pranešimus
RŪMAIS
apie švietimo reformą LietuvoVideniškių kaime (Molėtų r.)
šalia bažnyčios stovi architektu
rinis paminklas — XVII a. sta
tytas vienuolynas. Šiuo metu
čia ruošiamasi steigti muziejų,
dirba istorikai iš Vilniaus.
Netoli Videniškių, Baltadva
ryje, planuojama atstatyti smar
kiai apgriuvusius Giedraičių
giminės dvaro rūmus Ręsta u
ruoti šiuos rūmus rengiasi Gied
raičių giminės palikuonys.
„Valst. laikr.", 08.10
savo ir kitų silpnybes, kad būtų
gerai atliktas apsiimtas darbas
bendrai gerovei.
— Iš kur sėrnėte ir s e m i a t e
jėgų tiek dirbdama, k a d per
tuos veiklos d e š i m t m e č i u s
„nepalūžote tremtyje"?
— Idealistir.:* patriotinis nu
sistatymas tarnauti Dievui,
Tėvynei ir Artimui atėjo iš
jaunystės pažintų ir prisiimtų
idealų. Tarnavimas tokiems
idealams sutapo su organizuotos
tvarkos vertinimu. Juk Dievas
yra nuostabu- ne tik savo dova
nomis, bet ir pačiam trapiam
žmogui šute i k tom jėgom. Ištik
ro, juo daugiau ir plačiau įsi
traukiau į įvairius darbus, tuo
ir kitų talka, energija ir pavyzdys
įkvėpdavo mane, stiprindamas
ir mane pači.j Žmogus sukur
tas, kad darytų gera, siektų
gėrio ne tik sau, bet ir kitiems,
ir ne tik pats vienas, bet bendra
darbiaudamas su kitais.

D ė k o d a m a Marijai Reinie
nei u i pokalbi, noriu primin
ti, kad rugsėjo 22 d. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažny
čioje per 10:30 vai. iv. Mišias
bus įteiktas Marijai Remienei
„Pro Ecclesia et Pontifice"
•Šios ..įHitros pradžioje Marijai Remienri lankanti* Lietuvoj* U kairia: medalis.
Tabariik^j klebonas kun Rikardą* Repšys, MIC. M Remiene. Pan*T**k>
Kalbėjosi
vyskupas .luo/aa Preikšas ir Lietuvon tėvų marijonų provinciolaa kun. Praną*
Aldona
Šmulkatienė
Račiūnas MIC
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American Travel Service
ALASKA '97
PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje,
1997 m. birželio 5-16 d.
Užsirašant iki 19% m. gruodžio, 1 d.
duodama speciali nuolaida
Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje:
Diamond Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta
7 naktys 19% m. gruodžio 7-14 d.
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai,
maistas, gėrimai. $839.00
Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų
raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
FAX 708-422-3163
je, Kanadoje ir Australijoje. Visi
Lietuvos anglų kalbos dėstytojai
turėjo progos dirbti su kom
piuteriais specialiuose kom
piuterio kursuose ir susipažinti
su naujausiais kompiuteriais
bei jų programomis.
Po paskaitų vyko įvairios pro
gramos: Žemaičių folkloro vaka
rai, skaidrės apie Kanadą, ek
skursijos po Skuodo rajoną
susipažinti su jo istorija, gamta
ir kultūra. Visas ekskursijas
lydėjo Skuodo kultūrinio meno
muziejaus direktorius. Savait
galiais Kanados mokytojos ap
lankė Palangą ir Nidą, kur
viešėjo žymaus Nidos meninin
ko Eduardo Jonušo studijoje.
Savo raštiškuose įvertinimuo
se Lietuvos anglų kalbos moky
tojai išreiškė didelį pasitenkini

mą kursais. Daugelis džiaugėsi
naujomis idėjomis ir praktiškais
užsiėmimais, kuriuos žada pri
taikyti savo anglų kalbos pa
mokose. Daugeliui buvo įdomu
susipažinti su Kanada ir jos
švietimo sistema, reformomis.
Įdomu, kad ne tik konkreti in
formacija jiems paliko didžiau
sią įspūdį, bet ir susipažinimas,
draugiškumas, šiltas bendravi
mas su Kanados mokytojais.
Oficialus kursų užbaigimas
įvyko liepos 18 d. I jį atvyko iš
Vilniaus Švietimo ministerijos
bendro ugdymo departamento
direktorius Remigijus Motuzas
ir ŠM Pedagoginio rengimo bei
kvalifikacijos tobulinimo sky
riaus vyr. specialistė Audronė
Opulskytė.
Aušra Gylytė-Karkienė

Ekskursija | Akmenų sodybą Mosėdyje. I eil. i* kairia: Vida Petrašiūnaitė, Vida Juozaitytė (kursų
vadovė), dr Intas, Vida Yčaitt, Skuodo meno muziejaus direktorius Evaldas Razgus; D eil: Elvyra
Mikaląjūnaitė, Aldona AuiroUite-Šimoneliene, Auira Baršauskiene, Aušra Gylytė-Karkiene.

Skuodo apylinkės anglų kalbos mokytojai tu dėstytoja it Kanados Auira Gylyte Karkiene (ket
virtoji is kairės).
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SAVAITĖ SUZUKI
MUZIKOS STOVYKLOJE
U G N E L Ė STASAITĖ-ŠILĖNIENĖ
Pasaulyje pagarsėjęs Suzuki
muzikos mokymo metodas labai
populiarus ir šiame žemyne,
įvairios muzikos mokyklos,
naudodamos šį metodą, išugdė
nemažą skaičių gerų
ir
t a l e n t i n g ų m u z i k ų . Ypač
Suzuki institutai, kurie čia
veikia, suteikia
ne
tik
mokiniams, bet ir jų tėvams bei
mokytojams, galimybę susipa
žinti su dr. Suzuki filosofijos,
muzikos mokymo metodu bei ta
lento vystymo principais. Vie
nas žymesnių Suzuki muzikos
mokymo institutų veikia Colo
rado valstijoj, Rocky kalnuose,
Snowmass vasarvietėje apie 12
mylių i šiaurę nuo Aspen oro
uosto. Jo veiklą remia Snowmass sąjunga ir Yamaha bend
rovė. Instituto įrengimai ir
nepaprastai graži kalnų aplinka
sudaro geriausias sąlygas, ne
tik šiai muzikos įstaigai veikti,
bet ir vasaros muzikos stovyk
lom, kurios vyksta birželyje.
Nepaprastai didinga kalnų
aplinka supa Snowmass vieto
vę, kuri iškilusi 8,500 pėdų nuo
jūros lygio ir prisišliejus prie
aukščiausio bei įspūdingiausio
kalno Daly. Šioje kalnų aplin
koje puikiausiai veikia susisie
kimas į visas puses ir svečiai
nemokamai vežiojami į institu
tą, koncertų sales, muzikos
klases, restoranus ir t.t.
Į Snowmass institutą priima

laukais ir margom galvijų ban
dom kaip kaleidoskope keitėsi į
žaliuojančias a u k š t u m a s ir rus
vus granito masyvus. Greit kir
tome kampą New Mexico valsti
jos su banguojančiom aukštu
mom, kurios toliau perėjo į
u o l ė t u s k a l n u s ir s t a č i u s
skardžius. Čia viskas atrodė
nurudavę ir sausa, nes ši valsti
ja mažai gauna lietaus, bet daug
saulės, todėl ne veltui vadinama
, : Saulės šviesos" valstija.
Perkirtę dalį New Mexico, atsirėmėm į Colorado valstijos
Rocky kalnus. Kelias čia vedė
Įjagal Arkanzos sriaunią, puto
jančią upę. Privažiavome ,,In
dependence Pass", kuris iškyla
iki 14,000 pėdų aukščio. Čia dar
ilgai, beveik iki vasaros pra
džios, guli sniegas ir sudaro
kliūtis važiuojantiems. Laimei,
šiais metais sniego neteko ma
tyti. Išvažiavus iš „Pass", liko
tik pusė valandos kelio iki
Snowmass. Pirmiausia pasie
kėm Aspen ir tuoj Snovvmass.
Tai p a s a k i š k a šio pasaulio
vietovė: iš visu pusių apsupta
sniego padengtais kalnais, o jų
papėdėj t i k r a s rojus ir spalvų
vaivorykšte žydinčių laukinių
gelių kilimai. Oras nepaprastai
malonus, saulėtas, temperatūra
apie 75 laipsnių F.

mi mokiniai, kurie groja bent
vienu instrumentu, pvz. smui
ku, viola, pianinu, arfa, fleita ar
gitara. Vasaros stovyklos vyks
t a i n s t i t u t o ribose, pagal
nustatytas programas. Galima
naudotis privačiom pamokom ar
grupėm bei klasėm, atsižvel
giant j kiekvieno mokinio gabu
mus, pasiruošimą, turimą reper
tuarą.
Instituto vadovaujamos vasa
ros stovyklos paremtos šeimos
pagrindu. Moksleiviai, jaunesni
negu 12 metų, turi būti kartu su
tėvais ar globėjais. Vyresni kaip
13 metų gali gyventi vieni
„Teen" viešbutyje, prižiūrimi
muzikos mokymo personalo. Pa
geidaujama, kad tėvai pasiža
dėtų dalyvauti visoj stovyklos
veikloj, kad būtų galima tikrai
pasiekti to, kas pateikta insti
tuto nustatytoj programoj.
Atsižvelgiant j nepaprastai
vertingą minėto i n s t i t u t o
programą ir vasaros stovyklos
rimtą muzikinį auklėjimą gar
sių muzikų ir muzikos pedagogų
priežiūroje, n u t a r i a u šiais
metais jau antrą kartą su savo
Snovvmass — nedidelis mieste
8 metų dukrele vykti į minėtą lis, tačiau žymus slidinėjimui
stovyklą. Vykome visi trys: aš, tinkamais kalnais ir slidinėtųjų
mano vyras Algis ir dukrelė labai mėgstama vieta. Vasaros
Lindrė. Kelione pradėjome iš metu čia orą pripildo vien muzi
Austin, Texas, ir Snowmass vie kos garsai. I stovyklą suvažiuo
tovę pasiekėm rytojaus dieną. ja 900 muzikos mokslo siekian
Texas lygumos su plačiais, į ho čių moksleivių su tėvais ir savo
rizontą besiremiančiais, kviečių instrumentais. Tarp jų daugiau
sia pianistų, smuikininkų ir
fleitistų. Tad. nepaisant, ar į
kalną lipsi, ar nuo kalno nusi
leisi, visur girdi tik muzikos

Mūsų šeimose
VESTUVES COSTA
RICA KALNUOSE
Kai kurie jaunieji savo ves
tuvėms renkasi retas vietas,
kad šį įvykį galėtų atsiminti
visą gyvenimą. Algirdas Krei
vėnas ir jo būsimoji — Elizabeth
Mahanna šį svarbiausią gyveni
mo įvykį norėjo švęsti egzotiš
kame Guanamar viešbutyje,
esančiame Costa Rica valstybėje
(Costa Rica yra vid. Amerikoje
tarp Nikaragvos ir Panamos).
Jiedu jau anksčiau yra buvę
šioje vietoje ir labai norėjo tik
čia susituokti.
Kadangi jaunojo tėvai — Olga
ir Narcizas Kreivėnai — gyvena
Edgewater, Floridoje, o jauno
sios tėvai — kitoje JAV pusėje,
jie visi vyko į tolimąją Costą
Rica kartu su jaunojo broliu Vy
tautu ir jaunosios seserimi. Pra
džioje lėktuvu nuskridę į Costa
Rica sostinę San Jose, apie pen
ketą valandų automobiliu turėjo
važiuoti kalnų kraštais į Hotel
Guanamar, esantį netoli Pači
fiko vandenyno.
Ten žmonės automobiliais ma
žai važinėja: dauguma egzotikos
ištroškusių šio viešbučio lan
kytojų atvyksta mažais, pri
vačiais lėktuvais. Tačiau sve
čiams iš Floridos norėjosi dau
giau pamatyti patį kraštą ir
susipažinti su šios valstybės
gamta, tad ryžosi į ilgą ir
pavojingą kelionę mašina.
Jungtuvės vyko birželio 14 d.;
jų apeigas atliko dr. Ričardo
Gimenez. Tiek jaunieji, tiek jų
tėvai su kitais šeimos nariais
vestuvėmis labai patenkinti, ne
paisant, kad reikėjo toli kėliau
ti.
Jaunasis Algirdas Kreivėnas
yra gimęs Čikagoje, o sulaukęs
trejų metų, kartu su tėvais
išsikėlė į Miami. FL. Ten baigė
Floridos universitetą ir gavo
teisės mokslų diplomą ir dirba
advokatu. Jaunoji baigė Duke
un tą Durham, N.C. kur šiuo
metu tęsia studijas magistro
laipsniui iš psichologijos gauti.
Apie šias jungtuves rašė ir
Daytonoje išeinantis dienraštis
„The Daily Journal".
E.S.

Jaunieji Algirdas ir Elizabeth Kreivėnai

.BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS'
LIETUVOJE
Lietuvoje gausiai eina perio
dinių leidinių — laikraščių bei
žurnalų, o taip pat daug išlei
džiama didesnių ar mažesnių
knygų. Visiems šiems leidi
niams registruoti anksčiau ėjo
stambus mėnesinis žurnalas
(geriau pasakius — knyga),
pavadinta
„Bibliografijos
žinios". Lietuvos valstybinės
Martyno Mažvydo bibliotekos
Mokslo tarybos nutarimu, vals
tybines einamosios bibliografi
jos rodyklė „Bibliografijos ži
nios" nuo 1996 metų pradžios
leidžiama atskiromis dalimis
pavadintomis: „Knygos", „Serialiniai leidiniai", „Straips
n i a i " ir ..Lituanika".
Ameriką jau pasiekė pirmieji
šių metų naujo pavidalo sąsiu
viniai. ..Knygos" serijoje gauti
du pirmieji numeriai. Pirmame
užregistruotos 242 knygos, o
antrame — 234. Čia yra skelbia
mos knygos ir brošiūros, tęsti
niai leidiniai, vaizduojamojo bei
taikomojo meno albumai, plaka
tai, portretai, atvirukai, gaidos,
žemėlapiai, disertacijos ir leidi
niai akliesiems. Šiuose sąsiuvi
niuose neskelbiama siauros pa
skirties žinybinė literatūra, ingarsus, kaip kokiam svirplių
spiečiuje.
Pamokos vyksta kasdien, nuo
8:15 vai. ryte iki 4:15 vai. p.p.
Pietų pertrauka 1 valandą. Visi
čia labai įimtai ir atsidėję
mokosi su savo. „Master teacher" ir taip pat 20 minučių su
kuriuo žinomu muzikos profeso
rium. Mano dukrelės mokytojas
buvo dr. Ray Landers ir Doris
Harrel, kuri jau buvo pažįstama
iš Texas Muzikos instituto.
Šalia muzikinės praktikos vyks
ta teoretinės pamokos iš folk
loro, tautinių šokių ir kt. Pamo
kos suskirstytos pagal studentų
gabumus ir pažangą muzikoj.
Taigi stovykla yfa ne pramogi
nė, o darbo. Studentai dirba la
bai intensyviai, produktyviai ir,
žinoma, pasiekia labai gerus re
zultatus.
Paskutinę stovyklavimo dieną
vyko įvairūs koncertai: keliose
vietose piano rečitaliai, po 10-15
studentų. Koncertus lanko tė
vai, mokytojai i* svečiai. Va
kare vyko smuikų rečitaliai,
taip pat grupėmis, pagal pažan
gumą. Galiausiai išsirikiuoja
apie 500 smuikininkų ir visi
kartu groja. įspūdis pritren
k i a n t i s . Koncertą užbaigia
„Rocky Mountain" variacija,
kuri nuaidi toli per kalnus ir
slėnius.
Savaitė gražiam gamtos ir
muzikos sąskambyje prabėgo,
kaip sapnas. Jei kas įdomautųsi
šia muzikine Suzuki stovykla,
pridedu stovyklos vedėjos ad
resą: Gail Seny ( >lorado Suzuki
Institute, 373 Clermont St.,
Uenver, Colo. 80220-5641. Sto
vykla vyksta k smet. birželio
mėnesi.

strukcijos, smulkūs informaci
niai, reklaminiai leidiniai, ne
meno parodų prospektai, kai ku
rie specialiosios techninės
literatūros leidiniai. Gautieji du
pirmieji sąsiuviniai turi po 38
didelio formato puslapius.
Didžiausias jų (180 puslapių)
yra Lietuvoje leidžiamos perio
dikos straipsnių sąsiuvinys. Čia
skelbiami straipsniai, dokumen
tinė medžiaga, grožinės litera
tūra, recenzijos, (gaidos), iš
spausdintos periodiniuose leidi
niuose, žurnaluose, laikraščiuo
se, periodiniuose bei testiniuose
rinkiniuose. Pirmame 1996 m.

V E N T Ė S RAGE MODERNUS VIEŠBUTIS
Ventės rage, dešiniajame Kur
šių marių k r a n t e , priešais
Preilą ir Pervalką, pradėjo veik
ti pirmasis viešbutis su ręsto
ranu. Čia pat įsikūręs ir Ventės
turizmo centras. Naujasis cent
ras priklauso Šturmų žuvininkystės ūkiui, tačiau 7 5 ^ jo
akcijų turi ūkio direktorius
Alfonsas Pekarskas. Viešbučio
ir turizmo centro statyba savi
ninkui kainavo apie 225,000
dol.
Šešiuose viešbučio kamba
riuose yra 12 vietų. Kambario
kaina yra 25 dol. parai. Kamba
riuose minkšti baldai, kilimai,
židiniai, telefonai, televizoriai,
bariukai ir dušai.
Alfonsas Pekarskas jau dau
giau kaip dešimt metų yra žuvi
ninkystės ūkio direktorius. Per
savo valdymo metus jis čia pa
statė daugiau kaip 200 indivi
dualių namų, antyną, vaikų
darželį, įpusėtas statyti svei
katingumo centras. Direktorius
mano, kad Ventės viešbutis
konkuruos su kitomis Kuršiu
nerijos poilsiavietėmis, nes čia
siūloma pramoginė žvejyba ir
vandens turizmas.
Už 60 dol. parai čia galima
išsinuomoti 15 vietų laivą ir
išplaukti žvejoti ar pasigrožėti
gamta. Ventės turizmo centras
u i 25,000 dol. nupirko karo minininką, kurį meistrai baigia
perdirbti į 40 vietų iškylų laivą
su restoranu.
Šiuo metu visi viešbučio kam
bariai užimti. Juos užsisako
įmonių ir įstaigų vadovai, kurie
priima oficialius svečius Šilu
tėje, iGargžduose, Klaipėdoje.
Ypatingas dėmesys Ventėje ski
riamas virtuvei, kurioje gami
nami patiekalai iš ungurių, eše
rių, starkių. Viename bendrovės
sandėlyje auginami pievagry
biai, kitame įvestas putpelių
ūkis.
(LR 08.12 i

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo men 7 d.
numeryje (o jie pasirodys kartą
per mėnesį) sužymėtos net 3,573
pozicijos. Kiekviename numery
je bus pateikiama pagalbine
asmenvaizdžių rodykle.
Labai įdomus yra sąsiuvinys.
pavadintas ..Serialiniai leidi
niai". „Serialinių leidinių" <iki
1996 m. ėjusių pavadinimu „Pe
riodiniai leidiniai"): laikraščiai,
žurnalai, mokslo darbai, rinki
niai ir biuleteniai. Sąsiuvinys
pasirodo kartą per metus ir čia
sužymėti praėjusių metų leidi
niai. Šių metų viduryje pasiro
des toks sąsiuvinys yra užregist
ravęs 824 leidinius, kurie išleis
ti 1995 metais. Jų tarpe yra 466
laikraščiai, o likusieji — pe
riodiniai bei testiniai rinkiniai.
Atskirai čia skelbiamas leidinys
akliesiems, kuris eina 824-ju
numeriu. Siame sąsiuvinyje '50
puslapių) yra ir pagalbinės ro
dyklės, kurių tarpe randame ir
visų leidiniu vyr. redaktorių
pavardes bei vardus.
Tačiau mus galbūt labiausiai
domina ketvirtasis „Bibliogra
fijos žinių" sąsiuvinys, pavadin
tas „Lituanika" vardu. Tai mė
nesinis 42 puslapių leidinys ir
jame registruojama išeivijos
spauda, kaip valstybinės biblio
grafijos objektas, ir užsienio lei
diniai, autoryste ar tematika su
sieti su Lietuva.
Šio sąsiuvinio pratarmėje ra
šoma: „Išeivijos spauda ir viso
pasaulio lituanika pradėta bib
liografuoti tik nuo 1989 m. 7 jo
numerio, kai buvo panaikinti
ideologiniai draudimai, susiau
rinę lituanikos ribas iki SSRS
ir vadinamųjų socialistinių ša
lių spaudos. Siekiant greičiau
užpildyti spragas, nuo 1989 me-

tų bibliografuojama ne tik eina
mųjų, bet ir 1985-1988 metų iš
eivijos spauda Knygos regist
ruojamos visos. Einamųjų metų
išeivijos periodines spaudos
turinys atskleidžiamas kuo pla
čiau, vadovaujantis l>endraisiais
nacionaline.-- bibliografiioe ren
ginio principais ir teikiant
pirmenybe išliekamosios vertės
publikacijoms. Lietuvių išeivijos
organizacijų santrupos naudo
jamos tokios, kokios pateikia
mos toje spaudoje"
Sąsiuvinio pradžioje yra pa
teikiamas sąrašas periodiniu
leidinių, kurių straipsniai užre
gistruoti pirmame numeryje.
Kaip iš šio sąrašo atrodo, kad
bent po viena straipsni yra už
registruota iš visų užsienyje lei
džiamų lietuvišku periodinių
leidinių. O taip pat yra ir nema
ža tokiu leidinių, kurie yra lei
džiami nelietuviškai arba tokių,
kurie pasirodo kituose kraštuo
se įvairiomis kalbomis, bet juo
se yra straipsnių apie Lietuvą
ar lietuvius.
Pirmame numeryje yra užre
gistruoti 608 straipsniai Taip
pat yra ir asmenvardžių rodyk
lė, kurioje sužymėti rašinių au
toriai ar žmones, apie kuriuos
tuose straipsniuose yra rašoma.
„Lituanikos" sąsiuvinio atsa
komąja redaktore pasirašo Sil
vija Valavičienė. Leidėju žymi
mas Lietuvos valstybines Mar
tyno Mažvydo bibliotekos Litu
anistikos skyrius. Tiražas — tik
330 egz. Leidėjai nurodo, kad
pastabas ir pageidavimus reikia
siusti adresu: Gedimino pr. 51,
2635 Vilnius
Ed. Šulaitis
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ATLANTA
IMPORT-EXPORT, INC
* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Petcrburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai.
* Lcmonto ir Marąuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
ATLANTA tel. 312-434-2121,800-775-SEND
2719 YVest 71st Street, Chicago, IL 60629
E-mail: Atlanta@worldnet.att.net
Dirhame: pirmad. penklad. 9-5 I šeštad. 9-2
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-4KI-0011.
ROCHESTER 716-325-3888. PiTTSBURGH 412-3*1-8859

INC.
5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

POIAND

SPECIALIOS
KAINOS
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NEW OFFICE

Belmont/Central

8512 C.olf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

5637 W. Belmont

Bclmont/Laramle

5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020
Mūsų jaunos Girnos išlieka lietuviškos, nors jau trečioji karta gimsta toli u/ Lietuvos riluĮ. Jos
glaudžiasi prie lietuviškų parapijų, jose tuokiasi, krikštija savo naujagimius Nuotraukoje (i.š
kairės) matome Vida Zliobą. Audra Khmaite, laikančia Eriką, Dainą ir Andrių Anužius.

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Tel. 312-237-4747

North Side
3000 N . Milvvaukee
Tel. 312-489-4999

Far North

4801 VV. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$810
$810
$810
$810

| vieną pusę
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$560
$560
$560 į
S560
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100 metų. Metalas, iš kurio jie
pagaminti, anot savininko, toks
i
„špižius", kokio šiais laikais
niekur
nesurasi.
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Prieš
porą metų Morozovas
informacijos skyrius
pardavė senąsias siūlų verpimo
BŪTINGĖJE
REIKALAI
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090
stakles. J ų vietoje pastatė rusiš
JUDA
Tel.: (700) 471-1711
kas, gal ne tiek patikimas, bet
Konkursą įrengti vieną svar našesnes. O štai neseniai tokių
biausių Būtingės naftos ter veikiančių staklių į Lygumas
minalo objektų — 3 pagrin ieškoti buvo atvažiavę vokiečiai.
dinius rezervuarus naftai po Jie dabartiniam savininkui
50,000 bei 3 rezervuarus maišy sakė, k a d Vokietijoje tokio
tiems naftos produktams ir dy renginio aptikti ir nupirkti
buitinio vartojimo prekės, me zeliniam kurui, skirtam ter jiems nepavyko. Savininkui
BANKAIS VIS DAR
diena. Iš Kaliningrado Lietuva minalo katilinei, laimėjo Vokie buvo apmaudu išgirdus, kad už
NEPASITIKIMA
perka celiuliozę, popierių, tijos bendrovė „Preussag Anla- tas stakles vokiečiai jam būtų
Lietuvos banko duomenimis, kartoną, mašinų detales, naftą, genbau". „Būtingės naftos" siūlę naują „Mercedes". Tuo
birželio mėnesį komercinių anglį ir t.t. Iš pirmaujančių generalinis direktorius Vladis tarpu Morozovas sako, kad
bankų aktyvai sumažėjo beveik bendrų įmonių S. Overko minė lovas Gedvilas „Verslo žinioms" senąsias stakles pardavus, dar
240 mln. litų, indėlių sumažėjo jo keletą komercijos įmonių sakė, kad vokiečių bendrovė gerokai tekę pridėti, kad nu
tačiau, jo nuomone, ateityje konkurse nurungė vieną Ko pirktų dabartines — rusiškas.
taip pat apie 200 mln. litų.
„Respublika" rašo, jog, spe pirmaujančią vietą jos turės lumbijos ir dvi Didžiosios Brita
Rima Jakutytė
nijos firmas, nes pasiūlė ma
cialistų nuomone, viena pagrin užleisti gamybininkams.
žiausias
rezervuarų
kainas
ir
dinių bankų aktyvų mažėjimo
geriausias darbų finansavimo
priežasčių yra ta, kad pagrin
„KAIP IR SU KUO
—m—..
stogai, kalamas
sąlygas. Pamatai rezervuarams
diniai ir didžiausi bankų klien
PREKIAUTI J A V S E
„siding",
atliekami
cemento,
bus
pradėti
kloti
rudenį.
Pasak
tai — valstybės įmonės — nepa
„plumbtng" bei kt. namų vidaus
V. Gedvilo, „į statybą įsijungus
sitiki b a n k a i s . Įmonės vis
JAV LB ekonominių reikalų vokiečiams, pajutome ir kitų
ir išorės remonto darbai. Skam
dažniau stengiasi skirstyti ban
taryba rugpjūčio mėnesį išleido užsieniečių susidomėjimą Bū
binti
Sigitui: 312-787-1829
kų riziką ir atidaro kelias
46 puslapių, 500 egz. tiražu tingės terminalu". Po to, kai
sąskaitas skirtinguose ban
knygelę, „Kaip ir su kuo pre vokiečių bendrovė pažadėjo vi
kuose, stengiasi jose laikyti kuo
kiauti Jungtinėse Amerikos siškai finansuoti ne tik rezer
mažiau pinigų. Didesnės įmo
jei
Valstijse". Leidinį sudaro vuarų, bet ir kitų objektų staty
nės, pasimokiusios iš bankų kri
ruošiate* joje lankytis, siūlome
straipsniai apie JAV rinką, bą, nuo rugpjūčio 1 d. atnaujin
zės, stengiasi didžiąją dalį savo
apsistoti „Hale Gediminas", kur
parašyti Algirdo Rimo, Antano ti projektavimo darbus suskato
pinigų laikyti užsienyje. Vis
jūsų laukia Ieva Ir p — g S M D e l
Grinos ir Ingridos Bublienės, ir JAV bendrovė , .Fluor Dai n f o r m a c i j o s skambinkite: t e l .
daugiau įmonių pačios ieško,
bei JAV valdiškų įstaigų ir niel". Maža to, anot V. Gedvilo,
808-828-8189
kur pelningiau ir saugiau inves
verslo bendrovių sąrašo. Knygo „Fluor Daniel" jau sutinka
tuoti laisvas lėšas. Populiarėja
je 34 JAV verslo bendrovės, vykdyti ir dar vieną sąlygą —
investicijos į Vyriausybės trum
kurios pareiškė norą užmegzti rasti kreditų visam projektavi
palaikės paskolos obligacijas
ryšius su Lietuvos įmonėm ir mui finansuoti. Niekas jau ne
(dažniausiai perkamos 28 ir 91
KRAUSTOTĖS Į FLORIDĄ?
prekiauti arba investuoti Lie abejoja, jog lietuviai pasielgė
dienos trukmės obligacijos), ku
J u o z a s Stanaitis I N V f 8 T M t N T
tuvoje.
teisingai, nepasirašę su ,.Fluor
rios šiuo metu laikomos kur kas
P R O P M I K S siūlo pagalbą per
Knygelė bus nemokamai pla Daniel" sutarties „iki rakto",
saugesne ir pelningesne inves
kant n a m u s , žemes ir verslą.
T e U P a s 1 80O-33O-S478
ticija nei pinigų laikymas ban tinama Lietuvoje prekybos ir pagal kurią visą statybą būtų
kuose. Pastaruoju metu vis dau pramonės rūmams, verslininkų organizavusi „Fluor Daniel"
giau Lietuvos įmonių perka organizacijoms, valdiškoms daugiau kaip už 200 mln. dole
kitų šalių, dažniausiai JAV, įstaigoms ir verslo bendrovėms. rių. Dabar terminalo statyba
PKM A l — AUTOMOBILIAI!
v y r i a u s y b i ų obligacijas ir Leidinio tikslas yra supažindinti nekainuosianti ir 170 mln. M e s padedame juos parduoti ir
tenkinasi maždaug 5 proc. palū Lietuvos verslininkus su eks dolerių.
nupirkti ti—lai is varžytinių, m a porto ir importo galimybėmis ir
kanomis.
žesnemts kainomis, įvairių mode
investicijų šaltiniais JAV rinko
lių, taip pat po nedidelių auto ava
Nepriklasomos finansų anali- je ir tuo padėti Lietuvos ūkio
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
VILNOS VERPIAMOS
tikes Margaritos Starkevičiūtės plėtojimui. Dalį išlaidų leidinį
desnio svorio siuntas, taip pat asŠIMTAMEČIAIS
nuomone, Akcinio inovacinio ir išleisti padengė Lietuvos fondas.
meninee ssjrtaa į Lietuvą, 56 cen
I ĮRENGIMAIS
tai u ž svarą. K r e t e t t s : t e l .
Litimpeks bankų veiklos su
708481stabdymas praėjusių metų gruo
ŠIAULIEČIAI SIŪLO
Apie tai, kad Lygumų verpykdį sukėlė skaudų nepasitikėjimą
STEIGTI LAISVĄJĄ
loje gerai suverpiamos vilnos,
bankais. Beveik visų bankų
EKONOMINE ZONĄ
žino beveik visi avių augintojai
B&D
rodikliai smarkiai pablogėjo.
Pakruojo rajone. Tačiau tai, kad
Tačiau ekspertės nuomone,
Taisome i r dengiant TUKJ rainą •to
Šiaulių savivaldybė kviečia jos karšiamos ir verpiamos be
galima sakyti, kad bankų krizė suinteresuotus asmenis arba veik 100 metų senumo įrengi
gos. Matome priestatas, garažas,
balkonu*, tvoras, dedame plyteles,
padėjo gerai dirbantiems ban bendroves dalyvauti tarptauti mais — ne vienam naujiena,
parketą, Įsagas, d a r u .
kams, nes klientai perėjo pas niame konkurse, su tikslu pa rašo „Šiaulių kraštas".
Atitekime dažymas.
juos ir jų pelnas smarkiai pa ruošti verslo planą ir gaires
Dabartinis verpyklos savinin
didėjo.
Kazimieras, teL 312-825-3485
miesto laisvajai ekonominei kas Anatolijus Morozovas sako,
zonai įsteigti ir nustatyti kaip kad verpyklos dokumentuose
„ K A L N A P I L I O " ALŲ GERS išrinkti tokios zonos valdybą. visų čia buvusių įrengimų ga
Dėl papildomų žinių ir anketų myba datuojama 1898 metais.
AMERIKIEČIAI
prašome kreiptis ne vėliau kaip Visi šie vokiški įrengimai Lygu
P a n e v ė ž i o a l a u s darykla iki gruodžio pradžios šiuo ad muose buvo sukami smetoninių
„Kalnapilis" pristatys savo resu: Šiaulių miesto savival laikų dyzeliniais varikliais. Tik
produkciją viename žymiausių dybė, 62 Vasario 16-tosios g-vė, pokary juos pakeitė elektros
Amerikos restoranų „Brickskel- kabinetas 310, Šiauliai 5400, energija.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Verpyklos šeimininkas mano,
ler". „Kalnapilis" siųs „Dvaro", Lietuva. Telf. (3701) 433 555,
IR MĖGĖJAMS
faksas
(3701)
427
575.
„Verslo
kad tie įrengimai be didesnių
„Karčiamos" ir „Milžinų" alaus
žinios"
rašė,
kad
konkursas
yra
problemų galėtų tarnauti dar
į Vašingtoną, kur jis bus mėgi
Pirkdami pas mus, daug su
namas ir pateks į vieną žymiau
taupysite Pasinaudokite
sių Vašingtono restoranų. Supa
KEPYKLA IR DELIKATESAI
mūsų patogiu ,,lay-away"
žindinimo metu bus rodomos
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
planu. Atliekame visus foto
„Kalnapilio" reklamos. Po šio
TeL 312-581-8500
laboratorijos darbus.
pristatymo „Kalnapilis" tikisi
• Lietuviška duona ir raguoliai
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. pradėti eksportuoti alų į JAV.
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
6 v.v.; seštd. 8 v.r. - 4 v .
Kol kas savo produkciją ekspor
• Lietuviškas maistas—"catered"
p . p . ; sekffld. uždaryta.
tuoja tik į Rusiją.
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Antrd. ir tre2d. susikalbėsite
Atidaryta 7 dienas savaitėje
lietuviškai.
LIETUVOS VERSLININKAI
KAVINĖ
DIRBA KALININGRADE
3314 W. 63 St.
DRAUGAS, Šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 7 d.

finansuojamas pačios savivaldy
bės, nes vyriausybė atsisakė
paremti šį projektą.

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Per 2 metus bendrųjų Lie
tuvos ir Kaliningrado srities
įmonių skaičius padvigubėjo ir
dabar jos Šio Rusijos regiono
statistikoje užima trečią vietą.
Jas aplenkia tik Lenkijos ir
Vokietijos įmonės, kurios ten
įsitvirtino anksčiau, praneša
agentūra BNS. Pasak Kalinin
grado srities atstovybės Lie
tuvoje vadovo Sergejaus Over
ko, plėtoti verslą Kaliningrade
sąlygos yra labai palankios, nes
sritis paskelbta laisvąja ekono
mine zona. Nuo vasario mėnesio
įvežama į Kaliningrado sritį
produkcija neapmokestinama
nei muitais, nei akcizais, nei
pridėtinės vertės mokesčiu
Išvežamai produkcijai taip pat
netaikomi muitai.
Kaliningradą domina naftos
produktai, farmacijos gaminiai,

350 N. Clirk, Chicago, n C0610
Tel. 312-644-7750

i

BAKE

Tel. 312-776-8998

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

tas

VAIZDAJUOSTĖ

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS)

SIUNTINIAI \ LIETUVA TIESIAI iŠ JŪSŲ NAMŲ
TIK TRUMPĄ LAIKĄ BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA
JEI JŪS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI IS JŪSŲ NAMŲ

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS
"

•
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1-SOO-SPARNAI
1-800-772-7624

Ieškoma subrendusi, dirbanti moteris,
kalbanti lenkiAkai, lietuviškai, tiek
tiek angliškai, būti kompanione vyr
amžiaus lietuvei vakarais ir gyven
ti kartu arti 33 St. ir S. Aberoeen.
Dienos metu gali dirbti kur nors ki
tur. Kreiptis angliškai:
312-S4S-3140.

B6 ata%8 A B A

Dainų šventą
AMdoBukfio
n u f H m i M o j e ir
V i d o s Kuprytės
suredaguotoje
a u k š t o s kokybės
V H S juostoje.

K*kmtlkt25

REAL ESTATE

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

6 4 0 2 S. PuJasM M L

SIŪLOME DARBUS!

*

CMcagtML t o * 2 S

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti
Kreiptis:

Patarnauta įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priornioočluoae. Suinteresuoti
skambinkite

AM Carą

B U D R A I Č I U I

Tel. 312-738.7800

RENATA* DOMCSnC
P I A C S M E N T AOCNCV
Positions availabia nannies, houss
keepsrs tor Ertghsh speaking women
CaU: 312-286-7267
Speak EngSefi

MISCELLANEOUS

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

T?VH£22

*-»»1MM4St7

O O V T P O R K C L 0 3 E D homes for
pennies on $ 1 . De!inquefit T a x ,
R o p o s , R E O ' s . Your Area. ToH
Free ( 1 ) 8 0 0 - 8 8 8 - 8 7 7 8 t a t .
H - 2 4 1 8 tor eurrent listlngs.

M BYVYSES OKAUOSMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Ott. Mgr.
AuksS S. Kana kafee lietuviškai.

Te*. PBSJ 424-SSS4

R£/MAX
REALTORS
(312) BU 5669
(706)428-7161

RIMAS L STANKUS
1

Perkant ar perduodant
Grosas ir sąžiningos petemavimes
> MLS konvajlsrtgjr F A X p a g e s *
»Nuosavybių puinevimes veltui
»Perkame Ir perduodame namus
1
ApartmantUB ir žeme
1

M A R I E POvVELL & A S S O C I A T E S , I N C . R E A L T O R S
BETTER HOMES & O A R O E N S *
3 3 2 5 8 8 t h Street, N . , S t Petsrsborg, F L 3 3 7 1 0
B U S : (813) 381-2345
(800) FLA-REAL
R E S : (813) 360-2328
FAX: (813) 3 4 3 - 5 6 4 2

E L E K T R O S
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-776-3313

%
JOSEPH A. MJEZEUS

B

REALT0R*

MARK FOWELL k ASSOCIATES, INC, REALTORS*
BETTER HOMES AND GARDENS*
6505CulfBlvd.
St Pele Beach. Florida 33706
Office (813) 360-2727
Fax:(813)360-3626
Res:(813)W-0265

^W

. J K S CONSTRUCTfON
„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą, l t
tel. 708-606-2888.

MITCH SILKAITIS

m

SALES EX£CUTTVE

F L O R I D O J E , ST. P E T E B E A C H vietovėje. BALTrC A P T S . k o m p 
lekse perduodamas šviesus 2 mieg. ir 2 vonių kampinis C O N D O
a n t r a m e aukšte. Su visais baldais ir virtuves reikmenimis. Netoti
nuo jūros, parduotuvių, restoranų ir Pranciškonų koplyčios. Ž e m i
mėnesiniai išlaikymo mokesčiai.
865,000.00
Teiraukitės telefonu: (813) 399-0265

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
pneramomts kainomis.
Draudimas garantuotas

mmKmmmmĖį
7933 S. M a s t i M .

OLSKK 4C0^ MC
IlSIStittStrttt

GEDIMINAS
312-625-4331

LBsSąBsaiBOl
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DANUTĖ

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

OE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 661h Street
Tai.: 312-776-1466

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
VirS 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEWRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. M a t * ! Rd.
Tai. (312) 561-4111

STASYS SAKINIS
i i vidaus ir i i lauko;
popierhjoja kambarių sienas
Darbas garantuotas.
4 * 1 1 S. Pasas*
Tet. » U - S 1 7 - S 1 o 7

THEVVAYTOSUCCESS

1352 W. Devon, Chicago, IL
Skelbia mokiniu priėmimą.
Mokslas trunka 2 mėn.
Užsiėmimu laiką
galima pasirinkti
"part-time" arba "full-time".
Dar besimokydami
studentai gauna
50% uždarbio.

MAYEK

284-T900

M I G L I N A S TV

M a n t k i u r o - p e d i k i u r o salonas

PrisiminkUe

CLASSIFIED G U I D E

REALMART H. MsC

DAINŲ ŠVENTĖS

Ssvartgalį uždaryta

BALTIA
EXP*ESS CO LTO
• t } 7 c MJUkCKi mt%

HELP WANTED

Jei n«M parouos ar pirkti namus,'

MUM

l E t M M S j BSSjESUsl pro-

,

EVsTaaWssšvsss«sm^keB> K^BŠJSMBI
|e\EBWsVXVWTlSJBl V V P I U I .

flBatOfO Bus.838-257-7100

RE/MAJC
HOME C E N T U

(312)735-6000

k

VIDAS
POŠKUS

** Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą
" Profesionalus ir greitas
patarnavimas
•* Informacija paskolų,
investicijų klausimais

FOR RENT

i naujai atremontuotas
1 mieg butas: M u m a . virykle, šaldy
tuvas: 71 St. ir Francisco apyl., $ 4 9 5
• „deposit" Kreiptis:
SSSM

ACCENTREALTY
5266 VVest E8B sSeet
Oek Lawn. IKnois 60453

Bus. 708-636-9400
Ras. 706423-0443
ASTA T. MtKUMAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
(priemiesčiuose.

FOR R E N T
l , 3' '•> dideli kamb ;
virtuve su spintelėmis, plytelėm išklotas
vonios kamb : Šiluma ir virimo dufos už
namo vieta statyt automobiliui Troy ir 78
St apyl Kreiptis: T o m , SsL 3 1 2 - 2 6 4 - 3 * 7 2 .

*B I 4>"^S'ts B V*6>^E>*V'V*

Crete, IL U m i o m o f a r a s a vienkie
mis su gyv. namu, tvartais ir daržu.
Tik 2 0 mln. nuo Čikagos
Idealu seimai.
Kreiptts: 3 1 2 8 8 2 8 8 0 0

linuomejamaa 2 modernkf
mieg. butas ramiame name 66
St. ir Marquette Rd. vyr. amžiaus
žmonėms, pensininkams. Yra
šaldytuvas, virykla. skalb masina.
Kreiptis:
renuornOfemee 2 mlegj. i

IEŠKO DARBO

pirmas aukštas. Y r a s a d y t u v a s ir
virykla; $ 2 8 0 i m a n . e "eecurlty".

Salonas padeda surasti darbą.
CeMus siusti:
LRhuanlMiFL-Catholic
Fadsrstion of America
4545 W 63 Street
Chicago IL 60629

Tai.

Kreiptis

Eul^e>6kos>evs>sai

• - - « *

,

isMsf«Mre*B PaMHO i

312-274-1880 dienomis
arba

847-673-4025 vakarais

ttufytt tai. 312-434V6667

l8nHeme)aatas a s ė i M e m a e 4
k a s a t . 1 mieg. b u t a s 6 7 6 K e d z i e
apyl. $ 3 6 5 j meti * „ s e c u r t t y " . T e t
312-778-8410. K i
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Fit Child Safety Gate" - varte
lius, kurie yra taip padaryti,
kad gali stovėti tarp durų ar
kitur. Varteliai turi pritaisytus
ramstelius, kad geriau stovėtų,
ir yra taip padaryti, kad vaikai
neliptų per juos. Tie varteliai
kainuoja apie $50.00. Juos ga
lima gauti First Alert, 3901 Li
berty Street Road, Aurora, IL
60504-8122. Tel. 800-323-9005.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-4364909

VAIKAI, NAMAI IR PAVOJAI

Kiekvienas vaikas nuo užgi įvairiose krautuvėse, pvz.,
mimo dienos yra smalsus, nori „home centers", žaislų krautu
8. Pagalbiniai užraktai
pažinti jį supančią aplinką. Vai vėse, net maisto parduotuvėse ir
kai susipažįsta su nauja aplin vaistinėse. Specialistai pataria
Tarp Fisher-Price vaikų pro
ka, ne tik stebėdami — matyda atidžiai perskaityti produkto
duktų (gaminamų Selfuc) dabar
mi, bet ir liesdami, užuosdami aprašymą, pirma negu pirksite,
galima gauti 2 rūšių užraktus,
ar ragaudami visa, kas yra ap kad žinotumėte, kaip jį naudoti
kurie galėtų apsaugoti vaikus
link. Tai yra labai veiksmingas ir kokiam tikslui jis skirtas.
nuo įvairių pavojų. Tualeto
susipažinimo su aplinka būdas, Vaikų apsaugos specialistai
dangčio užraktas apsaugo ma
bet tuo pačiu ir labai pavojin sako, kad žmonės dažnai įsitaiso
žus vaikus nuo dangčio pakėli
gas. Pvz., kai maži vaikai nori naują vaikams apsaugos prie
mo ir įkritimo. Jis tinka bet ku
sužinoti paslaptį, kaip tualete mone ir mano, kad ji atliks savo
riam dangčiui. Nereikia specia
nubėga vanduo, gali net priger paskirtį. Patariama kiekvieną
lių įrankių jam pritaisyti, gali
ti, o žaisdami su kabančiomis naują apsaugos priemonę leisti Robertas Kačinskas (kairėje), Modestas Liūlys ir Evaldas Norvilas — tai tik būti lengvai ir greitai nuima
užuolaidų virvelėmis, gali iš jų vaikams išbandyti. Jei jie suži trys „Lietuvos Vaiku vilties" globojami ligoniukai, laukiantys operacijų Čika mas, pvz., jei ateina svečiai.
pasidaryti sau mirtinas kilpas. nos, kaip ta apsaugos priemonė gos Shriner'8 ligoninėje LW dėka, jiems suteikiama galimybė gyventi „Safe Lock" yra užraktas, kuris
Kiekvienuose namuose yra įvai veikia, tai ta priemonė nustoja normalų gyvenimą.
apsaugoja vaikus nuo įėjimo į
rių dalykų, kurie gali mažam savo paskirties.
spinteles. Vaikas gali atidaryti
vaikui būti pavojingi. Niekada
Čia keletas apsaugos priemo vai. veikiančią bateriją. Kainos: George, vaikų apsaugos žinovo, dureles tik trupučiuką, bet po to
negalima pasalinti visų pavojin nių:
VCR Lock - $2.99., Travel Bed- kuris yra dirbęs konsultantu ga reikia 3 dalykų, kad būtų gali
gų vaikams dalykų namuose,
rail — $17.99, Baby vievv moni mintojams, darantiems vaikų ma atidaryti dureles, o to maži
Naktinė lemputė
bet galima daug ką padaryti,
tor — $199.99. Šie įrengimai apsaugos produktus. Tą video vaikai negali padaryti „Safe
kad sumažintumėme pavojų,
Gerber bendrovė, gerai žino gaunami visur, kur pardavinė galima pirkti parduotuvėse ar Lock" užraktai neturi spyruok
naudojant tam tikslui skirtas, ma kaip kūdikių maisto gamin jami „Safety lst" bendrovės ba užsisakyti paštu. Kaina apie lės, kuri naudojama kai kurių
dabar rinkoje parduodamas toja, siūlo ir įvairių apsaugos produktai.
$20.00. Gaunama: Opfer Pro- kitų užraktų. Spyruoklės gali
priemones.
duction Inc., PiO. Box 10561, prispausti vaikų pirštus. Kainos
priemonių. Viena vėliausių yra
3. Naujas smalkių
Springfield, Mt> 65808-0561. už „Lid Lok" apie $9.00, už
Paskutinių metų bėgyje įvai dvigubos paskirties nakties lem
detektorius (CO)
Telef. 800-No-Tears.
„Safe Lok" 3 pakelyje - $3.00.
rių žmonių ir institucijų at putė ir elektros lizdo uždanga.
„Safety lst" bendrovė paga
Galima gauti Selfix Inc., 4501
kreiptas dėmesys, kad namuo Naktinė lemputė tiesiog įdeda
W. 47th St., Chicago, IL 60632.
7. Apsaugos varteliai
se yra daug pavojų mažiems ma į elektros lizdą ir yra taip mino naują smalkių pajutėją —
Tel. 800-344-Tidy.
vaikams ir stengiamasi tai padaryta, kad pati užsidega, kai IDR (Immediate detection and
,.First Alert?'" bendrovė yra
pasalinti — ar patarti naujiems kambaryje tamsu. Žemutinė šio response carbon monoxide deGyvenimui modernėjant, mopagarsėjusi
sayo. įvairiais dūmų
tėvams bei seneliams, kaip tai prietaiso dalis uždengia antrą tector). Ankstyvesnieji detekto
dernėja ir priemonės vaikų ap
pajutėjais.
Bef
tai
nėra
vienin
padaryti. Paskutiniu metu tėvai elektros lizdą ir turi spyruoklinį riai reaguoja į daugelį namų
telis dalykas,, ką jie gamina. saugai. Šiais laikais vis daugiau
yra daug daugiau susirūpinę mygtuką, kuris įgalina suaugu garų, kas iššaukia daug berei
Dabar jie gamina ir vaikų ir daugiau kreipiama dėmesio į
įvairiomis apsaugos priemonė siems lemputę išjungti ir įjungti kalingų signalų. Bet IDR veikia
apsaugos priemones. Tarp jų 16 vaikus, jų auginimą ir auklėji
mis, negu praeityje. Daug tėvų pagal reikalą. Tai kainuoja tik tik tada, kai yra smalkių. IDR
apsaugos priemonių, randame mą. Daugumai tėvų dirbant, ir
šiais laikais dirba ir, negalėda apie $4 ir gaunama, kur parduo yra taip padarytas, kad gali
dangtelius elektros jungik mažiau laiko turint praleisti su
mi visą laiką paskirti savo vai dami Gerber bendrovės produk susekti mažus smalkių kiekius,
vaikais, reikalinga daugiau ap
kurie nekenktų sveikiems suau liams, apsaugas tualetų sėdy
kams, rūpinasi, kad bent aplin tai.
saugos priemonių ir kitų pa
nėms,
spintelėms,
VCR
ir
ki
ka namuose jų vaikui būtų sau
2. Kad matytumėte kūdikį bet gusiems žmonėms, bet gali būti tiems įrengimams užraktus ir lengvinimų.
gi. Be to, įvairi moderni techno kuriuo metu ir iš bet kur, „Safe kenksmingi vaikams ar nėš
Naudotasi medžiaga iš „Chi
kūdikio kambario „monitor",
logija reikalauja apsaugos ty lst" gamina video aparatus čioms moterims. IDR smalkių
cago
Tribūne" (1996-08-23)
kuris
perduodagarsus
iš
kūdi
priemonių, kurių anksčiau ne ir daug kitų vaikų apsaugos pajutėjas turi 5 metų garantiją
kio
kambario".
Taip
pat
ši
bend
Aldona ŠmolkJtienė
reikėdavo. Įvairūs nauji pro priemonių. Pvz., galima gauti ir kainuoja apie $80.00.
ir Birutė Jasaitienė
rovė dabar gamina „The True
duktai, nauji namų įrengimai VCR instrumentui apsaugą,
4. Duso apsauga
reikalauja naujų apsaugos prie kad vaikas nekištų pirštukų ar
monių. Pvz., video aparatui kitų daiktų į video kasetės vie
Naujas įrengimas — išbalan
reikia apsaugos, kad vaikas tą; galima gauti lovos šono ap suotas vandens spaudimo vožtu
nedėtų riešutinio sviesto ir uo saugą, kuri susilanksto ir gali vas (valve), saugojąs nuo nusiROBERTUI JANKAUSKUI
•i
gienės sumuštinio užuot kasetės ma pasiimti keliaujant.
plikinimo, maudantis dušu. Tai
iškeliavus
Amžinybėn, gilaus skausmo prislėgtus
ir pan. Tačiau tuo pačiu naujoji
Dabar „Safety lst" bendrovė Gerber Plumbing Fixtures pro
technologija palengvina stebėti siūlo „Baby view monitor", kad duktas, užtikrinąs, kad tempe
žmoną JADVYGĄ ir sūnų ROBERTĄ nuoširdžiai už
tėvams savo vaikų įvairius tėvai galėtų vaikščioti bet kur ratūra per daug nepasikeičia, jei
jaučiame ir kartu liūdime.
žingsnius. Praeityje buvo prie
name ir tuo pačiu matytų bei kas nors kur nors name naudo
Violeta ir Jurgis Balčiūnai
monių, kurios įgalino tėvus girdėtų kūdikį. Sis gaminys turi ja vandenį. Šis įtaisas ypač
klausytis vaikų, nesant tame aparatą su plačiu objektyvu ir naudingas namuose, kur yra
Baukių šeima: Matas, Vytautas ir Tadas
pačiame kambaryje. Dabar vi
mygtuku, kuris įgalina matyti vaikų, nes jis gali būti taip
Bronė Čiunkienė
deo aparatas, sujungtas su tele kūdikį net tamsoje, kai jis mie nustatytas, kad vaikai niekada
Elena Čižauskienė
vizija, įgalina stebėti vaikus iš ga savo kambaryje. Šis aparatas nebus karštu vandeniu nupliky
Emilija ir Aleksandras
Osteikai
kito kambario.
gali būti įjungtas į elektros jun ti. Lengvai naudojama kilpinė
talė
ir
Antanas
Osteikai
Įvairių namų apsaugos prie giklį ar gali būti nešiojamas iš (loop) rankenėlė buvo padaryta
Valerija
Patalauskienė
monių vaikams, galima gauti kambario j kambarį, nes turi 6 laikantis „The Americans with
Regina
Petrauskienė
Disabilities Act" reikalavimų ir
Marija
Polteraitienė
pritaikyta žmonėms su negalia.
Rankenėlė yra tinkama ir mažų
Ona Pusdetrienė
rankų — vaikų naudojimui.
Rožė ir Kazimieras
Raiauskai
„Valve" — čiaupas — vožtuvas
Aldona ir Robertas
Tamulioniai
yra taip padarytas, kad jam ne
Aldona
Vitkauskienė
kenkia ir „kieto" vandens
padaroma žala. Kainuoja apie
$113.00.
Mielą ALDONĄ KUKNATTE-BITINTENE, neteku
5. Tualetų sėdynės mažiems
sią mylimos Sesers
vaikams.
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Maži vaikai turi sunkiai balansuotis ant sėdynių, pritai
kytų suaugusiems. Kohler
bendrovė yra padariusi tokią
Trys visuomenininke* (ii kaire*): Alė Keieliene, Aldona šmulkitien* ir Biru sėdynę, kuri tinka vaikams. Jų
tė Jasaitienė.
yra baltų ir spalvotų. Šią, vai
kams pritaikytą sėdynę galima
KAIRYS BALTIC EXPEDITING lengvai uždėti ant tualeto sėdy
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
nių, kurios turi apskritą priekį.
Kaina $42.00 iki $47.00, pri
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.
klauso nuo spalvos. Gaunama
4% iki $2,000 — 3% viri $2,000
Kohler Co., Kohler, WI 53044.
Telef. 800-4-Kohler.
Siunčiama suma
$
Paslaugos 4 ar 3%
6. Kambarių patikrinimas —
$
apžiūrėjimas
12.00
Pristatymas į rankas
$
I i viso
Siuntėjas

Tel.

$
Gavėjas

Tel.
Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Genet-Vytul Kairiems, 517 FruMand Rd., Stoney Creek, Ont
Ceneda L8E 5A6, tel. 908-643-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

Yra išleistas video — „Home
Safe Not Sorry", kuris parodo
kambariuose, garaže ir kieme
saugumo trūkumus ir pasiūlo
sprendimus jiems pašalinti.
Kartais nelaimės galima
išvengti, naudojant sveiką
nuovoką, o kartais reikia
panaudoti specialias apsaugos
priemones vaikams. Minėta vi
deo juosta buvo pagaminta,
bendradarbiaujant National
Safety Council ir įkalbėta Ken

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 7 d.

A.tA.
ADOLF PETRYS
Gyveno Union Pier, MI.
Mirė 1996 m. rugpjūčio 27 d., 9:10 vai. ryto, sulaukęs 85
metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona, sūnus dr. Richard Petrys, mar
ti Dalia, anūkai Tadas ir Karina; dėdienė Ona Minetienė;
pusseserės: Elė Jasaitienė, dr. Birutė Kasperavičienė, vyras
Juozas, Onytė Alčiauskienė, vyras Alfonsas ir šeima;
pusbroliai: Jonas ir Juozas Minėtai ir jų šeimos. Lietuvoje liko
dvi dukterys: Zita Grigienė, žentas Jonas, Danutė
Ragauskienė, žentas Jonas ir septyni anūkai; du broliai:
Mečys ir Vytautas Petravičiai su šeimomis ir sesuo Genė
Petravičiūtė.
Velionis buvo palaidotas rugpjūčio 29 d. Šv Kazimiero
lietuvių kapinėse.

A.TA.
JONUI SAVICKUI
mirus, jo žmonai ALBINAI, dukroms REGINAI ir
IRENAI bei žentams, sūnui Jonui ir marčiai bei anū
kams, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.
V. ir A. Markevičių

šeima

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų
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 AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4330 So. CaJrfornia

4605 So. Hermitage

ALLPHONES

1-312-523-0440

A.tA.

A.tA.
DANUTĖS,

nuoširdžiai užjaučiame.
Mokslo dienų draugės:
Gerda, Pole, Alfa ir Sofija

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJAI SKIRTOS AUKOS
(1996.VI.30— 19*6.IX.1)

LACK & S O N S
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST H3GHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-706-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 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
NATIONVVTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO J 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALLPHONES

1 -708-652-5245

a.a. Petro Pypi a m atminimui 100 dol. aukojo Zuzana
Puptene
a.a. Antaninos laaatHsnai atminimui 50 dol aukojo Regina
Connoty.
a.a. Elenos Taraškevičienės atminimui 50 dol aukoto
Ragina Connoty.
a.a. Juose Betkaueko atminimui 10 dol. aukojo Petras ir
Irena Vėbros
a.a. Onos tlmfclsnss atminimui 45 dol. aukojo Vanda ir
Juozas Gasparai, Bronė ir Viktoras Motušiai. Bronė AnankeviCienė,
Stasė Latvienė.
a.a. Oanutee ĮMĮuieHse Žiifceaalrtsnea atminimui 25 dol
aukojo Sofija ir Adolfas Jeiioniai.
Visiems aukotojams dėkinga

i GAIDAS FUNERALS
"Chicagoland's Finest Funeral

Service"

PALOS HILLS
1102S S. SotitliMrast Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

DAVID GAIDAS JR.

IAMMM

1-708-448-6209

Dr. Augustinas Laucis, gyv.
BUS ĮVESDINTA NAUJA
Beveik pusantro tūkstan
VALDYBA
čio vedusiųjų porų jau užsire Mt. Olive, IL, n i e k u o m e t
gistravo kartu švęsti savo nepraleidžia progos atvykti į
Don Varnas Amerikos Legio
auksinę vedybų sukaktį Šv. Čikagą ir dalyvauti „Draugo"
no postas Nr. 986 ir pagalbinis
Vardo katedroje, Čikagoje. Rug renginiuose. Užsisakydamas du
Moterų vienetas įvesdins naujus
sėjo 8 ir 15 d. (sekmadieniai), 3 bilietus į „Draugo" metinį
valdybos narius penktadienį,
Ką veikti šį sekmadieni?
Lietuvos vyčių 112 kuopa
vai. p.p. Čikagos arkivyskupas pokylį, vyksiantį rugsėjo 22 d.,
Dalyvaukime Tautos šventės kardinolas Joseph Bernardin sekmadienį, 4 vai. p.p. Marti rugsėjo 13 d., 1 vai. p.p., Mabenpradeda savo rudeninę veiklą
pirmuoju poatostoginiu susirin minėjime, kurį rengia Cicero aukos specialias iškilmingas niąue salėje, dr. A. Laucis ka restorane, 7844 S. Cicero
kimu, kuris šaukiamas antra LB apylinkes valdyba ir Cicero Mišias, o po Mišių jubiliatai atsiuntė 70 dol. Jo dalyvavimas Ave. Naują 1997 metų valdybą
dienį, rugsėjo 17 d.. 7:30 vai. ALTo skyrius. Pradedama Šv. galės pasivaišinti ir pabendrau pokylyje ir auka labai ver sudaro komanderis — Vitas Paskauskas, I vicekomand. — John
vak. Svč. M. Marijos Gimimo Antano parapijos bažnyčioje 11 ti katedros kieme. Šv. Vardo ka tinama. Ačiū.
McKevitt, II vicekomand. — Ja
parapijos salėje. Bus renkama vai. r. Mišiomis, (jas aukos kun. tedra yra prie State ir Superior
Harris W. Fawell, JAV At mes Radeliff, adjutantas — Ednauja kuopos valdyba ateinan Viktoras Rimšelis, MIC), o salė gatvių. Norinčioms iškilmėse
stovų
rūmų narys iš Clarendon ward Pocius, iždininkas, — Jo
tiems metams, po susirinkimo je kalbės Vytautas Kasniūnas. dalyvauti poroms reikia rezer
Hills,
LL, yra pakviestas daly seph Stanaitis, kapelionas —
visi galės pasivaišinti. Kviečia
Dalyvaukime Lemonto LB vacijų. Skambinti Archdiocesan
vauti
šį
sekmadienį, rugsėjo 8 d. Edvvard Pocius. Kiti valdybos
mi ne tik visi kuopos nariai ir apylinkės rengiamoje geguži Family Ministries įstaigai (312)
PLC,
Lemonte
vyksiančioje LB nariai yra John Yerkes, Adam
taip pat norintieji įsijungti į nėje Pasaulio lietuvių centro so 751-8351.
Lemonto apylinkes gegužinėje. Anderson ir Bruno Mikėnas.
prasmingą Lietuvos vvčių veik deliuose. Pradžia maždaug 12
Visiems, o ypač jo apylinkės
la.
vai., bet linksmybių ir vaišių
Moterų vieneto valdybą suda
Vyresniųjų lietuvių centre, atstovaujamiems lietuviams,
pakaks ir vėliau atvykusiems,
ro: pirmininkė — Anelė Pocius,
pvz., tiems, kurie dalyvaus „Seklyčioje", rugsėjo 11 d., galimybė su juo artimiau su I vicepirm. — Katherine McKe
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus sipažinti.
Tautos šventės minėjime.
vitt, LT vicepirm. — Angeline Pagera proga išgirsti „Sočiai
liokaitis, sekretorė — Frances
Dalyvaukime Tautos šventės
Security" administracijos infor
Rugsėjo 14-15 d. savaitgali Urnezas, iždininkė — Valeria
— rugsėjo 8-tosios — minėjime,
macinius pranešimus, labai
nemažai katalikiškų parapijų Stanaitis, istorikė — Dorothy
ruošiamame Čikagos Lietuvių
svarbius visiems vyresnio am
Cook ir Lake apskrityje, o taip Dubinski, kapelione — Stephašaulių: specialios Mišios auko
žiaus žmonėms. Adv.Saulius
pat daugelyje kitų JAV vieto ny Kasputis, maršalka — Jojamos Nekalto M. Marijos Pra
Kuprys kalbės apie testamentų
vių, skiria paminėti katalikiško anne Sobeckis, vėliavų nešėjos
sidėjimo bažnyčioje Brighton
sudarymus bei įvairius teisinius
švietimo auklėtojus, mokytojus — Rita Radeliff ir Dorothy
parke 10 vai. r., o pietūs, aka
reikalus. Nepraleiskite progos
— tiek vienuolius, kunigus, tiek Dubinski.
deminė ir meninė dalis bus Sau
atvykti, atsiveskite ir savo pa
ir pasauliečius, kurie moko re
lių salėje tuojau po Mišių.
Įvesdinimo apeigas atliks Va
žįstamus, kurie galbūt nėra la
ligijos
tiesų
n
e
vien
vaikus,
bet
leria
Stanaitis ir Michael LeEstelle Rogers, Lietuvos vy bai dažni svečiai „Seklyčioje".
ir
suaugusius.
vins.
čių veikėja, užsakė vyčių vardu Po programos, kaip paprastai,
stalą į „Draugo" pokylį rugsėjo bendri pietūs. Visi kviečiami,
22 d„ sekmadienį, 4 vai. p.p., visi laukiami. Atvykite!
SKELBIAME „DRAUGO"
Martiniąue salėje. Lietuvos vy
PMNUMERATORILT VAJV
čiai visuomet remia lietuvišką
Tauragės lietuvių klubo 40
spaudą ir dalyvauja dienraščio
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
metų veiklos sukaktuvinis
„Draugo" renginiuose. Esame pokylis vyks rugsėjo 15 d., sek
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių
Istorikas J o n a s D a m a u s 
dėkingi.
madienį, 2 vai. p.p., Šaulių na
tautines savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių
kas, Akademinio Skautų Sąjū
Danutė Undraitytė ir To muose. Svečius linksmins ir me
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
džio Lietuvoje pradininkas, kal
bės tema „A.S.S. tolimesnė m a s Klova, kaip skelbia Svč. ninę programą atliks Algiman
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
veikla" F.S.S. sueigos metu M. Marijos Gimimo parapijos tas Bemiškis. Klubo nariams
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių
sekmadienį, rugsėjo 15 d.. 1 vai. biuletenis, rugsėjo 1 d., ruošiasi dalyvavimas yra nemokamas,
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
p.p.. Jaunimo centro kavinėje. priimti Moterystės sakramentą. tik reikia rezervuoti vietas, pa
sąlygos yra tokios:
skambinant 708425-4395 viceKviečiami visi F.S.S. nariai su
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
pirm. Justinui Šidlauskui arba
eigoje dalyvauti ir dėvėti išeigi
x NAMAMS PIRKTI PA Vladui Paliulioniui tel. 7082. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
nėmis uniformomis.
SKOLOS duodamos mažais mė 484-3546. Pageidaujama, kad
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
nesiniais įmokejimais ir priei klubo nariai paskubėtų apie
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
Kai scenon išeina aktorius- namais nuošimčiais. Kreipkitės savo dalyvavimą pranešti, nes
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
humoristas Vitalis Žukauskas, į Mutual Federal Savings, daug jų dar neatsiliepė. Kvie
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
visų veiduose įsižiebia šypsenos, 2212 West Cermak Road. Tel. čiami ir svečiai.
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu.
dar jam net burnos nepravėrus. (312) 847-7747.
Spalio 6 d., sekmadienį, 4 vai.
(sk)
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus
x Penktadieni, rugsėjo 20
p.p. Jaunimo centro salėje V.
x Roko maria* per Lietuvą
Žukauskas atliks meninę prog '96 pradundėjo. Jo muzikantų d., 7:30—fc30 v.v. Pasaulio Lie
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti S—
metama
ramą „Margučio II" paramai įrašai atidunda į Jūsų namus! tuvių centre, Lemont, IL, bus
susitikimas
su
Illinois
kong
skirtoje popietėje. Bilietai gau Rinkitės iš sąrašo įvairiausių
Pridedu auka „ D r a u g u i "
%~
resmanu Diek Durbin, kurio
nami „Seklyčioje".
kompaktinių diskų ir kasečių.
Iš viso •r.
9motina yra lietuvė, gimusi Jur
Vytauto Didžiojo š a u l i ų Taip pat mielai surasime Jums barke. Diek Durbin aktyviai dir
Vardas -Pavardė
rinktinė visuomet dalyvauja anksčiau išleistą knygą, kasete, bo Lietuvos nepriklausomybės
f
diską,
ar
kompiuterinę
progra
kultūriniame, visuomeniniame
atstatymui ir toliau remia
Adresas,
ir patriotiniame lietuvių gyve minę įrangą. KNYGOS SKRY humanitarinę pagalbą Lietuvai
nime, tačiau šauliai moka ir DIS, Box 811, Vilnius 2065, Li- bei jos įstojimą į NATO. Diek
Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti:
linksmintis, maloniai praleisti thuania. E-paštu: zbeliaus Durbin kandidatuoja į JAV Se
&
aiva.lt
Atstovas
Amerikoje:
laiką, ypač jeigu tai susieta su
Draugas
natą. Ten turėti „savo žmogų"
4545 W_63rd Street
parama lietuviškiems reika Andrius Kulikauskas (312) 476- yra labai naudinga. Kviečiam
Chicagcv IL 60629
lams. Ar gali būti svarbesnis lie 8221.
visus paremti Diek Durbin atsi
'
(sk.) lankant į priėmimą (auka $75
tuviškas reikalas, kaip sava
spauda? „Draugo" renginių ko
x Video juostas i i Lieta vos asm.), arba atsiunčiant auką: x A.a. dr. P e l i k s o Zubino
x TRANSPAK praneša:
miteto pirm. Marija Remienė
perrašome
į Lithuanian-Americans for Dur mirties atminimui dr. Lilija Ig- „Šių metų Lietuvos kalėjimuose
praneša, kad Vytauto Didžiojo kokybiškai
bin, 14911 - 127th St., Lemont
rinktinės šauliai užsisakė stalą amerikietišką sistemą ir at IL 60439. Dėl informacijos natonienė paaukojo $60.00 Li- bausmes atlieka per 14 tūkst.
į dienraščio pokylį, vykstantį virkščiai. Tik $25. T e l . kreiptis į Jurgį Lendraitį 708- thuanian Mercy Lift. Nuošir žmonių. Iš viso šalyje yra 13 ka
630.989-2777, Amerikos Lietu
džiai dėkojame už auką ir reiš lėjimų, kolomjų bei izoliatorių".
rugsėjo 22 d. Martinique salėje.
vių televizija, P.O. B o s 215, 388-2041 arba Rimą Domanskį, kiame gilią užuojautą šeimai. Pinigai, siuntiniai ir komer
Ar Jūsų organizacija taip pat
708-2464)049.
Downers Grove, IL 60515.
(sk.) c i n ė s siuntos į Lietuvą. Maisto
dalyvaus?
(sk.)
Mūsų laidas Čikagoje galite ma
siuntiniai. TRANSPAK, 2838
x Vytauto Didžiojo šaulių W. 89 S t , Chicago, IL, tai 312tyti kiekvieną šeštadienio rytą
Advokatas
x Galiu padėti legaliai gau
rinktinė š.m. rugsėjo 8 d., sek 438-7772.
GINTARAS P. ČEPĖNAS 23 TV kanale.
ti „SOC. S E C U R m r kortelę,
madienį rengia Tautos šventės
(sk)
6436 S. Pnlaski Rd., Chicago, IL 60629
(sk.)
vairavimo leidimą (driver's
minėjimą.
Pradžia 10 v.r. su pa
bl j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
x ŽEMĖ L. P R O D U C - license) ir vizų pratęsimą. Ed
maldomis Svč. M. Marijos Ne
Tel. 312-582-4500
x AOL Jeronimo Landsber
TIONS praneša, jog po ilgų ir Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. gio atminimą pagerbdami, Sta
(14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
sunkių derybų visos mūsų radi
(sk) Dalyvauja organizacijos su vė
Tel. 708-301-4866
jo laidos grąžinamos į seną,
x
Pigiausi
telefoniniai
ry liavomis, šauliai, ramovėnai ir sys ir Teresė Gečiai, HuntingValandos pagal susitarimą.
don Valley, P A paaukojo Lietu
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. šiai su Lietuva. Pastovūs
visuomenė. Po pamaldų 12 vai. vos
našlaičiams
$25.00.
balandžio 29 d. klausykitės įkainiai 24 vai. per parą, 7
minėjimas, 2417 W. 43 S t , Sau Reiškiame užuojautą velionio
Advokatas Jonas Gibaitis
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki dienas per savaitę. I Lietuvą —
lių namuose. Visuomenė kvie artimiesiems, o aukotojams dė
6247 S. Kedzie Avenue
11 v.r. per WNDZ radijo stotį tik 85 centai už minutę. Galite
čiama dalyvauti.
Chicago, IL 60629
kojame. „Lietuvos Našlaičių
750 AM bangomis. Darbo die skambinti bet kur už JAV ribų.
(sk.)
T e l . (1-312) 776-8700
globos" komitetas, 2711 W. 71
nomis siūlome informacinę Nereikia persirašyti iš* vienos
St,, Chicago, IL 80829.
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. v a k .
x
Baltic
Monumentą,
Inc.,
STUDIJA R, šeštadieniais isto firmos į kitą. Naudojate spe
š e š t a d . 9 v r. iki 1 vai d.
2621
W.
71
Street,
Chicago,
IL.
(sk.)
rine VERSME, o sekmadieniais cialų kodą. Jokių papildomų
kultūrinę-pramogine radijo lai mėnesinių mokesčių. Kreipkitės Tel. (312) 476-3882. Visų rūšių
x Greit parduodu vienos ir
ADVOKATAS
dą VAIRĄ- WNDZ dirba 5,000 lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 paminklai, žemiausios kainos,
dviejų seimų namus Chicagoje
Vytenis Lietuvninkas
vatų pajėgume ir laisvai pasie v.v. atstovybės
telefonu geriausiomis sąlygomis.
ir apylinkėse. Skambinkite
4536 VV. 63th Street
kia Illinois, Indiana. Michigan 708-3864)656.
(sk)
RE/MAX REALTORS, Rimas
Chicago, IL 60629
x Travel Center, Ltd. siū
bei VVisconsin lietuvius. Visais
Stankus,
teL (312) 5884959 ar
(Skersai gatves n u o , , D r a u g o '
radijo reikalais, įskaitant ko
x Prieš užsisakydami pa lo skrydžius j Lietuvą įr vi ba (708) 425-7181.
Tel. 312-284-0100
mercinius skelbimus, mirties m i n k l ą , aplankykite St. sus pasaulio krsJtus pigiausio
Kasdien 9 v.r —5 v . v .
(sk)
pranešimus bei organizacijų ži Casimir Memorials, 3914 W. mis kainomis. Kreiptis į Te
šeštadieniais ir vakarais
x
DĖMESIO
VIDEOt
APA
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L l l l t h S t Turime didelį pasirin rese Lesniauskiene, tel. 847pagal susitarimą
RATŲ SAVININKAI! Nore
PRODUCTIONS, LITHUA- kimą: matysite granito spalvą, 5284)773.
darni tikrai kokybiškai išversti
NIAN NEWS RADIO 750, dydį ir t.t. Gaminame pamink
(sk) video įrašus iš Lietuvoje naudo
Advokatas VyUs M i l i u l i s
P.O. BOX 1161 OAK PARK, lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
x Automobilio, n a m ų Jr li jamos PAL sistemos į amerikie79 H Monroe. buite 1300.
IL 60304, o redakcijos tel. pageidavimą, brėžinius Prieš gos draudimas atvykusiems iš
C hicago II. r«0603
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
708-3864666. ŽEMĖ L. PRO pastatant paminklą, galėsite Lietuvos ir kitų kraštų. KreipIMIGRACIJOS KLAUSIMAI
kreipkitės į INTERVIDEO.
DUCTIONS - vienintelis radi apžiūreti ir įsitikinti, kad jis pa tis pas A. Lauraitį, A. & L. InVizos pratesimo, ,.žalios korte
Mūsų adresas: INTERVIDEO,
jo informacinis tinklas aptar darytas, kaip buvo jūsų pagei surance Agency, 9439 S. Kedles' gavimo, ir 1.1 Konsultuoja ir
3533
S. Archer Ave., Chicago,
padeda sutvarkyti dokumentus
naujantis išeiviją 7 dienas per dauta Sav. Lilija ir Vilimas zie Ave., Evergreen Pk. IL
IL
80809.
Tel. 312427-9091.
Valandos pagal susitarimą
savaitę. Pasiklausykite'
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 80805-2325. Tel. 708-422-3455. Sav. P e t r a s Bernotas.
(312) 775-5752
(sk)
(sk)
(sk)
(sk)
DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. Y d.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
C H I C A G O , IL 60629

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

TEL: 312-555-9500
R U D E N S VAJŲ
PRADEDANT
Prabėgo vasarėlė su atostogo
mis vasarvietėse, su kelionėmis
ir smagiomis gegužinėmis. Mo
kyklų skambučiai jau šaukia
jaunimą sugrįžti į klases ir tęsti
pradėtus mokslus pradžios,
aukštesniosiose ir aukštosiose
mokyklose, iki aukštumų — su
magistrų ir doktoratų diplo
mais.
Skamba ir Draugo fondo „di
dysis varpas" Tėvų marijonų
sodelyje, dienraščio „Draugo"
pastogėje, kviesdamas visus
„Draugo" skaitytojus, visus
Draugo fondo narius, rėmėjus ir
garbės narius vėl, sugrįžti į
prieš tris metus pradėtą Draugo
fondo kelią, kad pasiekus
„Draugo" išlaikymui labai
reikalingą fondo milijoninį
kapitalą.
Kaip mokslo pasaulyje aukš
tumų pasiekimas reikalauja
pasiryžimo, pastangų per dauge
lį metų, stambių lėšų ir nuola
tinės ištvermės, taip ir Draugo
fondo milijoniniam kapitalui
sutelkti reikalingos nuolatinės
visų skaitytoji), visų fondo narių
bei rėmėjų pastangos, didesne
ar mažesne suma vajų metu pri
sidėti prie Draugo fondo
auginimo.
Ruduo yra laukų, daržų ir
sodų derliaus susirinkimo me
tas. Rudens vajus Draugo fonde
irgi yra geriausias lėšų telkimo
laikas, kol dar nespaudžia Ka
lėdų bei metų pabaigos išlaidos,
kol dar toli su dėde Samu mo
kesčių atsiskaitymo metas. Ne
mažai Draugo fondo narių bei
rėmėjų vajų metu įnešė po
šimtine ar po dvi, šiandien jau
yra tūkstantininkai — Draugo
fondo garbės nariai. Jų vardai,
jų dosnumas lietuviškos spau
dos išlaikymui, jau įamžintas
Draugo fondo garbės narių
bronzos lentoje.
Per eilę vajų trejų metų bė
gyje, daugelio narių įnašai yra
arti tūkstanties dolerių. Berei
kia dar vieno įnašo šio rudens
vajuje, kad ir jų vardai būtų gar
bingoje Draugo fondo garbės
narių bronzos lentoje.
Pusiaukele į Draugo fondo mi
lijoninį kapitalą jau peržengė
me. Draugo fondo Investavimų
komisijos gerai tvarkomas fon
do kapitalas jau atnešė 102,000
dol. pelno, kuris atiduotas dien
raščio ,,Draugo" leidybai.
„Draugui" šiuo metu reikalinga
žymiai didesnė parama, kurią
gali atnešti padidėjęs fondo
kapitalo prieauglis, jo sėkmingi
investavimai. Rudens lėšų tel
kimo vajus reikiamą kapitalo
prieauglį atneš, jei mes visi,
kiekvienas „Draugo" skaityto
x „LYRIKA" - muzikos ir
poezijos valandėlė, tradicinis
„Saulutes", Lietuvos vaikų glo
bos būrelio, prieškalėdinis kon
certas bus gruodžio 1 d., po
11:00 vai. Mišių, Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Prog
ramoje: artistė Jo Ann Glover,
solistė Audronė Gaižiūnienė,
aktorė Audrė Budrytė, muzikas
Ričardas Šokas. Visi maloniai
kviečiami paremti Lietuvos vai
kus, atsilankant į labdaros koncerta

-

(sk.)

jas stosime nariu į Draugo
fondą, jei iki šiol to dar
nepadarėme, su 200 dolerių
įnašu. Visi rudens vajaus metu
į Draugo fondą įnešę 200 dolerių
automatiškai dalyvaus fondo
loterijoje rudens vajaus gale ir
galės laimėti 500, 300 ir 200
dolerių dovanas.
Milijoninio fondo kapitalo
auginimas rudens vajuje bus
sėkmingas, jeigu mes visi
Draugo fondo nariai rėmėjai ir
garbės nariai padidinsime savo
įnašus su tuo pačiu entuziazmu,
su tokiais čekiais, kaip fondo an
traisiais, ir pirmaisiais metais,
tada sutelkiant 312,000 dolerių.
Netrukus visus pasieks Drau
go fondo rudens vajaus laiškas
su atkarpa ir vokeliu. Nuošir
džiai kviečiu visus atkarpą
užpildyti, čekį pridėti ir vokelį
atsiųsti Draugo fondui. Už tai
jums liks dėkinga Draugo fon
do direktorių taryba, „Draugo"
leidėjai ir visa skaitytojų šeima.
Bronius Juodelis
DF Tarybos pirmininkas
N A U J I ĮNAŠAI DRAUGO
FONDE
1,000 doleriu:
Emma Tijūnėlienė, a.a. vyro
Juozo Tijūnėlio atminimai, i i
viso 1,060 dol. garbės nariai,
Farmington, CT.
200 dolerių:
Algirdas ir Algimantas
Landsbergiai ir Gražina Errienė, a j u Jeronimo Landsber
gio įrašymui į Draugo fondo
narius.
• - y*
Antanina Liubinas, s-a. Juo
s ė s Liubino 15 metų mirties
sukaktį minint, S t rVte Beach,
FL,
Dr. Augustinas Laucis, gar
bes narys, iš viso 1,200 dol. Mt
Olive, IL.
100 doleriu;
• L'JV
Jonas Rugelis, ii viso 800 dol.,
Maywood, LL.
Vytautas ir Aldona Čepėnai,
iš viso 800 dol., Darien, LL.
Jadvyga Stravinskienė, a.a.
vyro Petro Stravinsko at
minimui, Palos Heights, LL.
Pranas Gluoksnys, iš viso 125
dol. Calgary, Canada.
Stasys Pranskevičius ($71.25),
iš viso 171.25 dol. Cicero, LL.
40-30 dolerių:
Vacius Anskis, ii viso 215 dol.
Toronto, Canada.
Isabelė Barkauskienė, i i viso
55 dol., Chicago, LL.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Fondo iždininkas
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už sukas
padėti našlaičiams, invalidams
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Laima ir Jonas
Šalčiai $720 tęsia trijų vaikučių
metinę paramą. Per „Saulutę"
galima remti konkretų vaiką,
gaunant vaiko apraiymą ir nuo
trauką, paaukojant $240 per
metus. Labai ačiū! „Saulutė",
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 80089, teL (847) 5377949 arba (847) 541-3702. TAX
ID# 38-3003339.
(sk.)

x LAS V E G A S NAKTIS
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, IL, įvyks penktadienį,
x A J L Kazio Mauruko 90-tą
r u g s ė j o 27 d. nuo 7:00 gimtadienį ir a.a. Halinos Tlv.v.-12H» v.v. ir šeštadienį, lindienes dvejų metų mirtį pri
rugsėjo 28 d. n u o 8 * 0 v.v. — simenant, Stasė Maurukienė
12:00 v.v. įėjimas $3.00; įlei paaukojo $60.00 „Saulutei",
džiami tik virš 21 m. amžiaus. Lietuvos vaikų globos būreliui,
Smagūs žaidimai, lietuviškas padėti varganiems vaikučiams
maistas, pajamos skiriamos Lietuvoje. „Saulutė" nuošir
PLC remontui. Informacijai džiai dėkoja už auką ir prasmin
skambinti: (708) 257-8787.
gą a.a. velionių prisiminimą.
(•k.)
(sk.)

