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Vyriausioji rinkimų komisija 
pradėjo registruoti kandidatus 
Vilnius , spalio 2 d. (.Elta) 

— Ketvirtadienį Lietuvoje ofi
cialiai pradėta kelti kandida
tus į Lietuvos prezidentus. 
Pretendentai i valstybės vado
vo postą galės būti iškeliami 
penkiolika dienų — iki spalio 
17-osios. 

Asmenų, kurių kandida
tūros keliamos į prezidentus 
pareiškimai, jų pasai, daugiau 
kaip 4,000 litų užstato kvitai 
bei dokumentai, kad preten
dentams nėra teisinių kliūčių 
kelti savo kandidatūrą bus 
priimami Vyriausiojoje rin
kimų komisijoje (VRK). 

J a u ketvirtadieni visus rei
kiamus dokumentus žada pa
teikti penki asmenys, ketinan
tys kandidatuoti. Tai — 
Nacionalinio judėjimo „Už de
mokratinę Lietuvą" vadovas 
Seimo narys Rimantas Smeto

na, gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus, teisininkas Artūras 
Paulauskas, Reformų partijos 
pirmininkas Algirdas Pilvelis 
ir telekompanijos „Tele-3" 
įkūrėja Liucija Baškauskaitė. 
Penktadienį komisijai ketina
ma įteikti paraišką kandidatu 
į prezidentus registruoti Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) vadovą Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. 

Pagal Prezidento rinkimų 
įstatymą per tris dienas nuo 
paraiškos pateikimo VRK turi 
išnagrinėti gautus dokumen
tus ir išduoti pretendentui 
parašų rinkimo lapus arba 
motyvuotai jų neišduoti. Ga
vusieji šiuos lapus pretenden
tai iki lapkričio 6 dienos, su
rinkę ne mažiau kaip 20,000 
rinkėjų parašų, turi juos 
grąžinti VRK. 

L. Baškauskaitė neskuba 
atsisakyti Amerikos pilietybės 
Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentės posto 
ket inanti siekti Liucija Baš
kauskai tė nežada iš anksto at
sisakyti savo antrosios, JAV 
pilietybės. 

„Amerikos pilietybės nelai
kau kliūtimi man siekti Lietu
vos prezidentės posto", Vy
riausiajai rinkimų komisijai 
sakė L. Baškauskaitė. 

Penktadienį ji komisijai pri
statė papildomus, pastarųjų 
metų gyvenimą Lietuvoje liu
dijančius dokumentus — ke
lionių į užsienį grafikus, Lie
tuvoje gauto darbo atlyginimo 
pažymas. 

Nuo 1989 m. Lietuvoje gyve
nant i JAV antropologijos pro
fesorė L. Baškauskaitė Lietu

vos pilietybę yra gavusi išim
ties tvarka, tokiu pat būdu 
Lietuvos piliečiais yra tapę ir 
t rys į mamos gimtinę grįžę gy
venti jos vaikai. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė BNS, kad 
pretendentui į prezidentus už
tenka patvirtinti, kad priesai
ka užsienio valstybei netrukdo 
j a m siekti Lietuvos vadovo 
posto. 

L. Baškauskaitė žurnalis
t ams sakė, kad ji viską daran
ti „iš eilės", ir dėl Amerikos pi
lietybės spręs, kai tam ateis 
laikas. 

„Pirmiausia siekiu būti įre
gistruota ir surinkti 20,000 
parašų", sakė ji. 

G. Vagnorius smerkia 
kaltinimus V. Landsbergiui 

Vi ln ius , spalio 2 d. (Eltai 
Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius pasmerkė vie
šus įtarinėjimus dėl Seimo va
dovo Vytauto Landsbergio ga
limų ryšių su sovietų KGB, 
pavadinęs juos „šiurkščiu iš
puoliu". 

„Prieš Vytautą Landsbergį 
— Nepriklausomybės atkū
rimo vadovą — asmeniniais ir 
politiniais tikslais daromas 
šiurkštus išpuolis, paremtas 
priešiško sovietinio saugumo 
karininkų kaltinimais", sako
ma ketvirtadienį paskelbtame 
premjero pareiškime. 

G. Vagnorius yra V. Lands
bergio vadovaujamos konser
vatorių partijos valdybos pir
mininkas. 

G. Vagnorius mano, kad 
įtarimai dėl Seimo pirmininko 

„ne tik žeidžia tūkstančių 
žmonių jausmus, bet ir provo

kuoja visuomenėje nesantai
ką, vienas kito įpainiojimą į 
dešimtmečiais prieš Lietuvą 
regztą 'voratinklį'". 

Spaudoje, politiniuose sluok
sniuose ir visuomenėje kilo 
didelis pasipiktinimas, kai, 
pasak spaudos, speciali Seimo 
komisija gavo buvusių KGB 
pareigūnų liudijimus, neva V. 
Landsbergis 6-ajame dešimt
metyje bendradarbiavo su šia 
represine sovietų struktūra. 

Tačiau komisijos pirminin
kas Algimantas Sėjūnas pa
reiškė, kad komisijai pateikta 
t ik vieno buvusio KGB pulki
ninko apklausos medžiaga, 
kuri , jo vertinimu, negali būti 
laikoma dokumentu. 

V. Landsbergis yra ne kartą 
padaręs griežtų pareiškimų, 
smerkiančių sovietų saugumą 
ir su juo kolaboravusius asme
nis. 

* „Respublikos" pateiktais 
„Baltijos tyrimų" duomenimis, 
visuomenė labiausiai pasitikti 
Lietuvos žiniasklaida. Šia in
stitucija pasitiki 72 proc. vi
suomenės narių, tačiau palygi
nus su rugpjūčio mėnesiu, jų 
sumažėjo 1 proc. Antroje vie
toje yra bažnyčia. Ja pasitiki 
65 proc. visuomenės, per 
mėnesį pasitikinčių sumažėjo 
6 proc. Trečioje vietoje žmonių 
pasitikėjimą turinti institucija 
yra savivaldybės — 38 proc. 
Jomis pasitikinčių skaičius 
nepasikeitė. 

* Nedarbas Lietuvoje 
spalio 1-ąją buvo 5,6 proc. Paly
ginti su rugsėjo mėnesiu, ne 
darbas padidėjo 0,2 punkto, ir 
ta i buvo didžiausias jo augi
mas šiais metais. 

Nuo metų pradžios nuolat 
mažėjęs, nedarbas pirmą kar
tą kiek padidėjo rugpjūčio 
mėnesį — rugsėjo 1-ąją jis 
buvo 5,4 proc. 

Rugpjūčio 23 d. 1939 me
tais buvo pasirašyta SSRS ir 
Vokietijos sutartis (Molotovo-
Ribbentropo paktas), nulėmu
si liūdną Lietuvos likimą. 

Sią vasarą prasidėjo Tarptautint-s Policijos sąjungo- ;r I.irtuvos Vidaus retkaJų ministerijos įstaigų bendra
darbiavimas. Čikagos Policijos departamento pareigūne Uiane Moss, kartu su Australijos, Arizonos, Floridos ir 
New Yorko policijos departamentu atstovais lankėsi Ln tuvos policijoje ir ta proga Lietuvos Vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis jai įteikė policininko kepure, kurią ji čia rodo žurnalistams. 
Nuotr.: Čikagos Policijos draugijos iždininkas Al Barški 'kairėje), Čikagos Policijos departamento pareigūnė 
Diane Moss, Policijos draugijos pirmininkas Bill Nolan. 

Lietuva apsisprendė naudoti ES 
paskolas 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 
— Trys Lietuvos komerciniai 
bankai gaus teisę skirstyti li
kusią Europos Sąjungos pas
kolos dalį bei jau grįžusias 
paskolos lėšas. 

Tačiau tokia teisė jiems bus 
suteikta tik po to, kai bus gau
tas Europos Komisijos pritari
mas. 

Valstybinė užsienio paskolų 
komisija rugsėjo mėnesį apsi
sprendė toliau naudoti ES 
paskolas, nors buvo svarstoma 
galimybė jas dabar grąžinti. 
Vyriausybei pasiūlyta trims 
bankams paskirstyti 8, 9 mln. 
ekiu (39,25 mln. litų). 

Didžiausią sumą — 5 mln. 

ekiu — siūloma skirti Vil
niaus bankui, 2.8 mln. ekiu — 
„Hermiui" ir 1,1 mln. ekiu 
Šiaulių bankui. 

Bankus rekomendavo Lietu
vos bankas, be to, jie patys pa
geidavo skirstyti ES lėšas. 

Jei Europos Komisijos 
sprendimas bus teigiamas ir 
vyriausybė pritars, bankams 
paskolos bus suteiktos penke
riems metams už maždaug 
6,8-7,75 proc. metų palūkanų. 

Paskolos bus skiriamos fi
nansuoti smulkaus ir viduti
nio verslo projektus. 

Finansų ministerija jau ren
gia atsakymą Europos Komisi-

Rusijos prezidento kaltinimai 
valstybės Dūmos deputatams 
Maskva, spalio 3 d. (BNS) 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin penktadienį apkaltino 
valstybės - Dūmos deputatus 
mėginimu suardyti Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizitą į Maskvą, kas galėtų pa
kenkti šalies tarptautiniam 
autoritetui. 

Kaip įprasta per radiją 
kreipdamasis į tėvynainius, B. 
Jelcin teigė, kad „Valstybės 
Dūma mielai imasi klausimų, 
kurie nesusiję su įstatymų lei
dimu". 

„Deputatai nuolat ir nekva

lifikuotai kišasi į užsienio poli
tiką. Tai labai komplikuoja 
Rusijos santykius su kitomis 
valstybėmis, pakerta šalies 
tarptautinį autoritetą", pabrė
žė B. Jelcin. 

Pasak jo, rdeputatai mano: 
kaimynams būtinai reikia 
šaukti, dėstyti kokias nors 
savo kraštutines patriotines 
pozicijas. Ir visiškai nemąsto 
apie padarinius". 

„Taip dėl deputatų kaltės 
grėsmė iškilo Lietuvos prezi
dento Algirdo Brazausko vizi
tui. Mes su juo turime pasi-

„AntiNATO" ragina B. Jelcin 
griežtinti santykius su Lietuva 

Maskva, spalio 3 d. (Inter-
fax-BNS) — Rusijos valstybės 
Dūmos deputatų susivieniji
mas „AntiNATO" penktadienį 
paragino prezidentą Boris Jel
cin sugriežtinti santykius su 
Lietuva. 

Jeigu Rusijos prezidentas 
„nusprendė užimti tokią griež
tą poziciją santykiuose su bro
liška Baltarusija, jis turi būti 
nuoseklus ir tokios pat griež
tos pozicijos laikytis santy
kiuose su Lietuva", sako
ma penktadienį išplatintame 
„AntiNATO" pareiškime. 

Deputatų nuomone, „visiš
kai nepriimtinas Kremliaus 
išpuolis prieš Baltarusiją — 

kone vienintelę Rusijos sąjun
gininkę prieinantis NATO 
plėtrai". 

Drauge pareiškimo autoriai 
stebisi, kad B. Jelcin „pasi
ryžęs priimt Algirdą Bra
zauską — prezidentą šalies, 
kuri aktyviai siekia suartėti 
su NATO, atmeta Rusijos 
siūlomas saugumo garantijas, 
reiškia jai teritorines pretenzi
jas". Planuojama, kad A. Bra
zausko vizitas įvyks spalio 23-
25 dienomis. 

Pasak pareiškimo, Lietuvos 
vadovybė „šiurkščiais polici
niais metodai- persekioja Ru
sijos piliečius' 

jai , paprašiusiai informacijos 
apie visas įmones, kurioms iki 
šiol buvo paskirstytos ES pas
kolos. Finansų ministerijos 
tarptautinio departamento di
rektoriaus pavaduotoja Rūta 
Skyrienė BNS sakė, jog infor
macija bus išsiųsta spalio 
mėnesį, o atsakymą tikimasi 
gauti dar šiais metais. 

R. Skyrienė mano, jog Euro
pos Komisijos atsakymas bus 
teigiamas, ir bankai galės 
naudoti pinigus. 

1993 metais ES skyrė Lietu
vai 50 mln. ekiu, o 1995 me
tais — dar 25 mln. ekiu leng
vatines paskolas. 

Visas paskolas Europos Są
jungai Lietuva turi grąžinti 
2000-2002 metais. 

rašyti kelias sutartis, tarp jų 
— Lietuvos ir Rusijos val
stybės sienos sutartį. Tačiau 
deputatai nusprendė pareikšti 
mūsų kaimynams teritorinių 
pretenzijų", sakė B. Jelcin. 

J i s priminė, jog taip įvyko 
ne pirmą kartą. „Buvo tai Kry
mas, tai Sevastopolis, dabar 
j au — Baltijos šalis". Ir nepai
san t to, kad Europoje galioja 
po karo nustatytų sienų ne
pažeidžiamumo principas. Ne
paisant to, kad mūsų vyriau
sybės sureguliavo visus gin
čijamų teritorijų klausimus. 
Taigi, kaip tai suprasti?", 
klausė prezidentas. 

Oficialiai paskelbta, kad A. 
Brazausko vizitas į Maskvą 
įvyks spalio pabaigoje. 

Praėjusį penktadienį val
stybės Dūmos patvirtintoje re
zoliucijoje buvo skelbiama, 
kad Rusijos ir Lietuvos vals
tybės sienos sutarties pasi
rašymas atimtų Rusijos teises 
į Klaipėdos kraštą. 

* Liepos mėnesą Lenkiją 
nuniokojusio potvynio padary
ta žala įvertinta 10 mlrd. Len
kijos zlotų (2,9 mlrd. JAV do
lerių), penktadienį pareiškė 
atsakingas už potvynio pada
rytos žalos likvidavimą, mini
s t ras Andrzej Pilat. 

Liepos mėnesio pradžioje 
Lenkiją užtvindė didžiausias 
per kelis šimtmečius p"t> - :us. 
Vandens stichija nusinešė 54 
žmonių gyvybes, daugiau nei 
140,000 gyventojų liko be pa
stogės. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis 8\'S. Reuter, DPA, AP, Ir.terfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Maskva. Rusijos ir Čečėnijos derybos vel atsidūrė akla
vietėje, trečiadienį konstatavo skirtingų pažiūrų Rusijos vai- -
stybės Dūmos deputa ta i . 

Pasak provyriausybinės frakcijos „Mūsų namai — Rusija" va
dovo Aleksandr Šochin, buvo mėginama derėtis su čečėnais, 
nekeliant k lausimo dėl Čečėnijos s ta tuso, kurį, remiantis 1996 
m. Chasavjurt susi tar imais . numatoma svarstyti tik po 2001 
metų. 

A. Šochin vadovauja Rusijos darbo grupei, rengiant Rusijos ir 
Čečėnijos sus i ta r imą dėl bendros ekonominės erdvės. 

Tačiau, A. Šochin teigimu, „svarstant įvairiausius ekonomi
nius klausimus, nuolat iškildavo politiniai jų klausimai". Čia 
mes ir supra tome, jog ats idūrėme aklavietėje, nes Čečėnija 
reikalavo, kad pirmasis kiekvieno dokumento straipsnis būtų 
susietas su Čečėnijos nepriklausomybe ir suverenumu, kad Ru
sija tai pripažintų ir užmegztų diplomatinius santykius", sakė 
jis. 

Pasak Dūmos frakcijos vadovo, „Maskva laikosi pozicijos eiti 
mažais žingsneliais, spręsti konkrečius reikalus, nekeliant 
statuso klausimo". 

Tačiau, A. Šochin žodžiais, „Čečėnijos vadovybė, taip pat vice
prezidentas Vacha Arsanov, daro viską, kad padėtis pa
sunkėtų". 

„Akivaizdu, kad Čečėnijoje yra jėgų, kurioms derybos nerei
kalingos", mano depu ta tas . 

„Čečėnija nepasit ikėjo ir nepasitiki Kremliaus valdžia.todėl 
klausimą kelią ta ip griežtai ir kategoriškai", sakė jis 
trečiadienį interviu radijo stočiai „Echo Moskvy". 

Lisabona. Portugalijos URM atstovai patvirtino paramą Eu
ropos Sąjungos plėt imui ir pažadėjo „atidžiai išnagrinėti" Lie
tuvos a rgumentus dėl derybų pradžios 1998 metais. 

Pasikeit imas nuomonėmis apie plėtros procesą įvyko per Lie
tuvos pasiruošimo deryboms su E S delegacijos vadovo Gedimi
no Šerkšnio ir Portugalijos URM Bendrijos reikalų departa
mento di rektor iaus Fe rnande Pereir susitikimą Lisabonoje. 

G. Šerkšnys pr i s ta tė Lietuvos ver t inimus apie liepą paskelb
tas rekomendacines Europos Komisijos išvadas, kuriose Lietu
va neminima t a r p pirmųjų šešių kandidačių pradėti narystės 
derybas kitų metų pradžioje. 

Lietuva mano, kad tokia Europos Komisijos išvada yra klai
dinga, nes pagr įs ta pasenusių ekonominių rodiklių analize. 

Tokią Lietuvos nuomonę G. Šerkšnys j au pristatė daugelyje 
ES sostinių Europos šiaurėje ir vakaruose, kur reiškiama dau
giau simpatijų Lietuvos siekiams pradėt i derybas drauge su 
pirmosiomis kandidatėmis . Tuo t a rpu Pietų Europa dėl savo 
žemės ūkio interesų laikoma didžiausiu plėtros šiaurės krypti
mi stabdžiu. 

Lietuva dabar siekia, kad ES viršūnių susitikime Liuksem
burge gruodžio mėnesį būtų įvardinta ka ip šalis, su kuria na
rystės derybos bus pradėtos 1998 metais , bet nebūtinai jų 
pradžioje. 

Varšuva. Prancūzijai neskubant sugrįžti į Šiaurės Atlanto 
s-gos karinį sparną, Lenkija turi nemažai galimybių sustiprinti 
savo vaidmenį, kai ji taps NATO nare , ketvirtadienį rašo Len
kijos spauda. 

Pasak „Zycie Warszawy", „Lenkija turi daug galimybių suvai
dinti svarbią rolę NATO, jeigu Prancūzija ir toliau mano pasi
likti už integruotų Šiaurės Atlanto pakto struktūrų". 

Dienraščio teigimu, tokia mintis peršasi po NATO šalių g , _ ,>-
bos ministrų neformalaus susit ikimo Mastricht, Olande e, 
kur buvo pakvies tas ir Lenkijos gynybos ministras S t an i i l cv 
Dobrzanski. 

Laikraščio nuomone, „pritrūkus prancūzų, lenkų karininkai 
užims daugiau vietų NATO". 

Pasak praneš imų, Paryžiaus a t s i sakymas dalyvauti NATO 
struktūrose, gali turėt i ir nemažos politinės naudos. Prancūzai 
be didelio entuziazmo žiūri į Lenkijos pakvietimą dalyvauti de
rybose dėl narys tės Šiaurės Atlanto pakte , laikydamiesi nuo
monės, jog ^Lenkij a yra pernelyg proamerikietiška" rašo „Zycie 
Warszawy". 

Prancūzija išstojo iš NATO kar inės s t ruktūros 1966 metais 
dėl JAV karinio dalyvavimo „šaltojo karo" metu, tačiau 1995 
metų pabaigoje netiesiogiai pareiškė esant i pasiruošusi prisi
jungti prie a tnauj intos s-gos. 

Maskva. Buvęs Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Alek
sandr Lebed, „be abejonės, ketina dalyvauti prezidento rinki
muose 2000 metais". 

Jis pareiškė, kad „ramiai ir metodiškai rengiasi rinkimams 
vidaus ir užsienio kryptimis". 

Kalbėdamas apie pirmojo vicepremjero Boris Nemcov pa
reiškimą nedalyvauti prezidento rinkimuose, A. Lebed 
pažymėjo, kad „tai — žaidimas" ..Nemcov miega ir sapnuoja 
esąs prezidentas", sakė generolas. 

A. Lebed vėl pareiškė nuomonę, kad Rusijos prezidento rin
kimai įvyks iki 2000 metų. 

* S u o m i j o s f a r m a k o l o g i 
j o s susivienijimo „Tamro" at
stovė Baltijos šalyse bendrovė 
„Pharma" per aštuonis šių 
metų mėnesius, palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu pernai, 
produkcijos pardavimą Balti
jos šalyse ir Šiaures-Vakarų 
Rusijoje padidino 70 proc. iki 
200 mln. Suomijos markiu. 

KALENDORIUS 
S p a l i o 4 d.: Šv. Pranciškus 

Asyžietis (1182-1226); Aura, 
Eivyde. Gailius. 

S p a l i o 5 d.: Placidas. Edvi
nas . Gale. Upinė. Gildą. Kari-
t ina. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


, DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio mėn. 4 d. 

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 . . . 

DAUMANTO - DIELININKAIČIO 
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 

KUOPA 
Daumanto Dielininkaičio 

jaunųjų ateitininkų kuopa vei
kia Lemonte. Ji apima Čika
gos ir jos priemiesčių jau
nučius ir jaunius (pradžios 
mokyklos mokinius). Jaunučių 
Ateitininkų sąjunga siekia ug
dyti narių gyvą bei veiksmin
gą tikėjimą, sąmoningą lietu
vių tautos meilę, šeimos reikš
mingumo sampratą, artimo 
meilę ir gerą mokymąsi. 

Bendroji informacija 

1. Susirinkimų laikas ir 
vieta 

Susirinkimas vyksta daž
niausiai pirmą mėnesio sek
madienį, Ateitininkų namuo
se, 12590 Archer Ave. (Bus 
pranešama jei planuojame ki
tą dieną sueiti). Renkamės po 
9 vai. Vaikų Mišių, kurios 
vyks Pal. J. Matulaičio misi
joje. Susirinkimai prasidės 
truputį po 10 vai. ryto ir tęsis 
iki maždaug 11:45 vai. r. 

2. Susirinkimų pobūdis 
Kiekvieną susirinkimą pra

dedame visi kartu bendra 
malda, himnu ir pranešimais. 
Po to skirstomės į būrelius su 
savo vadove/vadovu ir tęsiame 
dienos programą. Dienos pro
grama-pritaikyta prie parink
tos metinės temos ir įvairiems 
metų laikotarpiams. Į kiekvie
ną susirinkimą įjungiama 
ateitininkiškoji ideologija 
(mintys, svarstymai), o prie to, 
užsiėmimai, darbeliai, žaidi
mai ar sportas. Kartais bū
relis gali vykti iškylon atski
rai nuo kuopos. Kiekvieno su
sirinkimo gale būna vaišės 
vaikams. 

3. Uniforma 
a. Vaikai į susirinkimą atei

na uniformuoti: mergaitės — 
balta palaidinukė (bliuskutė), 
pilkas sijonas, berniukai — 
balti marškiniai, pilkos kel
nės. 

b. Ypatingomis progomis dė
vima pilna uniforma: berniu
kai — tautinis kaklaraištis, 
visi — tamsiai mėlynas švar
kas ar megztinis. 

4. Veiklos būreliai 
Veikiame šešiuose būre

liuose, kuriuose nariai yra su
skirstyti pagal amerikietiškos 
mokyklos skyrius. Kiekvienas 
būrelis turi savo atskirus va-
dovus.-es. 

5. Vaišės 
Kiekvienam susirinkimui 

kelios šeimos bus (iš anksto) 
prašomos atnešti vaikams už
kandžių AtnoSantieji vaišes 
prašomi prisidėti prie tos die
nos vaišių tvarkymo. 

6. Pagalba mielai laukia
ma 

Vaikams labai smagu, kai jų 
tėvai dalyvauja ir prisideda, o 
padedančių rankų, naujų 
idėjų ir patarimų visados lau
kiama. Bus progų, kai tėvai 
bus prašomi pagalbos prisidėti 
prie veiklos. 

7. Kavutė 
Raštinėje visada būna kavos 

tėvams, susirinkimo metu pa
siliekantiems vaikų laukti. 
Tai puiki proga valandėlę tar
pusavyje padraugauti, pasi
šnekėti ir pasivaišinti. Kvie
čiame!! 

Daumant 
Dielininkaičio kuopos 

vadovybė 

Gausus vadovų būrys šiais 
1997/98 veiklos metais vado
vauja Daumanto-Dielininkai-
čio Jaunųjų Ateitininkų kuo
pai. 

Pirmojo būrelio — darželio 
ir pirmo skyriaus vaikų vado
vai yra: Laima Aleksienė, 
Austė Ringutė, Vika Gylytė ir 
padėjėja Audra Adomėnaitė. 

Antrajam būreliui — antro 
skyriaus vaikams vadovauja: 
Aras Jonikas, Viktutė Sušins-
kaite, ir padėjėja Aušra Noru-
šytė. 

Trečiajam būreliui, kurį su
daro trečio, ketvirto ir penkto 
skyriaus mergaitės, vadovau
ja: Stefa Vaznelienė, Loreta 
Guziec ir padėjėja Ada Valai
tytė. 

Ketvirto būrelio, kurį sudaro 
trečio, ketvirto ir penkto sky
riaus berniukai, vadovai yra: 
Saulius Čyvas ir padėjėjas To
mas Kuprys. 

Penkto būrelio (šešto, sep
tinto, aštunto skyriaus mer
gaitės) vadovės yra Vakarė 
Valaitienė ir padėjėja Audra 
Kazlauskaitė. Šešto būrelio 
(šešto, septinto ir aštunto sky
riaus berniukai) vadovai yra 
Pranas Pranckevičius ir Liu
das Kuliava. 

Kuopos globėjos — Rasa 
Kasniūnienė ir Dainė Quinn. 

Dainė Quinn 

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 
KUOPOS VEIKLA 

Mūsų kuopos pirmas rudens 
susirinkimas įvyko š.m. rug
sėjo 7-tą dieną. Visi jaunučiai 
atvyko į Ateitininkų namus. 
Mūsų globėjos yra Rasa Kas
niūnienė ir Dainė Quinn. Jos 
supažindino su vadovais ir 
būreliais. 

1997 m. Jaunųjų Ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos Dainavoje dalyviai ir dalyvės. 

SĖKMINGA JAS VASAROS 
STOVYKLA 

Šių metų liepos 8-19 d. 
„Dainavoje" vyko Jaunųjų 
Ateitininkų sąjungos vasaros 
stovykla. Stovyklos programos 
koordinatorės buvo: Ona Dau
girdienė, Laima Garbonkienė, 
Živilė Vaitkienė ir Lidija Rin-
gienė. Sekretorės ir iždininkės 
pareigos teko Danai Gylienei. 
Visos JAS C V-bos narės. 

Stovyklos vadovybę sudarė 
vyriausia vadovė Ona Daugir
dienė, vyr. berniukų vadovas 
Marijus Gudinskas, vyr. mer
gaičių vadovė Rūta Mikulio-
nienė ir kapelionas kun. Algis 
Gudaitis. Mergaičių būreliams 
vadovavo Monika Gylytė, 
Kristina Kliorytė, Austė Rin
gutė, Kristina Stankutė, Vik
tutė Sušinskaitė, Rūta Švar
caitė ir Aleksa Valiulytė. Ber
niukų būreliams vadovavo Ta
das Bartkus, Aras Jonikas, 
Matas Laniauskas, Mikas 
Rukšėnas, Tomas Sirgėdas ir 
Marius Vygantas. 

Religiniai pašnekesiai, tau
tosaka, sportas, menas, kera
mika, laikraštėlis, audimas, 
vakarinių programų paruo
šimas ir ideologiniai pašne
kesiai buvo užsiėmimų darbo
tvarkėje. Užsiėmimų vedėjas 
buvo: ses. Stasė Normantaitė, 
Elena Aglinskienė, Vida Gai-
žutytė, Stefa Miškinienė, Na
talija Stukienė, Marytė Meš-
kauskaitė, Lionė Kazlaus
kienė, Taura Underienė, Živi
lė Vaitkienė, Vakarė Valai
tienė, Silvija Radvilienė ir 
Rasa Kasnūnienė. Mokyto
joms padėjo Ada Valaitytė. 
Darželį tvarkė Rasa Kasniū
nienė ir Aldona Bielskienė. 
Vaikus, reikalui iškilus, slau
gė Dainė Narutytė Quinn ir 
Rita Giedraitienė. 

Virtuvės „štabą" sudarė ūk-
vedė Stefa Vaznelienė, šei
mininkė Aldona Jonikienė su 
darbščių talkininkų būriu— 
Aivaru Joniku, Laura Ruk-
šėnaite, Kristina Mikaityte, 
Larą Polteraityte, Diana Le-
parskaite, Andrium Viliamu, 
Anolda Zingailaite, Lina Sir-

Mes žaidėm įvairius žaidi
mus, dainavom, lenktynia-
vom, ir atsakėme klausimus. 
Paskui mes pavalgėme ir 
linksmi išvažiavome namo. 

Šarūnas Daugirdas 
Antras būrelis 

Daumanto Dielininkaičio kuopos jauniausieji nanai pasiruošė lenktynėms pirmoje iškyloje, vykusioje rugsėjo 
7 d tuoj IKI pirmojo MU veiklos metu susirinkimo Ateitininkų namuose 

gėdaite ir Marium Pakalniš
kiu. 

Daugiau negu šimtas sto
vyklautojų, susiskirstę į dvyli
ka būrelių, pasivadino „skren
dančiomis lėkštėmis", „rake
tomis", „marsiečiais", Juodo
siomis duobėmis", „nežemiš
komis būtybėmis", „ateiviais", 
„saulės spinduliais", „blizgan
čiomis žvaigždėmis", „kometo
mis", „mėnulio mergaitėmis", 
„erdvių karvutėmis" ir,,auro-
romis". 

Stovyklos programą šiais 
metais nejungė viena tema. 
Kiekviena diena turėjo skir
tingą mintį. Pirmoji diena 
buvo skirta stovyklai. Pirmą 
savaitę sekė tikėjimas gyve
nime, žodynas ir tautosaka, II 
Vatikano suvažiavimas, ir at
bula bei dainų diena. Antroji 
savaitė buvo pradėta su kitų 
tikėjimų diena. Po to — svei
katos diena, draugystė, sporto 
diena, Lietuvių Bažnyčios 
Kronika, ir baigė gamtos die
na. Vakarui stovyklautojai 
praleido susipažinime, lau
žuose, vaidinimuose, susikau-

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 
KUOPOS PIRMAS 
SUSIRINKIMAS 1 

IŠKYLA 
Susirinkimas buvo rugsėjo 7 

d. Mes susirinkom Ateitininkų 
namuose po šv. Mišių. Dau
giau 90 narių dalyvavo. Mūsų 
metinė tema yra „Aš ir Lietu
vos praeitis". Mes išmokom, 
kad rugsėjo mėnesį, Lietuvos 
kaime bulves kasa, rugius sėja 
ir linus dargo. 

Mūsų kuopoje yra 6 būreliai. 
Ar priklausau — 4-tam bū
reliui. Mes visi esame 3, 4 
arba 5 skyriuje. Mano būrelyje 
yra 20. Mūsų vadovai yra Sau
lius Čyvas ir Tomas Kuprys. 
Visiems susirinkus S. Čyvas 
mėgino atsiminti mūsų var
dus. 

Mes ėjom į lauką gegužinei. 
Ten buvo šešios stotys. Viena 
stotis buvo mįslės. Mes turė
jome jas atspėti. Antra stotis 
buvo lietuviškos dainos. Mes 
turėjome prisiminti ir padai
nuoti vieną posmą. Mes prisi
minėm 15 dainų. Trečia stotis 
buvo klausimai. Mes turėjome 
atsakyti klausimus apie Lie
tuvą. Mes teisingai atsakėm 
17 klausimų. Ketvirta stotis 
buvo vandens lenktynės. Įsi
vaizdavome, kad linus dar-
gome pildami vandenį iš vieno 
kibiro į kitą. Penkta stotis 
buvo bulvių lenktynės. Mes 
bėgom aplink rąstą su bulve 
tarp kojų. Ir paskutinė stotis 
buvo „rugių" sėklų lenktynės. 
Mes turėjome įdėti šaukštą į 
sėklas ir perkelti į tolimą stik
linę jų neišberdami. 

Mes smarkiai žaidėme, nes 
norėjome laimėti. Vyriausi 
berniukai (6, 7 ir 8 skyrius) 
laimėjo. Bet visa kuopa vis 
tiek gavo po saldainį, nes taip 
gerai lošėme. 

Paskui ėjome valgyti deš
reles. Pavalgęs aS ėjau laukan 
ir žaidėme „tag"- Man patiko 

pime, šokiuose, knygnešių žai
dime. Buvo progų parodyti ir 
savo asmeniškus talentus ta
lentų vakare bei komandų pa
sirodymuose. Vadovai irgi tu
rėjo vieną vakarą, kuriame jie 
atliko programą stovyklauto
jams. 

Turiningas ir gražiai išleis
tas 53 psl. apimties stovyklos 
lairaštėlis „Erdvėse", kuriam 
vadovavo Lionė Kazlauskienė 
ir Taura Underienė. Pirmoji 
laikraštėlio dalis buvo „sto
vyklinis reportažas" — apra
šymai apie vadovybę, būre
lius, linkėjimai ir kalendorius, 
rašinėliai „mūsų dienos", užsi
ėmimai, istorija, patarimai, 
apklausinėjimai, ir „spėkite" 
skyrelis. Antroji dalis buvo 
„kultūrinis priedas" — šie 
rašinėliai apėmė legendas, 
„Dainavos" stovyklavietę. Kiti 
skyreliai buvo pavadinti „ir 
tada", „komiksai", pasaka, 
laisva kūryba, paveikslai, ba
ladė, malda ir adresai. Stovyk
los laikraštėlio temų įvairu
mas suteikė progą visiems sto
vyklautojams prisidėti prie 
rašyto lietuviško žodžio. 

Bendras stovyklos vaizdas 
labai teigiamas. Išryškėjo JAS 
CV-bos ryžtingumas ir stovyk
los vadovybės pastangos. 
Džiugu matyti tokį nuošir
dumą mūsų jaunųjų ateiti
ninkų auklėjime. 

LS 

susirinkimas, nes ėjome per 
stotis. 

Rugsėjo 20 d. visa kuopa 
važiavome į Horseshoe „W" 
Ranch. Aš su draugais, lauk
dami vežimų, mėtėme futbolo 
sviedinį. Mums reikėjo 2 veži
mų, kad sutilptumėme. Kai 
važiavome vežime aš kalbė
jaus su draugais, žiūrėjau į 
laukus ir metėme šieną viens į 
kitą. Sugrįžę radome degan
čius laužus. Mes susiradome 
lazdas, su kuriom kepėme deš
reles ir minkštukus. Ponas 
Kuliava grojo akordeonu, kol 
mes dainavom. Mergaitės dai
navo stovėdamos ant pikniko 
stalo. Man patiko iškyla, nes 
aš galėjau būti lauke. 

Tomas Quinn 
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MEILES IDEALAS 
Šios dienos skaitiniai atkrei

pia mūsų dėmesį į viltis, 
lūkesčius ir idealus, ypač ve
dybiniame gyvenime. Apie ve
dybinį gyvenimą galima kal
bėti įvairiais požiūriais — 
vyrų ir žmonų lygiateisiškumo 
(bet tuo pačiu ir atsakomy
bės), galima kalbėti ir apie 
tėvų pareigas vaikams. Bet 
pamastymui — įkvėpimui, 
ryžtui skatinti — lūkesčiai, 
viltys ir idealai visuomet veikia 
geriau, nei pareigos, pažymi 
šio sekmadienio skaitinius ko
mentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller. 

Pirmasis skaitinys, iš Pra
džios knygos (Pr 2:18—24), 
yra iš antro pasakojimo apie 
pasaulio sukūrimą (yra du pa
sakojimai, surašyti vienas po 
kito: 1:1 — 2:4 —5:32). Šio 
sekmadienio skaitiny nurodo
ma vyro ir moters santykių 
bei santuokos kilmė pirmame 
Rojuje. Evangelijoje (Morkaus 
10:2-16) Jėzus moko kaip ve
dybiniu gyvenimu siekti nau
jojo Rojaus. O skaitinys iš 
Laiško Žydams (Žyd 2:9-11) 
kalba apie neišvengiamus 
sunkumus, kol dar nesame 
pilnai tapę Dievo vaikais — 
garbingai pašvęstais Jėzaus 
broliais ir seserimis nauja
jame Rojuje — danguje. 

Kun. Stuhlmueller primena, 
jog, norint tikrai autentiškai 
krikščioniškai gyventi, būtina 
pastebėti ir nemalonius, net 
skaudžius dalykus Šv. Rašto 
skaitiniuose. O jų jame neiš
vengiama, kadangi Dievo 
įkvėptąjį žodį apie Dievo ir 
žmonių meilės istoriją rašė 
žmonės iš savo laikmečio bei 
kultūros perspektyvos (to 
neišvengiame ir mes patys, 
rašydami šiandien). Pirmojo 
skaitinio dėmesio centre yra 
tik vyras, ne moteris. Norint 
išsakyti tiesą, kad vyras ir 
moteris yra tos pačios, žmo
giškos prigimties, panaudoja
mas įvaizdis, kad moteris su
kurta iš vyro šonkaulio ir ji at
vesta jam būti pagelbininke. 
Bet toks įvaizdis taip pat pa
sako, kad moteris sukurta 
vyro labui, nekalbama apie 
moterį kaip savitą asmenį, 
veikėją. Dėl to „vyras paliks 
tėvą ir motiną ir šliesis prie 
savo žmonos". Neminima, kad 
dėl to ir moteris palieka savo 
tėvus ir šliejasi prie vyro, ar 
kad vyras sukurtas ir moters 
labui, kas šiandien, leidus ir 
moterims prabilti, jau aišku. 
Šia tema Šv. Rašto mokslinin
kai šiandien daug rašo, ir da
lis problemos kyla ne tiek iš 
hebraiško originalo, kiek iš 
vertimo kalbų', bet tuo tarpu 
svarbu pažymėti tik tai, kad 

pirmajame Sukūrimo aprašy
me (Pr 1:1 - 2:4) nedvipras
miškai pabrėžiama tikroji vy
ro ir moters prigimties lygybė: 
„Dievas sukūrė žmogų pagal 
savo paveikslą, pagal savo pa
veikslą sukūrė jį: vyrą ir mo
terį sukūrėjuos" 8Pr. 1:27). 

Pažvelgę į pirmojo Rojaus 
aprašymą Pradžios knygoje, 
matome, kad žemėje žmogui 
brangiausias dalykas yra jo ar 
jos vyras ar žmona. Net po to, 
kai Dievas žmogui parodė vi
sus savo kūrinius, net prisimi
nus motinos ir tėvo meilę — 
žmogų kamavo vienišumas, ir 
niekas to negalėjo patenkinti 
— tik Dievo žmogui sukurtas 
brangiausias asmuo — vyras 
ar žmona. Pagal šį idealą, vy
ras ar moteris savo sutuoktinį 
pastato aukščiausion vieton — 
niekas už ją ar jį nėra svar
biau — nei tarnyba, nei pragy
venimas, profesija, tur tas . Ve
dybinis ryšys žmones sujungia 
į „vieną žmogų", tad jie ir pro
blemas bei klausimus spren
džia bendrai — dalindamiesi 
vienas kito samprotavimais, 
kad kartu, nei vienas nekapi
tuliuodamas kitam, prieitų 
geriausio sprendimo. O „ge
riausias" sprendimas nėra 
koks išorinis, „objektyvus" kri
terijus, bet tai, kas geriausiai 
atitiks sutuoktinių pagarbą 
vienas kitam, jų ryšio sustip
rinimą bei išsaugojimą, jų ry
šio su Dievu gilinimą. 

Evangelijoje Jėzus patvirti
na vedybinio ryšio pirmumą. 
Pripažinęs, kad Mozės įstaty
mas leidžia ištuokas labai 
apibrėžtais atvejais, Jėzus 
tačiau pabrėžia, kad tokios 
teisiškos galimybės neatspindi 
dieviško santuokos idealo. 
Kalbėdamas iš tos pozicijos. 
Jėzus pastato vyrą ir moterį į 
lygią poziciją teisiškai ir pa
brėžia, kad nei vienas negali 
nei išsituokti, nei kitą asmenį 
vesti. Bet kun. Stuhlmueller 
pastebi, kad šis tekstas nebu
vo paliktas be komentarų net 
ir pačių Naujojo Testamento 
autorių. Išimtis šiam Jėzaus 
nurodymui paminėjo ir evan
gelistas Matas ir šv. Paulius: 
Mato 5:32, 19:9; 1 Kor 7:10-16. 
Tad šio sekmadienio skaiti
niuose mąstome ir ieškome 
įkvėpimo iš Jėzaus bei Senojo 
Testamento autorių teikiamo 
dieviško idealo — amžinos, 
ištikimos, nesavanaudiškos 
meilės, kaip pats Dievas myli 
žmogų. 

Antrasis skaitinys iš Laiško 
Žydams (t.y., krikščionimis ta
pusiems žydams) rašo apie 
Dievo meilės pavyzdį Jėzaus 
aukoje ant kryžiaus. Trokšda
mas, kad žmonės galėtų daly-

Svečiuose pas „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm Gražiny Liautaud — L W savanoriai ir jų mamos. Iš 
kairės: Gediminas. Jolita. Roma? Burneikis. JanLA J; rašienė, Laima Jokšierit, Irena Garunkštiene. Rasuolė 
Kalpokiene ir Vytautas Dijokas. 

PREZIDENTŲ 
PASITARIMAS VILNIUJE 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoj 

Po ilgesnės pertraukos Lie- Gudijo- prez. . 
tuvos vardas vėl nuskambėjo 
vokiškoje žiniasklaidoje. Tuo 
akstinu buvo pasitarimai Ge
dimino mieste, dalyvaujant 
Baltijos valstybių preziden
tams bei Suomijos. Ukrainos 
Moldavijos, Rumunijos. Bulga 
rijos, Vengrijos. Gudijos, Len
kijos ir Rusijos min. pirm. V. 
Černomyrdinui. Didesniu 
dienraščių Varšuvos korėspon 
dentai nuvyko į Vilnių, tačiau 
pranešimus a t s iuntė iš Lenki
jos sostinės. 

Šis posėdis galėjo ir neįvyk 
ti, nes Suomijos prezidentą-
atsisakęs sėdėti prie vieno sta 
lo su Gudijos prez. A Luka
šenka. Greičiausia dipiomati 
niais kanalais šis nesusiprati 
mas buvo išlygintas. 

J au pat pradžioje vokiečiai 
pažymėjo, kad V. Černomyr 
din Baltijos valstybėms laida
vo naują saugumą, tačiau su 
viena sąlyga, jeigu Baltijos 
valstybės neįstosiančios į SAS 
(NATO). Deja. toliau rašė vo
kiečiai, šios konferencijos tiks
lai buvę kiek ..aptemdyti 
pranešimais <o gal tik paska
lom?), kad suimti septyni Lie
tuvos slaptosios tarnybos kari
ninkai, rengę sąmokslą prieš 

vauti garbėje k a n u su juo. 
Dievas Jėzuje pri.-iemė žmo
giškumą, t.y.. kar tu ir kert 
tėjimą bei mirtį ir juos išken 
tėjo. Mylėti — tai reiškia no
rėti viskuo dalintis , padėti vis-
ką panešti . Kad Jėzus buvo 
„kentėjimais ištobulintas" 
reiškia, kad kentėjimais jis to 
buliau įsijungė į pilną žmo
giškumą ir pergyvenęs net 
mirti perėjo į amžiną Rojų -
dangų, kur dabar veda ir mus. 
O mes geriausiai juo pas<k 
sime. kad nuei tume ten pat — 
panašiai ka ip jis myl-datrr 
žmones — pirmiausiai arti
miausius savo šeimos narius, 
kurių žmogiškus apribojimus 
geriausiai matome. 

Aldnva Zailskait< 

Lukašenką, 
kėsinosi nu-
ezidentą? Vo-
kad Gudija 

27 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

— Visi plojo, bet daugelio 
akyse blizgėjo ašaros. Galop 
savo žodyje, padėkojęs vi
siems, pasakiau: „Prisiimu 
kaltę sau, nesugebėjau už
baigti taip. kaip priderėjo. 
Pasimečiau... 

Rungtynėse ir vaišėse daly
vavo ir Lietuvos atstovas 
Prancūzijai dr. Stasys Bačkis. 
Aš ir Joana buvome jį ir jo 
šeimą kelis kartus aplankę, o 
tą vakarą jis dar pridūrė: „Per 
tave ir mane jau daugiau 
žmonių pažįsta..." 

Medalis, o po j o viza i i 
JAV ambasados 

Grįžusius į Mulhouse mus 
sutiko su gėlėmis ir sveikini
mais. Laikraščiai rašė, kad 
FCM krepšininkai įrašė savo 

puslapį miesto sporto istori
joje, kad Grybauskas iškėlė 
Mulhouse į sportinės garbės 
viršūnę... Vis dar rašė apie 
neišaiškinamą mįslę... 

Netrukus gražiame voke 
laiškas iš miesto burmistro su 
džiugia man žinia: „Su dideliu 
malonumu pranešame, kad iš 
Paryžiaus gautas raštas apie 
Jūsų apdovanojimą bronzos 
medaliu už nuopelnus Pran
cūzijos sportui ir jaunimui. 
Esame laimingi, kad Jūsų 
pastangas ir darbą valstybė 
taip aukštai įvertino. Būsime 
patenkinti, galėdami Jums 
skirta medalį iškilmingai 
įteikti". 

Tos iškilmės įvyko Cafe Moli 
reprezentacinėje salėje, daly
vaujant miesto burmistrui, 
klubo vadovams, valdžios at

stovui Henr i Sehumaeher 
daugybei ki tu svečių ir vi
siems klubo krepšininkams 
Valdžios ats tovas prisegė man 
prie krūt inės medalį, be kitu 
žodžių pažymėdamas, kad iš 
tų kelių užsieniečių. l urfc 
gavo panašius medalius, esu 
vienintelis da r aktyvus var 
žybose. Kiti sveikino, dėkojo ir 
gyrė nepapras tą FCM se
zoną. Šiaip taip sukrapščiau 
kelis žodžius prancūziškai 

Pagaliau viskas aprimo ir 
atėjo laikas pradėti planuoti 
darbą naujam sezomr. Ta-iau 
kaip tik tuo momentu atsitiko 
tai, ko negali laikyti nei ste
buklu, nei kokiu netikėtumu. 

...Dar tomis neaiškiomis die
nomis, kai palikau ..L'Espe-
rance" klubą ir m Joana 
įsikūrėme naujame erdviame 
bute, ji vis primindavo: „Juk 
mes čia laikinai, juk netrukus 
keliausime pas saviškius į 
Ameriką..." Tylėjau, nes ne 
tikėjau, kad tai svajonei bus 
lemta taip greit išsipildyti. 

Pirmosiomis dienomis Pran-

Kodėl lietuviai 
žudyti ('rūdijos pi 
kiečiai aiškino 
glaudžiasi prie Rusijos, tuo 
pačiu, sudarys ima pavoju 
Lietuvos nepriklausomybei. A. 
Lukašenka, sužinojęs apie lie
tuvių karininkų ' sąmokslą. 
neskrido į Gedimino miestą, 
bet iš Minsko atvažiavę šar
vuota automašina ;Vi)oius -
Minskas apie 2«'0 km - K B • 
Spėjama, kad bomba buvo nu
matyta padėti lėktuve. 

Dar ką pasiūlas Baltijos val
stybėms V. Černomyrdin'' 
Bendrus kariuomenės prati
mus su Rusija, dalyvaujant ir 
k.toms valstybėms, įrengti 
„karštą'" telefono liniją tarp 
Karaliaučiaus karinio štabo ir 
trijų Baltijos valstybių kraštu 
apsaugos ministerijų ir dar 
pridėdamas. kari Karaliau 
čiaus srityje bus sumažinta 
kariuomene, performuojant-ją 
tik gynybai. 

Vokietijos televizija trumpai 
parodė pasitaurrg dalyvius, 
u/rašydama eįirane „Vilnių-
— Litauen" Lietuvos prez. A. 
Brazauskai daugiausia, ..su
kiojosi" tarp Lenkijcs prez. A. 
Kvvasniev.skio ir V. Černo-
myrdin. Spėju, kad A. Kwas-
n'evvski moka rusų kalba, ka
dangi su V. Černomyrdin jis 
kalbėjosi be vertėjo. Tiesa, 
tarpe jų stovėjo A. Brazaus
kas, kuris moka „tuteišu" tar
me (pereitais metais A. Bra-
zausas iš A. Kwnsniewskio 
gavės lietuviu - lenkų kajbos 
žodyną — K.B..1, tad gal lietu
vis ėjęs vertėr pareigas? Ma
no nuomone, A. Kwasniewski 
moka rusų k;'ibą. nes kurnu• 
nistinėie Lenkijoje jis ėjęs 
sporto ;r jaunimo ministro pa 
reigas. tad be jokiu abejonių, 
sporto ir jaunimo auklėjimo 
praktiką jis 'turėjo atlikt; 
Maskvoje. 

J^enkijos ir Lietuvos prezi
dentų pasiūlytą rezoliuciją — 
gerbti dalyvių valstybėse žmo-

cūzijoif parašėtMe prašymą į 
JAV ambasadą Paryžiuje dėl 
emigravimo i Ameriką. I to 
šalį veržėsi tūkstančiai, ypač 
žmonės iš tų kraštų, kur ios 
užliejo raudonąjį sovietų spal
va \~< " kėjan artimiausiu lai
ku gauti svTojam:. viza Iš 
Mkruju apie ja buvau net pa
miršęs, nes gyvenimas su 
krepšiniu "-leido nuobo
džiauti — b au įsitraukęs į 
džiaugsmų i: rūpesčių verpe-
" 1 S . 

Tačiau lik m*s leme kitus 
kelius. Rankose laiškas, atke 
liavęs iš JAV ambasados Pa
ryžiuje. Jam paradyta, kad 
mums suteiktos vizos. Kelione 
apmokėta lek: ;vu iš Briuselio 
Išskridimo <!ata už poros 
mėnesiu' Joana iš džiaugsmo 
suplojo rankomis. Kraunamės 
lagaminus ir pirmyn j nauja 
pasaulį, nauja gyvenimą. Su
simąsčiau. T<;p. Amerika — 
svajonių k rabas . O kas ten 
laukia, juk nežinome. Tuo tar
pu čia jau t ir ne pagrindą po 
kojomis. neW >£ri įsikūrėme, 

Danutė Bindokienė 

Ne vien „Seklyčia" 

?aus teises ir spaudos laisvę, 
rado visuotinį pritarimą" — 
rašė vokiečiai — tačiau griež
tą „niet" iš Lukašenkos pusės, 
kadangi jo nuomone, tas su
trukdys Gudijos - Rusijos san
tykių plėtotei. 

Pabaigoje spauda pažymėjo, 
kad suimtieji karininkai prik
lausę tautinei grupei ;r j J pa
sikalbėjimai buvo slaptai 
klausomi. 

Vokiškų knygynų lentynose 

pasirodė naujas leidinys, Tau-
.>end Jahre Nachbarschaft — 
Tūkstmetis kaimynystes. Tik
rovėje, leidinį reikėtų pava
dinti studija, kadangi autorius 
V\. Srhiau ir jo bendre larbiai 
plačiai paliečia baitiečių. suo
mių, voku ių politinius, kul
tūrinius, tikybinius ir ekono
minius klausimus. Aišku, 
daug vietos skiriama Rytprū
siams pripažįstant, kad prūsai 
\vokiečiai rašo „Prussea") bu
vę lietuvių giminę („baitische 
Prussea"). Pas juos, iki refor
macijos atvyko kolonistai 'jie 
švelniai vadinami „Siedler" — 
naujakuriai — K.B.i iš Vestfa
lijos, Silezijos, viršutinės Sak
sonijos. Ne gana to: tikybinės 
suirutės metu į Baltijos jūros 
pakrantę atkeliauja Olandijos 
menonitaį 'jų palikuonis — 
rašytojas H. Sudermann, ra
šęs lietuviškom temom — 
K.B.'. Prancūzijos hugenotai 
(kataliku persekiojami protes
tantai — K.B.j bei anglų ir 
škotų verslininkai. Lietuviai, 
prusai ir kt. svetimšaliai vo
kietėje, ypač šiaurinėje Ryt
prūsių dalyje. 

Malonu, kad atskirų daliu 
autoriai palietė taip pat bal-
tiečių-vokiečių santykius An
trojo pasaulinio karo metu. 
Manduig. prie svarbesniu 
klausimų reikėtų dar priskirti 
tūkstantini ba'tiecių-vokiečiu 
bendradarbiavimą, kaimynys
te, istorine praeitį, kadangi 
šiandieną skaitančiam 'eidi-
nj-studiją. ne1)- q • ;-! u. kodėl 
Lietuva, Latvija ir F^ ja sten
giasi įsijungti į Europos Są
junga. SAS (NATO), ieško
damos paramos \akietijoje. 
Studija turi 356 psl. Kaina --
98 markes. 

rūpesčių lyg nebėra. Bręsta 
mintis dar palaukti, nesku
bėti. „Čia esi ponia. — sakau 
Joanai. — augini Rolanda, ne
turi rūpesčių. Ten turėsi ieš
koti darboT ..Darbo nebijau, 
dirbau ligoninėje naktimis, o 
ten juk laukia ievai, daug lie
tuvių, nesasdi \ ' " 

Kai tą žinią pasakiau klubo 
krepšin.;) sekcijos preziclt:itui 
Franeoi - Dessaulle. jis neteko 
žado Po kelių sekundžių pra
bilo: „Nejuokauk, juk ne ba
landžio pirmoji. Negi žadi pa
likti tokius draugus, tokia 
komanda'.' išdėsčiau visa, pa
dėti apie vizas, tėvus, žmonos 
užsispyrimą. Bedestant šias 
mintis, ant stalo atsirado 
krūva banknotu. .Čia 200 
tūkstančių franku, važiuojam 
į Paryžių pratęsti tavo vizą 
dar porai metu. — ramiai pa
sakė Dessaulle-. - su žmona 
pakalbėsime, ji supras, iuk ne 
amžinai katorem .." 

'.Bus daugiau 

Pasikalbėkime apie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybą, ku
rios pagrindinė įstaiga daug 
metų yra Čikagoje, žinoma 
..Seklyčios" vardu. Daugelis 
tą vardą sieja tik su lietu
višku restoranu, kuriame 
dažnai posėdžiams ar šeimy
niniams pobūviams susirenka 
būreliai lietuvių. „Seklyčios" 
populiarumas neretai užtem
do Socialinių reikalų tarybos 
darbus, kurie vyksta nuolat, 
intensyviai ir išsišakoja į dau
gelį lietuvių gyvenimo sričių. 
J ie nusidriekia ir per vande
nyną, teikdami daugialypę 
paramą tautiečiams tėvynėje. 

Su šia reikšminga veikla la
bai gerai „Draugo" skaitytojus 
supažindino JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos pirmi
ninke Birutė Jasaitienė, JAV 
LB XV Tarybos pirmojoje sesi
joje, vykusioje rugsėjo 27-28 
d., pakviesta toliau tęsti savo 
sėkmingą darbą, pasilikti dar 
vienai kadencijai. Tai jau sa
vaime yra nuostabus reiš
kinys, kad žmogus savano
riškai sutinka užsikrauti to
kią darbų bei atsakomybės 
naštą, kai galėtų džiaugtis 
laisvalaikiu, poilsiu, šeima, 
kaip daugelis kitų, kurių 
neįmanoma priprašyti dar
belį visuomeninėje a r artimo 
meilės veikloje atlikti. 

Tik žvilgtelėkime į Sociali
nių reikalų tarybos darbus, 
ypač jeigu kas netyčia pralei
do straipsnio pradžią, spaus
dintą rugsėjo 27 d. Socialinių 
reikalų tarybos vedamame 
skyriuje kiekvieno šeštadienio 
..Drauge" (antroji straipsnio 
dalis spausdinama šiandien). 
Paminėjus šį informacinį ir 
kupiną naudingų patarimų 
skyrių, redaguojamą Birutės 
Jasaitienės su uolia Aldonos 
Šmulkštienės talka, tenka 
pasidžiaugti jo populiarumu 
ir pozityviu skaitytojų atsilie
pimu. Nors jame pateikiama 
informacija, atrodo, visiems 
turėtų būti žinoma, bet daug, 
ypač vyresnio amžiaus žmo
nių ir neseniai į šį kraštą iš 
Lietuvos atvykusių, tvirtina, 
kad tuos straipsnius labai ver
t ina, taupo ir su kitais dalina
si. Kol Birutė Jasait ienė nepa
rašo, tol net iš amerikiečių 
įstaigų gaunama informacija 
tie skaitytojai nenori tikėti. 

Socialinių reikalų tarybos 
darbai skirstomi į dvi dalis: 
pagalbą lietuviams JAV, pa
galbą tautiečiams, daugiausia 
vaikams, Lietuvoje. Amerikoje 
tos pagalbos ir patarimų la
biausiai reikalingi vyresnieji, 
nelabai susigaudantys vieti
nių įstatymų ir biurokratijos 
painiavoje. Daugumas gyve

nimą šiame krašte praleidę 
tarp lietuvių, tad neišmokę 
gerai angliškai. Reikia pagal
bos ir netikėtai gyvenime 
partnerio mirt ies ar ligos pa
liktiems asmenims, nepratu
siems savo kasdieninius (ypač 
finansinius) reikalus tvarkyti . 
Soc. reikalų tarybos raštinė 
„Seklyčioje" nuolat užverčia
ma prašymais padėti lega
liais, socialiniais, medicini
niais ir kitais svarbiais rei
kalais. Už tuos patarnavimus 
neimamas užmokestis, bet vi
suomet džiaugiamasi, kai dė
kingas klientas palieka bent 
nedidelę auką. 

Antroji mūsų tautiečių gru
pė, kuriai gausiai patarnauja
ma „Seklyčioje", tai neseniai 
atvykusieji iš Lietuvos. J ie 
taip pat susiduria su anglų 
kalbos nemokėjimo ir vietinių 
įstatymų bei gyvenimo pro
blemomis. Paslaugos teikia
mos nemokamai, bet jos Soc. 
reikalų tarybai dažnai susie
jusios su nemažomis išlai
domis. Čia verta priminti, kad 
neseniai buvo išsiuntinėti 
laiškai su laimėjimų bilie
tėliais. Soc. reikalų taryba 
būtų labai dėkinga, jeigu lie
tuvių visuomenė gausiai atsi
lieptų. Tai suteiktų lėšų bū
tiniausioms išlaidoms. 

O kokia ta pagalba žmo
nėms Lietuvoje? Turbūt ne
reikėtų net priminti, nes daug 
kartų esame girdėję apie tie
siog nuostabų darbą, atlie
kamą „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto, teikiančio daug 
svarbesnę paramą, negu keli 
doleriai a r siuntinėlis: vaikui , 
neturinčiam ateities dėl fizi
nių negalių, padovanoti nor
malų gyvenimą, atvežant gy
dyti į JAV. J a u girdėjome ir 
apie Lietuvos Našlaičių globos 
komitetą, šiuo metu pastoviai 
šelpiantį 629 našlaitėlius, 
žinome apie Lietuvos Par t i 
zanų globos fondą, palengvi
nantį senatvės dienas mūsų 
tautos didvyriams, kuriais 
tėvynėje tiek mažai rūpi
namasi. Tačiau svarbu prisi
minti, kad JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos veikla nesiri
boja vien Čikaga, ji yra priei
nama kiekvienam lietuviui, 
gyvenančiam šiame krašte. 
Daugelis mūsų labdaros ar 
kitų organizacijų savo darbus 
yra nukreipę tik į Lietuvą. 
Birutė Jasai t ienė ir kiti Soc. 
tarybos nariai užtikrina, kad 
jų dėmesys skiriamas visiems 
tautiečiams, ar jie būtų šiame 
krašte pagalbos reikalingi, ar 
Lietuvoje. Tačiau bet kokia 
veikla gyva ne vien idealizmu 
ir pasiaukojimu, reikia ir do
lerių. Neatsisakykime padėti. 

Rungtynių įtampa matoma pozose FCM žaidėjų, besitaikančių sutrukdy
ti besišypsančio ..Racing" milžino taikoma metimą l krepSi Kairėje — 
FCM komandos kapitonas ir treneris Vyt Grybauskas 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. spalio mėn. 4 d. Žemaičių Kalvariją. Cia jie m e r g a i t ę prikalbinti bent 
gaudavo ypatingų malonių p r a de t i eiti. Juodvi po pietų 
savo varguose ir ligose. Ze- į š ė j 0 įr Kryžiaus Keliuose 
maičių vyskupijos kurija pra- mergaitė pradėjo vis geriau 
dėjo tynnejimus. Kurijos jaustis. Išėjo ji sirgdama, o 
aukšti pareigūnai apklausi- sugrįžo sveika. Tas pagijimas 

DIEVO MOTINA ŽEMAIČIŲ 
KALVARIJOJE 

KUN. V. RIMŠELIS , MIC 

Kažin ar žema'čia; žino, kad 
'cmaiėių Kalvarija senovėje 
bu> o vadinam:'. Gardais? 

nuomet Alsėdžių \ aisčių, ku-
tim priklausė n Gardai, Vy-
•rtas Didysis užrašė Že-
'.i'ičiu \ y s k u p a n s . Garduose 
• uvo vyskupų dvaras. Vysk. 

Stanislovas Kiška Garduose 
t -tate medinę bažnyčią. Vė-
a::t637 m. vysk lurgis Tiš-
• iciirs tą bažnyčią sa žeme 
parapįįa a t ida .e dominiko
nas. Jis Kristaus kančių pa-
•ujimui Garduose įsteigė 

Kryžiaus Kelius. Pas ta tė 19 
ryžiaus Kelio koplytėlių. 

Keliukas ta^p koplytėlių api-
' a r s t ė žeme. atvežta iš Jeru

bės ke'io. kuriuo Viešpats 
lėzus nešė krvžių. Vysk J. 
"•-kevičius Gardu kalnelius 
raminę Naaja Jeruzale. Žmo
nis Gardus vadino Žemaičių 

Kalvarija, kad atskirtu tą 
v.o sverta vietą nuo Vilniaus 
' tlvarijų. Žmonės vis labiau 

labiau pradėjo lankyti Kry
k u s Kelius. 

D o m i n i k o n a i 
Ženi ličiu Kalvar i jo je 

• v -k. -J. Tiškevičius, lankv-
lamas 1649 m. Lnb l ine domi-
ikonus. gavo iš jų Šv. Kry-

- relikviją. Ją jis iškil-
. •>'. su procesija įnešė į 

znycią. Vėlesni Žemaičių 
<kupai visai- būdais rėme 

tommikonus. įvairiais dova-
i jimais ir užrašais jiems su-

upe daug turto. Bet ir do
minikonų pastoracine veikia 

r)ai i::><i\y stė Jie 1644 m. 
įsteigė mokyklą, kuri greitai 

go i tikrą gimnaziją su 
•. ,-liais šimtais mokinių. Po 
i ->31 m sukilimo ją rusu val

ia 1836 m. uždarė. 
1785 m. dominikonai nutarė 
- . • vti n ui mę bažnyčią, 

itybai jie rinko aukas vi-
j< Žemaitijoje per 38 metus 

• pastatė gražią mūro bažny-
i Vėliau 18-12-43 pastatė 

jų aukštų mūro vienuo-
na. Bažnyčios stogas buvo 
'•'Hnis. Kai 1896 m. gaisras 
bai sunaikino miestelį, tai ir 
(žnyčios bokštai sudegė. Po 
li.-ro bažnyčia greitai atsto
ta. Bokštai b e v o l dvigubai 
>i-uk>tinti. 
Fo palaimintojo Jurgio Ma
taičio mirties 1927 m. vysk. 
15tinas Staugaitis pakvietė į 

i ių K ilv;n iją marijonus. 

Marijonai tęsė dominikonų 
įvestas tradicijas ir Marijos 
garbinimą. Rusų okupacijos 
metais komunistų valdžia vi
sais būdais t ramdė Kalvarijų 
lankymą. Po karo Žemaičių 
Kalvariją Telšių vyskupija pe
rėmė savo žinion. Dabar Že
maičių Kalvarijos klebonas 
yra kun. Antanas Beniušis. 

D ievo Mot inos pave iks las 

Didžiajame bažnyčios alto
riuje yra Švč. Marijos paveiks
las. J is yra nutapytas ant 
drobės. Ta drobė aptempta 
ant lentos, kuri išmušta rau
donu aksomu. Paveikslas vaiz
duoja Mariją, glaudžiančią 
prie savo veido Vaikelį Jėzų. 
Ant Dievo Motinos ir Kūdikio 
galvų yra vainikai, o paveikslo 
fone 12 žvaigždžių. 

Dievo Motinos malonių pa
veikslas yra sukur tas pamal
daus menininko vienuolio do
minikono Romoje. Iš Žemaičių 
Kalvarijos klierikas Petras 
Pugačevskis buvo pasiųstas į 
Romą studijoms. J is apsigyve
no dominikonų vienuolyno li
goninėje, kur buvo pakabintas 
Dievo Motinos paveikslas. Pet
ras dažnai naktimis melsdavo
si, atsiklaupęs prie to paveiks
lo. Kartais jis matydavo ap
link Marijos ir Kūdikio galvas 
skaisčią šviesą. Susirgo sun
kiai vienuolis broliukas Romu
aldas. Petras ligonį atsivedė 
prie Marijos paveikslo, ir abu
du karštai meldėsi, kad Dievo 
Motina grąžintų ligoniui svei
katą. Besimeldžiant ligonis 
pagijo. . 

Baigęs studijas ir jau kuni
gas Petras, išvažiuodamas į 
Lietuvą, išsiprašė vienuolyno 
vyresniųjų tą šventą paveikslą 
nusivežti į Žemaičių Kalva
riją. Kun. Petras paveikslą 
atidavė vienuolyno vyresnia
jam. Šis tą brangią dovaną 
laike savo kambaryje. Vyres
nysis pasakojo savo vienuo
liams, kad ir jis kartais mato 
gražią šviesą apie Marijos ir 
Kūdikėlio galvas. 

Kai mirė vyresnysis, jo vietą 
ir pareigas užėmė kun. Petras. 
Jis tą paveikslą su procesija 
iškilmingai atnešė į bažnyčią 
ir patalpino didžiajame alto
riuje. Garsas apie stebuklingą 
paveikslą labai greitai paskli 

nėjo stebuklingai išgijusius ir 
liudininkus, kurie matė tuos 
įvykius. Pasibaigus tyrinėji
mams, vysk. Jurgis Tiške
vičius paveikslą paskelbė ste
buklingu. 

Marijos Aplankymo 
Atlaidai 

Žemaičių Kalvarijoje kasmet 
yra švenčiami Marijos Aplan
kymo atlaidai. Jie prasideda 
liepos 1 d. ir tęsiasi iki liepos 
12 d. Vadinamoji Didžioji Kal
varija būna sekmadienį. Į tas 
iškilmes procesijos iš įvairių 
parapijų atkeliauja su giesmė
mis. Prieš karą į tą Didžiąją 
Kalvariją, buvo sakoma, kad 
atkeliauja apie 60 tūkstančių 
maldininkų. 1937 metais buvo 
300 metų jubiliejaus minėji
mas. Buvo paskelbta, kad ju
biliejaus proga tais metais ap
silankė apie šimtas tūkstančių 
maldininkų. Maldininkai die
ną ir naktį eina Kryžiaus ke
lius, giedodami Kristaus kan
čiai pritaikytas giesmes. 1937 
metams jubiliejaus proga Pau
lius Jurkus , poetas ir žurna
listas, parašė giesmę JDievo 
Motina Marija". Ja i gaidas 
sukūrė muzikas kompozito
rius Konradas Kaveckas. 

Iš Marijampolės marijonų 
studentai beveik kasmet atos
togų važiuodavo į Žemaičių 
Kalvariją. 1937 m. nuvažia
vom apie 15 studentų. Kai ku
rie iš to būrio priklausėme 
vaidintojų, atseit, artistų kla
sei. Mums Marijampolėje reži
sierius buvo, kaip mes jį va
dindavom, El-Eli, jau senokas 
žydas, buvęs Petrapilyje caro 
teatro artistas ir režisierius. 
1937 metais Žemaičių Kalva
rijoje buvo užbaigta statyti 
didelė salė. Mus prikalbino, a r 
tik ne Paulius Jurkus, suvai
dinti „Tėvą Pro", kuris dabar 
yra j au šventuoju paskelbtas. 
Tą veikaliuką paruošė kun. J . 
Navickas, MIC, iš komunistų 
persekiojimų Katalikų Bažny
čios Meksikoje. Gavome dar 
mums reikalingą berniuką, 
kurį per atostogas gerai pa
ruošėme. 

Tai buvo paskutinė diena 
mūsų atostogoms. Vakare salė 
buvo pilnutėlė žmonių. O vai
dinimas mums labai gerai se
kėsi. Mūsų valizos buvo jau 
paruoštos. Turėjome greitai po 
vaidinimo išvažiuoti į Telšius, 
kad pagautume naktinį trau
kinį. Visi artistai sustojome 
scenoje atsisveikinti. Minia 
šaukte šaukė. Ir žmonės mus 
ant rankų išnešė. Tų jubilieji
nių metų įspūdžiai tokie, kad 
jų negali pamiršti. 

Stebuklingi pagijimai 

Negaliu pamiršti ir tų įspū
džių, kai Marija, tarsi yra ap
sigyvenusi Žemaičių Kalvari
joje. J i daug stebuklų yra pa
dariusi. Tais jubiliejiniais me
tais iš Latvijos atvažiavo vie
na moteris, kuri prieš metus 
buvo akla. Ji atvežė auksines 
akis, kurios atrodė lyg keisti 
pailgus akiniai, ir juos pakabi
no prie kitų votų, arčiau prie 
Marijos. Taigi iš Latvijos bu
vusi akla moteris dabar 
atvežė padėkos ženklą auk
sines akis. 

Per visas atlaidų dienas vis 
kasdien matėme vieną dailiai 
apsirengusią ponią su 15 metų 
išblyškusia mergaite. Jos per 
visus atlaidus nakvojo svirne. 
Bažnyčioje jos meldėsi prie 
didžiojo altoriaus, prieš Mari
jos su Vaikeliu paveikslą. Ta 
mergaitė turėjo plaučių džio
vą. Motina vis ją kalbino ap
vaikščioti Kryžiaus Kelius. O 
serganti mergaitė vis atsaky-

mums jauniems studentams 
padarė labai didelį religinį 
įspūdį. 

Per atlaidus dieną ir naktį 
žmonės, daugiausia moterys, 
keliais eidavo aplink didįjį al
torių. Žinoma, visi prašydavo 
kokios nors Dievo Motinos ma
lonės. Per atlaidus bažnyčioje 
ir net lauke privisdavo daug 
blusų. Jos muš labai su
kandžiodavo. Gindavomės nuo 
blusų ajerais. Mes jų nakčiai į 
savo lovas prikraudavom. Že
maičiai iš mūsų juokdavosi, 
kad blusos kandžioja tik 
svečius ir svetimuosius, savų
jų jos nepuola. 

Ubagų Karalius 

Per atlaidus Žemaičių Kal
varijoj būdavo daug čigonų ir 
ubagų. Ubagai turėjo savo ka
ralių. Bent taip vieną stambų 
vyrą visi vadindavo ubagų 
karalium. Per atostogas mes 
visur pribūdavom ir viską 
aplankydavom. Po atlaidų ra
dom ubagų karalių prie Var
duvos upės, kur yra platus ir 
gilus šaltinis. Jis išsirengęs 
gaudė savo rūbuose blusas ir 
ant didelio akmens su ma
žesniu akmeniu pagautas 
mušė. Mes jį paklausėm, kaip 
jis akmeniu gali pataikyti į 
blusą? Ir ubagų karalius pra
dėjo pasakoti apie blusų gyve
nimą: 

— Tik pagalvokite. Kur tik 
šventa vieta, tai ten bus ir 
blusų. Aš, vaikščiodamas po 
atlaidus, vis randu blusų. Tai 
kas jas sutvėrė? Ar jūs manot, 
kad Dievas? Jos yra paties 
velnio padaras. Kur tau Die
vas sutvers blusą! Ir kam gi 
jos reikalingos? 

Mes jam paaiškinom, kad 
gal jos reikalingos dėl žmonių 
atgailos. 

— Jos reikalingos dėl žmo
nių atgailos! Na, tai čia ir 
mokslas! Moterys atgailą da
ro, šliaužiodamos aplink alto
rių, kuriame yra Marijos 
šventas paveikslas. Ar manot, 
kad ten kur nors arti nėra vel
nio su savo blusom? Argi nes
kaitėt laikraštyje, kad jeigu 
žmogus turėtų blusos kojas, 
tai per bažnyčios bokštą per
šoktų? 

Ubagų karalius turėjo žinių 
ir apie Marijos priešą žaltį ir 
kitus žiaurius gyvulius, ku
riuos, pagal jį, sutvėrė velnias. 
Kaip ten bebūtų su blusom, 
mes vis tiek eidavom su mal
dininkais prie Marijos paveiks
lo, kuris mums studentams 
paliko savo stebuklingumu 
nuovoką, jog Marija, Dievo 
Motina, yra Malonės Pilnoji ir 
mūsų Motina. 

Loreta Višomirskytė (centre, I eil.) su Baltų vasaros instituto studentais Illinois universitete Čikagoje. 

BALTIŠKOS NUOTAIKOS 
ILLINOIS UNIVERSITETE ir 

Ši vasara buvo vėl 
neįprastai turininga baltų kal
bų bei kultūros mylėtojams — 
aštuonias savaites trukęs Ket
virtasis Baltų studijų institu
tas (BALSSI) pakvietė savo 
dalyvius an t rus metus iš eilės 
ne tik į patį turtingiausią etni
nių koloritų Amerikos miestą 
— Čikagą, bet ir į vieną 
žymiausių JAV mokslo įstaigų 
— Illinois universitetą. Illi
nois universitetas Čikagoje 
kartu su Indianos, Michigan, 
Washington, Wisconsin (Madi-
sone) bei Texas (Austin) uni
versitetais yra oficialus pro
gramos įkūrėjas bei rėmėjas, 
tačiau pagrindinės pajamos ir 
pati Baltų studijų instituto eg
zistencija priklauso nuo vi
suomeninių ir politinių orga
nizacijų dotacijų, skiriamų 
studentų stipendijoms bei ki
toms išlaidoms padengti. Ypač 
tingos padėkos už paramą šios 
vasaros programai nusipelnė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fondas, Baltų studijų 
rėmimo sąjunga, Lietuvių 
fondas, Amerikos Latvių są
junga ir Estų studentų fondas, 
kurių dėka gausus jaunimo 
būrys susipažino su estų, lat
vių ir lietuvių kalbomis, 
kultūra bei istorija. 

Programos direktorė, Illinois 
universiteto profesorė Violeta 
Kelertienė namažai padirbėjo, 
ne tik kurdama finansinį pro
gramos pagrindą, bet ir rink
dama studentus iš įvairiausių 
Amerikos kampelių — Illinois, 
Michigan, Minnesota, New 
York, Washington, Virginia 
valstijų ir net iš Vokietijos. 
Profesorės kampanijos rezul
tatas — darni baltų ir nebaltų 
kilmės entuziastų grupė, iš
tvermingai atlaikiusi akade
minio gyvenimo sunkumus 
tvankioje vasaros atmosferoje. 

vistikos profesoriaus Bill Dar 
den paskaita apie baltų 
slavų kalbų ypatybes, Au-

Tai nebūtų buvę įmanoma driaus Dundzilos gyva ir vaiz
dinga lietuvių ir latvių folklo-

do po visą Žemaitiją. Žmonės davo, kad negalinti paeiti. 
iš arti ir toli pradėjo lankyti Šiaip taip motinai pasisekė 

be tuometinio Humanitarinių 
mokslų dekano Sidney Simp-
son, Slavų ir Baltų kalbų fa
kulteto vedėjos Sonos Hoising-
ton bei fakulteto sekretorės 
Veros Schack globos ir pasiau
kojančio darbo. 

Programos sėkmę neabejoti
nai nulėmė patyrę ir įvairia
pusiškai išprusę pedagogai: 
estė Ene Alas, Talino Peda
goginio universiteto dėstytoja, 
šiuo metu dirbanti Indiana 
universitete, Baltų instituto 
veteranė J u r a Avižienytė, 
Washington universiteto dok
torantė, latvių kilmės Dzidra 
Rodina, lingvistikos profesorė 
iš Wagner College New York, 
New York universiteto (Buffa-
lo) istorijos profesorius Julius 
Slavėnas, Lou Ann Staks iš 
Čikagos, dėsčiusi anglų kalbą 
Latvijoje, ir programos koordi
natorė Loreta Višomirskytė, 
dėstanti anglų kalbą ir lite
ra tūrą R. Daley kolegijoje 
Čikagoje. 

Baltų studijų instituto pa
grindinė savybė, įgalinanti 
nugalėti akademinį uždarumą 
bei vienpusiškumą, glūdi jo di
namiškoje, lanksčioje struk
tūroje, kuri apima ne tik va
landas, skirtas akademiniams 
reikalavimams patenkinti, bet 
ir plačią kultūrinę programą. 
Šią vasarą programą praturti
no Čikagos universiteto ling-

ro analizė, Lauros Raidonis, 
Čikagos universiteto dokto
rantės, pranešimas apie „Ham
leto" pastatymus latvių sce
noje amžiaus pradžioje, Illi
nois universiteto profesoriaus 
Siim Soot paskaita apie t rans
porto problemas Estijoje anks
čiau ir dabar. 

Programos baigiamas mo
mentas, kaip ir kai kurie kiti 
renginiai, vyko Balzeko mu
ziejuje, kur studentai patys 

parodė, kokias dainas, šokius, 
žaidimus, papročius bei bui
ties elementus išmoko, kokius 

valgius pamėgo gaminti. Tai 
buvo tikras folkloro festivalis, 
suvienijęs baltus į sponta
nišką kultūrinę bei dvasinę 
vienumą. 

Baltų studijų insti tutas- — 
daugiamečių Amerikos baltų 
pastangų rezultatas, tapo mū
sų laikų kūdikiu, kuris auga ir 
stiprėja tam, kad kitų tautų ir 
etninių grupių atstovai suži
notų apie Lietuvą, Latvįją ir 
Estiją — geografine prasme, 
nykštukines šalis, kurios įgijo 
milžino dimensijas savo nau
jos politinės egzistencijos dė
ka. 

Loreta Višomirskytė 
Ketvirtojo Baltų studijų 

instituto koordinatorė 
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SaulMu Dainavos stovyklos keleliu 

American Travel Service 
Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$504.00 
išskristi 1997 m. lapkričio 1 d. - gruodžio 13 d., 

1998 m. gruožio 31 d. - kovo 26 d. 

Bilietai galioja 1 mėnesį ir tur i bū t i išpirkt i iki 1 0 / 7 / 9 7 
Prie bilieto kainos reikia p r idė t i mokesč ius . 

Dėl kainų skrendant iš kirų mies tų 
kreipkitės į m ū s ų įstaigą. 

• • • 
Royal Car ibbean 7 naktų kel ionė laivu go l f in inkams 

1998 m. balandžio 26 d. - gegužės 3 d. 

Princess Cru i ses Love Boat 12 d ienų kel ionė į Alaską 
1998m.biržel io 11 d . - 2 2 d . 

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d., 
d u o d a m e specialią nuolaidą . 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 

FAX 708-422-3163 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

GRAŽUS NEVYSTANČIŲ 
LAURŲ VAINIKAS JUBILIATUI 

Prel . Jono Kučingio kunigystės 60 metų 
minėjimas Švėkšnoje 

Tas nuostabiai gražus lie
pos 27-osios sekmadienis ne 
tik Švėkšnos aplinkinių para
pijų, bet ir Žemaitijos krašto 
žmonėms pasiliko kaip vienas 
gražiausių. Tą sekmadienį 
senojoje Švėkšnoje tarsi iš vi
sos Žemaitijos buvo susirinkę 
žmonės, nes buvo švenčiami 
kasmetiniai bažnyčios globėjo 
apaštalo šv. Jokūbo atlaidai. 
Telšių vyskupas teikė Sutvir
tinimo sakramentą ir švėkš
niškio iš JAV Los Angeles 
miesto, buvusio ilgamečio Šv. 
Kazimiero bažnyčios klebono. 
prelato Jono Kučingio kuni
gystės 60-ies metų jubiliejų. 

Nors prelatas J. Kučingis 
j au daug dešimtmečių gyvena 
ir dirba toli nuo tėvynės prie 
Ramiojo vandenyno, saulė
tosios Kalifornijos Los An
geles, mieste, tačiau jis čia 
Švėkšnoje ir Žemaitijoje yra 
ne tik žinomas, bet savas, mie
las ir gerbiamas, kaip vienas 
žymiausių mūsų krašto sūnų. 
Jo aktyvi religine, kultūrinė 
ir visuomeninė veikla kėlė lie
tuvių išeivių dvasią, skatino 
juos dirbti už tikėjimo ir lietu
vybės išsaugojimą svetimame 
krašte bei pavergtos tėvynės 
išlaisvinimą iš svetimųjų oku
pacijos. 

Prelatą Joną Kuėinsn žmo
nės dar prisimena iš prieš
kario laikų, jo veiklos Že
maitijoje, kai j is. dar jaunas 
kunigas, darbavosi Šilalėje. 
Telšiuose, Varniuose. Rūpi
nosi ne tik žmonių sielos 
išganymu, bet ir ligonių, var
guolių gyvenimu ir jaunimo 
reikalais. 

O ir dabar prelatas ke
letą kartų lankėsi Lietuvoje, 
buvo iškilmingai sutiktas 

Švėkšnoje. 1993 m. gegužės 2 
d. jis afvežė Drelato Juliaus 
Macijausko jalaikus, kurie 
buvo palaidoti Švėkšnoje. 
Žinome, kad prel. J. Kučingis 
aukomis daug padeda Telšių 
kunigų seminarijai, vyskupi
jai , kitoms organizacijoms, re
mia kai kurios spaudos lei
dinius ir žmones. 

Už nuveiktus darbus išei
vijos ir Lietuvos žmonių labui 
Respublikos prezidentas Al
girdas Brazauskas š.m. liepos 
4 d. prelatą Joną Kučingį ap
dovanojo Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino ordinu. 

„Ateikite visi ir aš papasako
siu jums, kokių didelių dalykų 
Viešpats yra man padaręs". 
Šių psalmės žodžių vedami, 
tūkstančiai žmonių rinkosi tą 
dieną j prelato J. Kučingio 
didingą maldos ir padėkos 
Viešpačiui šventę, kurioje da
lyvavo vyskupas Antanas 
Vaičius, generalinis vikaras 
prel. Juozapas Gedgaudas, 
Telšių kunigų seminarijos rek
torius prel. V. Brazdeikis, 
vyskupijos kancleris A. Lapė, 
Kretingos Šv. Antano religijų 
studijų profesorius prel. P. Pu-

zaras, Lietuvos vyskupijos 
konferencijos generalinis sek
retorius kun. Gintaras Gru
šas, daugybė kitų kunigų ir 
svečių. 

Plazdant bažnytinėms ir 
valstybinėms vėliavoms, jubi
liatą prel. Joną Kučingį lydint 
Telšių vyskupui Antanui Vai
čiui, skambant bažnyčios var
pams, giedant Švėkšnos, Ši
lutės ir Klaipėdos chorams, di
dinga procesijos eisena pajuda 
nuo klebonijos link bažnyčios. 
Čia prie altoriaus, kur prieš 
60-tis metų jubiliatas aukojo 
pirmąsias šv. Mišias. Tada jis 
dar jaunas kunigas, per savo 
primicijas iškilmingai tarė: 
pr is iar t ins iu prie Dievo alto
riaus, prie Dievo, kuris links
mina mano jaunystę. Kokie 
tai buvo kilnūs, didingi ir 
gražūs žodžiai. 

O šiandien, po 60-ies metų, 
atėjo prie Dievo altoriaus, 
kaip ištikimas Dievo, Baž
nyčios tarnas , atsinešdamas ir 
didelių darbų vainiką prie al
toriaus, kuriuos per ilgus ku
nigystės dešimtmečius yra at
likęs Bažnyčios, Lietuvos, 
savo tautiečių ir tikinčiųjų la
bui. 

Tada. prieš 60 metų, jo 
primicijos pamokslininkas, 
buvęs jo mylimas gimnazijos 
kapelionas, tada jau kanau
ninkas Stanislovas Būdvytis 
kalbėjo, kad šio jauno kunigo 
laukia ne tik dideli darbai, bet 
ir sunkūs išbandymai. Tada 
jaunasis kunigas negalėjo net 
patikėti, kokie tai buvo pra
našingi pamokslininko žo
džiai. 

Po iškilmingos atlaidų pro
cesijos ir šv. sakramento pa
garbinimo vysk. Antanas Vai
čius prelatui Jonui Kučingiui 
ant galvos uždeda laurų vai
niką, įteikia menišką kuni
gystės jubiliejinę lazdą, pas
veikinęs palaimino ir žemai 
nusilenkia. 

Padėkojęs vyskupui ir vi
siems tikintiesiems, jubiliatas 
Jonas Kučingis aukojo Vieš
pačiui padėkos šv. Mišias. 
Jam asistavo Švėkšnos baž
nyčios klebonas-dekanas Pet
ras Stukas ir Lietuvos vys
kupų konferencijos generali
nis sekretorius, kun. Gintaras 
Grušas. Mišių metu didingai 
giedojo Švėkšnos bažnytinis 
choras. 

Pamokslą pasakė vysk. An
tanas Vaičius. Plačiai nuš
vietęs jubiliato garbingos ku
nigystės 60-metų nueitą kelią, 
jo tarnavimą Dievui ir Baž
nyčiai, kalbėjo apie jo didelius 
darbus-nuopelnus Bažnyčios, 
lietuvių išeivijos kultūrinės, 
visuomeninės ir tautos išlais
vinimo iš svetimųjų okupaci
jos. Apie jo meilę savo tėvų 
žemei, tėviškei ir Lietuvai. 
Apie paramą ir aukas savo 
krašto ateities gerovei, dėkojo 
už jo širdies gerumą ir gai-
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Atšventę 35 m. vedybų sukaktį, užauginę 4 vaikus — Dainą, Rasą, Arą ir Nidą — bei trejus metus globoję au
gintinį Antaną, Donatas ir Indre Tijūnėliai džiaugiasi savo vaikaičiais, Dainos ir Donato Siliūnų bei Rasos ir 
Patrick McCarthy vaikučiais Iš kairės: Pauliukas S. Donatas Tijūnėlis, Matukas M., Audrytė S. Aleksiukas S., 
Indre Tijūnelienė, Elyte M. ir Daivute S. 
lestingumą. 

Po pamaldų kun. Joną Ku
čingį nuoširdžiai sveikino 
Švėkšnos parapijos bažnyčios, 
choristų, mokyklos, jaunimo, 
seniūnijos, visuomeninių orga
nizacijų atstovai ir Šilutės ra
jono meras. Sveikino Seimo 
narys K. Bartkus, kuris per
davė ir Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio sveikini
mus — linkėjimus. Sveikino 
Telšių vyskupas A. Vaičius, 
kunigai, giminės, bičiuliai ir 
draugai. Sveikinimų buvo iš 
Italijos. Los Angeles. Mask
vos, Vilniaus ir kitų miestų. 
Jubiliato pasveikinti atvyko 
pirmosios jo kunigavimo Ši
lalės parapijos tikintieji, Tel
šių gimnazijos 1943-44 mokslo 
metų buvusių auklėtinių de
legacijos ir daugelis kitų. Tele
grama jubiliatą pasveikino 
Vilkaviškio vyskupas Juoza
pas Žemaitis, generalinis vi
karas monsinjoras Bartuška ir 
kiti. 

Kun. Jonas Kučingis nuo
širdžiai padėkojo Švėkšnos, 
kitų parapijų žmonėms, vi
siems tikintiesiems už jų mal
das ir sveikinimus. 

Iškilmingų pietų metu jubi
liato prel. Jono Kučingio gar
bei buvo sakomos kalbos, ke
liami tostai, sveikinimai ir 
linkėjimai. Sveikino gyd. P. 
Stirbys iš Kauno, prel. profe
sorius P. Puzaras iš Kretin
gos, kunigai A. Lukšas iš 
Švėkšnos, G. Rusas iš Vil
niaus, R. Pukenis iš Italijos, 
Skuodo rajono mero pav. A. 
Paulikas, Logos žurnalo re
daktorė D. Stončienė, Telšių 
vyskupijos prelatai J. Gedgau
das ir S. Brazdeikis, kun. K. 
Ambrazas iŠ Los Angeles, ku
nigas V. Aliulis iš Romos ir 
daugelis kitų*. 

Daug šiltų nuoširdžių lin
kėjimų jubiliatui pasakė vys
kupas Antanas Vaičius, kartu 
nuoširdžiai padėkodamas už 
paramą Telšių kunigų semina
rijai ir vyskupijai. 

Jubiliatas prel. J. Kučingis 
visiems nuoširdžiai dėko
damas už šiltus sveikinimus ir 
linkėjimus pasakė: „Iš Lietu
vos išvažiuoju labai pra
turtėjęs dvasia ir susuprėjęs 

kūnu. Visa tai, kas čia vyko, 
mane labai maloniai nuteikė 
ir sustiprino. Būkite dori, 
mylėkite Lietuvą, mažiau kri
tikuokite vienas kitą, bet dau
giau būkite vieningi ir dirb
kime Lietuvos labui. Partijos 
ir organizacijos gali turėti 
savo programas ir tikslus, 
tačiau kai sprendžiami Lietu
vos valstybės reikalai, tur ime 
būti vieningi". 

Pietų metu Švėkšnos an
samblio, Šilutės ir Klaipėdos 
chorų dainininkai gražiomis 
nuotaikingomis dainomis pa
gerbdami jubiliatą ir svečią iš 
tolimos šalies, padainavo 
„Lietuva brangi", „ilgiausių 
metų" ir ki tas lietuviškas — 
patriotines — tautines dainas. 
Šventinis minėjimas baigia
mas Lietuvos himnu. 

Nuotr. Rasos McCarthy 
Malonu ir džiugu, kad prela

tas Jonas Kučingis, jau 
šešiasdešimt metų stovintis 
prie Dievo altoriaus, paauko
jęs savo jaunystę, veiklą ir 
didelį triūsą Bažnyčios bei 
Lietuvos labui, prideramai ir 
pelnytai gražiai buvo pagerb
tas gimtosios Švėkšnos, Že
maitijos žmonių, dvasininkijos 
ir Lietuvos valdžios. Tai 
gražus nevystančių laurų vai
nikas jubiliato šventei. 

Dalyvaudami prelato Jono 
Kučingio kunigystės 60-ies 
metų jubiliejinėje maldos ir 
padėkos šventėje, ne tik daug 
gražaus, gero pamatėme, 
išgirdome, sužinojome, bet ir 
dvasiškai-morališkai likome 
tauresni, geresni, vieningesni. 

Stasys Gentvi las 
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STANISLAVOS JOKUBONIENĖS 
ŠIOKIADIENIAI 

Tikrosios gyvenimo akimir
kos yra tos. kurias vėliau mie
lai prisimename. 

Stanislava Jokubonienė, bu
vusi mokytoja, ateitininke, 
veikli Švietimo darbuotoja, 
mielai prisimena kiekvieną 
rugsėjo 1-ąją. Ją, kaip buvusią 
mokytoją, dar džiugina vaikų 
klegesys bei varpelio skambe
sys, kviečiąs pirmajai pamo
kai. 

Stanislava juokauja: „Aš ru
denėlis, paukštis rudeninis, 
ruduo į žemę atnešė mane". 
Šiais metais Stanislava Joku
bonienė šventė savo 93-ąjį 
gimtadienį. 

Nesvarbu, kiek metų be
turėtum, ar verta tuos metus 
skaičiuoti? Skaičiuosim — jie 
mūsų nepagailės, o mums gi 
norisi gyvent ir nepasenti. 
Šiuo metu Stanislava, būda
ma Lietuvos Dukterų prie
globstyje, dar yra žvali, geros 
nuotaikos, mielai skaito „Dir
vą". „Draugą", bei „Valstiečių 
laikraštį". 

Kiekvieną sekmadienį nepa
miršta aplankyti Švč. Mer
gelės Marijos bažnytėlę, gal 
todėl ir Dievulio palaima ją 
lydi. 

Lietuvos dukterys linki Sta
nislavai Jokubonienei dar il
gai likti tokiai žvaliai. Ir kiek-

Busimieji ..Draugo" skaitytojai — Viktoras ir Petras Rusenai. 

1997 m liepos 4 d. Lietuvos valstybės ordinais 
prel Jonas Kučingis 

ipdovanstieji prezidentūroje Antrasis iš dešines priekyje sėdi 

ŠEIMININKIŲ DIENA 

Rugpjūčio 6-ają Šv. Mortos, 
šeimininkių globėjos, dieną, 
savaitraštis „Šeimininkė" su
rengė jau ketvirtą „Šeiminin
kių dieną". Į Kauno aukš
tesniąją maisto pramonės mo
kyklą susirinko išradingos 
moterys iš visos Lietuvos. 

Šventėje vyko tautodaili
ninkų vilniete.- Rūtos Kiškės, 
kupiškėnės B.rutės Jugulie-
nės, joniškiečių Aldonos Ga-
siūnienės. Felicijos Bogvilie-
nės. Eimirennjos Pocevičie-
nės. Jono Miškūno pirštinių ir 
kojinių paroda, tarytum pri
minusi: „Ruošk roges vasarą". 

Kauno skiautinių klubas 
parodė paveikslus, pasiūtus iš 
skiautelių. Kihrnų, pagalvėlių, 
puodkėlių, adatinių atvežė 
Vilniaus „Urtės" skiautinių 
klubas. 

Prieš kiek laiko AB „Vil
niaus duona" savaitraštyje 
buvo paskelbusi kulinarijos 
konkursą „Vaišinu makaro
nais", o „Krekenavos agrofir
ma" — „Nė dienos be mėsos". 
Šventėje buvo apdovanoti šių 
konkursų nugalėtojai. „Vil
niaus duonos" komercijos di
rektorius Kazimieras Golu-
bickas, atvykęs apdovanoti 
konkurso nugalėtojų, stebė
josi, kad iš jų bendroves paga
mintų makaronų galima su

galvoti tokių įdomių patie
kalų. 

Konkurso „Ne dienos be 
mėsos"' nugalėtojos išsivežė 
„Krekenavos agrofirmos" įteik
tus prizus, o konkurso „Iš to 
mažo grūdo' nugalėtojoms 
įteikti „Šeimininkės" redakci
jos prizai. 

Šventės viešnios žavėjosi pa
čių austais ir siūtais D. ir Z. 
Kalesinskų aukštesniosios Vil
kijos amatų mokyklos moki
nių tautiniais drabužiais, mo
deliuotojos Dianos Stanke
vičienės vaikiškų rūbų kolek
cija. 

Stanislava Jokubonienė 

vienas ateinantis ruduo jai 
būna linksmas, be skriaudų ir 
nelaimių, o gyvenimas švie
sus, kaip gegužio diena ir kaip 
sodas obelų žydėjime. 

D a n u t ė M a ž o n i e n ė 

BAIGĖ 
Baltija Teresė Udrytė baigė 

„Hillsdale College" 'cum Įau
dė; š.m. gegužės mėnesį. 
Įsigijo B.A. laipsnius iš biolo
gijos bei vokiečių kalbos. Va
sarą išvyko į „Service Brings 
Smiles/Opus Dei" stovyklą 
Lietuvoje, dėstyti anglų kalbą. 
Taip pat dalyvavo Pasaulio 
jaunimo dienose su popie
žiumi Paryžiuje. Baltija nuo 
pat vaikystės pasižymėjo pla
čia talentų apimtimi. Piešdavo 
ypač portretus, mėgdavo spal
vų margumą, dirbo rankdar
bius, laimėjo premijas. 

Pastaruoju metu iliustravo 
„Eglutės" viršelius. Smuiką 
nuo kūdikystes grodavo su di
deliu uolumu ir meile. Per 
gimnazijos bei studijų dienas 
pasižymėjo kaipo nuoširdi ir 
pajėgi muzikantė „Otello's 
Ristorante" bei vestuviniuose 
pobūviuose, ogi dar ir Hills
dale kolegijos aplinkoje. Groja 
estradinę muziką žmonių pra-
linksminimui, betgi ir rimtą 
klasikinę orkestruose bei ka
meriniuose vienetuose Baltija 
visad mėgdavo sportą ir gam
tą — vis tebebėga, tešoka, 
plaukia, praveda stovyklose 
gamtos būrelius ir pan. Taip 
pat spėjo šia vasarą vadovauti 
ir Kretingoje. Pasižymėjo 
„Clark Lake Players" pastaty
tame „Annie" spektaklyje. 
Skaito, rašo ir vaidina. Buvo 
ne kartą pakviesta Hillsdale 
kolegijos pobūviuose pristatyti 
paskaitininkus, atstovauti 
studentams ir 1.1. Sekdama 
savo ilgametės vadovės Rasos 
Poskočimienės pavyzdžiu, va-

MOKSLĄ 
dovavo Kretingos dramos 
būreliams, net pati pritaiky
dama „Mažosios Undinės" vai
dinimą ir jį š. m. surežisavo su 
nemažu pasisekimu. Baltija 
anksčiau lankė Vasario 16-
tosios gimnazijos 11-ą skyrių 
— ten labai mėgo taut in ius 
šokius šokti. Yra baigusi 12 
metų Židinio neakivaizdinę li
tuanistinę mokyklą, beje vie
na iš paskutiniausių pažinusi 
Vidos Bučmienės griežtą mo
kymą — kurio dėka. ji rašo la
bai gerai lietuvių kalba. Balti
jos bičiuliai žino, jog ji la
biausiai mėgsta būt i drau
giška visiems, ta t nenustebs 
sužinoję, kad ji buvo s tudentų 
išrinkta „Homecoming Queen 
'96/97" (Hillsdale;. Iš Daina
vos mokytojų studijų savaičių 
prisimename Baltijos energin
gai vadovaujamus vakarinius 
užsiėmimus. Labiausiai ji pati 
žavėjosi senesnio amžiaus mo
kytojais, kurie bėgte bėgdavo 
jos „taškų taškus" laimėti! 
Baltija buvo profesorių bei ko
legų gražiai ver t inama ir 
laimėjo nemaža įvairių pagy
rimų Hillsdale studijų gale. 
Hillsdale ją kvietė varžytis į 
„Admission Counselor" darbo 
paskirtį, ir dabar kaip tik jai 
iš tėvynės sugrįžus, teks 
spręsti tolimesnius gyvenimo 
planus. Reikia dar paminėti , 
kad Baltija su broliais dešimt 
metų eigoje gastroliavo su 
Dainavos aidų vienetu. 

Su šyspena į gyvenimą — 
pirmyn. Baltija! 

Rūta Udrienė 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

• H M ą Ine 
6602 S. Pulasfci Rd. 
ChicafOjL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BIM.77MK4100 
F0.77MK-3M7 

Pto»r77W0W307 

ACCENT REALTY 
5265 West 951h Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re». 708-423-0443 

A S T A T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

MISCELLANEOUS 

srasvs • CONSTRUCTION 
Stataus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės, „skfngs", „aofftts", 

„decks", „gutters, plokšti ir„sNngte" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
& S « w t f e T*. 990-241-1912 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkal imai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

te l . 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

K L A U D I J U S PUMPUTIS 

AMBCR CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding*, 
atliekami cemento, ..plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„ U c e n s a d , insured, bonded" 

Skambint i Skjttul: 
T a t : 773-767-1929 

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank ZapoMs ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V, W e « 95trt Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1466 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KNUECIK KALTOMS 
7922 S. Put t tU Rd. 
4315 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773*284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namu* 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fesannaJiai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
vettui. 

MISCELLANEOUS 

V*N Conmtruction 
Statome ir remontuojame namus. 

Garantuojame greitą ir 
kokybišką darbą. 

Vidmantas: 

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.; 
šestd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St 
Tel. 773-776-8998 

Nanny, houaekaapar llve-ln. 
Best job and salary is yours if you 

love children, ctean wetl and speak 

Engjsh. Rtferences needed. 
Cali my office, tel . 630-466-7828 

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

A L L C A R E 

E m p l o y m e n t A f ency 

Tel. 773-736-7900 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, Inc. (Siuntinių ir tran«port«vnno tkynus) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS 1 NAMU8 LAIVU IR AIR 
CAROO. SIŲSKITE l LIETUVA LATVUA, E8TUĄ, LENKIJA, 

UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS 8 R , MASKVĄ IR PETERBURGĄ 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • K c n e r c i n ė s 
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai • Verčiame, notanzuojame 

12301 New Ave , Surte D, Lemont. IL 60439 Tel . 830-267-6822 
2719 West 7lst Str., Chicago, IL 60629. Tel. 7 7 3 4 3 4 - 9 3 3 0 

1-800-775-SEND 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BrNKEFOR 
tar 

K A V I N E 
350 N . Clark, Chicago, I I60610 

Tel . 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Parduodu 18 arų 
sklypą Kaune, 

prie miško. 
Skambinti Raimundui, 

Tel. 708-484-3234 

BUTAI PENSININKAMS, 
modemus, erdvūs, savarankiškai 

tvarkytis, gražioje aplinkoje, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 

priežiūroje. Pasinaudokite šia proga, 
kreipkitės: V I a Maria, P.O. BOK 156, 

Thompeon, CT 08277 

Jei būsite Vilniuje, užaukite 
i dailininko dirbtuvę. 
Aukštos kvalifikacijos 

profesionalas nutapys jūsų 
portretą, pasiūlys žymiausių 

pasaulio dailininkų paveikslų 
reprodukcijas. Tai nuostabi 

dovana ir puikus prisiminimas! 
Visa tai už labai prieinamą 

kainą. Inf. tel. Boris, 818-980-
0378. Kalbėti angliškai. 

Moteris H P D darbo. 
Galiu gyventi kartu savaitę. 
Turiu patirtį slaugyti ligonius 
ir prižiūrėti lietuvių vaikus. 

Dirbsiu pusantrų metų. 
Skambinti tel. 773-778-5434 

Lietuvė mergina laiko darbo 
JAV Sėtuvių iaimoje aukle. 

Dirbo aukle Vokietijoje ir 
Danijoje. Turi rekomendacijas. 
Skambinti tel. 787-686-6966 

Namų varymui reikafinga 

Untomoįi 
1.1 mieg. butas 67 & Kedzie 

apyl. $355 į mėn. « „aeeurity". 
Tel. 773-778-1481. 

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. PulaskiRd. 
Tel. (773) 581-4111 

Darbas nuo pirmad. iki šeštad. 
Kreiptis tel. 706-802-9197 

arba 815-464-7146. 

B r i g h t o n P a r k e 
i š n u o m o j a m a s 6 k a m b 
3 mieg . butas ir g a r a ž a s . 

Tel . 773-376-2874 

30 m. moteris leiko darbo: 
gali prižiūrėti vaikus, senelius, 

ligonius ir gyventi kartu. 
Siek tiek kalba angliškai. 

TeL 708-389-6017 
arba (šeštd.) 773-445-8357 

Prltiskinkit* patys geriausios 
rOiiaa obuolini 

Skinama per visą rug»*io if spalio mėn. 
Twtn Majtt Orchan*. 15362 G M M Ava.. 

OaMn, M 48113, Hi. 618-545-8840 
'• Važiuoti' I-94 H Michigan, Ex« 4A US 12 Hwy: j 

važiuoti (rytus iW Oalien. Ml. 
pasukti | Šiaurę 3 mylios už Galien 

A M E R I C A ^ T ^ Z / - ^BROAD,INC. 

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

P0J AM) 

-m. 
• • » . . . . s ; 

NEVV OFFICE 
8512 Golf Rd 

N i l e s , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

B e l m o n t / L a r a m i e 
5150 W. Be lmont 
Tel . 312-685-2020 

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

Belmont /Cent ra l 
5637 W. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. M i l w a u k e e 

Tel . 312-489-4999 

Far Nor th 
4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

RUDENS KAINOS 

T e n ir a t g a l 
V i l n i u s $ 4 7 4 
R i g a $ 5 0 8 
K i e v $ 5 3 2 
L v o v $ 5 7 0 
M i n s k $ 4 7 4 
M o s c o w $ 5 3 2 
S t . P e t e r s b u r g $ 5 1 9 

| v i e n a p u s e 
V i l n i u s $ 3 8 0 
R i g a $ 4 0 6 
K i e v $ 4 0 5 
L v o v $ 4 0 5 
M i n s k $ 3 8 0 
M o s c o w $ 4 0 5 
S L P e t e r s b u r g $ 4 0 5 

„LIETUVIŲ GODOS" 
— LAIKRAŠTIS 

GUDIJOS 
LIETUVIAMS 

Vilniuje 2,000 egzempliorių 
tiražu yra spausdinamas mė
nesinis leidinys — JLietuvių 
godos", skiriamas Gudijos lie
tuviams. Čia Gudija vadinama 
dabartinė Baltarusija, kaip ji 
kitoje laikraščio vietoje žymi
ma. Beje, spausdintame pasi
kalbėjime su Lietuvos Švie
timo ir mokslo ministru, aka
demiku Zigmu Zinkevičium, 
tiek paklausėjas, tiek mini
stras šią valstybe vadina dar 
kitaip — Baltgudija. 

Šio laikraščio 1997 m. rug-

Forrentor 
spacious, renovated appartment 

(furnished, w/all appliances). 
Exclusive building in the center 

of Vilnius, Lithuania. 
Leave message: 312-243-2397 

Hickory Hills, IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raš t inėms. Ž e m o s ka inos. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel 630-627-4556 

38 m. moteris , turinti 
„žalią kortelę'gali slaugyti 

senelius, padėti namų 
ruošoje.Truputį supranta 

angliškai. Skambinti: 1-219-
874-2519 kviesti Dalia. 

VVasrdnglon, D.Č. , lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija i e t t o 

darbininko. $ 5 . 5 0 į vai. Jei non. gali 
dirbti 12 vai. t dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į men. 
Kreiptis: Alex, tel. J 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 

pjūčio mėnesio numeryje yra 
įdomus pasikalbėjimas ir su 
vienuole iš Čikagos prie
miesčio — Darien miestelio 
Janina-Maryte Goiubeckyte. 
Iš čia sužinome, kad sesuo Ja-
nina-Marija yra gimusi JAV, 
bet jos mama Viktorija Ra-
vaitė kilusi iš Knistuškių kai
mo, esančio dabartinėje Balta
rusijoje. 

„Jauna būdama iš jo išva
žiavo, bet sieloje išsivežė visa. 
kas gražiausia šiame žemės 
kampelyje. Ir mano brangioji 
mamytė sugebėjo man dovano
ti visas tas gėrybes. Ypač tyrą 
dvasią ir gebėjimą žmonėse ir 
žemėje matyti grožį. Už šį 
turtą esu jai labai dėkinga, 
kasdien meldžiuosi užjos vėlę. 
Nėra žemėje brangenybių, ku
rios galėtų prilygti motinos 
dovanai. Tai kažkokia ypatin
ga šviesa"... — taip apie savo 
mamą kalba ši vienuolė. 

Sesuo Janina-Marytė aplan
kė mamos gimtinę Knistuškių 
kaime bei kitas vietoves. Ji 
dėkoja „Gervėčių" klubo pirm. 
Alfonsui Auguliui, padėju
siam gauti vizą į mamos tė
viškę. 

Beje, šį laikraštį redaguoja 
Marija Šaknienė. Čia minima, 
kad jo steigėju yra „Gervėčių" 
klubas, o pats laikraštis išeina 
nuo 1993 m. gruodžio mėne
sio. Taip pat redaktorė dėkoja 
„Valstiečių laikraščio" vyr. 
red. Jonui Švobai, už suteiktą 
globą, nes šio leidinio darbuo
toja Vitalija Telksnytė kom

piuteriu jį renka, o kitas laik
raščio darbuotojas — Vaidotas 
Survila —jį maketuoja. 

Leidinį galima užsiprenu
meruoti ar jam žinių pasiųsti 
šiuo adresu: M. Šaknienė, Fa
bijoniškių 59-8, 2029 Vilnius, 
Lietuva. 

E. Šulaitia 

LABDARA KŪDIKIŲ 
NAMAMS 

Girulių kūdikių namams Vo
kietijos Bremeno miesto vers
lininkai padovanojo 5,500 Vo
kietijos markių čekį. 

Vokietijos piliečiai Živilė ir 
Peteris Ottenai liepos pra
džioje surengė kasmetinę 
Kukshaveno tautodailininkų 
mugę. Jos metu vyko loterija, 
kurioje surinktos 5,500 mar
kių buvo skirtos Girulių 
kūdikių namams. 

Girulių kūdikių namams 
skirtos lėšos bus panaudotos 
maisto produktams ir slaugos 
priemonėms pirkti. - -

Namų vyriausioji gydytoja 
Irena Genytė sakė, kad pir
miausia bus nupirktos kūdi
kių medicininės svarstyklės. 

(LA) 

ia***Oj 

Prie senelių dirbančią moteri 
gaHu pakeisti šeštadieni ir 

sekmadienį. 
Po pietų galiu atlikti namų ruošą 

bet kurią savaitės dieną. 
Skambinti: 773-778-5434 

LIVEANDvVORK 
IN THE U.S.A. 
55,000 Imrmgrarrt Visas (Green Cards) ar! oftered 
;n raw U.S. GOVERNMENT LOTTEKY FREE otfical 

:ADLINE NOVfMBfB :* 
lotlery mformaton. Semi a post art onty * * name. 
address, country to: 

4200 WISCONSIN AVENUE N.W. 
WASHINGTON O.C. • 2001S U.S.* 
FAX (202) 29*5601 • TEL (202) 298-5600 
www.iMtionahnsKMttr.corA 

NATIONAL Br 
VISA SERVICI 

DRAUGO KONCERTAI JAV-
„KUR GIRIA ŽALIUOJA" 

Koncertai vyks šiose vietovėse: 

Lemont, IL, PLC, Lietuvių Dailės muziejuje • Spalio 4 d. 
Chicago, IL, Jaunimo centre • Spalio 5 d. 
Los Angeles, CA • Spalio 12 d. 
Cteveland, OH • Spalio 18 d. 
Detrott, Ml • Spalio 19 d. 
St Petereburg. R • Lapkričio 5 d. 

Aušra CJoėraM 
Sopranas 

» 

Tanoras 
EugartĮa Kuprytė 

Atcompanurtora 

http://www.iMtionahnsKMttr.corA
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

PRANEŠIMAS JAV LB XV 
TARYBOS PIRMAI SESIJAI 

1997 rugsėjo 27-28 d. 
LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS 

FONDAS 
1995 m. birželio mėn. prie 

Socialinių reikalų tarybos su
darytas komitetas šelpti Lie
tuvos partizanus — Lietuvos 
Partizanų globos fondas. 
LPGF steigėjai B. Jasaitienė, 
L. Maskaliūnas, A. Paužuolis, 
M. Remienė, P. Vaičekauskas, 
vėliau prisijungęs gyvenantis 
Clevelande „Žalgirio" rink
tinės vadas Povilas Pečiulaitis 
„Lakštingala", patvirtino fon
do tikslus: a. Rinkti aukas bu
vusių partizanų šalpai; 

b. Remti buvusius partiza
nus, ypač sergančius, sužeis
tus, invalidus; 

c. Remti žuvusių partizanų 
šeimas; 

d. Remti žuvusių partizanų 
vaikus siekiančius aukštojo 
mokslo Lietuvoje; 

e. Prisidėti prie „Lietuvos 
Partizanų dainų" išleidimo ir 
jų pagarsinimo. 

Vėliau prie čia išvardintų 
tikslų dar prijungta 200 dol. 
parama partizanų laidotuvių 
išlaidoms padengti. Ne pas
laptis, kad šiais laikais žmo
gui mirus, dažnai nebūna lėšų 
laidotuvėms. 

Fondo motto: „Padėkime 
Lietuvos partizanams! Jų beli
ko vos keli šimtai!" ...Pernai 
metais mirė LLKS nariai. 
LPGF stengiasi kiekvienam 
partizanui suteikti kasmet 
metinę paramą, kurios dydi 
našta to ir įteikia LLKS vado
vybė Lietuvoje, savo nuožiūra. 

LPGF dirba bendrai su Lie
tuvoje 1992 m. atsikūrusiu 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džiu. LPGF Amerikoje telkia 
lėšas, o LLKS surinktus pini
gus paskirsto Lietuvoje pagal
bos reikalingiems savo na
riams. LLKS kaip visuome
ninė atskira organizacija yra 
užregistruota LPG Teisingu
mo ministerijoje, turi savo 
eilėse apie 480 narių. LLKS 

Tarybą sudaro: 3-jų Lietuvos 
sričių vadai, apygardų atsto
vai — po tris iš kiekvienos apy
gardos, LLKS štabas, etikos 
komisija, revizijos komisija ir 
LLKS pirmininkas Jonas 
Čeponis. LLKS priklauso ir du 
Amerikoje gyvenantys partiza
nai, abu sėkmingai įsijungę į 
LPGF veiklą. Jų patirtis ir 
ryšiai su Lietuva yra labai 
reikšmingi. 

LPGF valdyba sudaro: pirm. 
Leonas Maskaliūnas, sekre
torius Povilas Vaičekauskas 
— „Klevas", ižd. Antanas 
Paužuolis. Nariai: Marija Re
mienė, Birutė Jasaitienė ir 
Clevelande gyvenantis Povilas 
Pečiulaitis „Lakštingala". Či
kagos valdybai talkina teisinis 
patarėjas advokatas Saulius 
Kuprys ir trys atstovai: Anta
nas Dundzila Atlanto pa
kraštyje, Jonas Matulaitis prie 
Ramiojo Vandenyno pakran
čių ir Albertas Vaitaitis Va
karų rajone. 

LPGF valdybą 1996 metų 
spalio ir lapkričio mėnesį pa
sikvietė iš Lietuvos „Girių 
aidą". Tai Lietuvos partizanų 
meninis dainos ansamblis, ku
rio koncertai buvo surengti 
visuose didesniuose lietuvių 
telkiniuose. 

1997 metų vasarą buvo 
išleistas antrasis numeris 
„LPGF ryšininkas", tai Lietu
vos Partizanų globos fondo 
aplinkraštis. Šis aplinkraštis 
buvo išsiuntinėtas visiems tu
rimiems adresatams. 

1997 m. birželio mėn. LPGF 
komiteto pastangomis atva
žiavo iš Lietuvos Jonas Če
ponis — LLKS pirmininkas 
Lietuvoje. Jis dalyvavo ir 
kalbėjo įvairiose lietuviškose 
vietovėse Tragiškų birželio 
trėmimų minėjimuose. 

Birute Jasaitienė 

APGAVYSTĖS, KURIŲ TURITE 
SAUGOTIS 

Jūs dirbate ilgas ir sunkias 
valandas, kad užsidirbtumėte 
pinigų, jūs taupote, nelei
džiate sau per didelės praban
gos, kad galėtumėte lengviau 
gyventi išėję į pensiją. Bet yra 
daug žmonių, kurie irgi labai 
„sunkiai" dirba, planuodami, 
kad kaip nors tuos uždirbtus 
ir sutaupytus pinigus iš jūsų 
išviliotų. Bet jūs galite to vis
ko išvengti, jei naudosite savo 
sveiką, lietuvišką nuovoką. 
Nesiduokite suviliojami gražių 
pasakojimų ir didelių pažadų, 
kad galite gauti kažką už 
nieką. O jeigu jau taip pasi
taikė, kad buvote apgautas, 
tada skambinkite The Nation

al Fraud Information Center 
800-876-7060. 

Čia penketas tipiškų apga
vysčių: 

1. Mes panaikinsime jūsų 
bloga kredito istorija. 

Pradedama paprastai taip: 
negalite gauti paskolos dėl to, 
kad jūsų kredito istorija yra 
bloga. Mums tai ne problema! 
Mes galime jums padėti gauti 
naują kreditą. Mes greitai ir 
teisėtai panaikinsime jūsų by
lose bankrotą ir neapmokėtų 
skolų duomenis visam laikui. 
Bet nedelskite! Skambinkite 
šiandien!. 

Tikrovė yra visai kita. Vadi
namos kredito pataisymo fir-

,.Gerosios tetos" 
kairės): Viktorija 
šmulkstienė. 

.Lietuvos Vaikų vilties" komiteto savanorės (iš 
Valavičienė, Genovaitė Kiudulienė ir Aldona 

Ne griaut ir naikint, o kurt ir atminti 
mes esame siųsti į šią žemę. 
Gali išnykti valstybės, miestai ir ištisos 
tautos, bet jeigu išnyks žmogiškumas?!... 

Tad susėskime visi prie žmogiškumo laužo-
Ir tie, kurie jauni, ir tie kurie seni, 
Tos šilumos kaip duonos atsilaužę, 
Mes būsime geresni, mes bosime darnesni... 

J. Marcinkevičius 

Gerb. Joe Kuly, ačiū už Jūsų gerumą, 
paprastumą, už šilumą širdies, kurią dalinate 
visiems. 

• Virginija 

mos — „credit repair compa-
nies", negali nieko daugiau 
padaryti, kad pagerintų jūsų 
kredito istoriją, negu jūs pats 
galite tai padaryti su labai 
mažomis išlaidomis, ar be vi
sai jokių išlaidų. Jūs galite tai 
padaryti, prašydami savo kre
dito pranešimo (credit report), 
paskambindami toms įstai
goms, kurios turi asmeniškus 
žmonių finansų duomenis. 
Tai: Experian (buvusi TRW) 
800-682-7654,2. Equi-fax 800-
685-1111 ir 3. Trans Union 
800-916-8800. Jums reikės už 
jų pranešimą sumokėti apie 8 
dol. už kopiją. 

Jei atsiųstuose duomenyse 
rastumėte klaidų, pasiskųs-
kite tai įstaigai ir sekite 
ištaisymo eigą, kol klaida bus 
ištaisyta. Atminkite, jog bet 
kuris įrodymas, kad jūs iš tik
ro vėlavote mokėti savo sko
las, ar jų nemokėjote, negali 
būti pašalintas iš duomenų 
apie jūsų kreditą. Jei jūs klau
sysite neteisėtų patarimų, ar 
pats padarysite suktybę 
(fraud), nors ir nenorėdamas 
— nežinodamas, jūs galite 
būti apkaltintas. 

Sužinoti daugiau apie gero 
kredito turėjimo svarbą, užsi
sakykite lankstinuką JEsta-
blishing Good Credit", nusiųs-
dami sau adresuotą voką į 
Consumer Action Good Credit, 
116 New Montgomery St., San 
Francisco, CA. 94105, arba 
skambindami 800-278-6045. 

2. Atsiimkite savo didįjį 
laimiki! 

Paprastai jums sakoma: 
sveikiname! Jūs laimėjote 
nuostabią dovaną! Tai gali 
būti atostogos tropiniuose 
kraštuose, ar briliantas, ar 
geriausia stereo sistema! At
siimkite savo dovaną. Skam
binkite nemokamai „hot line", 
ir duoda telefono numerį-

Iš tikrųjų tos nuostabios do
vanos yra visai nenuostabios! 
Atostogos gali turėti daugybę 
suvaržymų, kuriuos neįma
noma išpildyti. Stereo gali 
būti tik plastikinis žaisliukas, 
o briliantas bus tik mažytis 
„cubic zirconia". Vertingos do
vanos pažadas yra tik vilionė. 
Kai jūs paskambinate, išnau
dotojai bando jums įsiūlyti 
kitų prekių. Kitą kartą, kai 
išgirsite tokį pasiūlymą, klau
sykitės atidžiai. Ar yra 
prašoma, kad siųstumėte pi
nigų? Pagal įstatymus, jei 
prašoma pinigų ar reikalauja
ma ką nors pirkti, tai jau yra 

verslas, arba pardavimas, bet 
ne laimėta dovana. 

Klausykite, ar jums pas
kambinusi firma turi vardą 
panašų į vieną iš teisėtų 
„Sweepstakes" organizatorių, 
kaip „Publishers Clearing 
House"? Jei taip, tai norima 
jus suklaidinti. Ar esate 
spaudžiamas padaryti greitą 
sprendimą? Ar prašė jus at
vykti į kokį seminarą? Kai jūs 
paskambinote nemokamu 
(800) telefonu, ar jums buvo 
pasakyta išsukti 900 numerį? 
Juo kalbant, reikia mokėti už 
kiekvieną minutę. 

Niekada neduokite savo 
čekių sąskaitos ar kredito kor
telės numerio telefonu, nebent 
jūs pats darote kokį pirkimą 
telefonu. „The Federal Trade 
Commission's Telemarketing 

Sales Rule" aiškiai sako, jog 
pirkimas siūlomos prekės yra 
nereikalingas arba gal ir ne
teisėtas, kad galėtumėte daly
vauti varžybose — loterijoje. 

3. Mokėsite mažiau už au
tomobilio sutaisymą. 

Atsitinka taip. Jūsų auto
mobilis sugriuvo kelyje. Pasi
taikė, kad automechanikas, 
kaip tik pravažiuodamas, sus
toja jums padėti. Jis įvertina 
nuostolį ir pažada tuoj sutai
syti jūsų automobilį. Ir tai jis 
padarys už tikrai žemą kainą 
— 3,000 dolerių, kurią 
turėsite užmokėti grynais, 
arba „certified" čekiu. 

Toks suktas mechanikas nu
vilks jūsų automobilį į savo 
dirbtuvę, kur jis pasakys, kad 
padarė brangiai kainuojančius 
pataisymus. Ir jis atsisako 
grąžinti jums automobilį, kol 
nesumokėsite pilnos sumos. 

Tikrovė yra tokia: neteisin
gas mechanikas jus apgavo. 
Norėdami apsisaugoti: 

a. prieš pasirinkdami auto
mobilio taisymo dirbtuvę, pa
tikrinkite, ar ji yra registuota 
jūsų gyvenamoje valstijoje. 
Tokia dirbtuvė paprastai turi 
atitinkamą pažymėjimą. Jei jo 
nematote ir abejojate, kad 
toks yra, paprašykite, kad 
jums parodytų dirbtuvės re
gistracijos pažymėjimą (regis-
tration certificate). 

b. Prieš leisdamas savo au
tomobilį taisyti, gaukite raš
tišką sąmatą — įvertinimą 
taisymo, kuris parodytų, kiek 
kuri dalis kainuos ir kiek bus 
prašoma už sutaisymą. Jsta-
tymas neleidžia taisyti jūsų 
automobilio bet kurioje dirb
tuvėje be jūsų sutikimo. 

c. Saugokite visus su auto
mobilio taisymu susijusius do
kumentus. 

d. Patikrinkite automobilį, 
prieš užmokėdami. Jei kyla 
nesutarimų tarp jūsų ir dirb
tuvės ir jų patys negalite 
išspręsti, susisiekite su savo 
valstijos „Department of Mo
tor Vehicles Consumer — Ser
vices section". 

4. Geriausi įvairių pirki
niu pasiūlymai internete. 

Jums yra siūloma, kad ga
lite lengvai rasti gerų pirki
nių, naudodamiesi Internetu. 
Jums nereikia vargti kelyje, 
nereikia rūpintis automobilio 
pastatymu, nereikia laukti 
eilėje prie kasos, žodžiu, jokio 
vargo, apsipirkimas yra leng
vas ir labai patogus! 

Iš tikrųjų „on-line" pirkimas 
yra gal vienas iš paskutinių 
patogumų, teikiamų žmo
nėms. Bet, prieš pradėdami 
pirkti Internete, apsišvieskite 
kompiuterinėmis žiniomis — 
pasidarykite „cyber-smarts". 
Pirkite tik iš firmų, kurias ge
rai žinote ir kuriomis pasiti
kite. Jei norite pirkti pas 
naują prekybininką, papra
šykite, kad jums atsiųstų ka
talogą, kad galėtumėte geriau 
susipažinti su jo siūlomomis 
prekėmis. Sužinokite, kokios 
yra tos firmos nupirktų daiktų 
grąžinimo taisyklės pirma, 
negu pirksite. Būkite atsar
gus, suteikdamas privačią in
formaciją Internetui, ypač 
savo kredito kortelės numerį-
Neapsaugota informacija gali 
būti perimta kieno nors kito. 
Dėl to stenkitės būti atsargus. 

Norint gauti daugiau žinių, 
kaip pirktis Internete, pa
prašykite nemokamo lanksti
nuko „Cyber Shopping: Pro-
tecting Yourself When Buying 
Online", iš American Express 
Consumer Affairs, P.O. Box 
4635, Trenton, N.J. 08650-
4635. 

5. Uždirbkite pinigu dirb
dami namie. 

Jums sakoma: uždirbsite 
šimtus dolerių savaitėje, dirb
damas namie savo laisvalai
kiu! Nustatykite sau valandas 
ir turėsite papildomą uždarbį. 
Užsirašykite šiandien! 

Tikrovė yra tokia. Užsidirbti 
pinigų, būnant namuose, gali 
atrodyti patogus būdas papil
dyti šeimos įplaukas, bet 
būkite atsargus! Yra visai 
teisėtų tokio uždarbio galimy
bių, bet yra ir daug apga
vysčių. 

Dažniausiai pasitaikanti ap
gavystė yra kimšimas laiškų į 
vokus. Paprastai yra sakoma, 
kad už „mažą mokestį" jums 
parodys visas šio verslo gu
drybes. 

Jūs baigėte darbą, bet jums 
tie „darbdaviai" nenori mokė
ti. Jie sako, kad skelbtumėte 
laikraštyje apie tą „vokų 
kimšimo biznį", nes tik, kai 
pasitaikys kitas nieko nenuvo
kiąs žmogus ir už „mažą mo
kestį" norės tokio darbo, tas 
„mažas mokestis" ir bus jūsų 
atlyginimas. Jei jūs jau dir
bote namuose ir galvojate, kad 
buvote apgautas, susisiekite 
su savo valstijos generalinio 
prokuroro įstaiga (State attor-
ney general's office), arba vie
tine „consumer-protection" 
įstaiga. „Federal Trade Com-
mission" gali imtis žygių prieš 
bet kurią firmą, naudojančią 
apgaules savo darbe. 

Apskritai, visada atminkite, 
kad niekas nieko neduoda vel
tui. Viskas kainuoja! Nesi
duokite suviliojami gražiais 
pažadais ir bevertėm dova
nom. Ir visada atminkite, kad 
yra daug neteisingų žmonių, 
kurie gyvena ir praturtėja iš 
naivių, visais pasitikinčių, as
menų. Netapkite nesąžiningų 
žmonių aukomis! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.09.03. 

Aldona Šmulkstienė 
ir 

Birutė Jasaitienė 

NELEISKITE BŪTI 
APVOGTAS 

Privačių žinių vagystės, t.y. 
kito asmens naudojimas jūsų 
vardo ir jūsų „Soc. Sec." nu
merio, perkant kreditan, yra 
labiausia plintanti Amerikoje 
vagysčių šaka šiame dešimt
metyje. 

Pagal rugsėjo mėn. „Con
sumer Report" žurnalo pra
nešimą, daugiau negu tūks
tantis žmonių kasdien šiuo 
būdu yra apgaunami — apva
giami. Šis žurnalas duoda 
įvairių patarimų, kaip apsi
saugoti nuo tokių vagysčių. 
Keli patarimai yra: 

• uždarytikite visas nenau
dojamas kredito kortelių są
skaitas; 

• niekada nepalikite kredito 
kortelių ar ATM sąskaitų vie
šoje vietoje, arba neišmeskite 
jų į šiukšlių dėžę, kur gali kas 
svetimas prieiti. Suplėšykite. 
sudeginkite ar pan., prieš jas 
išmesdami; 

• atsargiai su įvairiais pa
siūlymais, kuriuos paštu gau
nate, kad jums yra patvirtinta 
ir jūs galite gauti kredito 
kortelę. Jeigu gaunate tokį 
pasiūlymą ir nenorite juo pasi
naudoti, prieš išmesdami visa
da smulkiai suplėšykite, nes 
tenai yra jūsų privati informa
cija; 

•dažnai privačių žinių vagys 
naudoja jūsų informaciją iš 
telefonų knygų. Pagalvokite 
apie išėmimą jūsų pavardės iš 
telefono knygos arba knygoje 
palikite tik vardą ir telefono 
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numerį, bet neduokite adreso. 
• Patikrinkite savo kredito 

raportą vieną kartą metuose. 
Tai galite padaryti, kreipda
miesi į kredito biurus: Equi-
fax, 800-685-1111; Expenan 
(anksčiau vadinos TRVV) 800-
682-7654; ir Trans Union, 
800-888-4213. Kredito rapor
tai kainuoja 8 dol. kiekvienas. 

Būkite atsargūs, nes galite, 
jums nežinant, būti apvogti, 
jūsų geras kredito vardas su
gadintas. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Consumer Report", 1997 m. 
rugsėjo mėn. 

Birutė Jasait ienė 

• Ilgiausias Lietuvoje tune
lis — 1,28 km ilgio — yra Kau
ne. Iškastas 1859-1862 m. Bu
vo skirtas dvikeliui geležinke
liui. 1969 m. tunelį sutvirtinus, 
dvikelis geležinkelis pervarky-
tas į vienkelį. 

Mielam ir maloniam Bičiuliui 

A.tA. 
Dipl. inž. KRISTUPUI 

DAUGIRDUI 
netikėtai nutraukus žemiškąją kelionę, giliai liū
dinčius- žmoną HALINĄ, sūnus TOMĄ ir JONĄ su 
šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės 
jų skausmu. 

Edvardas Lapas 
Ramunė ir Raimundas Lapai 
Stasė Semėnienė 

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 LfTHUANIA 
4330 So. Califomia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

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. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERCREEN 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, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr 
AND FAVHV 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGO FONDAS 

4649W.93*dl 

Istorikas Jonas Damauskas (dešinėje) skaitys paskaitą, atidarant X Mok
slo ir kūrybos simpoziumo parodą, pavadintą ,,1941 m. sukilimo genezė" 
lapkričio 27 d. Jaunimo centre. Jis kalbasi su aktyviu to sukilimo daly
viu Pilypu Naručiu. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Dr. Audrius Pliolys išrū
pino Lietuvos medicinai tikrai 
vertingą dovaną — elektroninį 
mikroskopą, keturias dideles 
dėžes papildomų dalių, mi
kroskopui medžiagos paruo
šiamąjį „Ultramicrotones" 
aparatą iš Mercy ligoninės 
Čikagoje, kurioje dr. Plioplys 
darbuojasi. Jis taip pat padova
nojo daug vertingos nuosavos 
medicininės technikos, „Tis-
sue culture" komplektą — 
genetikos ir mikrobiologijos 
laboratorijos inkubatorius bei 
kitą įrangą. Visos dovanos 
vertė: tarp 350 ir 400 
tūkstančių dolerių. Viskas bus 
pasiųsta per Lithuanian Mer
cy Lift į Kauną jau atei
nančios savaitės trečiadienį. 
Dr. Pliolys žada dalyvauti 
LML pokylyje „Spirit of Chi
cago" laive šį vakarą, kur jam 
bus padėkota už šią vertingą 
paramą Lietuvos medicinai. 
Kaip jau buvo skelbta, pokylio 
pavadinimas yra „Vilties 
vėjai" — dr. Audriaus Plioplio 
dovana tikrai daug vilties 
atpus Lietuvai. 

Šiandien Lemonte — ry
toj Čikagoje! Kas? Nagi dien
raščio „Draugo" koncertai. 
Šiandien vakare, t.y. spalio 4 
d., 7 vai. vak., trijų jaunų me
ninių pajėgų: solistų Aušros 
Cicėnaitės ir Vaido Vyšniaus
ko, bei pianistės Eugenijos 
Kuprytės koncertas bus Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte, 
o rytoj, spalio 5 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Visi širdingai kviečiami 
atsilankyti. 

Užsakykite „Draugą" sa
vo studentams vaikams, išvy
kusiems į tolimą universitetą, 
užprenumeruokite neseniai iš 
Lietuvos atvažiavusiems arti
miesiems ar pažįstamiems, 
nepagailėkite 60 dol. — taip, 
tai tikra tiesa, naujiems 
prenumeratoriams ribotą 
laiką metinė prenumerata yra 
tik 60 dol.l — pradžiuginti vie
nišą pensininką, kuris labai 
norėtų, kad „Draugas" lan
kytų kasdien. Visus kviečiame 
jungtis į skaitytojų eiles. 

IWL 773-BM8-9900 

Didelis džiaugsmas ap
lankė Ritos (Noreikaitės) 
ir Pijaus Stončių šeimą, 
š.m. rugsėjo 25 d. sulaukus 
pirmagimės dukrelės Kristi
nos Vidos. Ji svėrė 7 svarus, 2 
uncijas, yra graži, sveika, tyli 
mergaitė ir tikra Dievo dova
na tėveliams Ritai bei Pijui ir 
močiutėms: Zelmai Noreikie-
nei ir Izabelei Stončienei. Visi 
linki, kad Kristina Vida augtų 
artimųjų ir tėvynės Lietuvos 
džiaugsmui. 

Sol. Vaidas Vyšniauskas, 
vienas „Draugo" konkerto pro
gramos atlikėjų, giedos pe 10 
vai. r. Mišias Nekalto M. Ma
rijos Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. 

Linksma rudens pra
džios šventė su žaidimais, 
laimėjimais, muzika, įvairiais 
patiekalais rengiama Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Parke šį sa
vaitgalį, spalio 4-5 d., parapi
jos patalpose, 2745 W 44th 
str., Chicago, IL. Klebonas 
kun. Anthony Puchenski ir 
renginių komitetas visus 
nuoširdžiai kviečia šventėje 
dalyvauti. Pelnas skiriamas 
parapijos reikalams. Šešta
dienį, spalio 4 d., šventės 
pradžia 5 vai. p.p. (tesis iki 10 
vai. vak.), o sekmadienį links
mybės prasidės nuo 11 vai. 
ryte. 

Daumanto-Dielininkaičio 
kuopos jaunųjų ateitininkų 
susirinkimas bus sekmadie
nį, spalio 5 d. Visi dalyvauja 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje 9 vai. ryto vaikų 
Mišiose. Prašomi kuopos nariai 
rinktis 8:50 vai. r. (su uni
formomis). J bažnyčią bus įžy
giuota su kuopos vėliava. Po 
Mišių, 10 vai. r., susirinkimas 
vyks Ateitininkų namuose. 

UŽBAIKIME MILIJONĄ! 
Draugo fondo rudens vajaus j^ugę , - dienraldui pade-

laiškai, rugsėjo pradžioje nu- į ^ j u parama .Draugui" 
keliavę pas visus „Draugo" y a Draugo fondą labai reika-
dienraščio skaitytojus, jau ne- Į ^ daba,, siekiant užbaigti 
ša rudens derliaus dovanas į nulįjono dolerių kapitalą, 
fondo iždą. Džiaugiamės nau- Geriausias organizacįjų pa
jais DF garbės nariais, naujais nxoos Draugo f o n d u i p a v y z . 
nariais ir rėmėjais, su gilia d y 8 y^ Li e t u v i u fonda8 ^ į 
padėka visiems. Deja, dar Amerikos Lietuvių R K M o -
daug neatsiliepusių į mūsų teru sąjunga, atskubėję ru-
kvietimą užbaigti milijoną. d e n 8 v ą j ų i e Su stambesniais 
Visų jų labai laukiame. Mihjo- įnašais. Labai laukiami nors 
no užbaigimui betrokšta tik i r mažesni visų kitų organiza-
tukstanties naujų Draugo fon- . . . 
do narių iš tų 3,000 „Draugo" c*™**"***-
dienraščio skaitytojų, kurie RUDENS 
per ketverius Draugo fondo VAJAUS ĮNAŠAI 
gyvavimo metus dar neatsi- « » w » » » ™ » » 
liepė į mūsų prašymą užtik- . , » . . , . 
rinti vienintelio iseivįjos dien- ™? 8 W

0
d , » e r i ų : ^ 

raščio J)raugo" ateitį. *** „ * » * ? £ * . • » * * • 
Sutelkus mihjoninį Draugo j " " * * vuo 2,550 dol., Bever-

fondo kapitalą, jo investavimų y«~**^L~L . x 
metinis prieauglis, gaunant ^ . / ^ T ^ f * * 
apie 100,000 dolerių, pilnai • " * * J J " *** dol> Yic' 
papildo trūkstamas .Draugo" t0™1"5' <-*• 
leidybos lėšas daugeliui metų, V m c a s .Butvydas, i«rb*« 
nuolat kylant leidybos išlai- f*9* . į ™ 1 ' 2 0 0 *"-
doms, dienraštį didinant ir ge- " y ^ Ą ? 
rinant. 

Neseniai iškeliavo Draugo ._ . ___ «, _ . , „ 
fondo rudens vajaus laiškai ' S ™ 8 5 0 dcI- HarbertMI. 
mūsų lietuviškoms organizaci- J"*0*^ " J f ^ u ' 
joms, draugijoms, JAV LB ^ • J * * n m ! U i * * ™ 
apylinkėms.draugas" yra jų į ' 0 0 0 d° l». »* * " ° : Ton" 
veiklos veidrodis, ryšininki, g " » a t m u u m u i . <** L ™ , 
darbų pranešėjas, komunika- S u 2 0 0 d o l e r f u : 

Petras Gauronskas su 
žmona, Santa Monica, CA, 
siųsdami prenumeratą mus 
apdovanojo 205 dol. auka. Šir
dingai dėkojame, įvertindami 
jų dosnumą. 

Su 260 doleriu: 
Vytautas ir Ona Gutauskai, 

cijos laidas su plačiąja lietuvių Henrikas Paškevičius, gar-visuomene Daugelio organiza- n | t f ^ 1QQQ M 
cijų iždai tun neblogas atsar- C a n a d a 
gas. Tos atsargos ižduose auga Dr. Augustinas Laucis, gar-

bes narys, iš viso 1,600 dol., 
Lietuvos Respublikos Už- M o u n t Olive, IL. 

sienio reikalu ministras Al- Danutė ir Vaclovas Jako-
girdas Saudargas atsiuntė pa- vįcy^ « viso 600 dol., Palos 
sveikinimo laišką Reginai Na- Hills, IL. * 
rušienei, jos perrinkimo JAV Dr. Vytenis ir Loreta Gry-
LB Krašto valdybos pirmi- bauskai, iš viso 600 dol., Or-
ninke proga. Tarp kitko jis jand Park, IL. 
rašo: „Noriu padėkoti už Jūsų j^ag Abraitis, iš viso 250 
asmeninį indėlį, kad Lietuvos d oi Qak Lawn, IL. 
ir JAV lietuvių bendros pas- Dr. Albina Prunskienė, gar-
tangos tampa svarbiu veiks- ^ „ar^ & viso 1,600 dol., 
niu, stiprinant Lietuvos vals- jndian H. Park, IL. 
tybe. Aš džiaugiuosi, kad Jūsų' E i e n a įr Anthony Kelečius, 
bendruomenės nariai gyvena į* viso 600 dol., Oak Lawn, IL. 
Lietuvos problemomis ir pade- Antanas ir JuUjs Janoniai, 
da atkreipti JAV Kongreso bei y y^ į^ į0i>> Sunny Hills, 
aukštų pareigūnų dėmesį į -pL 
svarbius Lietuvai užsienio po- Albertas ir Juhja Mustei-
litikos klausimus. Tikiuosi, j ^ garbės nariai, iš viso 
kad Jūsų nuolatinis dėmesys, 1 ^ 0 0 į o l Fallon, NV. 
pastangos ir parama padės Juozas Mikulis, garbes na-
sutvirtinti jau nutiestus ben- py^ iš viso 1,800 dol., West-
dradarbiavimo tiltus tarp iš- chester IL. 
eivijos ir Lietuvos". Brighton Parko Uet. namų 

sav. dr-ja, iš viso 400 dol., Chi-
JAV LB Michianos, ML cag0,Il. 

veiklus skyrius spalio 7 d., p e ^ Grina, garbės na-
antradienį, 1 vai. p.p., Michia- jy,, iš viso 1,200 dol., Nesha-
nos ugniagesių salėje rengia 

Gaida Zarkis, iš viso 400 
dol., Downers Grove, IL. 

Teklė Bogušas, iš viso 500 
dol., Boston, MA. 

A B . iš viso 500 dol., Chica
go, IL. 

Irena Blekytė, iš viso 200 
dol., Seattle,WA 

Ona Mažionytė, garbės na
rė, iš viso 1,425 dol., Chicago, 
IL. 

Su 50 doleriu: 
Janina Cukuras, iš viso 500 

dol., Chicago, IL. 
Irena Jansonas, iš viso 100 

dol., Osterville, MA. 
Irena Mazurkiewicz, iš viso 

200 dol., N. Riverside, EL. 
Juozas Noreika, iš viso 375 

dol., Beverly Shores, IN. 
Albina ir Liudas Ramanaus

kai, iš viso 300 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Narimantas Udrys, iš viso 
150 dol., Birmingham, MI. 

Algis Povilonis, iš viso 500 
dol., Toronto, Canada. 

Zita ir Juozas Petkus, iš viso 
320dol.,Kirkland,WA. 

Javyga ir Petras Klioriai, 
garbės nariai, iš viso 1,050 
dol., Euclid, OH. 

Kazys Ražauskas, iš viso 
475 dol., Dearborn Hts., MI. 

Vaclovas Laukaitis, iš viso 
250 dol., Baltimore, MD. 

Antanina Repšienė, iš viso 
300 dol., Chicago, IL. 

Kun. Viktoras Skilandžiū-
nas, iš viso 150 dol., Ottawa, 
Canada. 

Kazys ir Danutė Krivickai, 
iš viso 180 dol., Clarks Sum-
mit,PA 

Stasė Laniauskienė, iš viso 
550 dol., Euclid, Oh. 
Balys ir Elena Kondratai, iš 

viso 400 doL, Quaker Hill, Ct. 
Su 35-30 doleriu: 
Stasė Bublienė, iš viso 275 

dol, Birmingham, MI. 
Genė Cyvienė, iš viso 380 

dol., St. Petersburg, FL. 
Su 26-90 doleriu: 
Mary Kutz, Berwyn, IL. 
Joana Dailidė, iš viso 450 

dol., Crete, IL. 
Kęstutis Ječius, iš viso 325 

dol., Villa Park, IL. 

politinę visuomeninę valan
dėlę su JAV pik. Algimantu 
Garsiu. Šio LB skyriaus veikla 
reiškiasi plačiame Michigan ir 
Indiana valstijų rate: Beverly 
Shores, Michiana, Lakeside, 
Union Pier, Harbert ir kt. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti. 

Šv. Kryžiaus ligoninės 
gydytoja Nijolė Stankevi
čiūtė ir medicinos asistentė 

nicSt.NJ. 
Austrą Puzinas, San Mateo, 

CA 
Dr. Nellie ir Gerardas Juš-

kėnai, garbės nariai, iš viso 
1,600 dol. Cleveland Hts, OH 

Su 100 doleriu: 
Juozas Pargauskas, garbės 

narys, iš viso 1,000 dol, To
ronto, Canada. 

Dr. Arvydas Vanagūnas, iš 
viso 800 dol., Oak Park, IL 

Jonas Šimutis, iš viso 400 
Laima Šimulienė skiepys nuo do}>Canmchael,CA 
influenzos spalio 16 d., ketvir- J ° * "" į ™ * 8 8 ! 8 ' * ™° 
tadienį, 10 vai. r. Norinčius * J dol, OriąudFjrML 
pasiskiepyti, prašoma iš ank- V a i d a v *>*» Mikuckis, iš 
sto registruotis telefonu 773-
476-2655 arba asmeniškai 
„Seklyčioje". 

„Grandies" tautiniu šo
kių ansamblio veteranai 
pradėjo tautinių šokių repeti
cijas. Kviečiami ir laukiami 

viso 375 dol., LaCrescenta, 
CA 

Stasio Butkaus šaulių kuo
pa, iš viso 400 dol., Detroit, 
MI. 

Algirdas Saulis, iš viso 500 
dol., Clarendon Hills, IL. 

Sofija ir Vytenis Statkus, iš 

..Pn.saulio lietuvio" redaktorius, buvęs F'LB pirm Bronius Nainys sveiki
na susirinkusius rugsėjo T H Į .įminimo centro rlifjjiąją -*Tę švęsti Tnutos 
šven'e l / |o m.-itvti programos verirj.i V:<la Kri Hireiiur.iitc .Jonušienė 

visi. kas tik nori jungtis į viso 500 dol., N. Riverside, IL. 
grandiecių eiles. Bus ruošia- Algimantas ir Teresė Gedai, 
masi tautinių šokių šventei, 'S viso 450 dol., Huntington 
kuri vyks Vilniuje ateinančią Valley, PA. 
vasarą. Repeticijos vyksta Nįjolė Dėdinas, iš viso 300 
kiekvieną sekmadienį, 12:30 dol., West Chester, PA. 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cen- Anelė ir Klemensas Žukaus-
tro apatinėje salėje. kas, Chipley, FL. 

„Draugo" koncertų serijos atlikėjai (ii kairės) sol. Vaidas Vyšniauskas, 
pianistė Eugenija Kuprytė ir sol. Aušra Cicėnaitė. Lemontiečiai juos 
girdės jau šj vakarą Dailės muziejuje (7 vai. vak.), o Cikagieciai — rytoj, 3 
vai. p.p. Jaunimo centre Visi prašomi dalyvauti. 

Petronella Mesec, Wauke-
gan, IL. 

Stasys ir Milda Tamulioniai, 
iš viso 320 dol., St. Peters
burg, FL. 

Ona Balčiūnienė, iš viso 255 
dol., Manahawkin, NJ. 

Algimantas Totilas, iš viso 
90 dol., Omaha, NE. 

Jonas Butvilą, iš viso 445 
dol., La Grange, IL. 

Irena Vaitkus, iš viso 80 
dol., Lemont, IL. 

Česlovas ir Laima Kiliuliai, 
iš viso 75 dol., Lenngton, 
MA. 

Su 15-10 doleriu: 
Zenona Kazakevičius, Eagle 

Rock, MO. 
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 50 dol., Hot Springs, AR. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

BIMAI 
x Dr. ALDONA VAUENĖ, N a .. tarimai ' k 

FL.globojo vis,(laika našlaite ^ ^ ^ n o r i n t i e i J " ^ į j 
2 J * . ^ ^ J ^ J " i Uetuvį^ukia i įrengti butai, 
'^}?^L!r£'*a^V0' P l a č i o s valdos. Nuoširdus, 
daktarė ją šelpė. Šuus metais n e b r a n g U 8 „. ̂ ^ ^ ^ Dalia baigia studįjas, bet dr 
Aldona dar atsiuntė jos para
mai $150. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 W. 71 St^ Chi
cago, rL 60829. 

(sk.) 
z .PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 

navimas. Kreiptis: Danute 
Žilevičiene, Klinikų g-vė 11-
12, Vilnius-2055, Lietuva. 
Tel. 370-2-748056, fax: 370-2-
261158. 

(sk.) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 

Milkovaitis, galima užsipre- Kreipkitės pas A Lauraitį, A 
numeruoti adresu: 2711 W. 71 & L. Insurance Agency, 9439 
St , Chicago, rL 60629, teL 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

z Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
6701 Linden, La Grange, IL 
60525, teL 1-708-246-8241. 

(sk) 
s Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorials, 3914 W. 11 lth 
St Turime dideli pasirinkimą: 
matysite granito spalva, dydį ir 
ttl Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminki*, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija h- Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVD>nNKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x Baltic Monumente, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

'ck) 

x A.a. Onog Elerts atmini
mą pagerbdamas, Jurgis 
Daugirdas, paskyrė $100 Lie
tuvos našlaičių vargą sumažin
ti. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame aukotojui. Velionės 
artimiesiems reiškiame užuo
jautą! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, D, 60629. 

(sk.) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Aukojo: 
Robert John Ralis $240 me
tams paremti mergytę Mari
jampolės rajone, Nįjolė Kers-
nauskaitė $20, Eleonora Kru-
zikienė $20, Aldona Kavaliū-
nienė $20. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, teL 
(847) 537-7949, TAX DD #36-
300339. 

(sk.) 
x Dr. RA. Gineitis, Dayton 

OH, yra naujas Lietuvių naš
laičių rėmėjas atsiuntęs metinį 
našlaičio paramos mokestį 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

(sk.) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURTTY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver'8 license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x Vienintelis Šiaulių uni

versiteto „SAULĖS", liaudiš
kos muzikos ansamblio, kon
certas Čikagoje įvyks spalio 
14 d., antradienį, 7 vai. vakaro 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont St. Bilietus galima gauti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. H. 60629 

(1II bl. į Šiaurę nuo Balzeko muziqaus)| 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport. IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Cibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 YV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 




