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Vykdant reformas, klaidų 
išvengti neįmanoma 

Vilnius , liepos 31 d. (Elta) — 
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pripažino, 
kad ministerijų darbe esama 
trukumų, tačiau teigė, kad 
juos dažniausiai pavyksta lai
ku pasalinti. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje G. Vagnorius sakė, 
kad vykstant reformoms vi
sose gyvenimo srityse, neįma
noma išvengti klaidų ir ne
sklandumų. Tarp žinybų, ku
rios turi didelį reformų krūvį, 
premjeras paminėk) Ūkio, Svei
katos apsaugos, Žemės ūkio ir 
miškų bei Finansų ministeri
jas . . 

Premjeras nemano, kad pa
dėtis sveikatos apsaugos siste
moje ženkliai pasikeistų, jeigu 
būtų paskirtas naujas sveika
tos apsaugos ministras. Ta
čiau G. Vagnorius pareiškė 
savo nepasitenkinimą dėl to, 
kaip sveikatos apsaugos mini
stras Juozas Galdikas ben
drauja su spauda. Premjeras 
tikisi, kad padėtis pasikeis. 

Žurnalistai klausė G. Vag
noriaus apie dažnai viešumon 
iškylantį Europos reikalų mi
nistrės Laimos Andrikienės ir 
Ūkio ministerijos vadovo Vin
co Babiliaus konfliktą kai ku
riais strateginiais ekonomikos 
klausimais. Vyriausybės vado
vas pripažino, kad „kai kada 
ministrams nepavyksta suval
dyti savo nuotaikų ar ambi
cijų". „B«t tai neturi įtakos vy
riausybės posėdžiams, kur 
dauguma sprendimų priima
ma vienbalsiai", sakė premje

ras. 
G. Vagnorius žino, kad dau

gumos Lietuvos žmonių neten
kina dabar t inė socialinė eko
nominė padėtis . Nors į biu
džetą šiemet surenkama 40 
proc. pajamų daugiau nei per
nai, vyriausybės vadovas sa
kė, kad nėra galimybių labai 
smarkiai padidinti išlaidas so
cialinėms programoms. To 
priežastis — nemažos val
stybės skolos. „Jeigu ne jos, 
Lietuvos biudžetas pajėgtų la
bai smarkiai padidinti išlaidas 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 
atlyginimams, pensijoms ir 
kitoms išmokoms", teigė jis. 

Ministras pirmininkas iš
vardijo veiklos sferas, kurioms 
vyriausybės skirs didesnį dė
mesį antrajame šių metų pus
metyje, sakydamas jog „daug 
dėmesio skirsime valdymo 
pertvarkymui, lėšų adminis
travimui, kovai su kyšinin
kavimu ir biurokratizmu". 
Pasak jo, kova su biurokratiz
mu nereiškia, kad iš darbo 
bus masiškai atleidinėjami 
valdininkai. „Bet įspėju tuos, 
kurie nesugebės dirbti, prisi
taikyti tarnaut i žmonėms. To
kiems valdininkams griežtai 
pasakysime, kad jie atitinka
mo darbo atlikti negali ir turi 
išeiti", žadėjo premjeras. 

„Mes nežadame stebuklingai 
greito gyvenimo pasikeitimo į 
gerąją pusę, bet intensyviai to 
siekiame. Manau, rezultatus 
matome visi", sakė Gediminas 
Vagnorius. 

Lietuva prisiėmė 
ir Lenkijos naštą rengiant 

tautų susitaikymo konferenciją 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(BNS) — Suprasdama potvy
nio nuniokotos Lenkijos sun
kumus, Lietuva viena apsiėmė 
surengti prezidentų Aleksan-
der Kwasniewski ir Algirdo 
Brazausko globojamą Europos 
tautų susitaikymo konferen
ciją. 

Rugsėjo 5-6 d. Vilniuje 
įvyksianti 8 valstybių vadovų 

Danija apdovanojo 
pasižymėjusi 

Lietuvos taikdarį 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(BNS) — Per taikdarių misiją 
Kroatijoje pasižymėjęs Pane
vėžio karaliaus Mindaugo mo-
todesantinio bataliono pėsti
ninkų atsargos vyr. seržantas 
Kazys Alekna bus apdovano
tas Danijos Gynybos medaliu. 

Tai pirmas kartas Danijoje, 
kai užsienio kariškiui įteikia
mas šis aukštas Danijos ap
dovanojimas, pranešė Lietu
vos Krašto apsaugos ministro 
padėjėja. 

1995 m. K Alekna išgelbėjo 
į pavojų patekusį danų karei
vį, tarnaudamas Lietuvos 
taikdarių būryje Danijos ba
taliono sudėtyje Kroatijoje. K 
Aleknai einant sargybą, ste
bėjimo postą atakavo artileri
ja. Lietuvis pademonstravo 
sumanumą, laiku pastebėjo 
pavojų ir nutempė danų ka
reivį į priedangą, likus vos 
kelioms sekundėms iki sprogi
mo. 

Danįjos vyriausybės apdo
vanojimą vyr. seržantui K 
Aleknai pirmadienį įteiks Da
nįjos gynybos atašė Lietuvoje 
Michael Clemmesen. 

1993 m. gruodžio mėn. Lietuvos politiniai kaliniai ir tr> 
sprendimu Lietuvos genocido centro direktoriumi pat 
vadinosi „Kaliniai grįžta į kameras") — ,,KGB archy 
žmonių: trumpalaikiuose budėjimuose dalyvavo politir 
vos kultūros ir meno veikėjai, užsienio lietuviai bei vili 
1997 m. birželio 7 d. protesto akcija baigėsi. 

A. Račo nuotr.. Po šv. Mišių Vilniaus Arkikated-
kur atidavė pagarbą juose nukankintoms aukoms. 

;.niai, nesutikdami su tuometinės valdančiosios LDDP 
-i Vytautą Skuodį, pradėjo protesto akciją fpradžioje 
— į švarias rankas". Renginyje dalyvavo per 13,370 
kalinių sąjunga, konservatoriai. Akciją parėmė Lietu
čiai. Susitarus su naująją konservatorių vyriausybe, 

renginio dalyviai patraukė prie buvusių KGB rūmų, 

Baltijos valstybės „atsigauna", 
bet dar turi problemų 

ko Gedimino Vagnoriaus de
šiniųjų vyriausybė pradėjo 
valstybinių įmonių, tarp jų — 
„Lietuvos Telekomo" bei „Lie-

konferencija „Tautų sambūvis 
ir geri kaimyniniai santykiai 
— saugumo ir stabilumo Eu
ropoje garantas" yra Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentų bendra 
idėja. 

„Tačiau mes juk parėmėme 
Lenkiją likviduojant potvynio 
padarinius ir dabar negalime 
kita ranka atimti pinigų kon
ferencijai", sakė vienas konfe
rencijos organizatorių, prezi
dento patarėjas užsienio po
litikai Petras Vaitiekūnas. 

Konferencijoje, be A. Bra
zausko ir A. Kwasniewski, da
lyvaus Suomijos prezidentas 
Martti Ahtisaari, Estijos pre
zidentas Lennart Meri, Latvi
jos vadovas Guntis Ulmanis, 
Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma ir Baltarusijos vado
vas Aleksandr Lukašenko. Ne
galės atvykti tik Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin, kurį kon
ferencijoje pakeis premjeras 
Viktor Černomyrdin. 

Šis renginys Lietuvai kai
nuos maždaug 2 milijonus li
tų. 

Prezidentūros atstovas sakė 
suprantąs, kad tai yra milži
niški pinigai, tačiau, kita ver
tus, tai yra jau seniai turėta 
Lietuvos galimybė padaryti 
„didžiąją politiką" ir atsidurti 
pasaulio laikraščių pirmuose 
puslapiuose. 

Anot P. Vaitiekūno, 
nėra kitos galimybės, kaip tik 
renginį padaryti europietiška 
ir labai gerai suderintą. 

Į Vilnių atvažiuos daug pre
zidentų, o tai visada sutraukia 
galybę žurnalistų. Jų darbo 
sąlygų užtikrinimas kainuos 
bene daugiausiai — rengia
mas net specialus kompiuteri
zuotas spaudos centras. Tokio 

Vi ln ius , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Po Sovietų Sąjungos 
žlugimo kilusios suirutės Bal
tijos valstybės sugebėjo virsti 
rinkos ekonomikos valstybė
mis su nuolat augančiu ben
druoju vidaus produktu (BVP) 
ir mažėjančia infliacija, penk
tadienį rašoma agentūros 
Reuter Baltijos valstybių eko
nomikos apžvalgoje. 

Nors nuo kitų buvusiųjų 
sovietinių respublikų jos ski
riasi kaip stiprios, prisieku
sios reformų šalininkės, kiek
viena dar susiduria su įvai
riomis problemomis, siekiant 
užtikrinti pastovų augimą 
ateityje. 

Lietuva, didžiausioji iš Bal
tijos valstybių, Reuter vertini
mu, patiria naujos konservato
rių vyriausybės pradėtas re
formas, kurių ypač reikia ban
kininkystės srityje. 

Pasak Reuter, priešpasku
tinė vyriausybė, suformuota 
buvusių komunistų, reformas 
skatino tik žodžiu, tačiau 
praktiškai labai mažai nuvei
kė, pertvarkant valstybinį 
sektorių ar privatizuojant pra
monę. 

Naujoji ministro pirminin-

tuvos avialinijų'', pardavimo 
procesą. 

Tarptautinio Valiutos Fon
do (TVF) atstovas Lietuvoje 
Domenico Fanizza sakė, kad 
bankininkystė yra viena pa
grindinių reformų reikalau
jančių sričių, jei ja norima 
paskatinti ekonomikos plėtrą. 

1995 m. pabaigoje Lietuvą 
sudrebino rimta bankų krizė, 
privertusi vyriausybę sugriež
tinti priežiūrą ir uždaryti kai 
kuriuos bankus, net nesisten
giant jų išsaugoti. 

„Tas pat? silpnumas visą 
laiką išlieka: maža kai kurių 

bankų kapitalizacija, o apla
mai paėmus, bankas ir finan
sinė sistema nėra susieti ir 
nepritaikyti rinkos ekonomi
kai", sakė D. Fanizza. 

Lietuvos finansų rinkoje vis 
dar vyrauja valstybei priklau
santys bankai, nors vyriau
sybė ir pažadėjo juos privati
zuoti. Bankų paskolų apimtys 
taip pat labai mažos, kadangi 
tarpbankinė rinka praktiškai 
neegzistuoja. 

Labai trūksta patirties ver
t inant verslo projektų patiki
mumą ir vertę, pridūrė D. Fa
nizza. 

J i s sakė, kad vyriausybei 
reikės tobulinti administraciją 
ir mažinti visuomeninį sekto
rių. Investicijoms skatinti rei
kia gerinti mokesčių surinki
mo sistemą bei valstybės lėšų 
panaudojimą. 

Prasidėjo Lietuvos jaunimo 
dienos su Kristumi 

Vilnius , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Penktadienį pusiau
dienį Kryžiaus kelio apmąsty
mu Šv. Kryžiaus atradimo 
bažnyčioje Vilniaus Kalvarijo
se prasidėjo Lietuvos jaunimo 
dienų renginiai. 

Šios dienos vykstančios Vil
niaus Kalvarijose ir Trakuose, 

Nerimą kelia neofašistinių 
organizacijų veikla Lietuvoje 

Viln ius , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Tautinių bendrijų ta
ryba (TBT), veikianti prie Lie
tuvos Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa
mento, pareiškė esanti susirū
pinusi dėl pastaruoju metu su
aktyvėjusių neofašistinių ir 
kitų panašių organizacijų 
veiklos Lietuvoje. 

TBT liepos pabaigoje krei
pėsi į teisėtvarkos ir teisėsau
gos institucijas, prašydama 
imtis griežtų priemonių prieš 
pilietinės nesantaikos kursty
tojus, išaiškinti juos ir pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn. 

Pareiškime Vidaus reikalų. 
Teisingumo ministerijoms, 
Saugumo departamentui bei 
Generalinei prokuratūrai TBT 
pažymi, kad „atsiranda orga-

lygio renginiui reikalingos 
įrangos ir baldų pristigo ir 
pati prezidentūra, nemažai 
kainuos tinkamas valstybių 
vadovų apgyvendinimas. 

nizacijų, kunos savo leidi
niuose ir pr< graminiuose do
kumentuose atvirai kursto 
tautinę ir soc alinę neapykan
tą, orientuoja savo potencia
lius šalininkus brutaliems 
veiksmams prieš kitataučius 
ir kitaminčiu.-". 

Laiške reiškiamas susirū
pinimas tuo. kad daugėja anti-
semitistinių. 'asistinio pobū
džio teiginių leidiniuose „Atei
tis", „Nauja> kelias", „Tvar
ka", „Nacijos balsas", Darbi
ninkų valstiečių fronto 'Liau
dies vienybė- sąjungos) lape
liuose. 

Nedideliame periodiniame 
leidinyje „Nac jos balsas", ku
ri leidžia Lietuvių nacionalso
cialistinės vienybės sąjunga, 
užsipuolami rusai, lenkai ir 
žydai ir tvirtinama, kad tai 
„Lietuvai pavojingos mažu
mos". 

Žydai čia \ idinami „Lietu
vos nepriklai^>niybės duobka
siais", „NKVP komisarais". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

rengiamos Popiežiui paskel
bus 1997-uosius Jėzaus Kris
t aus metais. 

Lietuvos vyskupų konferen
cija pažymi, kad Jonas Pau
lius II kviečia visus pasirengti 
krikščionybės 2000-ajam jubi
liejui, o rengiantis jam. Baž
nyčia ypatingą dėmesį skiria 
j auniems žmonėms, tapsian-
t iems XXI amžiaus kūrėjais. 

Šeštadienį Lietuvos jauni
mo dienų dalyviai po šv. Mišių 
Aušros vartuose pradės mal
dingą kelionę j Trakus. 

Vyskupų Konferencija 
pažymi, kad kelionių iš Auš
ros Vartų į Trakus pradžia 
siekia 1718 m., kai stebuklais 
pagarsėjusį Trakų Švč. Mari
jos paveikslą Popiežius Kle-
mensas XI apvainikavo, su
teikdamas Trakų Marijai Lie
tuvos Globėjos titulą-

Lietuvos jaunimo dienų ren
giniuose dalyvauja Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupai bei vys
kupai. 

Rugpjūčio 18-24 dienomi.-
Paryžiuje vyks 12-osios Pa
saulio jaunimo dienos, per ku
rias jaunuoliai kartu melsis, 
bendraus, susipažins su dvasi 
niu bei kultūriniu Bažnyčios 
Prancūzijoje palikimu, susi
tiks su Šventuoju Tėvu. 

* R u g p j ū č i o 1 d i eną Lietu
vos banko (LB) oficialiosios at
sargos pasiekė rekordinę su
mą — 1 mird. 135 mln. JAV 
dolerių. 

Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netan-
yahu ketvirtadienį apkaltino Yasser Arafat nesugebėjimu su
tramdyti palestiniečių smurtą ir pareiškė, kad po taikos susita
rimų pažeidimų pasaulis su juo pernelyg švelniai elgiasi. Kal
bėdamas su Reuters žurnalistais, praėjus dienai po dviejų sa
vižudžių arabų pagrindinėje Jeruzalės žydų turgavietėje su
rengtų sprogimų, nusinešusių 13 žmonių gyvybes, Izraelio 
premjeras teigė, kad tarptautinė bendrija turi įgaliojimus pa
reikalauti iš palestiniečių prezidento Y. Arafat imtis veiksmų 
prieš terorizmą. 

New Yorkas. Policija ketvirtadienį konfiskavo penkias bom
bas ir suėmė tr is arabų kilmes vyrus, taip sustabdydama tarp
tautinį sąmokslą, nukreiptą prieš amerikiečių ir žydų taiki
nius. Nusikaltėliai ketino susprogdinti New Yorko metro. FBI 

" ir New Yorko policijos departamento pareiškime sakoma, kad 
surinkti įrodymai patvirtina, jog du suimti asmenys ketino „vi
same pasaulyje kenkti JAV ir žydų interesams". New Yorko 
meras Rudolph Giuliani teigė, jog bombos Brooklyno gyvena
majame rajone nėra susijusios su trečiadienio arabų savižu
džių sprogimais Jeruzalės žydų turguje. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin pradėjo „naują 
Rusijos valstybingumo, dvasiškumo ir nepriklausomybės" puo
limo etapą, penktadienį spaudos konferencijoje pareiškė Rusi
jos komunistų partijos vadas Genadij Ziuganov. „Išnaudoja
mos paskutinės pono Jelcin gyvybinės jėgos, siekiant įgyven
dinti agresyvią politiką, kurios tikslas — sugriauti valstybę lai
kančias konstrukcijas", pabrėžė jis. Pasak G. Ziuganov, liau
dies patriotinės jėgos jau surinko 3.5 mln. piliečių parašų rei
kalavimui, kad prezidentas atsistatydintų ir butų pakeista 
vykdoma politika. 

New Yorke įsikūrusi žmogaus teisių grupė „Human Rights 
VVatch" apkaltino Baltarusijos prezidentą Aleksandr Luka
šenko labiausiai atsitraukus nuo „perestroikos eros" pasieki
mų ir pasiūlė, kad jo vyriausybė baigtų persekioti laisvą žodį. 
Grupės pranešimas „Belarus: Crushing Civil Society" Minske 
buvo pristatytas tą dieną, kai Baltarusijos vyriausybė sulaikė 
14 žurnalistų, dalyvavusių peticijos dėl 3 Rusijos žurnalistų 
išlaisvinimo įteikimo prezidento ceremonijoje. Žmogaus teisių 
grupės pareiškime pasisakoma ir prieš policijos veiksmus prieš 
taikias demonstracijas, raginama Baltarusiją atstatyti žodžio 
ir spaudos laisvę bei nepriklausomą teisingumą. 

Minskas. Per tardymą bus išsiaiškinti Rusijos visuomeni
nės televizijos (ORT) įstaigos Minske vadovo Pavel Šeremet ry
šiai su užsienio valstybių atstovais, kurie įtariami bendradar
biavę su specialiosiomis tarnybomis, penktadienį pranešė Bal
tarusijos valstybinio saugumo komiteto informacijos centras. 
Trečiadienį Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko 
žurnalistams pareiškė, kad jo turimais duomenimis, P. Šere
met „gavo atlyginimą iš užsienio specialiųjų tarnybų". 

Sofia. Bulgarija, kaip pranešė oficiali žinių agentūra BTA, 
atmetė JAV pasiūlymą sunaikinti raketas „SS-23" ir „Scad". 
Tokį sprendimą padarė susitikę užsienio reikalų ministrė 
Nadežda Michailova, gynybos ministras, ginkluotųjų pajėgų 
vadas ir parlamento užsienio politikos komiteto pirmininkas. 
Priimtame pareiškime sakoma, kad šių raketų sunaikinimas 
neatitinka valstybinių interesų. 

Vašingtonas. Jungtinių Valstijų tarpininkas Richard Hol-
brooke kuriam pavyko pasiekti Bosnijos pilietinį karą užbai
gusį taikos susitarimą, kita savaitę grįš į Balkanus. Jo tikslas 
— įtikinti susitarimo šalis visiškai įgyvendinti visus sutarties 
aspektus. R. Holbrooke 1996 m. vasarį atsisakė tarnybos vy
riausybėje, tačiau neseniai sutiko laikinai imtis tarpininko 
vaidmens sprendžiant ginčą dėl Kipro. 

Liubliana. Ketvirtadienį atsistatydino Slovėnijos užsienio 
reikalų ministras Zoran Thaler, kuris buvo kritikuojamas opo
zicinių partijų dėl Slovėnijos konstitucijos pakeitimo bei dėl to, 
kad valstybe nebuvo pakviesta stoti į NATO. 

Beijing. Rytu ir pietų Kinijoje siautėjantys potvyniai pasi
glemžė jau 284 žmonių gyvybes, penktadienį pranešė pa
reigūnai ir tarptautinių pagalbos organizacijų darbuotojai. Pot
vyniai nutraukė transporto susisiekimą, suardė telekomuni
kacijas ir elektros energijos tiekimą. Darba nutraukė ar su
stabdė gamybą apie 13.800 gamyklų. 

Jakarta. Kita mėnesį Indoncsia pasirašys su Vokietija susi
tarimą dėl keliu ..U-206"" povandeninių laivų įsigijimo, penkta
dienį pranešė laikraštis ..Indonesian Observer". Dabar Indone-
sia karinis laivynas turi du tokius laivus. Laivynui priklauso ir 
17 fregatų, 57 patruliniai ir pakrantės apsaugos laivai, 13 mi
nininkų. 28 amfibiniai laivai ir 15 kitų laivu. Indonesia kari
niai pareigūnai, be to. paskelbė, kad ketina įsigyti 20 modernių 
Rusijos gamybos naikintuvų, jau pasirašyta sutartis dėl angliš
kų naikintuvų pirkimo. 

* Lietuvos aukš tos ios mo
kyklos pateikė Švietimo ir 
mokslo ministerijai šūsnis 
suklastotų abiturientų žemes
nių klasių metinių įvertinimų 
pažymų ir brandos atestatų 
kopijų, teigia ..Lietuvos rytas" 
(08.01). Paaiškėjo, kad patei
kiamus į aukštąsias mokyklas 
dokumentus vieni abiturientai 
klastojo petys, kitiems padėjo 
vidurinių mokyklų vadovai. 
Laikraštyje nurodomos konk
rečios pavardes. 

KALENDORIUS 

R u g p j ū č i o 2 d.: Šv E u s e -
bįjus iš Vercelli. Švč. M. Ma
rija Angeline (Po rc iunku lė ) ; 
Marija, Angelė, T u g a u d a s , 
Varpūnė . 

R u g p j ū č i o 3 d : Lidija. 
Nikodemas . M a n i ^ i r d a s . 
Lengvine. 

R u g p j ū č i o 4 d.: Šv. J o n a s 
Vianney; Domininkas . Ger i 
m a n t a s . Nemune . 

*m 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, EL 60004 

ŽVILGSNIS Į LIPNIUNO-
STULGINSKIO MAS KUOPĄ 

Čikagoje ir jos apylinkėse 
veikia Lipniūno-Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa, 
kuriai šiais praėjusiais mokslo 
metais vadovavo kapelionas 
Tev. Antanas Saulaitis, globė
ja Rima Polikaitytė, o valdybą 
sudarė: Lina Sidrytė, Audra 
Kazlauskaitė, Viktutė Sušins-
kaite, Aras Jonikas ir Marius 
Vygantas. 

Kuopos sąraše 36 mokslei
viai, jų tarpe šių metų abitu
rientai Vytas Jurjonas, Vitas 
Mockaitis, Alisa Nalytė, Lina 
Sidryte, Marius Vygantas ir 
sveCiai iš jaunųjų ateitininkų 
kuopos (Linas Dailidė, And-
rėja Dutton, Arius Elvikis, 
Aliukas Gylys, Deanna Jušky-
tė, Giedrė Kazlauskaitė, Pet
ras Kuprys, Karolina Liepo-
nytė, Daina Ringutė, Dalia 
Šataitė, Vija Sidrytė). Kuopa 
iš anksto kviečia aštuntokus 
įsijungti į moksleivių veiklą, 
kad pradėjus gimnaziją būtų 
lengviau pereiti į moksleivių 
eiles. 

Šių praėjusių metų veiklą 
kuopos nariai apvainikavo 46-
šių puslapių laikraštėliu, ku
ris padalintas į šešis skyrius: 
šeimyniškumas, katalikišku
mas, tautiškumas, inteligen
tiškumas, visuomeniškumas ir 
Dainava. Laikraštėlį redagavo 
Aras Jonikas ir Audra Kaz
lauskaitė. Nuoširdžiai ir įdo
miai laikraštėlio puslapius 
užpildė Audra Adomėnaitė, 
Vytas Dailidė, Andrėja Dut
ton, Aliukas Gylys, Vika Gy
lytė, Audra Kazlauskaitė, 
Giedrė Kazlauskaitė, Petras 
Kuprys. Tomas Kuprys, Irutė 
Masiulytė, Darius Norvilas, 
Marius Pakalniškis, Lina Sid
ryte. Rimas Sidrys, Viktutė 
Sušinskaitė, Ada Valaitytė ir 
Aleksa Valiulyte. Atsisveikini-

AKIM1RKOS 
IŠ MOKSLEIVIU 

STOVYKLOS 
MAS stovykloje, Dainavoje, 

vieno pokalbio metu stovyklos 
dalyviai turėjo progą pasisa
kyti ar norėtų toliau matyti 
„Ateitininkų federacijos vado" 
titulą ar jį pakeisti „Atei
tininkų Federacijos pirminin
ko" titulu. Šis klausimas, atro
do, bus svarstomas Nepapras
toje konferencijoje Palangoje. 
Dauguma stovyklautojų norė
tų palikti ,,AF Vado" titulą. 

Kitas klausimas lietė „Atei
ties" žurnalą. Rankų pakėlimu 
bene visi pasisakė už „Atei
ties" žurnalo reikalingumą, 
„kuo greičiau, tuo geriau". Pa
siteiravus kiek iš jų sutiktų 
aktyviai -Ateityje" bendradar
biauti, bent du trečdaliai daly
viu save įrikiavo į bendradar
bių protas. Stovyklos metu ant 
sienos buvo išklijuota pernai 
moksleivių atgaivintos „Atei
ties" korektūrų nuorašas. 
Nors moksleiviai pageidavo, 
kad iki stovyklos pabaigos 
gautu pernai jų atgaivintą 
Ateities" laidą, dėl įvairių 
priežasčių ta laida skaitytojus 
pasieks jau po stovyklos. 

Stovyklautojai sveikina ne
paprastosios konferencijos da
lyvius Palangoje ir ta proga 
visi pasirašė sveikinimo pla
katėli, kuris pasiųstas Lietu
von. 

R. Kr. 

mas su abiturientais, susi
pažinimas su kandidatais, 
kuopos veiklos aprašymai, ir 
pasisakymai įvairiais mokslei
vius liečiančiais klausimais 
sudarė laikraštėlį. 

Lina Sidrytė „pirmininkės 
žodyje" rašė: „Sunku tikėti, 
kad šių metų veikla jau pasi
baigė!.. Lipniūno-Stulginskio 
kuopa buvo labai užsidegusi 
šiais mokslo metais. Ačiū vi
siems kuopos nariams, kad 
energingai prisidėjote prie 
veiklos. Jūsų mintys ir idėjos 
buvo mūsų kuopos 'liepsna'. 
Ačiū moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdybai, kuri 
parūpino mūsų 'liepsnoms' 
'malkas' ... nuoširdus ačiū 
mūsų kuopos globėjai Rimai 
Polikaitytei už pasišventimą 
dirbant su moksleiviais ateiti
ninkais. J i mūsų ugnies 'ku
ras'..." 

„Nors vasara, nebus kuopos 
susirinkimų, negalima leisti 
mūsų liepsnai užgesti. Atsi
minkime, kad nesame ateiti
ninkai vien tiktai susirinkimų 
metu, bet ir kiekvieną mūsų 
gyvenimo sekundę. Mes tu
rime išlaikyti tą meilės ir pa
siaukojimo ugnį — meilę Die
vui, Tėvynei, šeimai, visuome
nei, ir mokslui... Kaip mokslei
viai turime ypatingą pašau
kimą. Dievas reikalauja, kad 
mes naudotume savo jaunys
tės energiją, vesti kitus prie 
Jo. Mes esame Dievo karei
viai! Moksleiviai yra ateitis...! 
Saugokime tą ugnį, kad mes 
galėtumėme vesti save ir kitus 
nuostabiais keliais į laimingą 
ateitį. Prašykime šv. Kazi
mierą, jaunimo globėją, teikti 
mums stiprybės". 

ATSILIEPIA 
ŠATRIJIEČIAI 

1997 metų vasaros stovykloje „Dainavos rojų r .stovyklaujantys moksleiviai ateitininkai. 

„DAINAVOS ROJUJE" 
„Dainavos rojuje" susirinkę 

54 energingi, linksmi mokslei
viai iš įvairių valstijų. Jiems 
vadovauja visad besišypsan
čios ir draugiškos stovyklos 
viršininkės ir MAS CV-bos 
narės Vija Bublytė, dr. Gai
lutė Černiauskaitė, Birutė Bu
blienė ir didysis komendantas 
Kastytis Šoliūnas su jo paly
da: Gaja ir Milda Bublytėmis, 
Lidija Dutton, Ingrida Lato-
žaite, Vilija Bogutaite, Sau
lium Polteraičiu, Vėju Skrip-
kum, Eriku Mikaičiu, Almiu 
Udriu ir Jonu Pauliku. 

Keramikos moko talentingo
ji dr. Marytė Meškauskaitė; 
ideologijos paskaitas skaito 
rūpestingasis dr. Romualdas 
Kriaučiūnas; tautinius šokius 
moko grakščioji Lėlė Viskan
tienė, gydo gailestingoji Audra 

Duobaitė ir dr. Rasutis; ska
niai maitina Ona Norvilienė 
su savo pagalbininkėmis iš 
Lietuvos: Birute, Vilija ir Vi
ka; švarą prižiūri ir vakarais 
mus maitina gerasis Kovas 
Lapšys; pamainomis Tauras 
Barauskas, Leonas Ehlers ir 
Simas Varnas skrupulingai 
visiems nuperka visokiausių 
dalykų. Su tokiu žaviu štabu, 
ko stebėtis, kad mums rojuje 
taip linksma ir smagu! 

Per šią paskutinę savaitę 
susipažinome su gyvąja Lietu
vos gamta... augalais ir gyvu
liais namuose ir ūkiuose, miš
kuose, soduose, daržuose, eže
ruose, upėse. .Dainavos rojų" 
apsodinome gėlėmis, iškyla
vome po gražiąsias apylinkes, 
žaidėme įdomius, kartais bau
ginančius žaidimus miškuose: 

A. Užgirienė pasidalino 
žiniomis iš Lietuvos 

„Praėjusių metų, pabaigoje 
gruodžio mėnesio 'Dienovidis' 
(nr. 49) ir 1_.ietuvos ryto' prie
das Vilniečiams' (nr. 237) pa
teikia trumpus straipsnelius 
apie 'Šatrijos' sukaktuvinius 
metus. Rašoma ('Lietuvos ry
tas'), kad Vilniaus universite
to Lietuvių literatūros kate
dra, norėdama paminėti su
kaktuves, paskelbė studentų 
darbų konkursą tema 'Menas 
— grožiui, grožis gyvenimo to
bulinimui', tai 'Šatrijos' šūkis. 
Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros vedėjas 
docentas ' Giedrius Viliūnas 
aiškino, kad šis konkursas 
bus paskatinimas 'Šatriją' at
kurti. 'Šatrijos' nariai (meni
ninkai, žurnalistai, literatūros 
kritikai) organizuodavo meno 
ir literatūros vakarones, rūpi
nosi pogrindžio spauda, ir da
lyvavo rezistencijos kovose. 
'Dienovidis' (nr. 49) žurna
listės Aidos Ažubalytės straip
snelyje mini, kad dauguma 
tarpukario Lietuvos katali
kiškos spaudos buvo "Šatrijie-
čių' rankose, o jų pasirodo 
buvo daugiau kaip 300". 

Redaktorė dėkinga „Šatri-
jiečiams" Peliksui Breimeriui 
ir Audronei Užgirienei už atsi
liepimus ir laukia daugiau 
tokių istorijos žinučių. 

L. Šalčiuvienė 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

1997 METAIS 
Rugpjūčio 3 - 10 d. — 

Mokytojų studijų savaitė 
Rugpjūčio 10 - 17 d. — 

Studentų studijų savaitė 
Rugpjūčio 17 - 24 d. — 

Tautinių šokių mokytojai 
Rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 

d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis 

Liepos 27 d. — Dainavos 
metine šventė ir šimtininkų 
suvažiavimas 

Dėl tikslesnes informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos 
registratorę Ritą Giedraitienę, 
tel. 810-478-8456. 

STUDUV DIENOS 

Tradicines Studijų dienos 
vyks rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 
d.. (Darbo dienos savaitgalis) 
Dainavoje, Manchester, MI. 
Kviečiame visus ateitininkus 
ir jų draugus dalyvauti įdo
mioje akademinėje progra
moje, pasidalinti nuotaikomis 
po Nepaprastos konferencijos 
Palangoje, pasigrožėti rude
nėjančia Dainavos gamta bei 
pabendrauti su seniai maty
tais draugais. Dėl registracijos 
reikia kreiptis į Vakarę Valai
tienę. 7215 S. Sacramento 
Ave., Chicago. IL 60629. tel 
773-776-1561. 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St , Bur ta * . IL 
Tel. 706-4234114 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNStOS, MD 
TERRf PAULAS PRUNSOS, MD 

Illinois Pairi Treetment InsUtulB 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

Chicago: 773-726-0800 
Eut Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

j 1997 m. moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos .Dainavos rojaus" va
dovai:" guli Vejas Skripkus; klūpo Milda, Vija ir Gaja Bublytes, stovi Au
dra Duobaite, Kastytis Šoliunas.Lidija Dutton, Frikas Mikaitis, Ingrida 
Latožaitė; sėdi Saulius Polteraitis. Trūksta: Almio Udrio. Vilijos Bogti-
taites. Jono Pauliko ir dr. Gailės Černiauskaitės 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Motery H*s 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GEMOS DAK7AHAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEOtCAL CLIMC 
1SS08-177 SI. Lamom L «043S 

Pnklauao Palos Community Hosoitai 
S'tvet CiM% Hospitai 

Valandos pagal susitanmą 
T*. 700-257-2266 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
SI 32 S.Kadzk* Ave., Chicago 

773-7784*89 arba 77*4984441 

DH. PŠlRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandas pagal susitarimą. 

Vakarais ir savaitgaliais tei 70S-494-1120 

SURBNDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzfc* Ave. 
Chicago, IL 60852 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDOMASLAPnJS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVae* Ave.. 
OrtsndPaik 

708-348-8100 
Vaisndos kasdien, išskyrus savaitgalius 

dainavome ištisas ir tragiškas 
operas prie liepsnojančio lau
žo, susikaupėme ir meldėmės 
su Tėvu Saulaičių pušyne. 
Išmokome atpažinti šimtą 
paukščių rūšių su Tadu Biru
čiu. Rimai klausėme paskaitų 
apie alkoholizmą ir narkoma
niją jaunųjų tarpe ir kokią 
žalą tai padaro visam gyveni
mui. Dainavom, šokom, drau
gavome, kartu džiaugdamiesi 
jaunyste ir šiltomis gražiomis 
vasaros dienomis. 

Sunku tikėti, kad beliko ke
letas dienų drauge pabūti 
mūsų mėgstamiausiame ro
juje. Šį vakarą užbaigiam 
sporto olimpiadą būrelių pasi
rodymais. O rytoj, liepos antrą 
dieną, išvykstam autobusu į 
Kalamazoo aplankyti ir kartu 
visą dieną pabendrauti su 
mūsų pabaltiečiais kaimynais 
latviais jų stovykloje. Ten 
vyks bendra šokių šventė. 
Galėsime žavėtis mūsų visų 
gražiu tautiniu šokiu! 

Redakcijos prierašas: Bi
rutė Bublienė, patarėja MAS 
CV-bai, pasirašydama laišką 
šio skyriaus redaktorei, „Dai
navos rojaus" gyventojų vardu 
pasidalino tokiomis žiniomis. 
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DR. JANINA JASKEVtaUS 
JOKŠA 

6441 S. PuiaaM Rd., CNcago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773^82-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132S. KKtUaAv. 

Vai antrd. 2-4 v p.p. ir ketvd. 2-5 v p p 
Sestd pagal susitanmą 

KsttNto m. 773-77»-2aa0 
Namui* 7D1 aaj — 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DAMTU GYDYTOJAS 
21470 S. Meta 3L 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitanmą 

DR. KENNETH J. YERKES 

DR. BOB DOKHANCHI 
Dantų gydytojai 

Pansminkams nuolaida 
4007 W. St 8t.. CNoago, IL 

T1. 773-736 8564 
4707 S. Gllbert. La dranga. IL 

Tai. 70>-3S2-44«7 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471-3300 

EDMUNDAS V&NA8. M.D..S.C. 
Specialybė • Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Auettn) 

Tel . 773-58627755 
Valandos pagal susitanmą 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Cniropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7Z71 S. Hartem, BrtdotvsM, H.60486 

Tai. 708-504-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 17181 

TWey Park, IL 90477 
7084148871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

SNO MaNand Am, S**. 201 
(skersai gatves nuo Good SamerKan ligonines) 

Downam Oram, IL 90615 
TeL 630-980-3113 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. 0706)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CanMmc Diagnatlš, LTD. 
6132 S. KedzjsAve, 
Ohtcego, IL 60829 
Tel. 773439-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgeiand Ave. 
Chtoago RJdge, IL 80415 

T e i 7 t » * e - 6 6 2 2 
4149VV 63rd. St 

Te(. 773-735-7708 

ARAS2LIOBA M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

Tai. (630)627-0090 

Tower1,9uea3C 
Doenera Ome, L 60815 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETRŠIKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hilts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Ta|. (706)596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUOUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 We*ar3L, Lemom, IL 60439 
TeL 818-728-1964 

7800 W. Cofage Dr. 

TeL 708-361-0010 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

Rez. 708-246-0067 aibe 708-246-6681 
6449 S. Putas* Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mennhelm Rd. 
VVeatcnaeair, IL 90154 

Tat 708844-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 706-662-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50fi Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p p - 7 v v 

Išskyrus trečd ; seštad. 11-4 v.p.p. 

\NUOLŠ stANKkvičimtH.b. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Moty Cfoat ProfaeeJoneJ PavVJon 

3 fl. South 
LHhuanian Pkua Ct at CaMornta Ava 

CNoago, IL 00929 
Ttt 773471-7679 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79B1 Ave., Htckory H * . IL 
T 8 t (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773466-3199 
Namų tat. 947-391-3772 
6745 Waat 63rd Skėst 

Vai pirmd ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitoms dienomis - susitarus 

EUOENEC. DECKER, DOS, PC. 
4 6 4 7 W . 103 S t , O e * L « w n , I L 
Pirmas apyl su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.708422-6260 

DR. AB. OLŠVfČkAŠ | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.96 St Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmad 3v p.p-7v v , antr i230-3v p p 
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Rimtie* vmlandėlė 

IŠ DIEVO RANKOS 
Karo metu kai truko maisto, 

daug kas pasvajodavo, kad 
taip bent kartą per savaitę 
gauti mėsos pavalgyti! Atrodė, 
kad tuomet gyvenimui jau nie
ko nebetrūktų. Bet, pasibai
gus karui, kai išsipildė ta sva
jonė, tuos troškimus pakeitė 
kiti. Bet tas gilus vidaus „al
kis" vis dar nerimsta, išskyrus 
tada, kai darome gera arti
mui, kai džiaugiamės gražia 
šeima, kai menas ar kūryba 
praskaidrina kasdienybę, kai 
pajuntame gilų dėkingumą 
Dievui, jausdamiesi tobulai 
gerojo Kūrėjo aprūpinti ir 
globojami. 

Šio sekmadienio Evangeli
joje (Jono 6:24-35) Jėzus žada 
tokį sotumą tiems, kurie pas jį 
ateina, juo tiki ir gyvena: „Aš 
esu gyvenimo duona! Kas atei
na pas mane, niekuomet ne
bealks, ir kas tiki mane, nie
kuomet nebetrokš". Bet dau
guma mūsų, kaip ir ano meto 
žmonės, gavę pasirinkimą 
tarp „užtikrinto" materialinio 
saugumo (sakysim, laimėjus 
milijoną dolerių) ir Kristaus 
artumo bei meilės, pasirink
tume „konkretų" materialinį 
„užtikrinimą", gal pasiteisin
dami, jog turint pinigų, bus 
lengviau ir su Kristumi ben
drauti — melstis, ir artimą 
šelpti. 

Tad nėra ko stebėtis, kad 
minios Jėzų sekiojo jei ne dėl 
kitų jo stebuklų, tai dėl jo ste
buklingai padaugintos duonos, 
kuri juos taip sočiai pamaiti
no, kaip niekad. Ir mes pa
našiai elgiamės: norime ne 
paties Jėzaus (nes tuomet 
reiktų savo gyvenimą keisti), o 
tik jo duonos ar kitų malonių, 
kurių jo prašome. 

Panašiai prieštaringus no
rus turėjo ir iš Egipto ne
laisvės per dykumą vedami 
žydai, kaip girdime šio sekma
dienio pirmame skaitinyje 
(Išėjimo 16:2-4, 12-15). Nors 
jie buvo stebuklais išvesti iš 
Egipto nelaisvės ir pervesti 
per Raudonąją jūrą, tai jiems 
dar neįdiegė pasitikėjimo Die
vu — nedavė tikėjimo — ne
pakeitė jų gyvenimo būdo. 
Jiems keliaujant per dykumą į 
Pažadėtąją žemę, nors prie 
Maros Dievas jiems buvo ste
buklingai davęs vandens, be 
kurio jie būtų mirę dykumoje, 
jie išmetinėjo Dievui, kad van
duo kartus; nors Dievas juos 
stebuklingai aprūpino ir „duo
na" — mana, ir mėsa, jie vėl 
pradėjo ilgėtis Egipto duonos 
ir mėsos, nors ten jie buvo ver
gai. Jie pradėjo ilgėtis pažįs
tamo gyvenimo, nors ir sun
kaus nelaisvėje, nepaisant, 
kad per savo pasiuntinį Mozę, 
pats Dievas juos vedė per dy
kumą. Jie pavargo nuo nuola
tinės nežinomybės, reikalau
jančios remtis tik Dievu, ti

kint, kad laikantis jo įsakymų, 
jis įvykdys ir savo pažadus: iš 
vergų padarys laisvą tautą ir 
atves į Pažadėtąją žemę. Bet 
dykumoje pabūgus nežino
mybių, izraelitai pradėjo il
gėtis „užtikrintos" duonos, 
nebegalvodami apie ryšį su 
tuo, kuris duoda ne tik duoną 
(kad ir neįprastą), bet ir lais
vę, ir rytojų. 

Duodamas stebuklingą duo
ną, Dievas buvusius vergus 
mokė gyventi laisvėje, prik
lausomais ne nuo žmogiškų 
valdovų malones, o nuo Dievo, 
o jis, jai rūpindamasis, davė 
smulkius nurodymus kaip 
naudotis jo duodamu maistu; 
„Vakarais jūs turėsite valgyti 
mėsos, o rytais pasisotinsite 
duona. Tada pažinsite, jog aš 
esu Viešpats, jūsų Dievas". 
Dievas Mozei pasakė: „Tikėk 
manim, aš lysių jums duona iš 
dangaus. Kasdien žmonės... 
tepasirenka tik tiek, kiek pa
kaktų vienai dienai, kad 

išbandyčiau, ar jie laikosi 
mano mokymo ar ne". Taigi 
Dievas juos mokė pasitikėjimo 
Dievu: ne jie apsirūpins mais
tu, o Dievas juos aprūpins. 
Dievas norėjo juos atpratinti 
nuo gobšumo, kuris stengiasi 
ne tik dabartinius poreikius 
patenkinti, bet ir visus gali
mus ateityje. 

Ir Dievas buvusius vergus 
mokė reguliariai ilsėtis ir skir
ti laiko džiaugtis visomis ma
lonėmis, kuriomis jis juos ap
dovanojo: Šeštą dieną jiems 
davė tos duonos dvigubai, kad 
septintą dieną jie galėtų ilsė
tis, džiaugtis laisve ir garbinti 
Dievą. 

Stebuklingas duonos atsira
dimas vertė izraelitus klausti: 
„Manhu?" — kas tai? Mozė 
jiems atsakė, kad tai Vieš
paties jiems duodama duona. 
Mozė jiems davė atsakymą ne 
iš chemijos, o iš teologijos. Iš
mokęs izraelitus klausti „Kas 
tai?" apie Dievo stebuklingai 
duodamas dovanas ir atsakyti, 
semiantis iš tikėjimo šaltinių, 
Dievas nori, kad ir mes su nuo
staba pririmtume jo dovanas, 
suprasdami, kad jos iš jo ran
kos. Ir mes, sėsdami prie stalo 
valgyti, esame kviečiami 
klausti „kas tai?" ir ieškoti ne 
cheminio, bet teologinio atsa
kymo: tai dovana iš Dievo, tai 
stebuklingos meilės — žmonių 
ir Dievo bendradarbiavimo — 
dovana, kuria patys džiaugia
mės ir esame kviečiami iš 
džiaugsmo dalintis su kitais. 

Išmokę žemiškas gėrybes 
priimti iš Dievo rankos ir jo
mis iš tos pačios meilės dalin
tis, bosime, anot Pauliaus, 
rašančio Efeso tikintiesiems 
(Ef 4:17, 20-24), apsivilkę tuo 
„nauju žmogumi, kuris sutver
tas pagal Dievą teisume ir tie-

MADRIDO 
KONFERENCIJAI 

PRAĖJUS 
ZENONAS PRŪSAS 

NATO Madrido konferenci
ja jau praeityje. Ką gi ji mums 
atnešė? Ar rezultatai yra pozi
tyvas, ar mums nepalankūs? 
Lietuvio vienas būdo bruožų 
yra palinkimas į kraštutinu
mus. Arba mes skraidom pa
dangėmis, arba stoviniuojame 
prie pragaro vartų-Arba mes 
esame per dideli optimistai, 
arba skęstame pesimizmo hu
ne. Kai 1941 metų birželio 
mėnesį mus rusai pradėjo 
masiškai vežti į Sibirą, dauge
lis mūsų galvojo: Hitleris ne
leis rusams išnaikinti lietuvių 
tautos, todėl jis greit pradės 
karą! Tiesa, jis tai padarė, bet 
ne todėl, kad mus išgelbėtų. 
Tai buvo gal tik sutapimas, o 
gal ir Apvaizda pasigailėjo lie
tuvių tautos. Kai 1944 metais 
Raudonoji Armija priartėjo 
prie Lietuvos, daug kas mūsų 
galvojo: Amerika ir Anglija ne
leis rusams mus okupuoti, o 
jei ir leis, tai tik laikinai, gal 
tik metams ar kitiems, o po to 
mus išvaduos. Tai buvo per
daug optimistiškas galvoji
mas, kainavęs daug gyvybių. 
O kai 1990 metais buvo atgau
ta nepriklausomybė, o per 
porą metų Lietuvos ekonomi
ka nepriartėjo prie Vakarų 
lygių, tauta nubalsavo: šalin 
Landsbergį, lietuvišką Mozę, 
mes norime grįžti į Egiptą! Ar 
tai ne kraštutinio pesimizmo 
apraiška? Todėl gal ir dabar 
ne vienas yra labai nusivylęs 
Madrido konferencijos rezulta
tais, ypač Lietuvoje, nors prieš 
šią konferenciją visa Vakarų 
spauda rašė, kad Baltijos 
kraštų galimybė patekti į pir
mo rato išrinktųjų skaičių yra 
lygi nuliui. 

Asmeniškai aš save priskai-
tau prie optimistų realistų 
grupės ir prie tų, kurie, par
blokšti ant žemės, ten neguli, 
o bando atsikelti. Todėl į Ma
drido rezultatus žiūriu pozity
viai. Padaryta gera' pradžia. 
Vienas geras rezultatas yra 
tai, kad išrinktosios buvo ne 

sos šventume". Jėzus sakė, 
kad jis pats yra „gyvenimo 
duona", bet jį priimti šv. Ko
munijoje, negyvenant pagal jo 
nurodymus, nesidalinant vis
kuo su kitais, yra panašu, 
kaip valgyti vitaminus, ven
giant mankštos — kūnas jų 
negali panaudoti ir išmeta. 
Kristus mums bus gyvenimo 
duona tik tuomet, kai jį pri
ėmę juo gyvensime, savo kas
dieniniame gyvenime mylė
dami žmones ir dalinsimės 
gautomis Dievo dovanomis. 

Aldona Ztilmkaitė 

pietų ar pietryčių, o vidurio 
Europos valstybės, Vengrija, 
Čekija ir Lenkįja. Ypač Lenki
ja. Prieš Madrido konferenciją 
imperialistai rusai Lenkiją 
laikė pilkąja zona, o Lietuvą 
— Rusijos įtakos sfera (arti
muoju užsieniu). Po Lenkijos 
priėmimo į NATO Vakarų sie
na pasistūmės į rytus iki Lie
tuvos, kurią tada ir rusai na
cionalistai turės laikyti ne sa
vo įtakos, o tik pilkąja zona. 
Tai jau bus didelis laimėjimas, 
kiek tai liečia mūsų santykius 
su Rusija. Pagal JAV val
stybės sekretores Albright pa
lydovų pareiškimus, ir 1999 
metais Baltijos valstybių pak
vietimas į NATO nesąs garan
tuotas („Draugas", liepos 15 
d.). Tai gal iš dalies dėl to, kad 
pakvietimas yra jau beveik 
pažadėtas Rumunijai ir Šlovė-
nįjai, o paskutiniu laiku pra
dėta minėti ir Austrija, kuri 
gal bus pakviesta. Tai jau trys 
išrinktosios, kaip ir per Ma
drido konferencyą. Prie jų var
gu ar norės prijungti dar ir 
tris Baltijos kraštus. Juk pa
gal „New York Times" (liepos 
14 d.), per Madrido konferen
ciją mūsų priėmimą pirmame 
rate rėmė tik Danįja ir Norve-
gįja (įdomu, kodėl neminima 
Islandįja, kuri buvo pirmoji, 
pripažinusi Lietuvos nepri
klausomybę 1990 metais. Ar ji 
mūsų neparėmė Madride?). O 
Rumunįją rėmė net 9 val
stybės, įskaitant Prancūziją 
ir Italiją. Baltijos kraštams di
desnės galimybės bus tik tre
čiame rate. Tai gali užtrukti 
8-10 metų. 

Svarbu, kad mūsų pusėje 
yra JAV. Amerikos spaudoje 
net buvo minėta, kad viena 
priežasčių, dėl ko Clintonas 
užblokavo davimą pakvietimų 
Rumunuai bei Slovėnįjai, buvo 
jo noras neužtrenkti durų Bal
tuos kraštams kitame rate. 
Kai „USA Today" dienraščio 
korespondentė Susan Page 
paklausė Clinton tautinio sau
gumo patarėją Sandy Berger, 
ar prezidentas Clintonas rei
kalavęs, kad Baltuos kraštai 
būtų įrašyti į galutinį NATO 
komunikatą tik dėl iš šių 
kraštų kilusių Amerikos pi
liečių balsų, jis aiškiai atsakė: 
„Ne... Tai nėra etninė politika. 
Tai liečia Amerikos žmonių 
saugumą per ateinančius 50 
metų" („USA Today" liepos 14 
d.) Taigi, iš to atrodytų, kad 
Clintono administracija laiko 
Baltuos kraštus svarbiais iš
laikymui taikos ir pastovumo 
Rytų Europoje ir išvengimui 
Trečiojo Pasaulinio karo, ku
ris gal ir vėl pareikalautų 

Amerikos kariu aukų. Ką gali 
žinoti: gal ir mūsų tūkstančiai 
laiškų Baltiesiems Rūmams ir 
Kongresui, kuriuose prašėme 
Baltijos kraštus priimti į 
NATO ne tiek dėl jų pačių, 
kiek dėl Amerikos intereso, 
yra kiek prisidėję prie tokio 
galvojimo susiformavimo. Ką 
gali žinoti: gal toks Baltųjų 
Rūmų galvojimas gali nulem
ti, kad jei Rusijos prezidentu 
būtų išrinktas komunistas ar 
rusas ultranacionalistas, Bal
tijos kraštus gal priimtų į 
NATO be eilės, ypač jei Lenki
ja, Čekija ir Vengrija prisidėtų 
prie Danijos, Norvegijos ir gal 
Islandijos kaip rėmėjos. Len
kijai esant NATO nare, at-
pultų daugelio vakariečių nau
dojamas argumentas, kad kaž
kodėl Lietuva esanti fiziškai 
„neapginama", lyg ji būtų kaž
kur mėnulyje. 

Atrodo, kad dar yra daug 
laiko. Beveik visi Vakarų po
litiniai ekspertai spėlioja, kad 
dėl ekonominių ir kitokių 
sunkumų Rusija ilgą laiką 
turės atsisakyti nuo imperia
listinių užmačių ir ji nebus 
pavojinga savo kaimynams gal 
dar bent 20 metų. Laikas 
dirbs mūsų naudai. Išmirs 
komunizme užaugusi karta, 
kurių dalis, pagal „Economist" 
žurnalą (liepos 12 d.), „dar 
neįprato laikyti Baltijos kraš
tų nepriklausomomis val
stybėmis". Jau ir dabar, pagal 
Rusijos žmonių nuomonių 
apklausinėjimus, 70% rusų 
neturėtų nieko prieš, jei Balti
jos kraštai įsijungtų tikrais 
nariais į NATO. Per atei
nančius 20 metų Baltijos val
stybės įsitvirtins kaip tikri 
Vakarų bendruomenės nariai, 
įsijungdami į Europos sąjungą 
(ES), o gal ir į NATO. ES na
rystė padės joms atsigauti 
ekonomiškai. Puikūs pavyz
džiai yra Airija ir Portugalija, 
kurie, ES narystės dėka, bai
gia prisivyti kitas Vakarų Eu
ropos valstybes. Portugalijoje 
teko lankytis prieš kokius 15 
metų. Atrodė labai skurdžiu 
kraštu. Tiesa, ir su ES naryste 
Lietuvai lyg ir nesiseka: nepa
teko į penketuką, su kuriais 
bus pradėtos derybos dėl pri
ėmimo. Bet pateko Estija. Jei 
estai gali ką padaryti, tai gali 
padaryti ir lietuviai. Juk pra
eityje lietuviai yra atlikę daug 
didesnių žygių, negu estai. 
Nesutinku su Seimo nariu Al
vydu Medalinsku, kad Estijos 
išskyrimas iš trijų Baltijos 
kraštų dėl ES narystės yra 
didelis Lietuvos politikų pra
laimėjimas („Draugas", liepos 
15 d.). Negalime leisti išsiša
koti pavydumui. Estijos laimė
jimas yra ir mūsų laimėjimas. 

Per praėjusį šimtmetį visos 
Europos imperialistinės ir ko-
lonialinės tautos, išskyrus ru
sus, tapo demokratinėmis: vo
kiečiai, anglai, prancūzai, is
panai, portugalai, italai, len
kai, švedai. Tikėkimės, kad ir 
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DVI PRIEŠINGOS JĖGOS 
Pasaulyje yra dvi didžiosios 

jėgos — meilė ir neapykanta. 
Neapykanta siekia savo priešo 
sunaikinimo, o meilė eina jo 
gelbėti. 

Krikščioniškai dvasiai nea
pykanta yra svetima jėga. 
Neapykanta pasaulyje yra la
bai veikli. Ji yra toji jėga, kuri 
žmogui neduoda ramybės. Ji 
yra neužgyjanti žaizda, prime
na skaudulį ir dėl padaryto 
įžeidimo verčia veikti. Neapy
kanta žiūri tik į skaudulį. Jos 
veikla atkreipta į asmenis, ku
riuos siekia sunaikinti. 

Meilė, kaip tik priešingai, 
nesikėsina žmogų sunaikinti, 
bet eina jį gelbėti. Todėl ji yra 
pasaulyje didžiausia jėga. Tik, 
deja, mes jos tinkamai nepa-
naudojame ir neįvertiname. 
Dažnu atveju iš dangaus mes 
šaukiamės ugnies, kad būtų 
sunaikinti visi mūsų oponen
tai. Krikščionybė nemato lai
mėjimo, kai jos priešininkai 
kardu ir Ugnimi sunaikinami 
ir kraujyje žūna. Bet ji neran
da ir pralaimėjimo, kai jai 
pačiai reikia kentėti už aukš
tuosius idealus. Pats Kristus 
mirtimi ant kryžiaus atnešė 
didįjį krikščionybės laimėjimą 
— atpirkimą. Krikščionybės 
laimėjimas yra ne tada, kai 
jos priešininkai žūna ir, jos 
nepažinę, išeina iš šio pasau
lio. 

Krikščionybė į gyvenimą 
prasiveržė su negirdėtu gaiva
liškumu pirmaisiais amžiais, 
nors ji ir buvo persekiojama 
taip pat su negirdėtu žiau
rumu. Jos jėga tokiam verž
lumui buvo Kristaus paliktoji 
ir įsakytoji meilė savo arti
mui. Krikščionių gyvenime 
vykstančios nesėkmės eina 
drauge su nepaisymu to di
džiojo Viešpaties įsakymo my
lėti savo artimą ir savo prie
šus. 

Kristus galbūt kaip ir anuo
met žydų vyresniuosius ir pa-
riziejus bartų ir išvadintų 
gyvačių lizdais, pabaltintais 
grabais Jo mokslo atstovus, 
neturinčius meilės, o ne pago
nis, kurie Jo mokslo nepa
žįsta. 

Gyvenime neįmanoma ir ne
reikia, kad visi žmones būtų 
vienos nuomones visuose 
klausimuose. Ir kai mes sten
giamės savo pažiūras dėstyti 
ir galbūt tikimės laimėti sau 
pritarėjų, neturime jokios tei
ses suniekinti savo oponentą. 
Juo labiau negalima versti? 
melu. klaidinančiomis insinu
acijomis, nepagristais įtari
nėjimais, kaitinimais, kurie 
viešame gyvenime kelia intri
gas. 

Lietuvių imigraciniame gy
venime atrandame daug įtam
pos, vienas kito neapkentimo, 
intrigų, kurios ir geros valios 
žmones suvedžioja. Visais lai
kais emigracinis gyvenimas 
buvo linkęs į susiskaldymą, 
nes retai žmogus naujose vie
tose ir aplinkybėse gali save 
rasti naudingu ir reikalingu. 
Nepasitenkinimo pajautimas 
dažnai išliejamas j viešąjį gy
venimą. 

Yra ir iš prigimties linkusių 
kelti intrigas. Tai jau liguistas 
palinkimas. Lyg ir nekaltu 
klausimu metamas įtarimas, 
sukeliami gandai apie prie
šininką ir paskui tyliai laukia
ma, kas ištiks oponentą taip 
sudarytame kalbų tinkle. Tai 
veikiančio voro vaizdas, kuris 
įsitiesia savo tinklo mažuosius 
siūlelius ir paskui pasislepia 
kamputyje laukti savo aukos. 
Šitokie žmonės yra dviveidės 
asmenybės, kurių dvasia yra 
priešinga krikščionybės dva
siai. Jų labai nemėgo Kristus 
ir su jais labiausiai kovojo. 

Lietuviui katalikui skaudu, 
kai mūsų tarpe atsiranda vie
nas kitas kovotojas ne už 
aukštųjų idealų įgyvendinimą, 
bet yra pasiruošęs sunaikinti 
savo oponentą. Tokiems atro
do, kad galima sueiti į vienybę 
su savosios pasaulėžiūros 
priešininkais, nors šie bus 
materialistai ir bedieviai. 

Krikščionis gyvenime turi 
vadovautis tarp draugų ir 
priešų Kristaus meilės dvasia, 
nes meilės dvasia gydo viso 
gyvenimo žaizdas. 

V.RmJ. 

rusai pasidarys europiečiais. 
Atrodo, kad ta linkme jau ban
do eiti Rusijos jaunesnioji kar
ta. Tikėkimės, kad už 20 metų 
Rusijos pavojus Lietuvai bus 
minimas tik istorijos va
dovėliuose. Bet iki tai įvyks. 
atsargumo dėliai turime pa
dvigubinti pastangas, kad 
greičiau patektume į NATO ir 
į ES. JAV žiniasklaida beveik 
donkichotiškomis pastango
mis laikė Rumunijos siekimus 
patekti į NATO pirmąjį ratą. 
Nors tai ir nepavyko, bet vis-
tiek daug laimėjo: beveik ga
rantavo pakvietimą antrame 
rate. Belskis, ir bus atidaryta. 

• Zarasai. Birželio 15 die
ną čia vyko šv. Antano atlai
dai, kuriuose dalyvavo Pane
vėžio vyskupas Juozas Preik
šas ir kancleris Jonas Juode
lis. Ganytojas teikė Sutvirtini
mo sakramentą Tą pačią die
ną buvo švenčiamas Zarasų 
dekano Vytauto Kapočiaus 20 
metų kunigvstes ir 10 metų 
klebonavimo Zarasuose jubi
liejus. Šventėje dalyvavo 15 
kunigų, daug tikinčiųjų. Para
pijiečiai vyskupą ir dekaną ap
dovanojo skulptoriaus Tvar-
dausko sukurtomis šv. Antano 
skulptūromis. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

(Tęsinys) 
Kaunas, kaip bičių avilys, 

pilnas kariuomenės ir lietu
vių, paskubėjusių į mylimojo 
kunigo konsekraciją. Kur dė
tis? Visi viešbučiai kariuo
menės žinioje; karininkas ad
ministruoja ir numerius. Ei
nam į „Levinsono" viešbutį; 
dabar — kooperatyvų namas 
kampe Laisvės Alėjos ir Vasa
rio 16 d. g-vės. 

— Nė vienos vietos, ponai! 
Čia kad suriks p. Vizbaras: 
— Ar ilgai mes vazosimės po 

miestą, mes, to krašto savinin
kai! Tai jūs, prošaleiviai, grūs-
kitės į ankštybes. O ai ar 
žinai, kas esu?? Aš Lietuvos 
Valstybes Tarybos reikalų ve
dėjas!! Supranti? Kad tuojau 
mudviem būtų numeris! 

Vokietis, labai mandagiai 
pradėjęs, dabar tik išsižiojo. P. 
Vizbaras savo titulą ištarė to
kiu aplombu, kad ir man pa
sirodė jis svarbesnis už paties 
Tarybos pirmininko titulą. 
Karininkas pasipaniojęs kojo
mis, kaip nuobraukose, mos
telėjo ranka. 

— Na, ką gi bedarysi. Teks 
atituštinti kuris numeris. 

Nebeatmenu, kaip ten išėjo, 
tik mudu numerio nepriėmėm 
ir nuklydom kur kitur. 

Praėjo ceremonįjos, prasidė
jo lietuvių organizacijų sveiki
nimai. Jų buvo labai daug, o 
lenkų ta viena tarnaičių ar 
šiaip jau paliegusių moterų 
„Opieki M. B.". Aš visa tai esu 
aprašęs L. A. Vaižganto Raštų 

I t. 136-150 p. Ai .Lietuvos 
Aido" — Laikinosios Vyriau
sybes organo vardu pasakiau, 
be ko kita: „Man pavedė pasa
kyti Mielajam Ganytojui, štai 
ką: Mes žmoniškai galime 
netesėti, galime pristigti iš
minties, tik niekados nepris
tigsime gerų norų ir geros va
lios... tikybos ir doros daly
kuose ištikimai klausysime 
teisėto tos teritorijos Ganyto
jo. Ir džiaugsimės, jog vis dau
giau yra, kas nuo grynų žemes 
sielvartų stengias žmonių sie
las atitraukti į dvasios sritį". 

Begalo reikšminga, kad į 
vyskupo Jurgio konsekraciją 
atvyko net Prūsų lietuviai ne-
katalikai. Jie įteikė adresą, 
bene pirmą kartą viešai pa-
reikšdami savo norą susidėti 
su Didžiąja Lietuva, „sveikin
dami J. E. asmenyje atsigaivi
nantį tautinį vyskupiška sostą 
Lietuvos sostinėje". 

Vyskupas atsakė dusyk lie

tuviškai ir sykį lenkiškai. Mi
nėtina tai kalba. Visa taikos, 
meilės, teisybės ir nuolanku
mo dvasia sunku paskirais sa
kiniais atšviesti: jos tebuvo 
galima gerti. .Negi mano as
muo čia jus suvedė, tik tos 
idėjos, kurios pasaulį stumia 
priekin. Viena tokių jėgų — 
Bažnyčia., žmones dorinda
mas, rodos, geriausiai visiems 
lygiai patarnausiu, geriausiai 
išpildysiu ne tik vyskupo, bet 
ir tos šalies piliečio pareigas... 
Krikščionybės dvasia neabejo
tinai sumažins visas esamą
sias tautų neapykantas... Baž
nyčiai nėra graiko nei ro
mėno; nėra žydo nei stab
meldžio... Esu pasiruošęs vi
siems lygiai patarnauti... Rū
pinsiuos palaikyti visas kil
nias pastangas, kame tik jų 
išvysiu... Karas prasidėjo ka
žin kuriais tikslais, o pasi
baigė daug aukštesniais. Kris
tus mirė lygiai už visas tau

tas, sluoksnius ir kryptis. Ir 
mano tad pareiga tarnauti vi
siems, ypač liaudžiai, iš kurios 
esu paimtas ir vėl jai skiria
mas. Kas tik bus reikalingas 
Kristaus dvasios, visiems rū
pinsiuos padėti jos gauti... Ti
kėjimas — gyvenimo veiksnys, 
idėja — pajėga... Taigi labai 
malonu, kad Laikinoji Valdžia 
pritaria tikybai... Visi auklė
kime „žmonių", kad kodau-
giausia būtų statančių galy
bių; griauti ir neauklėtas pa
taikys... Medis kirmino pa
graužtas skursta ir geriausioje 
žemėje; gi sveikas ir uoly
nuose moka susirasti dirvos ir 
tarpti..." 

Vyskupas kalbėjo įdomiais 
aforizmais. Viską perpindavo 
Kristaus role. Kalbėjo įtiki
namai, nes buvo jaučiama, 
kad jis tiki tuo apie ką sako, 
tiki giliai savo Siuntėju-Kris-
tumi ir jaučia tebeveikiančią 
Jo galybę savyje ir visuome

nėje. Vyskupo Jurgio kalbose 
nebuvo užpakalinės minties 
Religiją panaudoti kuriam 
pašaliniam tikslui: politikai, 
nacionalizmui, partijai. 

Ta grynoji Kristaus dvasia 
numaldė ir aršiausius priešus 
vyskupo-lietuvio. Laikinosios 
Valdžios premjeras A. Volde
maras reikalavo, kad Vilniaus 
Vyskupas per savo ingresą į 
katedrą prašnekėtų galų gale 
senovine to krašto kalba, su
sidarančios valstybės kalba — 
lietuviškai. Jo nuomone, kada 
bus laikas ledui laužti, jei ne 
per extra-atsitikimus° Vysku
pas Jurgis nesutiko; norėjo pa
gerbti Vilniaus katalikų di
dumą — lenkiškai kalbančius 
ir pirma prabilti lenkiškai, o 
paskui ir lietuviškai. Tai ir pa-
darė.nors premjeras per kelis 
sykius vertė beveik jėga. Ir ge
rai padarė: bent pradžios len
kai endekai kunigai nesu
drumstė. Pooiežiaus laišką 

prelatas Anusas—Hanusavi-
čius paskaitė lotyniškai, len
kiškai ir lietuviškai, prabilo 
vyskupas lenkiškai ir lietu
viškai. Tuo išmušė ginklą iš 
endekų rankų. Endekų vadas 
kun. kapelionas Maciejevičius, 
atstovas Rusų valstybės dū
moje, ir b. Vilniaus dekanas 
Černiauskis savu pasiryžimu 
nusekė paskui vyskupą į sa
kyklą ir iš už jo pečių koman
davo miniai. Minios būta lai
ku parengtos kelti Ganytojui-
lietuviui skandalą, triukš
mauti. Bet kunigui Macieje-
vičiui kilsterint ranką, gauda
vo nutilti. Taip viskas sklan
džiai įvyko. 

Pietus Lietuvių Valstybės 
Taryba iškėlė gruodžio 12 d. 
Dalyvių buvo labai daug. Te-
nebuvo karininkų. Ir čia visus 
sujungė Ganytojo asmuo: kai 
jis kalbėjo apie meilę ir vieny
bę, jutai, kad jis myli ir nes-
k a l ( i o Bus daugiau) 
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MAŽOJOJE LIETUVOJE BEI 

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
RENATA JAROVAITIENĖ ir VLADAS PUPŠYS 

Jurgis Janusaitis 

ŽURNALISTAS JURGIS 
JANUŠAITIS 

SUKAKTUVININKAS 
( J o 85-rių m e t u jubi l ie jaus proga.) 

Žurnalistas Jurgis Janušai-
tis gimė 1912 m. rugpjūčio 4 
d. Džiugumų km., Šeduvos 
val>č.. Panevėžio apskr. Moks
lu s pradėjo Šeduvoje, tęsė 
Kaišiadoryse, suaugusių gim
naziją baigė 1934 m. Kaune. 
Pasiruošęs pašto tarnybai (ati
t inkamus kursus išėjo 1930 
m . pradėjo dirbti pašto tar
nyboje"" įvairiose pareigose ir 
vietovėse. Bolševikų okupacija 
jį užtiko Pašto valdyboje Kau
ne. 

Korespondencijas pradėjo 
rašinėti į įvairius Lietuvos 
laikraščius nuo 1927 metų. 
Yra veikęs šauliuose, organi
zavęs vaidintojų grupes. Ar
tėjant raudonajam frontui, 
pasitraukė į Vokietiją ir apsis
tojo Hanau stovykloje, kur su
organizavo pašto patarnavi
mas lietuviams. Didžiojo egzo
de metu. prasidėjus emigraci
jai. Janušait is su šeima išvyko 
į JAV ir apsigyveno didžia
jame lietuvių telkinyje — Či
kagoje. Pradžioje dirbo įmonė
se, o tx) kelerių metų perėmė 
prekybą iš anksčiau emigra
vusių sesers ir svainio Iva-
r>. u-kų. Pasikvietęs dalinin
ką, daugiau 30 metų sėkmin
gai aptarnavo Čikagos lietu
vius. Kas nežinojo Jurgio, vi-
sad besišypsančio ir maloniai 
sutinkančio pirkėjus, o ypač 
pirkėjas. 1984 m. perleidęs 
„Paramos" prekybą savo dali
ninkui, išvyko į šiltąją Flo
ridą ir įsikūrė netoli Daytona 
Beach. 

Tai butu tokios Jurgio Ja-
nušaičio enciklopedines žinios. 
Bet Jurgis nesitenkino vien 
tik kasdienine duona, o įsi
j ung i į visuomeninę veiklą ir 
ypač mėgiamą žurnalistiką. 

Gyvendamas judriausiame 
išei i : telkinyje. Čikagoje, da
lyvavo lietuvių veikloje, daž
nai buvo kviečiamas į įvairias 
komisijas, komitetus ir valdy
bas. Jis, kaip žurnalistas, vis
ką priėmė atviromis akimis ir 

, apie visokeriopa ir plačią lie-
tuv i. kultūrinę veiklą skelbė 
išeivių laikraščiuose. Jurgis 
nebuvo siauras kokios nors 
lietuviškos ideologines orga-
niza< ijos narys, bet kiekvieną 
teigiama tautiečiu judėjimą 
rome darbu, plunksna ir pi
nigėliu. Atmintina, kad lietu
viškoj' veikla ar stambesni 
renginiai reikalavo ir didesnių 
išlaido. Jurgio plunksna to-
kit m renginiams ypač stipriai 
tarnavo, informuodama lietu

vių visuomenę. Lietuvių Ben
druomenė, Amerikos Lietuvių 
Taryba, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, BAL-
Fas, Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga, jaunimo organi
zacijos, Tautinių šokių ar 
Dainų šventės, Lietuvių fon
das Jurgio buvo ypač remiami. 
Gal ne su visomis tų junginių 
veiklos kryptimis sutikdavo, 
bet ir į jų vežimų ratus paga
lių nekaišiojo. Sutuoktuvės, 
krikštynos, laidotuvės, įkurtu
vės, įvairios sukaktys žurna
listinei Jurgio plunksnai buvo 
platūs dirvonai. Už paramą 
Jurgis yra gavęs daug padė
kos laiškų, pažymėtini LB-ės, 
ALTos, Lietuvių fondo. LB 
Kultūros taryba įvertino jo 
žurnalistinį darbą, paskirda
ma žurnalistikos premiją. 

Jurgį Janušaitį pažinau dar 
gyvendamas East Chicago, In
diana, o man išėjus į pensiją ir 
apsigyvenus Marąuette Parke, 
susitikdavome dažnai ir su
artėjome, dirbdami tuose pa
čiuose lietuviško darbo 'lau
kuose. Ne visada ir mudviejų 
nuomonės sutapdavo, bet dėl 
to karo neskelbėme ir lietuviu 
visuomenes neskaldėme 

Bedirbdamas Vilniaus sri
ties pašto įstaigoje. Jurgis Ja
nušaitis susipažino su vilniete 
Verute Meškenaite ir 1943 m. 
Vidiškio parapijoje susituokė 
ir pradėjo šeimyninį gyve
nimą. Santuoka buvo laimin
ga, susilaukė trijų puikių duk
terų — Danguolės, Rasos ir 
Ramunės, kurios sukūrė savo 
šeimas. Jurgis yra ne tik vi
suomenininkas, reiklus žur
nalistas, bet geras ir jautrus 
šeimos tėvas. Floridoje susira
do daug naujų draugų ir pra
turtino ten esantį negausų lie
tuvių telkinį bei vietinę veik
lą, rūpestingai juos aprašy
damas spaudoje. 

Gražaus jubiliejaus — 85-
rių metų sukakties proga, 
sveikiname kolegą Jurgį, nuo
širdų Aukštaitijos sūnų ir lin
kime daug sveikatos ir iš
tvermės toliau tęsiant pozity
vią lietuvišką veiklą. 

Valio jubiliatui Jurgiui' 
A n t a n a s Juodva lk i s 

• D idž i aus i a s Lietuvoje 
ežeras ežere yra Baluose ežero 
Ilgasalės saloje (Ignalinos raj). 
Šis negilus ežerėlis sąsiauriu 
jungiasi su Baluose ežeru. 

Apie Mažosios Lietuvos I Ry
tų Prūsijos ir Klaipėdos kraš
to žaislus bei žaidimus iki šio! 
žinių turime palyginti nedaug. 
Ši istonnė medžiaga išbars
tyta įvairiuose etnografiniuose 
šaltiniuose bei atskirų autorių 
darbuose. 

Žinomas seniausias XV am
žiaus metraštininkas Petras 
Dusburgietis, savo kronikoje 
(Dusburgietis Petras. Prūsijos 
žemės kronika, V., Vaga 
1985). rašytoje Karaliaučiuje, 
aprašo prūsų buitį ir kultūrą: 
neretai užsimenama apie se
nųjų Prūsijos gyventojų bur
tus arba žaidimus. Čia minimi 
ir riterių turnyrai, (t.y. kari
niai žaidimai) (juos galima 
butų pavadinti ir varžybomis). 

Pirmieji apie Mažosios Lie
tuvos krašto gyventojų buitį, 
papročius, o taipogi ir žaidi
mus, užsimena XVII a. moks
lininkai Motiejus Pretorijus 
(1631-1703) 'Istorikas ir poe
tas, buvo Jono Bretkūno anū
kas. Gimęs Klaipėdoje 1631-
35 m., studijavęs Rostoko ir 
Karaliaučiaus universitetuo
se . savo knygoje „Prūsijos 
grožybės" ir Teodoras Lepne-
ris (1633-1691) knygoje „Prū-
su lietuvis". Ši knyga parašyta 
— 1690 m., o išleista tik 1744 
m. 

XVIII a. Priežodj.ai. patarlės, 
mįsles. Paruošė Lebedys J., 
Valstyb. grož. 1-roa leidykla 
1956. 497 psl.) 

XVIII a. padidėjus susido
mėjimu lietuvių icalba ir lite
ratūra ir kovojant su pago
nybės liekanomis, jėzuitų vie
nuolių yra užrašomas vienas 
kitas žaidimas. 1724-1725 m. 
jėzuitų vienuoliai Okainiuose 
ir kituose Ramygalos parapi
jos kaimuse yra užfiksavę, 
kad prie Juodžio upės miške, 
po Šv. Petro vykdavo didelis 
žmonių susirinkimas, vadina
mas „žaislais" arba „velnio 
turgeliu". Ten žmonės dvi die
nas puotaudavo, o vyrai žais
davo kirviu. Šį faktą pateikia 
akademikas J. Jurginis (J. 
Jurginis. Pagonybės ir krikš
čionybės santykiai Lietuvoje. 
Vilnius, 1976, 55 psl.). 

Nemaža žaidimų kaip ats
kirų etnografinių elementų 
XLX a. užrašė vokiečių moksli
ninkas ir keliautojas Karlas 
Kepleris (1840 - 1925) Jenos 
universiteto profesorius. Jo 
rinktoje medžiagoje randame 
daugiau kaip dešimtį žaidimų 
aprašymų (Smulkioji lietuvių 
tautosaka XVTI-XVIII a. Prie
žodžiai, patarlės, mįslės. Pa
ruošė J. Lebedys, Valstyb. 
grož. literatūros 1-kla 1956, 

vertę. Jeigu kuris žaidėjų pra
rasdavo visas sagas, tai ban
dydavo jas atgauti. 

Toliau R. Pyčas aprašo ir 
kitus berniukų žaidimus bei 
žaislus: „Patrankų žaidimas", 
žaidimas „Indėnai" (matyt, vė
lesnių laikų — XIX a.); žaislas 
„Užiklis", lankas su stūmimo 
prietaisu, medinis skritulys. 
Čia minimas čiužinėjimas ir 
buriavimas pačiūžomis žiemą 
ant ledo. Burinės pačiūžos, 
skirtos vienam berniukui 
čiuožti. Prie pačiūžų kar
telėmis buvo pritvirtinama tri
kampė burė taip pat buvo įtai
syta rankena prisilaikyti. 
Esant stipriam vėjui ir geram 
ledui, berniukai pasiekdavo 
100 km per valandą greitį. 
Jeigu norėdavo čiuožti dviese 
— darydavo keturkampę burę. 
Tam labiausiai buvo tinkama 
mažoji burė iš žvejų kurėno 
(laivo, kuriuo žvejodavo Kur
šių mariose), nes čia buvo prit
virtinami paruošti strypai — 
vienas viršuje, kitas — apa
čioje. Viršutinį strypą užsidė
davo ant peties, apatinis buvo 
tvirtinamas prie pėdų, bet ne 
žemiau kaip 20 cm nuo ledo 
paviršiaus. Buriuojant prie
kyje esantis berniukas laiky
davo dešinę pačiūžą skersai, o 
bures strypas buvo ant kairio-

Kauno Technologijos un-to ansamblio „Nemunas" šokėjai 

Šit epizodiniai žaidimų pa
minėjimai lyg ir neišsiskiria iš 
bendro etnografinių faktų 
konteksto. 

Pats pirmasis (kol kas. gal 
pavyks rasti ir senesnių) 
mokslui žinomas žaidimo ap
rašymas pateikiamas J. Bro-
dovskio 1695-1744) XVIII a. 
antroje pusėje. Šis žaidimas 
arba lažybos, kurias per Užga
vėnes ruošia šitokiu būdu: du 
geri žaliukai sėda ant stiprių 
arklių ir kiekvienas pasiima 
po ilgą kartį, kurios viename 
gale yra prikalta apskrita len
telė ritinio ar lėkštės dydžio. 
Abu priešpriešiais joja ir tuo 
pačiu metu stumia vienas ki
tą, įremdami tą kartį Į krū1 

tinę, kol vienas nuo arklio 
nukrinta, tas pralošia ir turi 
antrajam su visais jo šali
ninkais atsilyginti — pastaty
ti alaus statinę. Kovojama tris 
kartus. Jei per tuos tris kar
tus vienas kito nenustumia 
nuo arklio, abu lieka lygūs. 
Šis žaidimas vadinosi „Trizū-
bais joti" ir „yra ne vieno mir
ties priežastis, todėl jis visai 
teisingai gali būti vadinamas 
prakeiktu, velnišku žaidimu". 
(Smulkioji tautosaka XVII-

363-376 psl.!. 
Ričardas Pyčas (Richard 

Pietsch), kuri.-, pats save vadi
no kuršiu 1982 m. išleistoje 
Berlyne knygoje „Fischerleben 
auf der Kurschen Nehrung. 
Verlag Ulrich Camen" patei
kia XX a. pradžios Kuršių Ne
ringos vaikų žaislų ir žaidimų 
aprašymus (knyga yra Klai
pėdos I. Simonaitytės bibliote
koje'. Vienas seniausių šioje 
srityje žaidimų buvo „Meške-
ris". Tai 5 cm geležinis žiedas. 
Su „meškerių" galėjo žaisti 
vienu metu daug berniukų. 
Žemėje iškasama tokių mat
menų duobė: 10 x 10 x 15 cm. 
Tam tikru atstumu nuo duo
bes ridenamas rutuliukas ir 
tuo būdu išrenkamas prade
dantysis. Vienas paskui kitą 
berniukai ridena „meškerį" į 
duobę ir turi į ją pataikyti. 
Kam tai pavyksta, gauna iš 
kitų žaidėjų tam tikrą skaičių 
sagų (sagos būdavo padarytos 
iš kartono, tačiau viena sagų 
būdavo su inkaru: tokias sa
gas dėvėdavo laivyno jūrei
viai). Ji atitekdavo geriausiam 
žaidėjui, jis ja labai didžiuo
davosi. Tokia saga su inkaru 
turėjo tuzino paprastų sagų 

jo peties, kad nenukristų į 
šoną. Antrasis berniukas turė
davo sekti savo pačiūža čiuo
žimo kryptį ir rūpintis, kaip 
nugalėti vėją. Taip jie pasiek
davo minėtą greitį. Amžinin
kų prisiminimais, taip berniu
kai žaidę Šilutėje rudenį išsi
liejus Nemunui pievose, tarp 
Šležų ir Rusnės, staiga užša
lus (1949 m. lapkričio mėn.) — 
medžiaga yra V. Pupšio asme
niniame archyve. 

Susirinkus daugiau žaidėjų, 
vaikai žaisdavo ledo ritulį. 
Lazdas darydavosi patys iš 
kreivų medžių šakų. Rudenį 
pats mėgstamiausias berniu
kų žaidimas buvo aitvarų lei
dimas (įdomu, kad ir tolimojo 
Tibeto vaikai labai mėgo šį 
žaidimą. (Žurnalas .ySimtavar-
dis" 1992 Nr. 1. 19 psl.). Tik 
ne visada būdavo tinkamo po
pieriaus ir virvių šiai pramo
gai. 

Mergaitės buvo atokiau nuo 
berniokiškų žaidimų. Jos žais
davo kamuoliu, šokinėdavo į 
pačių nubrėžtas „klases", 
kvadratus, skritulius, žaisda
vo, kai būdavo atlikusios na
mų ruošos darbus (Richard 
Pietsch „Fischerleben auf der 

Kurshen Nehrung verlag ve-
rich Camen — Berlin, 1982, 
99-107 psl.). 

Kuršių Neringos, Pamario 
krašto ir Vakarų Žemaitijos 
vaikų žaidimai turėjo daug 
panašumų. Žemaitijoje žiemą 
vaikai čiužinėdavo pačiūžo
mis, vadinamomis „šinu te
mis", d inukėmis" ar l edž in 
gomis". Žemaitijoje — Klaipė
dos raj., Vilkų Kampe ypač 
populiarios ledo karuselės. 
Ant užšalusio ežero a r prūdo 
būdavo į tvir t inamas ne storas 
rąstas, prie jo pr i r išama tvir ta 
virvė, o prie jos tvirtindavo 
roges (šlakes). Važinėdavosi 
po 2 vaikus, „sukdami į rin
kę". Kad geriau įsuktų rogės, 
o kojos neslystų, an t ledo pil
davo pelenų (Povilas Lazdutis , 
augęs Veiviržėnų apyl., Beino-
riškių km. (1988 m.). 

Vakarų Lietuvoje buvo ta ip 
pat paplitęs žaidimas „Žiužis", 
„Žiužio mušimas", „Bružą 
mušti". Tokie šie žaidimo pa
vadinimai buvo vartojami 
Klaipėdos apylinkėse: Jud rė 
nuose, Šalpėnuose; Šilutės 
apylinkėse: Švėkšnoje, Kin
tuose. Dabart iniai vyresnio 
amžiaus žmonės II pasaulinio 
karo metu yra ma tę žaidžiant 
vokiečių kareivius kažką pa
našaus į „Žiužį", t ik j ie apsiei
davo be paties „žiužio" (susuk
tas rankšluostis). Vienas at
sistodavo, abiem rankom pri
sidengęs ausį, o kiti , apl ink 
sustoję, ir kuris nors vienas 
stuktelėdavo, o kai mušama
sis atsigręždavo — visi a tk iš
davo nykščius: — „spėk ku
ris?" Įdomu, kad Potsdamo 
miesto San Sussie muziejaus 
viename XVIII a. pab., - XIX 
a. pr. eksponate ( inkrustuo
tas, labai puošnus stal iukas) , 
inkrustacijose — vaizduojami 
du žaidimai: „Žiužio muš imas" 
ir kitas „Blinde Kuh" — „Gu
žynės", „Gūžinėjimas" (su už
rištomis akimis) — pas taras is 
buvo išplitęs M. Lietuvoje, Va
karų Žemaitijoje, siekė ir 
Aukštaitiją bei Vilniaus kraš
tą. 

Kitas mėgstamas šio kraš to 
vaikų žaislas — „vilkelis" ar 
„vilkutis". J is yra gerokai pri
mirštas šiuo metu. Su „vil
keliu" vaikai anksčiau sugal
vodavo įvairiausių žaidimų: 
„vilkelis ratelyje", „vilkelių 
lenktynės" (grumtynės). Pa
mario srityje užfiksuota žaidi
mų bei žaislų, kur ie žaidžiami 
prie vandens: ta i popieriniai 
laiveliai, mediniai vandens 
malūnėliai, šautuvėliai su 
vandens užtaisu, vadinami 
„puštalietais" a r „levorveliais". 
Klaipėdos universiteto peda
gogikos fakulteto muziejuje 
yra įdomus eksponatas — an
tytės, padarytos iš vandens 
augalo, tokias vaikai plukdy
davo upelyje (pagaminta pa
gal Marijos Levėlienės (gim. 
1910 m.) pasakojimą, gyv. 
Lazdijų raj. Leipalingio apyl. 
Čivonių km. (1992 m.) ) . 

Tačiau, kaip parodė Šiaulių 
pedagoginio inst i tuto Klaipė
dos priešmokyklinio auklėjimo 
fakulteto studentų mokslines 
ekspedicijos (1981 - 1988 m..), 
Šilutės raj. Kintų apylinkėje 
(ir ne tik čia) daug senųjų šio 
krašto gyventojų migravo į Vo
kietiją ir originalių žaidimų, 
budingų Pamario kraš to gy
ventojams, užfiksuota labai 
mažai. Be to, šiai tyrinėjimų 
sričiai dar t rūks ta išsamių 
mokslinių apibendrinimų. Rei
kia pastebėti, kad nemaža et
nografijos pateikia vokiečių 
mokslininkas Albertas Cvekas 
(Albert Zweck) knygoje „Li-
tauen Eine Landerund Dolks-
kunde", Stut tgar t 1898, o ta ip 
pat vertingų šiam tyrinėjimui 
faktų galima rasti knygoje 
Quellen zur Geschichte der 
Vorschulerziehung zusamet -
gesteelt und eingeleitet von 
Margot Krecker", Berlin, 
1983. 

DAINIUS KRIVINSKAS 
— JAV LIETUVOS 

AMBASADOJE 
Dainius Krivinskas, iš

rinktas internu stažuotis šią 
vasarą Lietuvos ambasadoje 
JAV, išvyko į Washington, 
D.C. 

Dainius studijuoja Duke 
universitete (North Carolina). 
Jo pagrindinės studijų sritys 
— ekonomika ir valstybinė 
politika, šalut inė — istorija. 
Be to, pri imtas ir į Rusijos 
studijų programą. Įsigijęs B-A. 
diplomą, toliau žada studijuoti 
teisę. 

Dainius veiklus įvairiose 
universiteto organizacijose ir 
studentų sąjūdžiuose; jis yra 
išrinktas s tudentų atstovu 
įvairioms savivaldybos, akade
minių reikalų, Akademiką, fi
nansinės politikos, akademi
nių pirmenybių, meno ir 
mokslo — studentų organiza
cijoms ir komitetams. 

Dainius Krivinskas 

Šis antrų metų studentas 
dalyvauja Duke universiteto 
debatų būryje, kuris laimėjo 
daugelį svarbių — CEDA, Wil-
liam Jewell Rinktinio (Kan-
sas City, Missouri), JAV Lai
vyno akademijos, Floridos 
universiteto, JAV Pietryčių — 
premijų. 

Kruopštus studentas, taip 
pat padeda viešojo gynėjo 
įstaigai, rašo universiteto stu
dentų leidiniui „Duke Re-
view", dalyvauja teismuose, ir 
kt. 

Savanoriu veikia Alpha Phi 
Omega tautinėje pagalbos 
draugijoje, PALS vyresniųjų 
brolių organizacijoje, Circle K 
pagalbos draugijoje, Nortono 
debatų vadovu, Nortono Key 
klube. 

Norton (Ohio) gimnaziją bai
gė pažymėtas įvairiais garbės 
ženklais ir premijomis, tarp jų 
„National Merit" finalistu ir 
Ohio akademine stipendija. At-

.stovavo Nortono gimnazijai 
įvairiose Ohio debatuose, 
laimėdamas įvairias premijas. 
Paskutiniuosius dvejus metus 
gimnaziją lankydamas, klausė 
visus kursus Akrono ir Kento 
(Ohio) universitetuose pažen
gusio moksleivio teisėmis. 

Vadovavo Nortono gimnazi
jos teismo draugijai, akademi
nių debatų grupei, minties 
odisėjai, dalyvavo gimnazijos 
chore. 

Aldonos Kavaliūnaitės-Kri-
vinskienės ir Mykolo Krivins-
kio sūnus, baigęs Šv. Kazimie
ro lituanistinę mokyklą (Cle-
veland), sakė atsisveikinimo 
žodį. Dar gimnazistu bū-
damas,Dainius Krivinskas ke-
turius semestrus klausė litua
nistikos kursų Kento valsty
biniame universitete (Ohio). 
Atvažiavęs vos vienerių metų 
į Mokytojų studijų savaitę 
Dainavoje, per pradžios mo
kyklos ir gimnazijos metus. 
Dainius kasmet dalyvavo šioje 
stovykloje. 

Dainius Krivinskas pasižy
mėjęs ir moksliniame pasau
lyje. 1995 m. South Arkansas 
universiteto Afro-ispanų lite
ratūros ir kultūros kolokvi-
jume skaitė pranešimą: „Pa
sipriešinimo užuomazga: ver
gijos panaikinimas vakarų pa
saulyje". 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
ŽURNALISTO ANTANO 

JUODVALKIO GIMTADIENĮ 
PRISIMENANT 

VISUOMENININKO ALGIRDO 
ŠILBAJORIO GYVENIMO 
SEPTYNI DEŠIMTMEČIAI 

1997 m. rugpjūčio 6 d. 
Čikagos priemiestyje Bur-
bank, IL., žurnalistas, visuo-
meninkas Antanas Juodvalkis 
švenčia savo brandaus am
žiaus aštuoniasdešimt penk
tąjį gimtadienį. 

Atrodo, Dievo palaima šioje 
ilgoje žemiškoje kelionėje ly
dėjo šį taurų tėvynės sūnų, 
uolų visuomenininką, gilų pa
triotą, daug metų dirbusį or
ganizacijoje ir lietuviškosios 
spaudos baruose. Tad šia pro
ga pravartu dar kartą žvilg
telėti į sukaktuvininko, visuo
menininko ir žurnalisto Anta
no Juodvalkio gyvenimo kelią. 

Žurn. Antanas Juodvalkis. 

Antanas Juodvalkis gimė 
1912 m. rugpjūčio 6 d. Jur-
giškių kaime, Salako valsčiu
je, Zarasų apskr. Nuo pat pra

to, tvirtų principų, niekam 
nepataikaujantis, savo nuomo
nę viešai reiškiantis, žmogus, 
veikėjas, žurnalistas. Gyve
nant Čikagoje, jį teko pažinti 
iš arti. Jis dalyvavo įvairiose 
spaudos komisijose, rengiant 
didžiuosius renginius, nuolati
nis spaudos konferencijų da
lyvis, aktyvus diskusijose, siū
lantis gerus projektus ar kri
tiškai vertinąs nesėkmingus 
visuomeninius darbus. Visą 
savo gyvenimą yra pašventęs 
ir lietuviškajai spaudai. Jo 
brandūs, įdomūs straipsniai 
dažnai buvo skaitomi „Drau
ge", „Dirvoje" ir kituose pe
riodiniuose leidiniuose. Jis su 
komisijos talka suredagavo 
Lietuvių fondo antrąją knygą, 
įdėdamas nepaprastai daug 
darbo. Redaguoja „Naująją 
viltį", talkinant Irenai ir dr. 
Leonui Kriaučeliūnams. 1990 
m. apdovanotas Žurnalisto 
premija. 

Taigi mielas Sukaktuvinin
kas Antanas Juodvalkis, atro
do, ilgoje žemiškoje kelionėje 
nepavargo. Dar jį matome su
sirinkimuose, koncertuose, 
įvairiose konferencijose, dar 
spaudos puslapiuose pasirodo 
laiškai, straipsniai. Jis visą 
savo gyvenimą paskyrė Lietu
vai, o nelemties dienose — iš
eivijai. Grius patriotas, karš
tai mylėjęs gimtąją žemę ir 
savo prasmingais darbais Lie
tuvai bei išeivijai, atidavė dide-

dinių mokslų Antanas svajojo ' e duoklę, 
keliauti aukštųjų mokslų ke- Tai tik trumpos akimirkos iš 
liais, kad po to galėtų dirbti turiningo Antano Juodvalkio 
jaufląjai-nepriklausomai Lie- gyvenimo. Šia proga"pasakyti 
tuvai. Baigęs Zarasų gimna- žodžiai tebūnie jam atpildas 
ziją 1932 m., ekonominius už paaukotas poilsio valandas, 
mokslus studijuoja Vytauto u z ** didžiąją ištvermę, be-
Didžiojo universitete Kaune sirūpinant pavergtos, o dabar 
1934-1938 metais. Studijų i a u laisvos, Lietuvos ateitimi 
metais dirbo (1935-1940 m.) *>?» išeivijos išlikimu toh' nuo 
taupomose valstybės kasose, tėvynes. 
Bolševikams okupavus Lietu- J o S1"8 ' įmintų pėdų orga-
vą, Antanas Juodvalkis pri- nizacgų veikloje, spaudos ba-
verstas keisu darbą ir gyve- ™ose neužpustys laiko dili
namąją vietą. 1940-1944 me- kės> ° b v l o s a P i e žurnalisto, Vi
tais gauna darbą Panevėžio suomenininko Antano Juod-
cukraus fabrike buhalteriu ir v a l k i o prasmingą gyvenimą ir 
taip išvengia baisiosios trem- darbus savajai tautai. Tad, 
tįes Mielas kolega Antanai, tau 

Antrą kartą okupantams dar daugelį metų linkime dar-
grįžtant, Antanas Juodvalkis, b u o t i s pasirinktame kelyje 
palieka mylimą Lietuvą ir 
išeina į nežinomą tremtį, į Vo 
kietiją. Čia gyveno Berlyne, 
Landshute, Bavarijoje. { JAV 
atvyko 1949 m., apsigyveno 
Čikagoje, kurioje ir praleido 
ilgą amžiaus dalį. Teko dirbti 
įvairius darbus, kad užti
krintų savo ir šeimos laimin 
gesnį gyvenimą. Antano Juod
valkio didysis rūpestis buvo 
išmokslinti sūnų ir dukrą, 
užtikrinti ir jiems laimingą 
ateitį, kuo ir dabar Juodvalkiu 
šeima džiaugiasi. 

Jau Lietuvoje Antanas Juod
valkis pasirenka ir visuomeni
ninko kelią. Vadovavo Jauno
sios Lietuvos sąjungos Mažei
kių skyriui, vėliau buvo Kau
no rajono vado pavaduotojas. 
Nuo studijų laikų 1934 m. 
Neo-Lithuania korporantas, 
1937-1938 m. valdybos pirmi
ninkas, vėliau Čikagos sky
riaus iždininkas ir nuo 1981 
m. pirmininkas. Didelę duoklę 
atidavė ir Lietuvių Bendruo
menei, 1978 m. buvo išrinktas 
į PLB valdybą sekretorium. 
Gyvai reiškėsi veikloje: LB, 
Amerikos Lietuvių tautinėje 
sąjungoje, ALTe, ilgus metus 
darbavosi Lietuvių fondo in
formacijos komisijos pirminin
ku. Bet ypatingą dėmesį ir 
savo veiklą skyrė tautinės 
minties organizacijom. Jis 
nuolatos dalyvaudavo ALT 
sąjungos seimuose, susirin
kimuose, vadovavo darbams. 

Antanas Juodvalkis — ryž-

Jurgis Janulaitis 

NAUJA 
ADVOKATĖ 

Danute ir Algirdas Šilbajoriai 

ir penkiais vaikaičiais. 
Algirdas Šilbajoris nuo pat 

jaunystės dienų įsijungė į vi
sokeriopą organizacinę veiklą, 
ypač jaunimo. 

Būdamas Vokietijoje, drau
ge su broliu Rimvydu, stovyk
loje atgaivino skautų būrelį, 
vėliau tapdami skautais vy
čiais, o universitete įkūrė 
skautų akademikų skyrių ir 
tapo korp! Vytis senjorais. Gy
vendami JAV taip pat buvo 
aktyvūs skautiškoje veikloje. 
Augant sūnums, tėvelis Algir
das visuomet ' buvo visur 
drauge. Algirdas keletą metų 
vadovavo New Yorko skau
tams sportininkams, o vėliau 

reikia (ir net Brooklyno lietuvių „Atletų" 
įmintos pėdos klubo jaunimui. Pribrendus 

reikalui New Yorke steigti 
Lietuvių kultūros centrą, Al-

Prieš šešetą metų iš New 
Yorko į Daytoną Beach, Flori-
don, nuolatiniam apsigyveni
mui atvyko ir čia gražiai įsi
kūrė uolūs lietuviškosios veik
los darbininkai, visuomeninin
kai, žurnalistas Algirdas ir 
Danutė Šilbajoriai. 

1997 m. liepos mėn. 26 d. Al
girdas Šilbajoris užsklendžia 
savo gražaus gyvenimo septy
niasdešimtąjį lapą, tad šia 
gražia proga pasižvalgykime 
nors trumpai Algirdo Šil-
bajorio, o taip pat ir bendra
amžės Jo žmonos Danutės gy
venimo kelyje. 

O prisiminti jų darbus Lie
tuvai, išeivijai, įvairioms or
ganizacijoms 
būtina), kad 
nebūtų užpustytos laiko dul
kėmis 

Algirdas Šilbajoris gimė girdas Šilbajoris visa širdimi 
1927 m. liepos 26 d., per šv. atsidavė šio centro įdėjos 
Oną, gražiame Žemaitijos įgyvendinimui. Tuojau įsijun-
mieste — Kretingoje. Čia jis gė į aktyvią veiklą, „Dar-
pradėjo ir pirmuosius savo gy
venimo žingsnius. Mokėsi 
pradžios mokykloje ir gimna
zijoje. Tuo metu Lietuvą oku
pavo Sovietų Sąjunga ir 
žiaurioji okupacija pakeitė 
jaunojo, vos 17 metų tetu
rinčio, Algirdo Šilbajorio visą 
būsimą gyvenimą. O antrą 
kartą okupantams grįžtant į 
Lietuvą, Algirdas su vyres
niuoju broliu Rimvydu pasi
traukia į Vokietiją, palikę my
limą Tėvynę, tėvelius ir arti
muosius, vildamiesi tuoj po 
karo sugrįžti į nepriklausomą 
Lietuvą. Deja, svajonės ne
išsipildė. Jaunojo Algirdo Šil
bajorio ir jo brolio, dabar pro
fesoriaus, Rimvydo gyvenimas 
nuėjo kitais keliais. 

Karui pasibaigus apsigyveno 
Augsburge, karo išvietintųjų 
stovykloje. Čia laiko neleido 

Dailė Kristina Grigaitytė 

Dailė Violeta Grigaitytė, 
jauniausia duktė Algirdo ir 
Irenos Grigaičių, šiais metais 
baigė DePaul universitetą, Či
kagoje, gaudama J.D. (Juris 
Doctor) ir MBA (Verslo admi
nistracijos magistro) laips
nius. Tačiau mokslo dienos 
dar nesibaigė, nes šiuo metu 
Dailė ruošiasi valstybiniams 
advokatų egzaminams (Bar 
Exam), kuriuos laikys š.m lie
pos mėnesio gale. 

Dailė bakalauro laipsnį įsi
gijo Wiscon8ino universitete, 
gražiame Madison mieste. Ui 
pažangumą moksle, DePaul 
universitetas jai davė dalinę 
akademinę stipendiją siekti 

veltui, bet baigė lietuvišką 
gimnaziją ir studijavo žurna
listiką Mainzo universitete. 

1949 m. Algirdas Šilbajoris 
pasiekia Ameriką, apsigyvena 
didžiausiame JAV mieste, 
New Yorke, kur 1950 m. su 
dar gimnazijoje pamilta vien-
amže Danute Galinyte sukūrė 
lietuvišką šeimą, ir gražiai su
gyvendami džiaugiasi laimin
gu gyvenimu, išaugintais ir 
išmokslintais dviem sūnumis 

aukštesnio laipsnio moksle. 
Šią stipendiją Dailė panaudojo 
tapti advokate ir tuo pačiu lai
ku lankė kursus verslo admi
nistracijos magistro laipsniui 
įgyti. 

Dailė yra baigusi Dariaus ir 
Girėno lituanistinę mokyklą ir 
ČALM aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą. Priklausė skau
tams ir ateitininkams, šoko 
tautinių šokių grupėje. 

Rudenį Dailė pradės dirbti 
savo pasirinktoje advokatės 
profesyoje, Hellner ir Rosen-
berg firmoje. 

Dailės pasiekimu džiaugiasi 
jos tėveliai ir vyresnės sesu
tės: advokatė Daiva Majaus-
kienė ir architektė/inžinierė 
Lina Grigaitytė. Draugai ir gi
minės linki jai sėkmės atei
tyje. 

bininko" laikraštyje nuolatos 
rašė gvildendamas Liet. Kul
tūros centro reikalingumą, ra
gino visus burtis vieningam 
darbui, aukoti lėšas, įgy
vendinti šį svarbų uždavinį. 

Algirdas pats įsijungė į tą 
darbą, daug metų buvo 
kultūros „Židinio" valdybos 
nariu ir trejetą metų jos pir
mininku. 

Kultūros „Židinio" statybai 
ir išlaikymui, tėvų Pranciš
konų pastangomis buvo ruo
šiami „Bingo" žaidimai. Šiame 
lėšų telkimo darbe Algirdas 
drauge su žmonele Danute 

kiekvieną savaitę darbavosi 
daugiau 15 metų. Tai nuostabi 
auka kilniems tikslams. 

Algirdas Šilbajoris, didelis 
sporto entuziastas, mylintis 
sportuojantį lietuvių jaunimą, 
aktyviai darbavosi „atletų" 
klube. Dirbo valdyboje, važi
nėjo su jaunimu į sporto žai
dynes ir nuolat rašė „Dar
bininke", o kartais ir „Drauge" 
apie sportinę veiklą, laimė
jimus. Šią jo veiklą įvertino 
„Darbininko" redaktoriai ir 
1973 m. Algirdą Šilbajorį ap-

. dovanojo Lietuvos trijų prezi
dentų medaliu, pažymėdami 
akte: „Už veiklą su jaunaisiais 
sportininkais, sistematingą 
sportinių įvykių ir kultūros 
'židinio' statybos populiari
nimą spaudoje, 1973 metų 
žymenį skiriame Algirdui Šil-
bąjoriui". Pasirašė J. Brazai
tis, dr. Kornelijus Bučmys, 
Paulius Jurkus. 

Čia tenka pagarbiai prisi
minti ir' Algirdo gyvenimo 
ištikimąją palydovę, darbš-
čiąją Danutę Šilbajorienę. 
Toje veikloje dalyvavusi Da
nutė, paaukojo daug poilsio 
valandų, dirbdama ŠALFAS s-
gos Rytų apygardoje, Bingo, 
kultūros „Židinyje", visuomet 
sėdinčią prie kasos, vedančią 
finansines atskaitomybes. O 
savarbiausia — Danutė darba
vosi pobūvių, sporto švenčių ir 
kitų renginių maisto gamini
mo ir tiekimo tarnyboje. 

Sūnums, o vėliau vaikai
čiams, lankant Maironio lietu
vių šeštadieninę mokyklą, Al

girdas ir Danutė Šilbajoriai 
dirbo tėvų komitete, o Algir
das vienerius metus toje mo
kykloje ir mokytojavo. Algir
dui Silbajoriui rūpėjo ir Lie
tuvių Bendruomenės reikalai; 
jis aktyviai dalyvavo jos veik
loje, buvo išrinktas į Tarybą, 
daug talkino ir Lietuvių fondo 
atstovybei New Yorke. 

Idealizmo vedamas, Algir
das Šilbajoris padėjo New 
Yorke suorganizuoti lietu
višką Kredito uniją, kurioje 
dirbdamas stengėsi dalį jos 
pelno nukreipti lietuvių 
kultūrinės veiklos paramai. 

Kaip žurnalistas daugelį 
metų savo įdomiais aktualiais 
straipsniais reiškėsi „Darbi
ninke", „Drauge", „Tėviškės 
žiburiuose". Nuo 1985 metų 
talkina lietuvių išeivijos vys
kupo Pauliaus Baltakio, OFM, 
informacijai, redaguoja „Vys
kupo informacija" biuletenį. 

Algirdo Šilbajorio gyvenimas 
nebuvo lengvas. Pragyvenimą 
pelnė ir šeimos ateitį už
tikrino dirbdamas įvairius 
darbus: restorane, virvių fa
brike, elektronikos instrumen
tų gamyboje, eidamas virši
ninko pareigas įmones vado
vybės buvo aukštai vertina
mas. 

Danutei ir Algirdui Šilba-
joriams išvykstant į Daytona 
Beach, FL., New Yorko lietu
viai suruošė labai gražias 
išleistuves, 1991 m. liepos 14 
d., kurių metu visuomenės 
veikėjai, organizatoriai, orga
nizacijų atstovai, žymūs visuo
menininkai išsakė Danutės ir 
Algirdo Šilbajorių atliktus 
darbus Lietuvai, išeivijai, or
ganizacijoms, palinkėjo lai
mingo gyvenimo prie amžinai 
ošiančio Atlanto vandenyno, 
padėkojo už jų didelį įnašą 
puoselėjant lietuviškojo gyve
nimo apraiškas. 

Nuo pat įsikūrimo Daytona, 
FL., Danutė ir Algirdas Šil
bajoriai tampa uoliausieji ša
kotos veiklos darbininkai. Al
girdas darbavosi LB apy
linkėje, dabar Lietuvių klubo 
vicepirmininkas, choro „Sie
tyno" bosas, visiems padedan
tis, gabus organizatorius, daž
nas minėjimuose kalbėtojas. 

Danutė sutinkama visur: 
bažnyčioje rikiuoja tarnybas, 
nuolatos sėdi prie stalo rink
dama mokesčius, ją matome 
dalinant maistą vaišių metu. 
Ji Lietuvių klubo nepamaino
ma iždininkė. 

Danutės ir Algirdo Šil
bajorių darbai mūsų telkinyje 
gyvina ir palaiko įvairią lietu
višką veiklą. 

Gimtadienio proga sveikin
dami Algirdą ir Danutę, lin
kime laimės, sveikatos ir 
džiaugiantis maloniu gyveni
mu Floridoje, nepritrūkti 
energijos lietuviškai veiklai. O 
Daytona Beach jų bičiuliai Al
girdą prisimins ir liepos 26 d. 

J u r g i s Januša i t i s 

NAUJA MEDICINOS 
DAKTARĖ 
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40 METŲ KARTU 

Gailė Karina Sabaliauskaite 

Gailė Karina Sabaliauskaitė, 
Genės ir Antano Sabaliauskų 
dukra, š.m. birželio mėnesį 
įsigijo medicinos daktarės dip-

Juratė ir Jonas Variakojai 

Gražią birželio mėnesio sek
madienio popietę puošnūs sve
čiai rinkosi į Oak Brook, Dra-
ke viešbučio salę švęsti far
macininkės Jūratės ir inži
nieriaus Jono Variakojų 40-
ties metų vedybinę sukaktį. 

Graži diena, gražūs svečiai, 
bet gražiausia, kad daug šios 
šventės dalyvių dalyvavo ir jų 
vestuvėse 1957 m. birželio 29 
ds. Štai — kun. J. Vaišnys, su
tuokęs juos prieš 40 metų, ir 
dabar palaimino šią gražią ir 
laimingą porą. Puotoje dalyva
vo pamergės — Giedrė Kon
čienė ir dr. Danguolė Variako-
jytė, pabroliai — inž. Ramojus 
Vaitys ir prof. Algis Avižienis. 

Šios šventės pati garbin
giausia viešnia — žurnalistė 
Zuzana Juškevičienė, Jūratės 
mama, davusi savo dukters 
šeimai lietuvišką pasaulė
jautą. Apie savo senelius dr. 
Renata Variakojytė savo žo
dyje taip kalbėjo: „Lietuvišką 
dvasią puoselėjo stipriausiai 
mylimi bočiai. Nepaisant dar
bo ir svarbių visuomeninių pa
reigų, jie labai dažnai mus 
veždavo į smagias ekskursijas 
ir kultūrinius lietuviškus ren
ginius, taip skiepydami mums 
meilę tėvynei Lietuvai". 

Deja, kapitonas Andrius 
Juškevičius, Jūratės tėvelis. 
savo dukrelės šventę galėjo 
stebėti tik iš aukšto Dangaus. 
Jau keleri metai jis iškeliavęs 
Anapilin. 

Šią vedybinę sukaktį suor
ganizavo ir šauniai pravedė 
jubiliatų vaikai: dr. Renata 
Variakojytė ir inž. Jonas Va-
riakojis. Jonas gražiais sąmo
jais papasakojo, kaip jo tė
veliai susipažino, kaip mez
gėsi draugystė ir meilė, nuve
dusi juodu prie altoriaus. Pu 
šio gražaus įvado, Jonas pak
viečia tarti žodį pirmąjį pab
rolį inž. Ramojų Vaitį. Ir vėl 
gražūs jaunystės prisimini
mai, išdaigos, kaip Jūratė su 
Jonu draugavo ir kaip sukūrė 
šeima. 

lomą iš Loyola University 
Stritch School of Medicine. Re
zidenciją atlikti pasirinko Loy
ola Medical Center, Maywood. 
IL., vidaus ligų srityje. Vėliau 
specializuosis kardiologijoje 
Būdama medicinos mokykloje 
savanore dirbo Maywood kli
nikoje, turėjo „Loyola Chap-
ter" prezidentės pareigas bu
vo delegatė Chicago Medical 
Society, dirbo „Chaplain Men-
tor" programoje. Loyola ..Fa 
mily Practice Club", ir buvo 
koordinatorė „Organ Dona-
tion" projekte. Gailės pasieki
mais džiaugiasi tėvai, mo
čiutė, sesuo Dalia, brolis Vik
toras, kiti gimines ir draugai 

Linkime ištvermes ir sėk
mės pasirinktoje profesijoje. 

Nuotr E. Butėno 

Inž. Jurgis Kolosovas. Jūra
tės krikšto tėvas, sveikinda
mas jubiliatus, džiaugėsi, kad 
jie, dirbdami savo atsakingose 
profesijose, sugebėjo taip gra
žiai, lietuviškai išauginti savo 
vaikus. 

Labai įdomūs, vaikų sukurti 
feljetonai linksmai ir nuotai
kingai nuteikė svečius. 

Dėdiene Bronė Variakojiene 
iš Kalifornijos atsiuntė links
mą poemą apie Jūratės ir Jo
no meilę. Artistiškai poemą 
perskaitė programos vedėjas 
Jonas. 

Jubiliatus sveikino skauti
ninkas Vytautas Mikūnas Vy
dūno fondo vardu. Jis džiau
gėsi, kad Jūratė Variakojiene 
yra ilgametė fondo valdybos 
narė. Raštu sveikino Birutė 
Viskantienė su vyru Zigmu ir 
Aldona Kudirkienė su vyru. 

Šioje sukaktuvinėje puotoje 
dalyvavo daug svečių iš toli
mesnių vietovių: Staniškiai iš 
Clevelando. Vidmantas ir Al
dona Variakojai iš Kaliforni
jos, prof. Romas ir Birutė Vis
kantai iš Purdue. Indianos, 
dr. Jackie ir dr. Alex Lean iš 
Ohio. 

Baigiant puotą, savo ir bro
lio vardu tėveliams ypatingai 
gražų padėkos žodį tarė dr. 
Renata Variakojytė (Assistant 
professor The University of 
Chicago Hospitalsi: -Šiandien 
mes sveikiname ir reiškiame 
gilią padėką Mamytei ir Tė
veliui, kurie pašventė jaunys
tės brangias dienas ir visas 
savo neišsemiamas jėgas, visa 
širdimi mus augindami. Su di
dele meile jie mus mokė tarti 
lietuvišką žodi. auklėjo mus 
lietuviškoje dvasioje ir rūpes
tingai įamžino mušu pirmus 
lietuviškus žodeliu-, eilėraš
čius ir net duetus į begalines 
rekordavimo juosteles". 

Šiai šventei daug iškilmin
gumo teikė muziko Ričardo 

Šoko atliekama įvairi klasiki
ne muzika: Chopen'o. Bach'o. 
Straus'o. 

Baigiant švente jubiliatas 
Jonas Variakojis tarė padėkos 
žodį svečiams ir šios sukak
ties rengėjams — savo vai
kams. 

Šia proga norisi pažymėti, 
kad abu J ir J. Variakojų vai
kai yra baigę Pedagogini litua
nistikos institutą, abu parašę 
gražius diplominius darbus. 
Inž. Jonas dabar šeštadieniais 
dėsto Lietuvos istoriją Ped. lit. 
institute ir studentų yra labai 
mėgiamas. 

Anksčiau abu Z, ir A. Juš
kevičiau dabar viena likusi 
Zuzana Juškevičiene, dosniai 
remia institutą, yra nuolati
niai mecenatai. 

Dangaus palaimos gražiai 
Variakojų šeimai' 

Stasė Petersonienė 

) 
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Čigonėle, 
pasakyk kas 
greičiausiai 
siunčia? 

Cia nėra jokių stebuklų, 
laumės kėslų k 
jjųifcil Muitinius 
Air cargo ar laivu. 

Ai matau kaip vyrai duba-
Cia ir už Atlanto. 
Siųskit siuntinius viai. 
Siuskit per ATLANTĄ! 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS {NAMUS LAIVU IR AIR CARGO 
SIUSKITE I LIETUVĄ, LATVIJA. ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ, 

KARALIAUČIAUS 8R . MASKVĄ IR PETERBURGĄ. 
miillin MBS kHSMM i 

uttomnbmm. mutočmtm- Koi—rato— i 
• v * 

12301Nw>Aws..8uatO. Umort.l.8043BT«l 830-243-16 
271S « M 71« S*.. CNcsgo. M. S0629. T«L 773-434-2121 

m*ų eaaaat 
Ne» Y«k • 914-2SS-6133 • CM»*nd • 216-4B1 -001 
OuJmtm • 716-223-2617 • Ptfcbueti • 412-381-6281 
Florida • 800-533-2121 • U»tuvo)« • 370-2-736-336 

ATLAMTA UtPOUT-KXPOHr, INC. 

Vytis Travel 
40-24 3 3 0 St. 

Donglaaton, I t T 11363 
TeL 718-423-3161 

1-S00-77VTTT8 
Internet http://www.traTelflle.eoai/get/TtotjraAtal 

1997 SKRYDŽIAI / VIINIŲ IR ATCAI 

I i 

NEVV YORK; BOSTON $760 

CHICAGO, DETROfT, DALIAS, HOUSTCN ...$805 

MIAMI, TAMPA ORLANOO $805 

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO $1,050 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai ts visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Are., Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir {vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidalyta 7 dienas savaitėje 

BAJCEFWjM£| 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

T R A N S P A K 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00. 

Siuntiniai j Lietuvą LAIVU arba ORU. 
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas. 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

UNITED INSURANCE BROKERS, INC. 
.'A u K E R A\. ' r. "p 

773 775 0303 

Pigi apdrauda par žymia* draudimo bendrovaa 
• AUTO ' SVEIKATOS * INVALIDUMO 
•NAMU 'GYVYBĖS 'VERSLO 

MESSOjOME'Investicšjas *lndMduaias pensįos sąskaitas (IRA) 
ATVYKITE R SUSPA2N0TE SU MTJSLjPABO.YMABI 

Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo. 
Mes kabame ir lenkiškai 

mri 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
Į TOLIMUS 
KRAŠTUS! 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
Jeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
TeL 773-776-8998 

i valyti namus 
ir įstaigas, ir gyventi Čikagos 
priemiestyje. Kambarys bus 

parūpintas. Alga iki $380 į sav. 
Kreiptis te). 6 3 0 - 2 9 3 - 0 1 1 2 

AUskuvtdouelrl 
dažymo bei kitus statybos 
darbus, kijuoju plyteles. 

Slglae, a * 708*85-7719 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE 

REMJMRTV.MC 
• • M s. PuUaU Id . 
ChkafaJL 60829 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime be) pardavimą, mieste ir 

priemiesčiuos*. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
B»77»«aVtiao 
F*t77MBV3Į»7 Ptea-nMoseav 

ACCENT REALTY 
5265 VVest 95tti Street 

Oak Lawn, IHtnois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

MISCELLANEOUS 

1 miog. butas 67 & Kedzie 
apyl. 8366 į mėn. • .^ecurity". 
Tel. 778-778-1481. 

Pigos automobiliai 
po nadktosų avortjų I 
Remontuokite patys. 

Taip pat ieškome skardininko. 
Tat 706-201-0668 
arba 708-417-0615 

r'arouodu 1987 DOOOE Ornni, 
5-Speed, 74,000 ong mylių. 

Važiuoja puikiai; reikia „exhaust" 
sistemos. Kaina: 8800 

Skambinti vakarais: 
7 7 3 - 7 3 7 - 0 0 3 2 

ruea proga grazas aanas sesnai 
teisėtai atvykusiai ii Lietuvos. 

Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūrai, kito- virtuvėj, namų 

ruošoj ar prie ligonių. Kreiptis: V Ia 81 
Jdaariv PXX BOK SS] itaiaaon, CT0BB77 

| vakarus nuo Kedzie, 66 8L 
iinuomojsvnae modemus 1 mieg. 

butas pirmame aukšte; virykla, 
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
mo mašina, vieta auto pastatymui. 

Vyresnio amžiaus žmonėms. 
T o l . 7 0 8 - 8 5 8 - 6 8 8 8 

Surmy HBa, FL parduodamos 
didelis sklypas pačiam lietuvių 
centre, Ambassador gatvėje. 
Te l . 708-687-3945 

SKYLI NE BUILDINO 
3ERVICE3. INC. 

Ieško maždaug 50 darbininkų 
pastatų, kaip White Socks, United 

stadionai, krautuvės ir pan., 
valymo bei priežiūros darbams. 

Darbas daugiausiai vakarais. 
jbaJ gera alga. Samdome ir stu
dentus nuo 18 m. ir vyresnius. 
Reikia turėti darbo leidimą arba 
žalią kortelą, taip pat Siek tiek 

mokėti angliškai. 
Kraipąs nuo 4 v.p.p. H 6 v.p.p. 

to l . 3 1 2 - 4 5 4 - 4 5 4 5 

Australija.... 42c 
18c 

VokfeUfe. 34c 
Anglija 29c 
JAV..... 13c 

Nėra specialių mokesčių 
Nėra suvaržymų 
Nereikia pakeisti „long distarce company' 

1-800-483-5419 
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v., 
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST 

S T A R T E C r 
" ' •Ša Th« Stor of Long Di«lon<« Sov.ngt 

VYRtAUSIAS<3 VADNBININKA8 
(Ptaatmaeės pramonė) 

Norite, kad gari voktos rezultatai taptų puedoe karjeros 
pradžia? Vakarų kapitalo bendrovė, didfleueM Lietuvos piee-
tmates gamintoje, kasto energingo žmogeue, turinčio gorų 
organizacinių, vadovavimo ir „rnarkettng" jgodztų. gaNnčto 
sukurti palangią tomorciną Ir „markoflng* iraYaotruktOrą, o 
vėkau užimti vadovaujančią violą (monėe valdymo 
struktūroje-

• Geras (n* tootw#»s) peaitmasės pramonė 
* Patirtas |gyyer»Snant ..msflkeSng" projektus. 

• Oeros angki kafcos moMSmas. 
»LenlaAruaųarvokk^kai^rTwkė#rta^ 

Oyyanimo aprašymą anglų kalba prašom alųatl 
lakto numanu: 101-990+717 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOR8 

(773)586-5959 
(708) 425-7181 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

MBS. 
4M9S. 

DANUTĖ MAYER 
773.284-1900 

Jai noris parduoti ar pirkti namus 
knapkess j Danu* Mayer. J pro-
fsasinnaiii, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
vefcuL 

Best job and saJary is yours ii you 
lova chitdren, dean wett and speak 

Engsstt. Reterences needsd. 
Call my olfice, tai. S30-4ėS-7SaS 

ATTENTION: DIABETICS 
IF YOU HAVE MEDtCARE OR 
INSURANCE YOU COULD BE 
BJOiSLE TO RECEIVE YOUR 

DiABETtC SUPPUES AT NO COST. 
(INSUUN DEPENDENT ONLY) 

CALL: 1-800-337-4144 

HELPWANTED 
Maaure woman to be IVe-ln 

Mniparton to an ektory lady. 
Light housework, cooking. 
Shouid speak soma Engtish. 

TeL 83^789-1840. 
Canleavei 

STASYS CONSTRUCTION 
i darbai. rOaių. vonių ir virtu

vių įrertgimi 
ftrfM •^vtaaaaaav: 

.dacks*, ..guOer*. ptokie Ir. jNrąpt* 
stogei; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudamą. 
TaL aso-*4i-i$it 

J K S CONSTRUCTION 
„Shtngie" slogai ir visų rOiių 
apkalimai (skang): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. i 

tai. 

ELEKTROS 
IVEDMaVU—PATAISYMAI 

Turiu CMceąae miesto MMStą 
Oiibu užmiesty. Otobu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-331S 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

Dengiami 
SSH 
kiti 

CONSTRUCTION C0. 
I i a i a i i a i * ** m 

Kaa*aWnSM» t t e W J i P y , 

ĄmMInMlD; D M 

TeL: 773-7S7-1S2S 

AUTOaiOettJO, NAMŲ, S V B K A T O S , 
IR GYVYBES DRAUDSSAS. 

Agentas FrankZapoas k Off. Mgr. Auka* 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
320Si^WeetSSei 

T e L ( 7 0 t ) « M 4 S M 
(312) 5S1-SSS4 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

r>aurJmas garantuotas. 
GEDIMINAS 

773-025-4331 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE: 

234SW66th8troot 
Tol.: 773-778-1486 

Reikalingi darbininkai 
kalti „sidings". 

Turi turėti savo automobili. 
Pageidautinas patyrimas. 

T«l. 630-969-2526 

A L ^ P , IL apt buaVSng 
forseJe, 

vic. 127 St. & Central; 
24 flat, brick. 

Call: 708460-5387 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALi. CARE 
Etnpteyinent Agancy 

Tai. 312-734-7900 

Geras atlyginimas. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro, 
t o l . 7 7 3 - 9 2 7 - 3 9 2 5 

Parduodu HONDA W 
Aoootd LX auto HB. 

Daug naujų detalių. $1,200 
Labai garam stovy. 

630-257-8346 

F0RRENT 
Neaay reinodsisd 2 badrm. 

apL for rsnL 
AM utiNbes inckt Partang & Leundry. 
73 St & Kedzie Ave. vic. 8380anie. 
One month depoait. 708428-7878 

Pavduodavnae nebeigtae SSSjB 
dkMos nemes VTnaao, Artakai-

nyje. Yra gakmybė pako cldsąsidypą 
šaaa. Kreiptis: 760-3400710 ertai 

702-8844478, artMVarSUS, 
011-3704-788-342 

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVYRITERS • COPIERS 

FAX»CALCULATORS 
5810 S. Pulaski Rd. 
Tol. (773) 581-4111 

Nhlrėu Masių, safių ir virtuvės valy
mui. Darbo valandos pagal suettafV 
mą fMoa turėti darbo Melma.No-
rinsef daugiau iraomiaciue. taetoki-

a*T»vaLiYtok5veLveaaro. 

pietiniuose 
prlernieečtuose. 

T e l . 7 0 8 - 3 8 5 - 4 8 8 6 

CHIEF OPERATINO OFFICER 
• 

oamod oompany ia seeMng an onor-

Lootdng for outstanolng 
reward for good pavformjnos? 
menufectuiei, aoee 
gettc indMdual aath etiong 
merkeong skBs to sot up a modom 
Ing Rifiastiudure and movo In to oparaSonaJ 

of 
ptograms. 

opportunty as a 

* Good norHachnicel 
* Ekpenence seSng up 
• Degree In bustoosa 
• Ruent Uthuenien and EngSah 
• Rusalan, Poisb or Oorman 

Plaata fax Haauma m EngUah 
to 

/» 

http://www.traTelflle.eoai/get/TtotjraAtal
http://Melma.No-


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 
2711 West 71st Street. Chicago, lUinots 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

ATSARGIAI SU KREDITO KORTELĖMIS 

Šiais laikais yra labai daug 
kredito kortelių. Ir vis dar siū
loma jų daugiau. Beveik visos 
didesnes krautuvės siūlo jums 
savo korteles. Kredito kortelės 
verslininkams labai patinka 
— nes didina jų pajamas. 
Žmonės, kurie negali iš karto 
užmokėti už pirkinius, turi 
mokėti paskolų mokesčius — 
ir tai duoda pridėtinį pelną 
verslininkams. 

Kredito kortelė kartais siū
loma ir įtikinėjama, kad visur 
su ja bus galima pirktis, o iš 
tikrųjų ji galioja tik toje ben-
drovėje-krautuvėje, kuri ją 
jums perša. JAV Pašto inspek
toriaus įstaiga ragina žmones 
kritiškai vertinti tokius kredi
to kortelių pasiūlymus. Tie 
pasiūlymai daromi paskambi
nant jums, arba atsiunčiant 
laišką, kuriame rašoma, kad 
už mokestį (fee) galite gauti 
pagrindinę (mąjor) kredito 
kortelę; arba įrodinėja, kad 
jūs esate vertas gauti vieną 
pagrindinių kredito kortelių. 
Čikagos Pašto skyriaus in
spektorius sako: „Šių kortelių 
siūlytojai paprastai rašo, kad 
kredito kortelė jau jums iš 
anksto yra patvirtinta ir ją 
galite gauti, net nepatikrinus 
jūsų kredito stovio. Tipiškas 
mokestis yra nuo 5 dol. iki 50 
dpi.". Ir tik tada, kai ta kortelė 
jums atsiunčiama, sužinote, 
kad su ja galite pirkti prekes 
naudojant katalogą, ar tik ku
rioje nors specialioje krau
tuvėje, kuri priklauso jums 
kredito kortelę išdavusiai ben
drovei. 

Kad kredito kortelė gali būti 
naudojama tik vienos rūšies 
krautuvėse, ne naujas daly
kas. Bet kiekvienais metais 
žmonės nusiperka tokias kre
dito korteles, kurias jiems ne
teisingai įsiūlo, kaip visur pir

kimo galią turinčias banko 
kredito korteles. Apgavystė 
dažnai yra dar blogesnė, nes 
jūs turite rinktis prekę iš ka
talogų, kuriuose nieko gero 
nėra, arba tų prekių kainos 
yra labai išpūstos. Kaip galite 
apsisaugoti tų apgaulingų kre
dito kortelių? Būkite labai at
sargūs, įsigydami naują kredi
to kortelę! Jei jūsų kredito 
istorija yra nekokia (pralei
džiate mokėjimus, laiku nesu
mokate ir pan.) būkite at
sargūs, kai jums yra siūloma 
iš anksto patvirtinta kredito 
kortelė, be jūsų kredito stovio 
patikrinimo. Žinokite siūlo
mos kredito kortelės paskirtį. 
Jei jūsų nepatenkina informa
cija, teikiama kredito kortelės 
siūlytojų, nemokėkite reika
laujamo už ją mokesčio. Jei 
jau esate apgauti, siūlant 
jums neteisingą kredito kor
telę per paštą, praneškite apie 
tai vietiniam pašto viršininkui 
(postmaster), arba artimiau
siam pašto inspektoriui (pos
tai inspector). 

Čikagoje skundus galite 
siųsti: US Postai Inspection 
Service, Operations Support 
Group — Chicago, Attn.: 
Fraud Complaints Section, 
433 W. Harrison St. 5t Floor, 
Chicago, IL 60607-5401. 

Jei naudositės šiomis, pra
džioje atrodančiomis teisėto
mis kredito kortelėmis, jūs 
galite prarasti daug pinigų, 
jei, aišku, nebūsite atsargūs. 
Gali būti ir taip, kad jūs ne
gausite jums siūlomų kortelių. 

Kaip matote, visur ir visada 
turite būti atsargus,''hes yra 
daug žmonių ir įvairių biznių, 
norinčių jūsų pinigais ir jūsų 
pasitikėjimu jais pasinaudoti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.06.27. 

Į 
VANDUO IR ŽMONĖS 

Vanduo yra gyvybės šal
tinis. Negalima įsivaizduoti 
gyvenimo be vandens. 

Tačiau kai vandens atsiran
da per daug, jis gali būti nesu
kontroliuojamas, pražūtingas 
ir žmonėms kenksmingas. 

Paskutinių kelių metų slink
tyje daugelyje Amerikos vietų 
žmonės daug nukentėjo nuo 
potvynių. O ir paskutiniu lai
ku žiniasklaidoje skaitome 
apie didelius, daug žalos pada
riusius potvynius Lenkijoje, ir 
čia pas mus JAV-se. Klausant 
oro pranešėjo, turbūt nevie
nam baugu darosi, kada pra
našaujama uraganai, liūtys, 
vėtros. 

JAV vyriausybė ir mes visi, 
pravedame įstatymus regu
liuojančius alkoholinių gėri
mų naudojimą, saugų auto
mobilių vairavimą, saugias su
sisiekimo priemones, oro ir 
vandens taršą ir t.t. Bet dar 
kol kas niekas nepagalvojo 
apie įstatymų išleidimą arba 
būtinumą turėti apdraudą, ap-
saugojančią savininką nuo jo 
turto praradimo vandens ne
laimės — potvynių ir pan. at
vejais. Kiekvienas namo savi
ninkas turėtų patikrinti savo 
draudimą — kas apdrausta ir 
kiek, ir pridėti ar pakelti van
dens padarytų nuostolių ap
mokėjimą. 

Čia pateikiam kelis atvejus, 
į kuriuos kiekvienas namo sa
vininkas turėtų atkreipti dė
mesį. 

Jeigu jūs turite rūsyje van
dens pompą, reguliariai tik
rinkite ar ji veikia. Pompa 
turėtų bent vieną kartą 
mėnesyje veikti, nes kitaip ji 
gali „užšalti". Tą padaryti ga
lite pripildami vandens į pom-
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A-tA. 
PRANUI ANDREJAUSKUI 

mirus, jo žmonai MONIKAI, podukrai VIRGINIJAI, 
proanūkei LYDIJAI ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

Normalios šeimos sąlygomis, nuosavame name įsikūru^oje Anykščių Šv. Martyno vaikų sodyboje auga 14 
vaikų, nuo 5 iki 17 m. amžiaus Išgyvenę baisų gyvenimą, vaikai dabar globojami Elenos ir Aleksandro Ilgūnų. 
Priež Velykas vaikai buvo pakrikštyti. Juos užsienio lietuvių aukomis paremia „Saulutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. Nuotraukoje — Šv. Martyno vaikų sodybos augintiniai per savo krikštynas. 

pos šulinėlį. Jeigu į šulinėlį 
subėga besisunkiąs žemės 
vanduo, tą patikrinimą jums 
gali tekti atlikti labai sausais 
mėnesiais, kada visai nelyja. 

Pompos šulinėlis turi būti 
visada uždengtas, ir dangtis 
turi būti tiek stiprus, kad vai
kas negalėtų įkristi. 

Dauguma vandens pompų 
yra elektrinės. Kas atsitiks jei 
elektra išsijungs? Įsigykite 
baterįją. 

Baterįja paprastai veikia 
maždaug 4-6 valandas ir kai
nuoja arti 200 dol., o už darbą 
dar 75 dol. teks mokėti. 

Kitos rūšies baterijos yra va
romos benzinu, bet jos yra la
bai brangios — kainuoja dau
giau 3,000 dol. 

Jeigu namai stovi pakilioje 
vietoje, jiems iš viso nereikia 
vandens pompų. 

Žiūrėkite, kad kelias į jūsų 
garažą šalia namo nelinktų į 
namo sienos pusę, kad visuose 
namo šonuose žemė eitų nuo
laidžiai nuo jūsų namo. Patik
rinkite, kad nubėgimo vamz
džiai nebūtų užsikimšę, kad 
namo pamatai nebotų suskilę 
ir kad jūsų vandens nu
tekėjimo vamzdžiais vanduo 
galėtų gerai nubėgti. 

Šiandien dauguma turi 
aliarmų sistemą namuose, 
kuri praneša apie įsibrovėlį, 
gaisrą ir pan. Prie šios siste
mos, ar visai atskirai, galite 
įsivesti vandens pajutimo ir 
pranešimo aliarmo sistemą. 
Paprastas vandens aliarmo in
strumentas jūsų apylinkės 
namų taisymo parduotuvėse 
kainuoja maždaug 12 dol. 

Kada dėl vandens — vėtros, 
uragano ir pan. išsijungia 
elektra, tuojau pat išjunkite 

visus elektrinius įtaisymus; 
taip pat ištraukite iš sienos vi
sus elektros pratęsimo laidus, 
kad jie nesušlaptų. Televizijos 
ir stereo aparatai sugenda, 
kada jie sušlampa ir elektra 
vėl įjungiama. Jei elektriniai 
aparatai sušlapo, prieš įjun
giant elektrą juos reikia 
išdžiovinti. Po elektros išjun
gimo staigus-stiprus elektros 
srovės padavimas taip vadina
mas „surge„ gali sugadinti 
visus jūsų elektrinius 
aparatus. Apsisaugoti nuo to 
galima įtaisius specialų apa
ratą, kuris nelygų elektros 
srovės padavimą sukontroliuo
ja ir yra vadinamas „surge 
protector". Tai kainuoja maž
daug 300-500 dol. Žmonės, 
perkantieji senesnius namus, 
turi patikrinti visą elektros 
sistemą, kad ji būtų pritaikin
ta šių dienų poreikiams. 

APSEMTAS RŪSYS! 

Tie žodžiai kiekvienam na
mo savininkui sukelia baimę. 
Rūsiai apsemiami 3 atvejais: 
a. vandens pompa — ji nevei
kia, arba nepakankamai pajėgi; 
b. perpildyta apylinkės kana
lizacija ir nesvarus vanduo 
veržiasi į namų rūsius; c. van
duo, kuris veržiasi į rūsį per 
suskilusias grindis ir namo 
pamatus. 

Vanduo, jeigu jis veržiasi 
per namo pamatus,būna paly
ginant švarus, bet vanduo iš 
kanalizacijos yra nešvarus ir 
reikia būti labai atsargiam, 
kad neužsikrėstu mėtė įvai
riomis ligomis. 

Kada vanduo išbėga iš rūsio, 
išplaukite viską su stipriu 
bakterijas ir virusus naiki
nančiu muilu. 

Kada pradeda smarkiai lyti 
ir yra pavojus, kad gali ap
semti jūsų rūsį: 

1. Išjunkite elektros liniją 
einančią j rūsj; 

2. Išjunkite ir pakelkite 
aukščiau visus elektrinius 
aparatus; 

3. Išneškite kiek galite bal-
dų; 

4. Po medinių baldų kojomis 
padėkite aliuminio popieriaus. 

5. Išneškite daiktus, kurie 

sušlapę gali nudažyti grindis 
ar kilimus. 

6. Pakelkite ilgas užuolai
das, kad jos nesušlaptų. 

7. Išneškite visus brangius 
daiktus, kuriuos drėgmė gali 
sugadinti. 

Birutė Jasaitienė 

A.tA. 
JOHN J. THOMAS 

Gyveno Gulfport, FL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Par
ko apylinkėje. 

Mirė 1997 m liepos 24 d., 3:50 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 84 m. 
Nuliūdę liko: žmona Helen Pūkis, sūnus Kenneth, marti 

Maria, anūkai Paul Jason ir Michael Alexander, gyv. Dela-
ware, OH. Lietuvoje brolis ir sesuo bei jų šeimos, taip pat gi
minės ir draugai Amerikoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Kathy B. Thomas. 
Velionis buvo savininkas „Chateau Lounge". 
Laidotuves įvyks rugpjūčio 2 d., šeštadienį. Velionis John 

bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai, brolis, sesuo 

ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-99*4-7600. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA. 
CLEMENCE BASTYS 

Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo, Senelio ir Prosenelio, 
kurio netekome 1996 m. rugpjūčio mėn. 3 d., mirties sukaktį, 
šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. rugpjūčio mėn. 3 d., 
sekmadienį, 7:30 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionį Clemence savo maldoje. 

Nuliūdę: žmona Marija, sūnūs — Vaidotas, marti 
Edith, Alex, marti Rita, Jonas, marti Kathy, dukterys 
— Rima, žentas Ędward Plachecki, Rita, žentas Pat-
riek Curtis; broliai — Jonas, gyv. San Francisco, Pra
nas, žmona Danutė ir šeima Lietuvoje; taip pat anūkai 
ir proanūkai. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

N O V E M B E R 1 S R A E L T O U R 
Most inspirational tour to visit 

HOLY LAND 
November 10 to 19,1997 

Ten beautiful days, Holy Spirit filled, with tour 
hosts Stephcn Sumri and John Avanzine. 

Spend them in the best 5-star hotel. 
Pricc $1,895.00 

Rcgistration now until August 25. 
For information writc: 

Host Rama Alminauskas, 
P.O. Box 877, Bloomington, IN 47402 

UŽ S I P 1 R E N U M E R VOKITE 

i,r, VK"!i-.tt.,lis u/.sit'nio ln'tuvm dicnr.ištis 

AMERICA7V r » ^ \ , N & R O A D » I N C 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888 

NEVV OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bclmont/Laramie 
5150 VV. Belmont 
T d . 312-685-2020 

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

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. Milwaukee 
Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 Vi. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

PAVASARIO 
KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius $570 
Riga $570 
Tallinn $570 
Minsk $570 

| v iena puse 
Vilnius $380 
Riga $405 
Tallinn $405 
Minsk $380 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sekmadienį, rugpjūčio 3 
d.. 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje, 
kad ..Draugo" vasaros šventes 
svečiai galėtų „atiduoti, kas 
Dievo — Dievuir, ir kas 
..Draugo" — „Draugui", o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti, 
pasižmonėti ir pasilinksminti. 

„Draugo" administracija 
bus atidaryta ir veiks šį sek
madienį, rugpjūčio 3 d. Atsi
lankę į ..Draugo" vasaros šven
tę turės progos atnaujinti 
dienraščio prenumeratą. įsigy
ti vertingų knygų, kurių iš
pardavimas šiuo metu vyksta. 
Gera proga dabar už nupi
gintų kainą pasiųsti į Lietuvą 
grožines literatūros, kuri ten 
ypač laukiama. 

P a s a u l i o lietuviu, c e n t r o 
g e g u ž i n ė ruošiama rugpjūčio 
17 d. nuo 12 vai. centro sode
lyje. Skanus lietuviškas mais
tas , linksma, pramoginė muzi
ka, dainos, graži, sava aplin
ka. Šios gegužines pasisekimu 
rūpinasi, iš stovyklų sugrįžusi 
mūsų jaunesnė karta. Praleis-
kime tas kelias popietės va
landas malonioje draugų ir 
bičiulių artumoje. 

Su dovanomis „ D r a u g o " 
V a s a r o s šventei dienraščio 
administracijoje atsilankė E. 
Kantienė. Elena Druskienė. 
Aldona Pankienė. Apolonijus 
Tuskenis ir Vytautas Lazaus
kas . Mieliems rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame. 

„Baltic Bakery", jau daug 
metų „Draugo'' renginiams do
vanoja skanios lietuviškos 
duonos ir įvairių gardžių kepi
nių. Širdingai dėkojame ke
pyklos savininkams Algiui ir 
Vytautui Ankams už paramą 
„Draugui". Jų dovanomis vai
šinsime atsilankiusius į Vasa
ros šventę šį sekmadienį vyk
siančią Marijonų vienuolyno 
sode. 

La imik ia i „Draugo" Vasa
r o s šventei a tkel iauja ne t 
iš to l imesnių valstiju« Ačiū 
M. Braskienei. iš VVorcester, 
MA. už gražias rankų darbo 
dovanas laimėjimu stalui. 
Džiaugiamės skaitytojais, atsi
liepiančiais \ mūsų prašymą 
padėti dienraščiui. 

„Žiburėlio" Montessori 
l ietuviška mokyklėlė, vei
kianti PLC Lemonte. priima 
vaikučių registraciją naujie
siems 1997/98 mokslo me
tams. Vaikučiai iki 6 metų 
kviečiami Informacijai ir re
gistracijai kreipkitės i mo
kyklėlės vedėją Vidą Slap-
šienę. tel. 630-968-3057. 

Danutė Bindokienė, 
„Draugo" vyriausia redaktorė, 
pirmadienį, rugpjūčio 4 d. 
grįžta iš tikrai užtarnautų 
atostogų ir vėl su jos veda
mųjų pasigendančiais skaity
tojais dalinsis visiems aktua
liais reikalais ir mintimis. 
Malonu žinoti, kad dauguma 
skaitytojų jų laukia. 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje, su
sirūpinusi skurdžia lietuviškų 
mokyklų padėtimi Karaliau
čiaus krašte , stengiasi remti 
tenykščius mokinius ir pasi
šventusius idealistus mokyto
jus. Maž. Lietuvos Lietuvių 
dr-jos pirm. Vilius Trumpjo-
nas atsišaukia į visuomenę, 
kviesdamas jungtis į pastan
gas išlaikyti ir skleisti lietuvy
bę rusų valdomoje Maž. Lietu
voje. Aukas prašome siųsti: 
„Karaliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg, CT, 
N'aperville, IL 60540-7011. 

Vytautas ir Gražina Ka
mantai persikėlė gyventi \ 
kitą butą ir naujas adresas 
yra: Ironvvood Estates, 1107 
Pinevvood Drive NW, Grand 
Rapids MI 49544-7969, telefo
nas 616-791-7333, faksas 616-
791-7888, elektroninis paštas 
Vytk@aol.com 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 6 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
sveikatingumo paskaita, kal
bės Diana Plenienė, RN (HTP, 
BMTHP). Jos tema: „Papil
dytas senovės Rytiečių gydy
mo būdas, derinant jį su da
bartiniu Vakarų pasaulio svei
katingumo ir gydymo princi
pais*. Po paskaitos — bendri 
pietūs. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

Dienos išvyka \ Empress 
Riverboa t Casino, Joliet 
miestelyje, ruošia Vyresniųjų 
lietuvių centras, rugpjūčio 22 
d., penktadienį. Vyksime vėsi
namu ir visus patogumus tu
rinčiu autobusu. Išvyksime 
nuo „Seklyčios" — 7:45 vai. 
ryto; sugrįšime 3:30 vai. p.p. 
Maždaug 1 v. p.p. valgysime 
pietus, kurie įskaitomi į ke
lionės kainą. Norintieji šioje 
išvykoje dalyvauti, kviečiami 
registruotis asmeniškai arba 
tel. 773-476-2655, kur bus su
teikta daugiau informacijos. 

SKELBIMAI 

Danutė Vidžiūnienė ats
kubėjo į „Draugą" nešina do
vanomis Vasaros šventei. Jur
gis ir Danutė Vidžiūnai yra 
ilgamečiai „Draugo" skaityto
jai ir laikraščio gerove su
sirūpinę rėmėjai. Dėkojame. 

Lietuvos Vyčiai studentai šoka „Rolenderj" Museum of 
Čikagoje birželio 21 d. 

Contemporary Art (Šiuolaikinio meno muziejuje), 

T A L K I N I N K A I 
L I E T U V I Š K O S 

V E I K L O S 
T Ę S T I N U M U I 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba dėkinga vi
siems brightonparkieciams ir 
ne brightonparkieciams, auko
jusiems laimikius mūsų turge
liui Brighton Parko lietuvių 
Namų savininkų draugijos su
rengtoje mugėje liepos 25-27 
d. Ypač daug darbo įdėjo Ele
na Majauskienė, tuos visus 
laimikius ir traukimo bilie
tėlius paruošusi. Dėkojame 
gerb. kun. A. Puchenski, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos klebonui, paskolinusiam 
stalus, o Simui Naujokui, Pe
trui Peleckui ir Jonui Vyš
niauskui už juos atgabenu
siems į parką ir atgal. Daug 
ištvermės ir pasišventimo pa
rodė prie mūsų laimikių stalų, 
ypač karštomis dienomis iš
tvėrė, Ona Gradinskienė, E. 
Majauskienė, bei jų vyrai. Ka
zys Daulys aprūpino darbuoto
jus atgaiva ir saugojo, kad 
vėjas nenupūstų ar lietus nea-
plytų mūsų „prekes". Dė
kojame. 

Valdybos nariai dar vis ne
praranda ūpo ir energijos tęsti 
bendruomeninį darbą, vien dėl 
šitokio mūsų projektų rėmi
mo, kad gautomis lėšomis ga
lėtume ir toliau tęsti lietu
vybės darbą. Tačiau liūdnoka. 
kad ne visi supranta, ar neno
ri suprasti šio mūsų darbo tik
slo. Dvi su puse dienos „kepti" 
daugiau 100 laipsnių tempe
ratūroje nėra malonumas. Ši
toks darbas atliekamas idea
listų, besistengiančių išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje. Tik valdy
bos sunkiu darbu ir narių 
talka, bei aukomis galime pa
remti savo spaudą, radiją, 
švietimą ir kitų kultūrinių 
vienetu veiklą Todėl buvo 
malonu, kai pas mus sustoda
vo lietuviai, pamatę aukštai 

plevėsuojančia lietuvišką vė
liavėlę, žyminčią LB prekys
talį. 

Ne tik kaitra vargino festi
valio darbuotojus ir svečius. 
Šeštadieni ir sekmadienį lie
tus ankstokai privertė visus 
bėgti ieškoti pastogės. Laimin
gai lietuviai rado erdvią pasto
gę Standard Federal banko 
palapinėje, kur net ir per 
audrą Algimantas Bamiškis ir 
jo orkestras visus linksmino 
iki vėlyvo vakaro. Padėkos 
žodis ir šio banko vadovybei, 
kad ypač nuo kaitrios saulės ir 
lietaus turėjome puikią pasto
ge-

Reikia pastebėti, kad šitokių 
mugių populiarumas yra 
žymiai sumažėjęs kas paste
bėta ir Brighton Parke. Žino
ma, daug įtakos tam turi ir 

oras. Jeigu būtų ruošiama 
anksčiau vasarą, gal nebūtų 
taip labai karšta ir atvyktų 
daugiau žmonių. Be to, ir ren
gimo komitetas turėtų geriau 
jį garsinti, pakviesti versli
ninkus prekiauti, rašyti kita
taučių spaudoje ir parapijos 
žiniose. 

Seniau čia vykdavo įvairių 
grupių pasirodymai su pro
gramomis. Dar ir dabar atsi
rastų vienetų, norinčių save 
pagarsinti, parodyti ir dėl to 
mielai dalyvautų. Svečiams 
būtų įdomiau ir maloniai 
pabūti gamtoje ir pabendrauti 
su draugais. Taigi, esame 
dėkingi ne vien tiktai valdy
bos talkininkams, bet ir ap
lankiusiems mūsų stalą 
Brighton Parko mugėje. 

Salomėja Daulienė 

Balzeko liet .vių k u l ; M muziejuje buvo surengta Eleanor Zapolis 
piešinių paroda. Parodai pasibaru- dailininke padovanojo muziejui 
vieną sav dirbu. Nuotraukoje: Eleanor Zapolis ir Stanley Balzekas. Jr. 

Linksmai nusiteikė tl ilvviai PLC ereeuzinėie 

Labai s v a r b u s Pasau l io 
lietuvių c e n t r o r eng inys , 
„Moters savaitgalis", vyks š.m. 
spalio mėn pabaigoje. Norime 
paprašyti, ei kas turite kokių 
pasiūlymų, naujų minčių, pa
sidalinkite su mumis. PLC 
renginių komitetas laukia jū
sų įnašo. 

IŠ ARTI IR TOLI 
NETIKOME ANELĖS 
DRAGŪNE V1ČIENĖS 

A a . Anelė Dragūnevičienė, 
mirė š.m. liepos 21 d., sulau
kusi 93 metų. Anksčiau gyve
nusi Hartford, CT, keletą 
metų gyveno pas dukrą Au
dronę Pakštienę Virginijos 
valstijoje, netoli VVashington, 
DC. Velionė buvo LB narė, 
kiek galėjo, dalyvaudavo lietu
viškose Mišiose, Kaziuko mu
gėse, skautų židiniečių suei
gose, minėjimuose ir kt. Labai 
mylėjo savo Šeimą, taip pat 
daug meilės skyrė vargstan
tiems Lietuvos vaikams, dos
niai remdama skaučių židi-
niečių siuntas našlaičiams 
Lietuvoje Velionė palaidota 
Hartforde. 

Birutė J a sa i t i enė 

Stanley Balzekas, Jr., Lie
tuvių Kultūros muziejaus Či
kagoje steigėjas, „Draugo" Va
saros šventės laimėjimams pa
dovanojo gražių laimikių. 
Nuoširdus ačiū! 

Bronius Nainys sekma
dienį, rugpjūčio 10 d., tuoj po 
šv. Mišių, PL centro salėje, Le
monte, papasakos savo įspū
džius apie pirmą kartą Vil
niuje įvykusį DC Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimą. 
Bus užkandžiai ir kavutė. Visi 
kviečiami atvykti ir pasiklau
syti. Pranešimą ruošia LB Le-
monto apylinkės valdyba. 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

10.00 dol. M.S. Newson, Los 
Angeles, CA; Ona Rudaitis, 
Pompano Beach, FL. 
Lukoševičius V., Baleišis A., 
Reivytis A., Bulgaris Dalia, 
Pranevičius Mykolas, Motušis 
Bronė, Šmaižys Stanley, Mer
kelis T., Pakalnis Vytautas, 
Regis Audrius, Pivoriūnas 
Juozas, Morkūnas J. 

Esame nuoširdžiai dėkingi 
už paramą! 

x N o r i u p i r k t i ar pasisko
linti dr. J . Totoraičio išeivijoje 
išleistos Sūduvos -Suva lk i jo s 
istorijos a b u t o m u s . J . Ru
dzevič ius , 3308 Wood Ter, 
Los Ange le s , CA 90027. TeL 
213-661-3119 (galima palikt 
žinutę). 

(sk) 

x „Žiburėlis", l i e tuv ių 
Montessori m o k y k l ė l ė , šiuo 
metu priima naujų mokinių 
registraciją. Dar yra vietos po
pietinėje pamainoje. Dėl infor
macijos skambinki te vedėjai 
Vidai S lapš i ene i , t e l . 630-
968-3057. 

(sk) 
r x ~ G a l i u p a d ė t i legafiaTj 
gauti „SOC. S E C U R m r , 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, teL 
1-708-246-8241. • 

(sk). 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į M u t u a l F e d e r a l 
Sav ings , 2212 W e s t Cermak i 
Road. TeL (312) 847-7747. 

(sk) 

x D ė m e s i o rad i jo k lausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi-
gan ar V/isconsin valstijose, | 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSME, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua-
nian N e w s R a d i o , P O Box 
1161, Oak P a r k , IL 60304. 
Red. tel . 708-386-0556. 

(sk) 

x TRANSPAK praneštu 
„1529 m. buvo sudaryta Pa
langos seniūnija, kuriai prik
lausė ir Šventoji su uostu. At
plaukdavo anglų, olandų, šve
dų laivai, a tveždavo audinių, 
ginklų, geležies, druskos, iš
veždavo javus , l inus, medų, 
kailius". P i n i g a i , s iunt in ia i 
ir k o m e r c i n ė s s i u n t o s į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629 . Tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

x A a . A n e l ė s Dragūnevi -
č ienės , sulaukusios 93 metų 
ir mirusios š.m. liepos 21 d. 
draugai, pagerbdami jos atmi
nimą, aukojo Lietuvos našlai
čiams: $50 Antanas Dundzila 
McLean, V A $ 3 0 Teresė ir Al
gimantas Landsbergiai, Upper 
Marlboro, MD; $25 Regina ir 
Bronius Galinaičiai, Annapo-
lis,MD, Aldona ir Stepas Kin
durys, Brookeville, MD,Jose-
phine ir Charles H. Porter, 
Great Falls, V A $ 2 0 Joana M. 
Vaičiulaitienė, Bethesda, MD; 
Ona Siliūnienė, Alexandria, 
VA Nyolė Grinienė, Alexan-
dria, VA, Aidis, Ramunė ir 
Aloyzas, Bethesda, MD, Aldo
na ir Stasys Bačkaičiai, Great 
Falls, V A Meilė ir Tadas 
Mickai, Springfield, V A $15 
Mara ir Kazys Almenai, Col-
lege Park, MD; $ 1 0 Vida Ce-
jauskienė, Fairfax, VA. Naš
laičių vardu reiškiame užuo
jautą velionės dukrai Audro
nei Pakštienei ir visiems arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lie tuvos Naš la ič ių 
globos" k o m i t e t a s , 2711 W. 
71 SU, C h i c a g o , IL 00829. 

(sk) 

x Pr ieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų. pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 

. įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai. 
TeL 312-233-6335. 

(sk) 

x D ė m e s i o , l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Pats pigiausias telefo
n i n i s ryš i s su Lie tuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBER-
LINK. Minutė į Lietuvą t ik 
62 cen ta i kada beskambin-
tumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų. 
Informacija lietuviškai 708-
386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 4 
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLINK. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VTDEO 3533 S. Archer Ave., 
Ch icago , IL 60609. TeL 773-
927-9091. Sav. Pe tras Ber
n o t a s . 

(sk) 

x I e škau B e n e d i k t o Si
m o n a i č i o , Adomo sūnaus, 
gim. Lietuvoje, Raudonpamu-
šio km., Linkuvos valse. Jis, 
arba apie jį žinantieji, prašomi 
rašyti: Antanas Algis Gai-
r ion i s , JPruši" p-n, Livber-
ze , Je lgava , LV 3014 Lat-
v ia . 

(sk) 

x Ba l t i c Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
n. . Tel . (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

x Automobi l io , n a m u ir li
g o s d r a u d i m a s atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A Lauraitį, A 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedz ie Ave„ Evergreen 
Pk^ EL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

(t/2 bl. į iiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 775-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport, 11.60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

! 

H M Vaaan 

mailto:Vytk@aol.com



