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Birželio 14-oji — Gedulo

ir vilties

Amerikos lietuviai įtikino
JAV Kongresą pratęsti Lietuvai
finansinę paramą
Vašingtonas-Vilnius, bir
želio 13 d. (BNS) — Jungtinių
Valstijų Kongreso Atstovų
Rūmai priėmė pataisą, ragi
nančią pratęsti techninę pa
galbą Lietuvai pagal USAID
programą.
Valstybės
departamentas
yra nusprendęs n u t r a u k t i pa
galbą pagal šią programą nuo
1998-ųjų finansinių metų. Ta
čiau Amerikos lietuvių dėka
Atstovų R"in.ai ketvirtadienį
balsavo už pagalbos pratę
simą.
JAV Lietuvių Bendruomenė
mano, kad pagalba Lietuvai
buvo nutraukta p e r anksti ir
turėtų būti pratęsta, nes Lie
tuva toliau kuria demokra
tines ir laisvos rinkos institu
cijas. JAV LB tikisi, kad pa
našią i Atstovų Rūmų pataisą
priims ir Senato Užsienio rei
kalų komitetas.
Pagalbos pagal USAID pro
gramą nutraukimas iš esmės
reiškia tos valstybės laimė
jimų ir sutvirtėjimo pripa
žinimą. Estija, tokios pagalbos
jau negaunanti, pasidarė iš to

* Iki p r a ė j u s i u metu pa
baigos visi žlugusio „Sekun
dės" banko indėlininkai turėjo
gauti bent po 1,000 litų, o pen
sininkai ir invalidai — po
4,000
litų
kompensacijos,
birželio 11d. rašo „Kauno die
na". Tai numatė Vyriausybės
nutarimas, priimtas vykdant
Gyventojų indėlių bankrutuo
jančiuose bankuose dalinio
kompensavimo laikinąjį įsta
tymą. Tačiau šiuo metu dar
maždaug 5,500 „Sekundes"
indėlininkų negavo visos kom
pensacijos, o apie 3,000 — ne
gavo nė lito, pažymi dien
raštis.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais

Briuselis. Nepaisant JAV sprendimo remti tik trijų valsty
bių kandidatūras, klausimas dėl to, kokios valstybes bus pa
kviestos tapti NATO narėmis pirmajame plėtimosi etape tebė
ra atviras, pareiškė NATO generalinis sekretorius Javier Sola
na ir dar kartą pabrėžė, jog sprendimas del naujųjų narių kan
didatūrų turi būti priimtas vienbalsiai.

didelę savo ekonomikos re
klamą.
Lietuvos URM pareigūnai
sakė, kad USAID pagalbą ga
lima vertinti dvejopai — re
miantis politiniais ar prak
tiškais motyvais. Viena ver
tus, gaudama šią pagalbą, Lie
tuva lyg ir prisipažįsta tebeimanti labdarą. Antra vertus,
pagal šią programą yra finan
suojami keli svarbūs projek
tai.
„Tačiau bet kuriuo atveju
Atstovų Rūmų sprendimas
rodo, kad Amerikoje turime
draugų, kurie mumis rūpi
nasi, ir mes tuo esame paten
kinti", sakė Lietuvos URM pa
Juozo Polio nuotr.: Naujosios Vilnios geležinkelio stotis 1941 metų birželio 14-ąją iš šios vietos pajudėjo trau
reigūnas.
kiniai į amžinojo įšalo žeme. Prasidėjo žiauriausias Lietu-.ų tautos naikinimas. Tūkstančiai „antisovietinių ele
Pagal USAID programą Lie mentų" — niekuo nekaltų moterų, vaikų ir senelių gyvu.:niuose vagonuose buvo tremiami j Sibirą, Kareliją,
tuva 1992-1996 metais gavo Ukrainą, Altajaus kraštą. Išdraskytos šeimos, sudaužyti žmonių likimai, išblaškyta tauta...
Kaip ir kasmet, šiemet prie šio paminklo Tremtiniams L„s paminėta Gedulo ir vilties diena. Diena, kurią minės
techninės pagalbos už 45 mln.
dar gyvi tų įvykių liudininkai ir ... jų vaikaičiai.
dolerių. Už šiuos pinigus buvo
finansuojamos
konsultacijos
Tokį pat laišką Čečėnijos
įgyvendinant įvairius projek
prezidento Aslan Maschadov
tus Vertybinių popierių bir
vardu ketinama įteikti ir pre
žoje. Lietuvos banke, energe
zidentui Algirdui Brazauskui.
Vilnius, birželio 13 d. Jo nuomone, ateina laikas n u 
tinėje sistemoje ir kitose sfe
A. Idigov neatmetė gali
(BNS) — Seimo pirmininkas statyti tarpparlamentinio ben mybės, jog Lietuva netrukus
rose.
pažymi, kad Lietuva savaime dradarbiavimo ryšius ir for pripažins Čečėnijos nepriklau
pripažįsta Čečėniją, kaip ją mas, o k a d š i s susitikimas ne somybę. „Tačiau supratome,
jau de facto pripažino Rusija, taptų vienkartiniu pasima kad Lietuva dabar turi nema
tymu, reikėtų**parengti ben
pasirašydama taikos sutartį.
žai neišspręstų problemų. Če
dradarbiavimo
susitarimą.
Tai
jis
sakė
penktadienį
sutą „Bendradarbiavimo vardan
čėnija neketina trukdyti Lie
V. Landsbergis susitikimo
taikos" programą, ministras susitikęs su Čečėnijos parla
tuvai ir reikalauti nepriklau
pasitarimo dalyvius iš 43 vals mento delegacija, vadovauja metu taip pat domėjosi dabar somybės pripažinimo, nes nuo
tybių užtikrino, kad Lietuva ma užsienio reikalų komiteto tine situacija Kaukazo respu to gali nukentėti Lietuva",
blikoje, sienų kontrole ir pa
įneš savo indėlį į bendrą Euro pirmininko Achjad Idigov.
kalbėjo jis.
Taikos sutarties pasirašy sais, klausė, kaip sekasi kurti
pos saugumą ir aktyviai daly
Susitikimo metu taip pat
mas, Seimo pirmininko nuo valstybines struktūras, teira buvo aptartos bendradarbiavi
vaus šioje programoje.
Penktadienį Č. Stankevi mone, yra teisingas Čečėnijos- vosi apie pilietybės įstatymą, mo galimybės tarp Čečėnijos
čius kartu su kolegomis iš Rusijos santykių vystymosi ryšius su islamo ir kaimy parlamento ir Lietuvos Seimo,
ninėmis valstybėmis, informa
NATO gynybos planavimo ir kelias.
kalbėta apie galimą materiali
Pasak Seimo spaudos tarny cinių įstaigų tinklą.
peržiūros procese dalyvaujan
nę pagalbą Čečėnijos parla
čių
valstybių-bendradarbių bos pranešimo, daugiausia
mento rūmų atstatymui. „Lie
susitiko su JAV gynybos sek dėmesio susitikimo metu buvo
Čečėnija neketina
tuvoje yra žmonių, galinčių
tarpparlamentiniams
retoriumi William Cohen ir skirta
„spausti" Lietuvos
padėti Čečėnijos demokratijos
pasisakė apie Lietuvos saugu ryšiams. „Tarpparlamentinis
pripažinti jos
vystymuisi", pažymėjo A. Idi
bendradarbiavimas Čečėnijai
mo politikos tikslus.
gov.
nepriklausomybe
Įvyko atskiri Č. Stankevi dabar yra svarbiausias, nes
Netrukus Čečėnija ketina
čiaus susitikimai su kolegomis kitokių ryšių su užsienio val
Čečėnija, nenorėdama pa užmegzti parlamentinius ry
iš Čekijos, Didžiosios Britani stybėmis kol kas nėra", kal kenkti Lietuvos siekiams, n e  šius ir su Estija ir Latvija. Šių
jos,
Šiaurės
valstybėmis, bėjo A. Idigov.
ketina primygtinai reikalauti Baltijų valstybių parlamenta
Jis pabrėžė, kad svarbiau nepriklausomybės
NATO vadovu Javier Solana
pripažini rams taip pat yra parengti
bei kitais aukštais sąjungos sias delegacijos vizito į Lie mo, sakė Čečėnijos užsienio laiškai su prašymu pripažinti
tuvą tikslas yra pradėti ben reikalų komisijos pirmininkas Čečėnijos nepriklausomybę.
pareigūnais.
dradarbiauti parlamentiniame Achjad Idigov spaudos konfe
Lietuvos Seimas balandžio
lygyje, kuris, susitikimo daly rencijoje.
pradžioje
svarstė radikalios
vių nuomone, gali peraugti ir į
Susitikimo rr.etu penki Čečė partijos „Jaunosios Lietuvos"
vyriausybinį.
nijos parlamentarai V. Lands lyderio
Stanislovo
Buške
V. Landsbergis primine sve bergiui įteikė laišką su pra
vičiaus
pasiūlytą
Seimo
nuta
kimą, kad pirmajame NATO
čiams, kad Lietuvos Seime šymu pripažinti Čečėnijos n e rimą del Čečėnijos Respubli
plėtimosi etape Jungtinės Val
buvo ir yra Čečėnijos rėmimo priklausomybe ^Jis į tai ra- kos pripažinimo ir nutarė
stijos remia tik Čekijos, Lenki
grupė, kuri dabar lengvai gali miai sureagavo. Nepastebė- atidėti jį.
jos ir Vengrijos priėmimą į
pavirsti
tarpparlamentine jome, k a d būtu susijaudinęs",
sąjungą.
draugystės su Čečėnija grupe, sakė A. Idigov.
Šis Baltųjų Rūmų pareiš
Tęsiamos derybos su
kimas paliko Lietuvą už pir
Lenkija dėl pavardžių
mųjų kandidačių rato, tačiau
rašybos
neatėmė vilties būti priimtai
vėliau.
Vilnius, birželio 13 d. (BNS)
Ketvirtadienį Vašingtone
— Penktadienį Vilniuje prasi
Baltųjų Rūmų atstovas Mike
Vilnius, birželio 12 d. (Elta) balsais priimt a įstatymą pro dėjo trečiasis Lietuvos ir Len
McCurry pareiškė, kad JAV — Prezidentas Algirdas Bra testuoja dauttelis opozicinių kijos atstovų derybų ratas
rems tik minėtųjų valstybių zauskas tik po konsultacijų su partijų. J ų r. omone. įstaty- dėl vardų ir pavardžių rašy
kandidatūras pirmajame plė Seime atstovaujamomis Lietu mas pažeidžia -Įrąžintinų pas- bos. Lietuvos pusei derybose
timo rate. Kiek vėliau gynybos vos politinėmis
partijomis ta tų nuomin.r. kų teises. Be to, vadovauja Lietuvos URM Tei
sekretorius William Cohen šia spręs, ar gali būti pasirašytas nurodomi ki:" >kie įstatymo sės ir tarptautinių sutarčių
nuostata supažindino NATO Piliečių nuosavybės teisių į prieštaravimą Konstitucijai,
departamento direktorius Da
sąjungininkus Briuselyje.
Prezidento ,r 'štinės vadovas rius Jurgelevičius.
išlikusį nekilnojamąjį
turtą
„Mes tikimės, kad per mažą atkūrimo įstatymas. Pirma Andrius Meš <auskas sake,
1994 m. pasirašytoje Lietu
pirmąją
pakviestųjų
grupę dienį, grįžęs iš atostogų Lietu kad valstybt:- adovas supran- vos ir Lenkijos tarpvalsty
bus atvertos NATO plėtimosi vos pajūryje. A. Brazauskas ta priimtojo įs : itymo svarbą ir binėje sutartyje yra numatyta,
proceso durys, ir Lietuva liks iki birželio 20 d. spręs — pasi atsakomybę .z j o vykdymą. kad kiekvienoje
valstybėje
šiame procese", sakė URM pa rašyti jį ar grąžinti pakartoti „Kadangi visi. -menėje yra ki- gyvenančios lietuvių ir lenkų
lusios
ugnir. -Os
reigūnas.
nam svarstymui.
diskusijos tautines mažumos savo var
Anot Lietuvos diplomatijos
Prieš dešiniosios daugumos nuosavybes '• eisiu atkūrimo dus ir pavardes vartoja pagal
klausimu, p n ridentas mano, gimtosios kalbos skambesį
atstovo, NATO plėtimosi sėk
mė pakviečiant pirmuosius arba tuo metu, kai pirmosios kad dėl j o u "• būti ieškoma valstybes, kurioje gyvena, raš
narius suteikia viltį, kad Lie pakviestosios valstvbės įstos į visų svarbiau- U partijų suta- menimis. Tame pat dokumen
rimo", sake A Meškauskas.
tuva irgi bus pakviesta prieš NATO.
te numatyta, kad detalios pa-

V. Landsbergis: Lietuva savaime
pripažįsta Čečėniją

Lietuva tikisi naudos iš NATO
atsinaujinimo
Vilnius, birželio 13 d.
(BNS) — Lietuva remia Len
kijos ir kitų Vidurio Europos
valstybių
narystę
NATO,
tikėdamasi, jog tai sustiprins
ir jos saugumą ir stabilumą,
penktadienį pareiškė aukštas
Užsienio reikalų ministerijos
pareigūnas.
Lietuvos diplomatas komen
tavo Baltijų Rūmų pareiš-

diena
Pasaulio

Lietuvos ministras Briuselyje
pabrėžė NATO plėtimo svarbą
Briuselis, birželio 13 d.
(BNS) — Lietuvos krašto ap
saugos ministras
Česlovas
Stankevičius penktadienį da
lyvavo Briuselyje vykusiame
Euroatlantinio bendradarbia
vimo tarybos gynybos minis
trų pasitarime, pranešė Lietu
vos misija prie NATO.
Pagrindinis dėmesys pasita
rime buvo skirtas NATO ir
kitų valstybių bendradarbiavi
mo plėtrai, saugumo ir gyny
bos politikos klausimams.
Savo pranešime krašto ap
saugos ministras pabrėžė, kad
Lietuva siekia visiškai įsijun
gti į NATO, todėl yra svarbu,
kad sąjungos viršūnių susiti
kime Madride būtų priimtas
aiškus politinis įsipareigoji
mas tęsti NATO plėtimąsi.
Kalbėdamas apie sustiprin

Nr 115

Prezidentas
dėl ginčytino įstatymo tarsis
su partijų vadovais

B u k a r e š t a s . Nusivylusios Rumunija ir Slovėnija ketvirta
dienį pareiškė, jog yra pasiryžusios toliau tęsti kampaniją,
siekdamos ankstyvos narystės NATO. Rumunijos užsienio rei
kalų ministro Adrian Sevenn teigimu, JAV prezidento sprendi
mas palaikyti tik Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos kandidatūras
nepakankamai gina JAV tikslus regione. Rumunijos ministras
pirmininkas Victor Ciorbea kitą savaitę išvyksta į Vašingtoną
siekti Senato narių paramos. J o teigimu, Rumunija nepraras
vilties iki pat Madrido susitikimo pabaigos. Slovėnijos užsienio
reikalų ministras Zoran Thaler pareiškė, kad jo valstybe turi
paramą, kurios gali pakakti, norint įkalbėti Vašingtoną pakeis
ti savo nuomonę.
Ženeva. JAV Kongreso n u t a r i m a s , kuriuo Jeruzalė buvo
pripažinta Izraelio sostine, pakirs Vašingtono pastangas tarpi
ninkauti Vidurio Rytų taikos procese, penktadienį pareiškė
Jordanijos karalius Hussein. ,,Labai liūdna, labai nelemta, kad
toks sprendimas atėjo iš Jungtinių Valstijų būtent šiuo mo
mentu", sakė karalius Hussein žurnalistams Ženevoje. Jis pa
kartojo manąs, kad Jeruzalė turi tapti ,.atviru miestu" ir sos
tine tiek Izraeliui, tiek būsimajai Palestinos valstybei.
Maskva.Rusijos principinė nuostata dėl NATO planų plėstis
į Rytus nesikeičia ir lieka neigiama, penktadienį pareiškė Ru
sijos URM oficialusis atstovas Valerij Nesteruškin, nes Rusijos
Federacija „kaip ir anksčiau laiko NATO plėtimąsi didele Va
karų klaida, atidžiai stebi šį procesą ir atsižvelgia į jį savo po
litikoje".
B r i u s e l i s . JAV ir Prancūzija nutraukė ginčus del vadova
vimo Pietų Europoje dislokuotoms NATO ginkluotosioms pajė
goms. Prancūzija reikalavo, jog šiam NATO gynybinės struktū
ros vienetui, kurį sudaro ir JAV kariškiai, vadovautų europie
tis. JAV kategoriškai atsisakė svarstyti tokį klausimą. JAV gy
nybos sekretorius William Cohen žurnalistams pareiškė, jog
naujoji Prancūzijos vyriausybė, vadovaujama ministro pirmi
ninko Lionei Jospin. nusprendė atidėti šio klausimo sprendi
mą. Į valdžią atėję socialistai seniai kritikavo prezidento
Jacąue Chirac sprendimą atsisakyti pastangų sukurti atskirą
Europos gynybos sistemą ir sugrįžti į bloką, vadovaujamą Jun
gtinių Valstijų.
Ženeva. Meksika pastojo kelią Jungtinių Tautų iniciatyvai
vesti derybas dėl sausumos minų uždraudimo visame pasau
lyje. J T nusiginklavimo konferencijoje Meksikos ambasadorius
Antonio de Icaza pasakė, kad minos turėtų būti uždraustos tik
panaikinus branduolinius ginklus. Meksikos sprendimas už
kerta kelią susitarimui ir neleidžia J T deryboms judėti pirmyn
siekiant minų uždraudimo.
L o n d o n a s . Kurias valstybes priimti į NATO. galutinai spręs
ne tik JAV, bet visos 16 sąjungos valstybių, ketvirtadienį pa
reiškė Didžiosios Britanijos URM spaudos atstovas. JAV spau
dos atstovas po to pareiškė, kad Vašingtonas laikysis savo
sprendimo ir nenori, kad kitos nares NATO aukščiausiojo lygio
susitikime Madride priimtų kitokį nutarimą. D. Britanijos
URM atstovas pripažino, kad JAV įnašas šioje diskusijoje ..yra
akivaizdžiai didelis".
B o n a . Vokietija pritaria JAV siūlymui pirmiausia pakviesti
į NATO tris Rytų Europos valstybes, penktadienį pranešė vy
riausybės atstovas, tačiau Bona daro prielaidą, kad šis Vašing
tono sprendimas dėl mažesnio plėtimosi yra signalas, jog grei
tai bus antrasis plėtimosi ratas. Iki šiol Vokietija vengė aiškiai
pareikšti savo nuomonę, kurios kandidates turėtų pirmiausiai
tapti NATO narėmis.
V a š i n g t o n a s . JAV Senato Užsienio reikalų komisija ketvir
tadienį priėmė projektą, kuris įgalins padengti milžiniškos Va
šingtono skolos Jungtinėms Tautoms didžiąją dalį. Tačiau, kad
gautų šias lėšas, J T turės įvykdyti sunkias sąlygas —
sumažinti savo išlaidas, darbuotojų skaičių ir JAV metinį na
rės mokestį, taip pat padaryti kitų nuolaidų. Šios sąlygos
įtrauktos į projektą Kongreso narių reikalavimu. J T teigimu.
JAV jai skolingos daugiau kaip 1 mlrd. dol.. ir net artimiausios
Vašingtono sąjungininkes JĮ kritikavo už finansinių įsipareigo
jimų nevykdymą. Tačiau konservatyvieji respublikonai atsisa
ko skirti papildomą centą ..eikvotojiškai" JT biurokratijai.
vardžių ir vardų rašymo nor
mos b u s nustatytos specialia
sutartimi.
J a u yra įvykę du derybų
dėl tokios sutarties ratai. Tiki
masi, kad sutartis turėtų būti
pasirašyta šių metų pabaigoje.
Derybos užtruko ne del kokių
nors principinių politinių ne
sutarimų, bet del grynai tech
ninių, kalbų kilmes skirtumu
problemų

KALENDORIUS
B i r ž e l i o 14 d.: R u f i n a s ,
V a l e r i j u s . Bazilijus, D i g n a ,
A l k a . Almina
Birželio 15 d.: V i t a s , J o l a n t a ,
Tanvilas, Bergaile. Lietuvos Ge
dulo ir Vilties diena. Tėvo die
na. 1940 m Sovietų Sąjunga
okupuoja Lietuvą.
Birželio 16 d.: Julita, Benas.
Tolminas Jūra.
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$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paltu
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KORESPONDENCINIS
POKALBIS NEPAPRASTOSIOS
KONFERENCIJOS PROGA

čiai, pasižiūrėti draugų bei
savo fotografijų. Elektroninė
mis galimybėmis būtina nau
LABAI PASIGENDU
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
dotis medžiagą r e n k a n t , ją or Palangos Pirmoji vidurine mokykla, kurioje S. m. liepos 11-13 d. vyks Ateitininkų federacijos Nepaprastoji kon
„ATEITIES"
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Moderatorius - kun. Viktoras B *"fr l i f
Paradoksiška, kad dabar
'Ateities' dėka buvo įdomu
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
JAUNUČIŲ
ateitininkai yra b e „Atei sužinoti apie kitas kuopas,
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4 00, Šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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„Ateities" žurnalą, b u v u s i vo ir draugų veidus. Tai ir
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
Jaunųjų ateitininkų stovyk
jo r e d a k t o r ė taip rasė: — padėjo ateitininkiją padaryti bos rėmuose dažnai pasijunta dvasiniai atsigautų. Kvietėm
nesaugo. Prašome siundant pasilikti kopiją.
„Kaip gaila, k a d n e d ė t a pa sąjūdžiu platesne prasme. Tai ma esant veiklos įkarštyje. Po paskaitininkus, ieškojom šei la Dainavoje vyks nuo antra
kankamai p a s t a n g ų ir n e  skatino j a u n i m ą rašyti, na sėdžiaujama, protokolai rašo mininkių ir vadovų. Didelis dienio, liepos 8 d. iki šešta
DR. JANINA
JASKEVICIUS
pasistengta j o s g y v a s t i n g u  grinėti įdomias t e m a s , pasi mi, stovyklos organizuojamos, ramstis šią stovyklą organi dienio, liepos 19 d. Registra
DR. VIUJA KERELYTĖ
JOKŠA
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mu, p e r d a u g l e n g v a b ū  reikšti. Redakcijos bei leidėjų iždas tvarkomas... Veikla „ver zuojant yra ilgametis šios sto cija j a u prasidėjusi. Visus re
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
6 4 4 1 S . Puiaatd Rd., Chicago, I L
diškai leista šiam istori būdavo ypatingai stengiamasi da". Dirbdama, dažnai pagal vyklos vadovas, Vyt. Šoliūnas. gistracijos lapus ir žinias gali
7271 S. Nartam, Bridgavtaw, IL 60465
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ma gauti per kuopų globėjus
niam ir svarbiam ateiti ir dėmesys kiekvienoje kuo
Tat 706 584 0400
Kab. 7 7 3 - 5 8 2 - 0 2 2 1
Valandos pagal susitarimą
ninkų organizacijos t a r p u  poje paskirti 'Ateities' žur ir palieka t ų kelių žmonių jis ir jo šeima atliko nelengvą ar iš stovyklos registratorės D.
Valandos susitarus
savio
ryšiui
nutrūkti... nalui korespondentą. Man akiratyje. Organizacijos nariai šios stovyklos organizavimą. Gylienės (13505 S. Redcoat
(„Draugas", 1997.1.25.). Ką didžiausią įspūdį padarė, kai kartais n e t nesuvokia kiek Tačiau visuomet t a i vykdavo Dr., Lemont IL 60439, tel.
DAUA A. CEPELĖ, D.D.S.
DR. LEONAS
SBBUTtS
DANTU GYDYTOJA
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
j ū s a p i e t a i galvojate? A r būdama septyniolikos metų, energijos reikalauja tos parei be aimanų. Šios organizacijos .630-257-3424).
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
7915 W. 171 S I
tikrai p a s i g e n d a t e — A t e i  gavau pakvietimą iš Antano gos. Taip keičiasi valdybos... didelė stiprybe ir yra, ne ats
Atkreipkite dėmesį, kad vai
8132 S. Kadz* Av.
TMay Pa/k. IL 60477
Vai antra 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p.
ties" žurnalo?
Sabalio, tuometinio 'Ateities' Dažnai valdybų įsipareigoji kiros Centro valdybos a r jų kai, kurie pernai stovyklavo
708-614-8871
Sestd pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
redaktoriaus, atstovauti Ka mai baigiasi giliu atsidūsė nariai, bet dažnai šeimos, ku neturi vėl pildyti sveikatos
KsMMO M . 773-77B-2M0
Namų t * . 708 448 5846
Aldas Kriaučiūnas: „Šiuo nados ateitininkų korespon jimu: „Ačiū Dievui, baigta!" rios kimba į darbą net ne pažymėjimo.
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DAMTU GYDYTOJA
nespėju visko skaityti ką gau daromos sąlygos k a r t ą me išeina „veiklos pensijon", a r b a dybose. Tokios šeimos yra norintiems stovyklauti turė
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(skersai gsrvės nuo Good Samantan ligonines)
2 1 4 7 0 S . MaJn S t
Doanara dreve, i . 60618
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pirmenybė
teikiama
jaun.
vau anksčiau. Manau, k a d Yorką redakcijos posėdžiams. pareigoms. Būna ir išimčių.
Mattaaon, IL 6 0 4 4 3
Tai. 830-980-3118
Buvusios Sendraugių Centro
Tai. 7 0 8 - 7 4 8 - 0 0 3 3
žurnalas reikalingas dėl dvie Praleisdavome visą savaitgalį
Būtina prisiminti, kad JAV ateitininkams. Visi kiti pri
Valandos susitarus
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susitarimą
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ateinančių
metų
valdybos nariai: pirmininkė rytuose taip pat kasmet vyko imami pagal užsiregistravimo
jų priežasčių: (1.) Jaunimui
yra proga rašyti apie savo planą. T a i buvo t i k r a s paska N. Balčiūnienė, dr. L. Vaitkus, Sendraugių, ateitininkų sto eilę. Mielai laukiame visų.
DREUGUUSLEŪŠ
DR. KENNETHJ. VERKĘS
dr. M. Laniauskas, sekretorė vykla Kennebunkporte. Šių Bus tikrai smagi stovykla!
veiklą, save reklamuoti, apie tinimas dirbti.
A K I U L I G O S IR CHIRURGIJA
DR. BOB DOKHANCHI
kitus pasiskaityti ir pasi
Pastebėjau, k a d ir mano T. Beržinskienė, iždininkė R. stovyklų darbštus ir nepail
JASCV
1 1 9 2 W a * e r 3 t , Lemont. IL 6 0 4 3 9
Dantų gydytojai
džiaugti atspausdinta kūryba. duktė, d a b a r moksleivė, iš Šiigalienė, V. Kolyčius, Vyt. stantis organizatorius yra dr.
Tai. 815-723-1854
Pensininkams nuotakia
4007 W 59 St.. CMoago, IL
7 8 0 0 W . Coaage Dr.
(2.) Vyresnieji gali pasidalinti pradžių
pasigedo
'Ateities' Šoliūnas ir d r . Č. Masaitis bai Č. M a s a i t ^ S t o v y k l o s pasi vykias a r kitus didesnius ren
Tai. 773-788 8818
Palos HasjMa, 1 6 0 4 8 3
gilesnėmis mintimis ir kitus žurnalo. J i ir jos bendraamžiai giame pareigas. Labai malonu žymi savo programų turtingu ginius.
4707 S. OiiDsrt. La Oranga. IL
T a t 708-361-0010
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Užbaigiam savo darbą su di
skatinti
mąstyti. Yra buvę Toronte tuomet d a r buvo jau šias pareigas baigti, kai žinai, mu.
straipsnių, kurie ypač tiko — niai, bet j a u įvertino 'Ateities' kad nauji žmonės jas perima.
-DR" E.DECKYS
Apart stovyklos ruošos, ban deliu pasitenkinimu ir šviesia
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
'Ateities' žurnalui".
žurnalą, nes j a m e buvo talpi Į naują valdybą įeina ir N . dėme palaikyti artimus ryšius viltim, kad Ateitininkų sen KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
NERVU IR EMOCINES LIGOS
Rūta Mikulionienė: „Taip, namos mūsų kuopos nuotrau Balčiūnienė. Tas tęstinumas su Federacijos valdyba. Mok draugių veikla gyvuoja ir d a r
7722 S. Kezie Ave.
Kab. 773-736-4477
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metų
gražiai
klestės.
Raz 708-246-0067 arba 708-246-6681
šiek tiek pasigendu. Vaikams kos, veiklos aprašymai. Tai
Chicago, IL 60652
sleivių centro valdyba. Daina
6448 S. M U M Road
R e g i n a Š.
Kab. tel. 773-471-3300
kartais įdomu pamatyti nuo jiems buvo labai įdomu. Ban valdybai.
vos stovykla. Aukojome Ber
valandos pagal susitarimą
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vesti
susirašinėjimą
su
Mūsų kadencijos metų apim čiūnų stovyklai 1,000 dol.,
traukas iš stovyklų".
DR. V. J. VASAJTIENĖ
Gabija Petrauskienė: — Clevelando ateitininkų kuo tis — dvi kadencijos (nuo 1993 Dainavai — 3,200 , Lietuvos
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D..S.C. DR. DANA M. SALIKUS
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nuveikta:
leivių centro valdybai — 500,
gendu. Sutinku šimtu procentų
6 1 8 7 S . Archer Ava. (prta AuaUn)
Weatcfia1ir.IL 60154
Tai. 7 0 8 4 2 3 - 8 1 1 4
Suorganizavom 4 Sendrau „Draugui" — 50, „Darbinin
su buvusia redaktore, kuri tenai. Skaitydavome su dide
Tel. 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 5
Tat 706-344-1684
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitanmą
teigė, kad 'Ateitis' buvo svarbi liu dėmesiu apie j ų veiklą gių ateitininkų stovyklas Dai kui" — 5&\' „Tėviškės žibu
ateitininkų organizacijos tar 'Ateityje'. Žurnalas tikrai atli navoje. Stovykla labai mėgia riams" — 50 dolerių. Palie
JONAS V. PRUNSKIS, MD
pusavio ryšiui. Išeivijoje esan ko svarbų vaidmenį dirban ma, ypač j a u n ų šeimų. Ruo- kam iždą stipriam stovyje. Tai
DR. PETRAS KISlEUUS
TERRIDALLAS
PRUNStOS, MD DR. ALGIS PAULIUS
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nuo
kitų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šėm j a s su ta mintim, kad puikus pagrindas ruošiant stotys ateitininkų vadai iš naujo
ORTOPEDINĖS LIGOS
iBsion ram MMUIMMII iramut*
TaL 70B-662-4158 atsakomas 24 vai
atrado Lietuvą, tiek j a susiža kuopų ir su mažu dėmesiu iš
CHIRURGIJA
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
1443 S . 508) Ave., Cicere
ir kt. vietų skausmo gydymo
vėjo, kad tikrai lengvabū centro".
1 1 8 5 Dundee Ave., Elgin, IL 6 0 1 2 0
GAJA" V-BOS POSĖDIS
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v.
KORP.
„
specialistai
Tel. (706)742-0256
diškai numojo viską šiapus At
Dalia S t a n i š k i e n ė : „Labai
Išskyrus
trečd.; šeštad 1 1 - 4 v p.p
Chicago: 773-726-0800
Š.m. birž. mėn. 12 d. dr. Pet ja, kurios metu bus gvildena
V a l a n d o s pagal susitarimą
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DR PETRAS ZUOBA
McHenry: 815-363-9595
tinku ir šiuo atveju su buvusia pergyvenu, k a d jos tokį ilgą ro ir Aldonos svetinguose n a  pačiu metu Klaipėdoje univer
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Eik G r o v a : 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2
Ca/dtoc Dtegnoefe, LTD.
redaktore, kad per daug leng laiką j a u nėra. Ir skaudu, ir
Kab. t a i 773-686-3106
sitete bus iškilmingai atidary
posėdis.
Perskaitytas
pereito
6132 S. Kertele Ave.
vabūdiškai
leista 'Ateičiai' gėda... Nežinau užkulisių šios
Namų M . 847-361-3772
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Pemkaus
vardu
DR. RAMUNĖ MAŪEJAUSKAS
Chicago, IL 60829
6746 Weet 63rd Street
išnykti. Iš šalies stebint (ka visos problemos, bet jei čia yra posėdžio protokolas ir tada biblioteka, kuri puikiai buvu
DANTU GYDYTOJA
Vai pirmd ir ketvd 3 v.p.p • 6 v.p p
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dangi kas vyko posėdžiuose kažkokios 'politikos', asme
Kitomis dienomis • susitarus
9 3 5 6 S. Robertą Road
siose kareivinėse atremontuo
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
HtetoryHHta
sprendžiant šiuos reikalus, niškų a r ambicijų priežastis, kambėjo liūdna gaida, nes ta (dėka Lietuvių fondo di
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
NIJOLE STANKĖVlčlOif, M.D.
T e l . 708-598-2131
tikrai nežinau, nes nesu to tai
d a r skaudžiau.
Kaip paskutiniu metu iškeliavo į desnės aukos). Kalbėta ir apie
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
B o a r d Certrfied. Internal Medicine
Amžinybe
labai
daug
korpora
ratelio dalimi), susidaro įspū bebūtų, norėčiau, k a d kaip
Valandos pagal susitarimą
ateinantį rudens susirinkimą,
V a l a n d o s jūsų patogumui
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Zubinas.
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K.
dis, kad lengvabūdiškai nus galima greičiau j i vėl pasiro
Moty Craea Piuleeatuiial Ptv»on
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VIUUS
MIKAmS
pręsta, kad visi talentai nau dytų. 'Ateitis' reikalinga ne tik
311. South
UNAS SIDRYS, M.D.
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
nius narius. Ypač įdomus būtų
FAMILY MEDCAL CUMC
LRhuantan Plaza Ot at CaHtomia Ave.
jai atrasti tik Lietuvoje, o tie, mus vienyti, sujungti, bet ir Marčiukaitis ir dr. V. Tumaso- prelegentas kun. Andrius NerAkių ligos / Chirugųa
15808-1Z7
St.
Lamont.
«.
«MM
Chteago. IL 60629
Pr*lauso Palos Communuy Hospital
kurie likę išeivijoje dabar vi teikti progą ir vietą beprade- nis. Tai labai skaudu, nes sun bikovas, kuris, arkiv. A. Bač9 8 3 0 S.RMgeland A v e .
S4v*f CroSS HOS&UI
Tel.
773471-7879
kiai
sekėsi
jaunuosius
įjungti
į
sais būdais stengiasi atgaivin dantiems rašyti, kurti — kaip
Chicago RMge, IL 8 0 4 1 5
Valandos pagal susitarimą
kio rekomenduotas, gilina teo
„Gajos"
narių
eiles.
Todėl,
Tel. 708-257-2266
ti ateitininkiją Lietuvoje. O ta tai buvo visada praeityje.
Tel. 708-638-6622
EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
logines studijas Washingtono
4 1 4 9 W . 63rd. St.
lentingų bei raštingų žmonių, Kodėl laukiama, kodėl ne ypač didelis dėmesys kreipti universitete. J i s yra baigęs
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL
DR.
K.
JUČAS
Tel. 773-735-7709
išaugusių iš ateitininkijos išei išleidžiamas t a s moksleivių nas į Lietuvoje atgaivintą medicinos universitetą ir dir
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
ODOS LlGU SPECIALISTAS
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR
vijoje, tikrai yra. Elektroninių suredaguotas numeris?! (Atei „Gają", kuria Vilniuje labai bo chirurgu Kaune, bet vėliau
ARAS ŽLIOBA, M.D.
už prieinamą kainą. Pacientai
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
ryšių pagrindu veikiant, raši tininkų skyriaus paaiškinimas rūpinasi prof. L. Mačiūnas, o nutarė stoti į kunigų se
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
priimami absoliučiai punktualiai
Kaune
—
prof.
A.
Purtokas.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
nių organizavimas, išradingi nelabai aiškus...)".
6132 S Kedzle Ave., Chtoago
Susitarimui (kalbėti angliškai)
1020 E.Ooden Avej^SuHi 310
Bandoma kaip nors suorgani minariją, kurią baigęs dirbo
773- 778-6988 arba 773-48*4441
(kaip šiuo atveju dabar kal
Napervle, IL 60663
Tel.708-422-8260
Laima Šalčiuvienė: „Aišku. zuoti ir Lietuvoje likusius kor- parapijose. Aptarti iždo reika
bamės elektroniniu paštu) kom
Tel. (630)527-0090
DR. PETRAS V. KISlEUUS
kad pasigendu, tačiau, ne porantus. kad jie galėtų viso lai. Dr. P. Rasutis dėkingas vi
3825 r*oMend Ava.,
piuteriniai pokalbiai įvairio
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS
DR. AB. GLEVECKAS
žinant visų sąlygų sunku kiais būdais pagelbėti ir pa siems, atsiuntusiems gausias
Tower1,Su*e3C
gydymas bei chirurgių
mis temomis tikrai būtų atvė
Dovmere
Grove, IL 60615
spręsti apie tą 'lengvabū globoti jaunesniuosius, kurių aukas ir kantriai laukia kitų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126
rę anksčiau nenumatytas ga
Tel. (630)435-0120
diškumą'. Žinau, kad rasti vis daugėja. Šią vasarą, liepos atsiliepiant Spaudos reikalais
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
630-941-2609
limybes tęsti 'Ateities' žur
Valandos pagal susitanmą
3900 W.95 St Tai. 708-422-0101
naują redaktorių buvo steng 11-14 d. Palangoje vyks Nepa rūpinasi dr. V. Šaulys. Tik
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
DR. L PETREiklŠ
nalą. Gal šiuo atveju nebu
Valandos pagal susitanmą
tasi. Kiek tų pastangų būta, prasta Ateitininkų konferenci- dėka jų didelių pastangų mes
DANTU GYDYTOJA
Pirmad 3v p p.-7v.v . antr 12 30-3v p p
vo
pakankamai
stengtasi
skaitome
...Mediciną".
Rimtai
nežinau! Tuo pačiu, gal kar
SURENDER LAL, M.D.
tree uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
9 0 5 5 S Roberts Rd.Hickory Hills. IL
įžvelgti ateitį, ieškant naujų
Specialybe • Vidaus ligos
penktad ir šeštad 9 v r. • 12 v p p
tais buvo galvota į Lietuvą atėjo laikas sumažinti spau ruošiama medicinos istorija,
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
bendradarbiavimo bei infor
7 7 2 2 S . Kedzie Ava.
perkelti. Kol ne viskas iš dos kiekį? Svarbu juk kokybė, jau renkam; įvairūs aktualio
Tel. (708)598-4055
macijos rinkimo būdų.
Chicago. IL 6 0 8 5 2
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
aiškinta, sunku spręsti. Kar o ne skaičius. Turime 'Drauge' mis temomis straipsniai.
Valandos pagal susitanmą
Tai. 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
tais
sunku,
kad
ir
išaiš
puikų
organizacijos
skyrių,
Esu nuomones, kad Atei
Valandos pagal susitanmą
5540 S. Putaetd Rd.
Padėkoję
šeimininkams
už
kuriame galime viskuo pasi
ties' žurnalo tikrai nepakeis kinta!!!"
DR. JOVITA KERELIS
Tel. 773-585-2602
gražias
vaišes,
palinkėję
vie
net ir elektroninis ryšys, nes
Regina
Š i i g a l i e n ė : Ne dalinti. Moksleivių rašinių
DR DOMAS LAPKUS
Pirmd 9 v r • 7 v v
DANTU GYDYTOJA
nas
kitam
smagios
vasaros,
Antr . Treč ir Penkt 9 v r - 3 v p p
Vidaus ir plaučių ligos
žurnalo turėjimas po ranka jaučiu didelio pasigedimo 'At rašymas a r kūryba gali būti
Ketvd 10 v r • 7 v v Seštd ir kt
9525 S.79«h Ava., Htokory H8I8. IL
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DIEVO AUGINAMAS MEDIS
Šio sekmadienio skaitiniai
kviečia pamąstyti apie Dievo
veikimą žmogaus gyvenime —
tiek tautų istorijoje, tiek vi
suomeniniame, tiek ir mūsų
asmeniniame gyvenime. Šio
sekmadienio skaitiniuose pa
vyzdžiai iš gamtos parodo Die
vo, gamtos ir žmogaus bendra
vimą, auginant augalus ir
kviečia mus pamąstyti apie
paslaptingą Dievo veikimą
žmogaus gyvenime ir istori
joje. Jie primena, kad kai
mums atrodo, kad Dievas pa
sitraukė, nes nebematome to,
ką laikome Dievo veikimu ir
pagalba, reikia pasitikėti Die
vu ir savo darbo nenutraukti,
nes dirbame ne vieni.
Pirmame skaitinyje iš pra
našo Ezekielio (Ez 17:22-24)
pranašas įvaizdžiais kalba
apie Izraelio tautos dalią, iš
gyvenant tremtį Babilonijoje.
Kedro medis
(karališkas:
aukštas, kvapus ir brangus)
simbolizuoja karaliaus Dovydo
giminę. Ezekielio pranašystėje
Viešpats sako, kad paims to
kedro liauną šakelę, pasodins
ją aukšto kalno viršūnėje. „Ji
išsišakos ir ves vrisius.
...Visi lauko medžiai (kitos
tautos) pažins, jog aš, Vieš
pats, aukštą medį pažeminau,
o žemą — paaukštinau".
Kai Jeruzalė buvo sunaikin
ta 587 m. prieš Kristų, Izrae
lio jaunas valdovas Jehoiakinas, vos tris mėnesius pavaldęs savo tėvo vietoje, buvo
nužudytas, kai Nebuchadnezaro kariuomenė užėmė Jeru
zalę ir jos gyventojus išsivežė į
tremtį Babilonijoje. Ezekielio
regėjime Viešpats žada, jog jis
šią šaką atželdys, ir Dovydo
namai „išsišakos ir ves vaisius
— išaugs į kedrą puikuolį".
Penkiasdešimt metų truku
sioje ©remtyje tuo metu tebeesantiesiems žydams, kuriems
pradėjo atrodyti, kad jie jau
amžinai prarado visa, ką Die
vas jiems buvo norėjęs ir
žadėjęs, ši pranašystė galėjo
kelti viltį, jei galėjo ja pa
tikėti. Šiandien žinome, kad
tautos likučiui buvo leista
sugrįžti į Jeruzalę ir ją atsta
tyti.
Mes, krikščionys, žinome,
kad pranašystė išsipildė Dovy
do giminės atžaloje — Jėzuje
iš Nazareto — ir per jį Dovydo
šeimos medis (Krikštu mes
tampame Jėzaus broliais, se
serimis — giminėmis — tad
Bažnyčia yra lyg naujieji Do
vydo namai) iš tikrųjų išaugo į
didžiulį medį, kurio pavėsyje,
kaip rašoma šio sekmadienio
Evangelijoje „visokie paukš
čiai galės gyventi... visokie
sparnuočiai galės sau Užduo
ti".
Dievas veikia žmonių istori
joje, jis pasiekia savo tikslus
jų gerovei, nors dažniausiai

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

visai ne taip, kaip jie būtų
įsivaizdavę. Dažnai reikalin
ga, kad senasis, nebenaudin
gas, net žalingas gyvenimo Keliaudamas po Vokietiją,
būdas būtų sunaikintas ir tuo keletą kartų sutikau „Wolfsbūtų sudaryta galimybė nau kinder" — vilko vaikus, tą
jam Dievo pasodintam daigui vardą gavusius iš nakvynių
miškuose, kadangi išbadėję
augti.
Rytprūsių
vaikai, duonos ir
Šio sekmadienio Evangeli
joje (Morkaus 4:26-34) girdime prieglaudos ieškojo Lietuvoje
kelis Jėzaus sakytus palygini ir ją rasdami mūsų tėvų kraš
mus — apie ūkininką, kuriam te.
Dėkingumu ir pagarba jie
pasėjus sėklas, jos auga ir
prisimena
Lietuvą, dalis jų
naktį, jam miegant, ir apie
vedė,
sulietuvėjo,
liko gyventi
garstyčios grūdą, kuris išauga
Lietuvoje.
Kiti,
įrodę
vokišką
į didelį krūmų. Jie padeda su
kilmę,
persikėlė
į
Vokietiją.
prasti paslaptį, kaip gali būti,
kad toji tauta, į kurią buvo Prie jų priklausė miręs Vasa
atsiųstas Mesijas — Jėzus, jį rio 16-sios gimnazijos darbi
atmetė, bet Jėzaus kuriama ninkas Hans Giese, kalbėjęs
Dievo karalystė žemėje vis net dzūkiška tarme! Juos vi
vien auga ir augs — žmogui sus nuo bado mirties išgelbėjo
lietuviai ūkininkai, tad dabar
neįsivaizduojamais būdais.
Persekiojamai
pirmykštei tinės Vokietijos vyriausybės fi
žydų kilmės krikščionių ben nansinė parama gimnazijai
druomenei buvo sunku likti nėra kokia nors išmalda, bet
ištikimiems Kristaus moky neįkainojamas gyvybių išgel
mui, kuris skatino būti atvi bėjimo atlyginimas.
Sutikau ir buvusius ver
riems ir visus mylėti. Anuo
machto
karius, peržygiavusius
met ne tik Romos valdžia vis
per
Lietuvą
1941 m. birželio
stipriau mokesčiais ir represi
jomis spaudė visus žydus (tuo mėn., sutikau ligoninėje buv.
metu dar neskirdami jų tarpe karį, kovojusį prie Šiaulių ir
esančių krikščionių), bet ir visiškai netikėtai š.m. ba
žydų religinė vadovybė vis landžio mėn. Vilniaus M. K
griežčiau elgėsi su Kristaus Čiurlionio menų gimnazijos
sekėjais-žydais, kurie atrodė mano miestelyje surengtame
nepakankamai stipriai remia smuikų klasės koncerte karį,
žydų rezistenciją prieš romė 1944 m. liepos mėn. kovojusį
nų represijas ir nesilaiko reli Vilniuje. Daugumoje tai ne
ginių įsakymų, bendraudami tikėtos pažintys, kadangi iš
su nežydais, kartu su jais val girdę mano vokiečių kalbą val
gydami, ir atsisakydami gink gykloje, prie bažnyčios, krau
luotame sukilime prieš romė tuvėje, sporto rungtynėse, vo
nus.
kiečiai klausia, gal esu iš Ryt
Tokiose aplinkybėse žy- prūsių. Atsakius ne — esu JLidams-krikščionims buvo neap tauer", staiga išgirstu, kad jis
sakomai sunku gyventi pagal lankęs Lietuvą, buvo apsisto
Kristaus nurodytą atvirumą jęs Vilniaus kareivinėse ir t.t.
„visoms tautoms" t.y., ir
Kiek ilgiau norėčiau sustoti
nežydams, ir nesiimti ginklo prie vokiečio ekonomisto dr.
prieš romėnus, sekant Kris Fridolino Scheurle. Susipa
taus pavyzdžiu, kuris neleido žinau berods prieš septynerius
mokiniams jo apginti ginklu metus, tik 15 km nuo mano
nuo suimti atėjusių budelių. miestelio nutolusiame MannTiems pirmiesiems krikš heimo mieste, jam pakvietus
čionims, kuriems atrodė, kad Vilniaus u-to dainų ir šokių
jie bus visi išžudyti, buvo la ansamblį (vad. Vidas Aleksan
bai svarbu girdėti Jėzaus pa dravičius). Jis apmokėjo visas
lyginimus, kuriuose iške ansamblio išlaidas, vienas pir
liamas Dievo vaidmuo žmo mųjų Vokietijai pristatė tau
gaus darbuose — žmogui ku tinį Lietuvos meną, surengda
riant sąlygas, o Dievui augi mas vieną koncertą nemo
nant.
kamai Mannheimo banko pa
Nors žmogaus darbas bū kų, darbuotis savo gyvenimo
tinas — reikia ir žemę pa kampelyje, kad Dievo kara
ruošti ir sėti — derlius prik lystė, kurios pavyzdį matome
lauso ir nuo daugelio kitų da Jėzaus gyvenime žemėje,
lykų, esančių tik Dievo ran augtų, plistų mūsų aplinkoje,
koje: nuo lietaus, saulės kiekio nors iš karto ir nematome
— nei per daug, nei per mažai, savo pastangų vaisiaus. Iš
nuo žmogaus sveikatos, kad tiesų, iš liaunos karališkojo
neįvyktų kitos negandos. kedro šakelės — Jėzaus jau
Mums Krikštu yra pavestas išaugo nuostabus medis, ir
darbas, duotas pašaukimas, ir mes, nors pavieniai menki,
būtina, kad mes jį atliktume, esame jo dalis, o mūsų
net kai neatrodo, kad iš to pašaukimas — auginti naujas
nėra naudos. O derlius prik šakeles, nenudžiūti.
lauso nuo Dievo darbo.
Tad būtina nenuleisti ranAldona Zailakaitė
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— Bet sudėjai viską į tokią eilę, kaip dailią gran
dinėlę. Nesakyk, nesakyk, kad nieko nepadarei. Dabar
turėsiu ką ir į karstą įsidėti ir ką vaikam palikti. Vai
kas jau šnekėjo su valsčiaus raštininke. Žadėjo maši
nėle perrašyti. Tik, nedrįstu net sakyti, dar ne viskas.
Dar norėčiau ir toliau ką pasakyti, tik ar tamsta tiek
su manim terliojęsis benorėsi dar terliotis.
Rimtu apsimetęs net pabariau, kam taip šneka,
kai man jos šnekos klausyti buvo tik malonumas. Jei
gu gali, galim ir tuoj pradėti, — pasakiau ir susigrie
biau, kad neturiu ant ko jos šnekos žymėti, bet ji
išgelbėjo.
— Ne dabar. Ne tuoj. Dabar eisim į klėtį. Noriu šį
tą parodyti. Bet dar pala. Aš irgi nebežinau, ką darau.
Pirma einam čia. Kai aną sykį nakvojai, gal ir nema
tei, o jeigu ir matei, tai iš kur galėjai žinoti, kaip buvo.
Nusivedė į seklyčią.
Ant sienos kabojo iš plačios lentos išdrožta septy
niais kalavijais perverta Sopulingoji. Atsiminiau, kad
ne sykį mačiau ją toje pačioje vietoje, bet nekreipiau
dėmesio. Ne tas tada rūpėjo. Dabar įsižiūrėjau. Dar
bas buvo gabios rankos, bet dar grubokas, nors daug
dailintas ir skutinėtas, tik jaunutis veidas pilnas
skausmo. Nejučia sumečiau, kiek metų Marijai galėjo

talpose ir kitą ištaikingoje pi
lies salėje, įsteigdamas Mann
heimo u-te dviem Lietuvos
studentams stipendijas. Iš kur
tokia meilė Lietuvai? Ilgokai
kalbėjome, tačiau sužinojau
paslaptį.
1944 m. liepos mėn. kovose
Vilniuje, 17-kos metų karys
buvęs sunkiai sužeistas, ro
dant mažai gyvybės ženklų.
Jaunuolį išgelbėjo vokietis
daktaras ir lietuviai, rasdami
jam ir taip badaujančiame Vil
niuje maisto, tuo palaikydami
gyvybę. Pasveikęs jis dirbo
prie Vilniaus u-to tvarkymo
darbų. Gailėjc jaunuolio ir lie
tuviai studentai, tad eidami į
paskaitas, įduodavo sumuš
tinių. Šiendieną jis yra milijo
nierius (didelė statybos įmonė,
viešbutis Mannheime), užmez
gęs verslo ryšius su Lietuva.
Ekonomisto atsakymas į mano
klausimą, iš kur ta meilė Lie
tuvai — buvęs labai trumpas:
gyvybė yra neįkainojama pini
gais, tad nors stipendijom no
riu atlyginti lietuviams ir stu
dentams, kad šiandieną esu
sveikas ir gyvas.
Kiek man žinoma, studentus
parenka K. Prunskienė, ka
dangi pirmus verslo ryšius vo
kietis užmezgęs su min. pirm.
dar 1990 m. ir viena pirmųjų
studenčių buvo jos dukra.
Girdėjau jos pasikalbėjimą su
Frankfurto radįjo bendradar
biu, pristatant klausytojams,
kaip Lietuvos min. pirm. duk
rą.
Lietuvių geraširdystę, dos
numą, krikčionišką meilę taip
pat norėčiau parodyti trumpa
ištrauka iŠ vokiečio belaisvio
gyvenimo prisiminimų Lietu
voje. Jis rašo: „Stovyklos vir
šininku buvo lietuvis puskari
ninkis. Tas turėjo didelę reikš
mę, nes sekmadieniai buvę
laisvi, teisingi maisto davi
niai, jokių priekabių.
Sekminių išvakarėse, kada
antroji pamaina grįžo vakare į
stovyklą, viršininkas įsakė vi
siems išsirikiuoti prieš ba
raką. Stovėjome 100 vyrų va
karo tamsoje, toli matydami
tylų mišką. Vertėjo pagalba
viršininkas pasakė: „Kas yra
katalikas, gali rytoj eiti į kai
mo bažnyčia". Grupuočių va
dovai sudaro sąrašą. Rytoj,
aštuntą vai. ryto žygis.
Tai buvo graži ir laiminga
žygiuoto į bažnyčią. Du be
ginkliai sargybiniai lydėjo
mus. Laisvai, grupėmis žygia
vome, nejausdami esą belais
viai. Po pusvalandžio žygio,
atsidarė platūs ūkininkų lau
kai, lietuviškos sodybos. Iš
visų dūmtraukių kilo virtuvių
dūmai. Puikus vaizdas, pa
mačius tarp kaimo namų

būti tada, kai ji stovėjo po kryžium ir kentėjo motinos
skausmus. Tokia jaunutė tikrai negalėjo būti. Jeigu
dar nebuvo peržengus penkiasdešimt, tai tikrai turėjo
būti netoli to.
— Gražus darbas, — pasakiau, — tik kas jį drožė
nepagalvojo, kad Marija kai savo didžiausią skausmą
kentėjo, negalėjo būti tokia jauna. Jai reikėtų pridėti
dar dvidešimt ar gal net trisdešimt metelių, tada di
desnę teisybę kalbėtų. Drožinėtojas, matyti, nepagal
vojo, kad žmonės ir tada seno. Juk sako, kad jos sūnus
tada buvęs jau gerokai per trisdešimt.
Taip šaltai drožinį vertindamas ir težiūrėjau i
drožinį. Dabar pasukau akis į moteriškę. Ji irgi žiūrėjo
į drožinį, bet abiejų akių kampučiuose stovėjo po
ašarą. Didelę, skaidrią, bet dar nespėjusią nuriedėt:
skruostais žemyn.
Nepakėlė rankos nusišluostyti ašarų, bet atsisėdo ,
prie stalo kampo ant suolo ir pasakė:
— Sėsk.
Ramiai, paprastai, bet taip, kad reikėjo sėstis ir
man.
Valandėlę tylėjom. Jai viena ašara nuriedėjo že
myn, kita pasiliko toje pačioje vietoje, kol ji pakėlė
pirštą ir nubraukė.
— Gražiai parašei, — pasakė nubraukusi ašarą,
bet dar ne viską ir, pažiūrėjusi kelis akimirksnius pro
langą į kluone žolę pešinėjančias žąsis, papasakojo.
Niekam nereikėjo sakyti, visi matė. Ir pašne

aukštą bažnyčios bokštą, var
pą. Šventiškai apsirengę ūki
ninkai stovėjo šventoriuje,
linktelėdavo galvas, moterys
su įvairiaspalvėm skarelėm
taip pat stebėjo. Visais keliais
lietuviai ėjo į bažnyčią. At
rodė, kad visas kraštas, visi
ūkininkai šią iškilmingą dieną
ėjo į Dievo namus. Ak, tai
buvo nuostabios Sekminės! Ir
mes buvome joms pasiruošę.
Jau ryte prie šulinio nu
plovėme batus, rūpestingai
paslėpėme autus, į kepures
įsegdami žalią šakelę. Prie
bažnyčios stovėjome kaip lais
vi tarp laisvųjų žmonių (lietu
viai buvo taip pat Maskvos pa
vergti, -K.B.) Staiga bažnyčios
duryse pamatėme kunigą. Jis
priėjo prie mūsų, juokėsi, kal
bėjo spaudė mums rankas. Tą
Sekminių dieną mes supra
tome jo kalbą. Gerbėme mielo
veido žilagalvį kunigą, kadan
gi žinojome, kad jis iš mūsų
viršininko išprašęs leidimą
išklausyti Sekminių dieną
Mišias. Pakėlęs ranką kuni
gas pakvietė mus į bažnyčią,
sustatydamas netoli altoriaus.
Pilna bažnyčia, suolai už
pildyti moterų ir vyrų. Baro
kinė bažnyčia buvo per maža
tikintiesiems.
Suma. Nuskambėjo seniai,
labai seniai mums girdėti var
gonai, saldaus soprano giesmė
ir choro „Kyrie"... Klūpėjome
kartu su lietuviais priimdami
Komuniją. Vargonai, giesmės
— viskas kaip namuose. Net į
galvą neatėjo mintis, kad
esame belaisviai.
Paskutiniai išėjome iš baž
nyčios. Staigmena. Mergaitės
stovėjo su trim dideliais duo
nos kepalais, paduodamos
mums. Paėmėme tą Sekminių
dienos duoną kaip didžiausią
dovaną, o mažesnius kepalus
iš vyrų ir moterų. Pasirodė ir
kunigas, spausdamas mums
rankas, mosikuodamas mums
einant.
Miške
dalinomės
duoną. Kiekvienas gavo savo
dalį. Tai buvo skalsi, lietu
viška duona.
Norėčiau žinoti, kur šian
dieną yra kunigas, ministrantai, choristai, įvairiaspalvėm
skarelėm moterys, rimtų vei
dų ūkininkai?" Tokiu klausi
mu užbaigė vokietis prieš 45
metus parašytus prisimini
mus. Juos paėmiau iš redag.
V. Banaičio ir Vokietijos LBnės krašto valdybos išleisto
lankstinuko „Eine Dokumentation".
• 1988 m. birželio 3 d. Vii
niųje susikūrė Lietuvos persi
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė
grupė.
• 1947 m. birželio 9 d. Kazlų
Rūdos miškuose buvo įsteigta
Lietuvos partizanų karo mokyk
la. Pagal Pietų Lietuvos parti
zanų štabo programą buvo ren
giami grandiniai, puskarinin
kiai, viršilos.

Danutė
'

Tėte,

sveikiname!

Tėvas, motina ir vaikai...
Tokią šeimos sąvoką kiekvie
nas esame įsisąmoninę nuo
anksčiausių vaikystės metų.
Tai maža labai svarbi ląstele,
kuria remiasi sveika, gyvas
tinga ir veiksminga bet kurios
tautos visuomeninė struktūra.
Pažeisk šeimą, žala nesustab
domais ratilais nubanguos per
visą tautą. Todėl ir teigiama:
„kokia šeima, tokia ir tauta".
Labai prasminga, kad įsteig
ta speciali diena pagerbti ne
vien motinai, bet ir tėvui. Ne
paisant komercinės isterijos,
prasidedančios dar gerokai
prieš birželio pradžią, Tėvo
diena, švenčiama to mėnesio
trečiąjį sekmadienį, suteikia
dar vieną progą atkreipti spe
cialų dėmesį į šeimos vieneto
svarbą, į tėvo reikšmę tos šei
mos gerovei bei tvirtumui, bet
tuo pačiu ir jo didelę atsako
mybę, kurią suteikia teisė va
dintis tėvu.
Deja, ne visi tėvai supranta
šią atsakomybę arba nori pri
siimti jos uždedamas parei
gas. Dėl to nukenčia šeima,
ypač vaikai. Suirusių šeimų
atžalos gyvenime turi daug
problemų kaip tik dėl to, kad
savo augimo laikotarpyje ne
jautė tvirtos, mylinčios, ve
dančios tėvo rankos. Tos tė
viškos globos stoką aki
vaizdžiai matome kasdien sa
vo gyvenamame krašte, kai
vaikai palikti auginti vien mo
tinai, kuri per darbų ir
rūpesčių kalnus negali skirti
jiems reikiamo dėmesio. Vai
kai, neturėdami pareigingo ir
mylinčio vyriško pavyzdžio
savo gyvenime, užaugę patys
jaučia daug charakterio ir el
gesio trūkumų.
Lietuvių tauta visais am
žiais reiškė ypatingą meilę ir
pagarbą šeimos tėvui. Jeigu
motina buvo vadinama šeimos
širdimi, tai tėvas tos šeimos
galva. Su jo nuomone buvo
skaitomasi, jo patarimų klau
soma, jo valiai nusileidžiama.
Juk, pagerbiant tėvo vardą, ir
žodžiai tėvynė, tėviškė, tėvū
nija iš jo yra kilę. Gaila, kad
pastaraisiais metais matome
vis daugiau atvejų, kai mūsų
tautos šeimų tėvai neverti to
garbingo vardo: jie nesirūpina
savo vaikų gerove, nesaugo
savo šeimos ateities nei dabar
ties.
Šiemet kalendoriuje birželio
mėnesio dienos taip išsiri
kiavusios, kad Tėvo šventę šį
sekmadienį, birželio 15 d., lie
tuviams temdo skaudūs pri
siminimai, atbangavę iki mū
sų per pusšimtį metų. Savo
tarpe dar daug turime gyvų
anų baisių įvykių liudininkų,
savo akimis mačiusių tėvynės
laisvės žlugimą, prasidėjusį

kėdavo, kad mudu su Severiuku sulipę. Taip ir saky
davo, kad sulipę. Mergos vaikas ir pusantradukio
ūkininko duktė. Visi šnekėjo, visi žinojo, tik mudu ne.
Tikrai pasakius nežinau, gal Severiukas ką ir girdėjo,
bet nieko nesakė. Jis mokėjo ir išgirdęs daug ką pasi
likti tik sau. Aš pati buvau tokia vištelė čiauškūnėlė.
Nors po tėvo mirties greitai jau visus mergos darbus
dirbau, bet tebebuvau vaikas ir galvojau, kad visas pa
saulis toks pat atlapas man, kaip aš jam. Severiuką
tai mylėjau nebežinau nuo kada. Man atrodė, kad nuo
tos dienos, kai tik pirmą sykį pamačiau. Kai visų
plėšomas į visas puses nenusigando, bet atsigulė ant
suolo. Tada jis man toks juokingas pasirodė, kad kike
nau turbūt visą pusdienį. Net močiutė susirūpinusi
ėmė barti.
— Kas gi tau dabar įlindo? Ar geležėlę radai?
— Kad tas Severiukas šiandien rytą buvo toks juo
kingas. Net Marcelės liežuvio neišsigando, — mėginau
paaiškinti, kas buvo įstrigę į vaikiščio galvutę.
Kai dabar galvoju, gal net ir į širdukę. Kai buvo
Vacelis, tas kur vidurvasarį išėjo pas tėvus ir nebe•ugrįžo, Marcelės tai bijodavo. Kai ta paleisdavo gerk
lę, net mazgote užsimodavo, tai jis tik susikūprindavo
ir laukdavo kas bus. Gal būtų ir apvanojusi, nė už ką,
taip sau, kad vaikis ne pagal nuotaiką po ranka pasi
suko, bet nevanojo, pribijojo močiutės, ypač tėvuko.
Kai vieną sykį pamatė vaiką kumštelėjančią, pasakė:
.Marcele, nekišk pirštų prie svetimo, kad kartais ne

Bindokienė

su pirmąja sovietų okupacija
1940 m. birželio 15 d . už
sibaigusį tik 1990 m. kovo 11.
Tas laikotarpis, tarytum
pražūtingiausia audra, paliko
daug žalos mūsų tautai: vie
nur ji akivaizdžiai matoma —
tą galbūt lengviausia pataisy
ti; kitur pasirodo netikėtai,
nelauktai, nustebindama ir
nuliūdindama savo nuostolin
gomis pasekmėmis. Pastarąją
žalą išlyginti truks daug lai
ko, nes jos ženklas giliai
įspaustas mūsų tautiečių sie
lose, neatpažįstamai iškreip
damas, pakeisdamas esminę
lietuvio charakteristiką.
Karas, okupacija, trėmimai,
areštai, partizanų kovos, ko
munistines propagandos indoktrinacija pagrobė ne vie
nam vaikui brangiausią jo
turtą — nerūpestingą vaikys
tę tėvo ir motinos globoje.
Šeimos buvo žiauriausiu būdu
išardytos, ypač daug jų paliko
be tėvelio-rūpintojėlio. Kai
kalbama apie tremtiniams ar
kitaip nuo karo bei okupacijos
nukentėjusiems nuostolių at
lyginimą, dažniausiai turima
mintyje vienoks ar kitoks fizi
nis turtas: žemė, namai,
galbūt tam tikra pinigų suma.
Niekas negalėtų apskaičiuoti,
kiek kainuoja vaikui prarasto
ji vaikystė, jo šeimos suardy
mas, jo pasitikėjimo saugiu
rytojumi atėmimas.
Net ir tie, kurie frontui
artėjant turėjo pasitraukti iš
tėvynės, patyrė panašų siau
bą: ne viena šeima buvo sus
kaldyta, tėvas prievarta nuo
jos atskirtas arba beatodai
riško skubėjimo metu netyčia
prarado ryšį su savaisiais.
Tad Tėvo diena lietuviams,
ypač vyresniesiems, kažkaip
skaudžiais ryšiais siejasi su
tragiškojo birželio įvykiais.
Kitais metais, kai tos dvi die
nos kalendoriuje nebesusitiks,
galėsime skirti reikiamą dė
mesį ir vienai — džiaugsmin
gai; ir antrai — pilnai skau
džių atsiminimų. Tačiau ir
šįmet, besidairydami į praeitį,
nepamirškime dabarties. Dera
prisiminti, bet nedera tais
prisiminimais taip užpildyti
savo mintis, kad visa kita
išnyksta. Nejaugi mūsų tau
tos kankiniai, kurių nemažą
dalį sudaro tėvai, tikrai reika
lautų, kad vaikščiotume pasibarsę galvas pelenais, pilno
mis ašaruvemis. kaip senovės
raudotojos0 Gerbkime miru
sius, prisiminkime ir įver
tinkime jų auką. atiduotą sa
vos tautos, savos šeimos, kiek
vieno lietuvio labui, bet su
meile sveikinkime savo gyvus
tėvus, dėkingai tardami: „Tė
te, sveikinu!"

nusviltum". „Tai ne žodžio nebegalima pasakyti?!"
pašoko toji. Ko jau ko, bet žodžio tai jai niekad nebuvo
striuka, bet tėvukas irgi žinojo ką pasakyti ir kaip.
„Matai, Marcele, kai savo turėsi, galėsi daryti, ką
norėsi, bet žinok, kad Vacelis ne tavo. tai pirštų ir
nekišk, vaikeli". Apie žodį nieko nepasakė, tik apie
pirštus.
Tai toks buvo tėvukas. Nežinau, ar daug tokių
žmonių gimsta. Gerokai metelių nugyvenau, bet kito
tokio nemačiau. Net ir supykęs, ir tikrai pabardamas
nešūkavo, nesiplaikste. Kai dabar žiūriu atgal, atrodo,
kad juo labiau ką bardavo, juo tyliau kalbėdavo, bet
tokio tylaus pabarimo užtekdavo ilgam. Ir Marcelei
užteko. Neatsimenu, kad kitiems matant būtų kam
užvažiavusi. Kai niekas nematydavo, būdavo kitaip.
Kai įkyrėdavau, ir man su mazgote užsimodavo, bet
pirma gerai apsižvalgiusi, ar kas nemato. Ypač
tėvukas. Prie tėvuko ir aš dedavausi geresnė, negu
buvau.
Po tėvo mirties, turbūt ėjau septynioliktus, tapusi
dešine motinos ranka, pajutau visiškai kitokį patrau
kimą į Severiuką Žinau, kad buvau JI pamilusi iš
mažystės, bet tada buvo smagu, kad visą laiką buvom
kartu, o dabar buvo kitaip Pajutau, kad man jo reikia,
kad visą amžių turėtumėm būti kartu ir žinojau, kad
taip nebus.
'Bus daugiau.1
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DVIEJŲ VALSTYBIŲ
POŽEMIAI
ANTANASDUNDZILA
Lietuviui įdomu, kai ir
Amerikoje ir Lietuvoje aptinki
nekasdieninius daiktus
ar
reiškinius, kurie savo esme
yra panašūs. Pabrėžiant tą
„nekasdieniškumo"
savybę
i čia neis kalba apie smulkme
nas, kaip šaukštukai ar dantų
šepetukai), tokių
reiškinių
dažnai nepasitaiko. O kai pa
sitaiko, įdomu į juos, kiek
įmanoma, iš arčiau pažvelgti.
Siame straipsnyje paminė
sime sovietų okupacijos metu
Vilniuje po Tauro kalnu įreng
tus požemius, kurie net dabar
nežinomiems tikslams tebe
naudojami. Pasirodo, kad pa
našiai ir Amerikos valdžia tu
rėjo įsirengusi požeminę slėp
tuvę Greenbrier, WV, kurorte,
apie 250 mylių į pietvakarius
nuo VVashington, DC, Allegheny kalnų papėdėje. Tad šiuo
kartu telksime dėmesį šiems
panašiems, labai nekasdieni
niams, įrengimams, apie ku
riuos — sutapimas — iš spau
dos sužinojome beveik tuo pa
čiu metu.

Iš P. Augiaus knygos „Žalčio pasaka".

P. AUGIAUS „ŽALČIO
PASAKOS" JUBILIEJUS
REMIGIJUS MISIŪNAS
M. Mažvydo „Katekizmo"
450-sios metinės nustelbė kitų
knygų jubiliejus, tačiau yra
nemažai tokių, kurias verta
prisiminti. Viena jų — P. Au
giaus „Žalčio pasaka". Pasi
rodžiusi 1947 m., kada V. Vo
kietijoje išeiviai minėjo 400
pirmosios knygos jubiliejų ir
jam skirta knyga tapo neeili
niu reiškiniu lietuviškos kny
gos istorijoje bei viena ryš
kiausių aukštumų P. Augiaus
kūrybinėje biografijoje.
I ją dailininkas kopė ilgai.
1933 m. jis buvo tarp grupės
jaunų menininkų. įsteigusių
dailininkų sambūrį „Forma".
Jo nariai daug domėjosi liau
dies grafika, turėjusia savo
tradiciją lietuvių liaudies me
ne ir nemažai kūrė jos įtakoje.
Sią patirti jie panaudojo ir
iliustruodami knygas. V. Pe
travičius parengė „Gulbė ka
raliaus pati" ir „Marti iš jau
jos", V. K. Jonynas — K.
Donelaičio ..Metus", V. Ratas
— „Jūratė ir Kastytis". Susi
formavo knygos, kur grafika
užvaldo tekstą, tradiciją. Tarp
tokiu knygų „2alčio pasaka"
buvo didžiausia. Ji turi 101
iliustraciją, iš kurių 62 tiesiog
spaustos nuo medžio raižinių.
Beje. medyje, šalia iliustraci
jos, buvo išpjaustytas ir teks
tas.
Sio darbo pradžia — 1941
m. Lietuvoje pasirodžiusi P.
Augiaus iliustruota S. Nėries
pasaka „Egle žalčių kara
liene". Regis, ko norėti — kny
ga pasirodė, darbas lyg ir
baigtas, tačiau dailininkas
plušo toliau. Ir Lietuvoje, ir
Vakaruose. Atrodo, daugiau
sia buvo padaryta per trejetą
metų Austrijos Alpių papėdėje
pnsiglaudusiame
namelyje,
kol pagaliau 1947 m. „Žalčio
pasaka" išvydo dienos šviesą.
Ir tai jau buvo P. Augiaus pa
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saka su S. Bačinskaitės tekstu
prie iliustracijų.
Išlikęs storas škicų sąsiuvinys, kurio puslapiai užpildyti
puikiais mėlyno rašalo pa
ruošiamaisiais Eglės pieši
niais, rodo, kaip kruopščiai P.
Augius ruošėsi šiam darbui.
Be to. šie piešiniai rodo, kaip
ilgai dailininkas
rinkdavos
vieno ar kito dalyko interpre
taciją, kaip, vis tik jis vertino
pirminį, spontanišką brūkšnį,
kuris daugelyje darbų likdavo
nepažeistas, šviežias ir neuž
krautas.
Pati knyga kiek paslaptinga.
Leidėjų nurodytas „Formos"
kolektyvas. Deja. nepavyko
rasti jokių užuominų apie tuo
metinę jos (tuo labiau leidybi
nę) veiklą pokario Vokietijoje.
Tiesa. A. Dargis pokalbyje su
J. J a n k u m minėjo, kad kol
gyvi jos nariai, tol gyva ir
„Forma". Nenurodyta išleidi
mo vieta. Įvairiuose šalti
niuose teigimą, kad tai Memmingenas. Knygos pradžioje
įdėtas „Žalčio pasakos" eiliuo
t a s tekstas anglų kalba. Yra
nuoroda, kad jis į šią kalbą
kažkodėl tai verstas iš pran
cūzų. Beje. nuoroda, kad kny
ga turi karinės valdžios lei
dimą taip pat prancūziška.
Knyga sulaukė plataus at
garsio, bet visų atsiliepimų
apžvalga atimtų daug laiko ir
vietos. Kaip dailininkui rašė
J. Mekas, kritikai į „Žalčio pa
saką" žvelgė iš visų pusių,
kiekvieną detalę nagrinėjo
atskirai, bet. kaip kad darė J.
Mekas, knygą reikia žiūrėti
visą.
Deja. tokią galimybę ir tada.
ir, juo labiau dabar, turi retas.
Mat knyga išleista vos 300
egz. tiražu. Kone pusė jų
turėjo konkrečius adresatus.
Berods, 13 buvo skirta daili
ninko giminaičiams JAV. 126
— kolegoms dailininkams.

Po Tauro kalno požemius
nei spaudai, nei miesto pa
reigūnams, nei šiaip žmonėms
landžioti negalima. Amerikos
valdžios Greenbrier slėptuvė
viešam turistinio pobūdžio
lankymui buvo atidaryta 1996
m. pradžioje. Aš tą slėptuvę su
būreliu lankytojų apžiūrėjau,
fotografavau.
Lietuvos spauda apie Tauro
kalno požemius pradėjo rašyti
irgi 1996 m. pradžioje. Yra
aišku, kad tuose požemiuose
kažkas kažką dar ir dabar
veikia. Amerikiečių spauda
Greenbrier slėptuvę aptiko
1992 metais, sugriuvus So
vietų Sąjungai.
Pasikeitus
tarptautinei padėčiai, slėptu
vė valdžiai pasidarė neberei
kalinga. J i buvo perduota ku
rorto savininkams, kurie, lyg
kokią senovės pilį, atidarė tu
rizmui.
Malonios išvaizdos
Paul Būgas, šiuo metu pensi
jon pasitraukęs armijos sau
gumo karininkas, slėptuvei
vadovavo 26 metus; dabar,
kaip kokio viešo muziejaus
darbuotojas, jis tvarko slėptu
vės apžiūrinėjimo ekskursijas.
Amerikos Greenbrier slėptu
vę tikrai įdomu aplankyti. At
vykus į žemėlapyje pažymėtą
miestelį, negalima nematyti
didelio, puošnaus „Greenbrier
Hotel" vardu viešbučio, kuris
slėptuvę visą laiką maskavo.
Miestelyje netoli viešbučio sto
vi labai tvarkingai tebeužlaikoma geležinkelio stotelė,
tik nežinia, ar dar ten sustoja,
gal iš vis nebevažinėja, trauki
niai. Tiesa, už 9 mylių slėnyje
yra įrengtas modemiškas Le

mo taką, teturintį 6,869 pė
das. Tas oro uostas su visais
moderniais navigacijos įrengi
mais buvo skirtas evakuacijai
iš Washingtono. Tik į jį nieka
da neskraidė didžiųjų oro
transporto firmų lėktuvai...

1996 m. vasario 1 d. laidoje
„Gimtasis kraštas" (GK) pra
dėjo spausdinti žurnalistinį
tyrimą — straipsnių seriją,
pavadintą „Slaptieji Tauro
kalno požemiai — mitas ar
tikrovė?" Vadovaujantis liudi
ninkų teigimai.-, nėra abe
jonės, kad po kainu okupantas
įrengė didelę, kelių aukštų pa
talpą, su slaptais įėjimais iš
aplinkinių namų Žurnalistai
kreipėsi į Vilniaus merą A.
Vidūną, kuris sakęs, kad kal
no paslapčių nežinąs, tačiau
sužinosiąs.
„Išsiaiškinsime.'
Miesto valdžia turi žinoti, kas,
jame yra: ir ant žemės ir po
žeme", merą citavo „GK".
Spaudai šitaip bešniukštinėjant, keistu sutapimu miesto
valdybą pasiekė apskrities
valdytojo A. Macaičio raštas,
kuriame buvo pranešta, kad
„požeminiai statiniai valdomi
vyriausybės". Šią temą tęsęs
per kelis numerius, „GK" Tau
ro kalno požemių paslapties
taip ir nepajėgė atskleisti.
Daug vėliau, jau 1996.09.21
d., „Valstiečių laikraštis" dar
prisiminė „GK" žurnalistės
pastangas pateku į požemius,
kuriuose ji užtiko rusiškai kal
bantį vyriškį. Kalno paslaptis
bandęs tyrinėti. A. Gorodeckis
šiame straipsnyje padarė to
kią išvadą: „Iš viso, ką žino
me, galima d-ryti prielaidą,
kad veikia susitarimas tarp
Lietuvos požemių ir pavir
šiaus valdovu: mes neliečiam
jūsų, o jūs — mūsų".
Kadangi netoli kalno yra
garsieji KGB rūmai, tai užsi
menama apie tunelius, buvu
sias žudymo patalpas ir t.t.
Lietuvos valdžios įstaigų tyla,
aišku, tik skatina visokiau
sius, nemalonius įtarinėjimus.
Man pačiam Vilniuje lan
kantis dar 1981 m. rudenį,
buvo pašnibždėta, kad po tuo
kalnu yra įrengta okupanto
valdžios slėptuvė ir ryšių maz
gas, jei krašte kiltų kokie ne
ramumai ar būtų atominis ka
ras. Tuo melu daugelis tegal
vojome tik apie atominio karo
grėsmę. Tada, iš tolo bežiū
rėdami į vieną įėjimo angą.
nesuvokėme, kad tik už 90 ki
lometrų Ignalinoje pradės tik
sėti statoma rusiškos techno
logijos atominė, panaši į vė-

wisburg, WV oro uostas, kurio liau_sprogusį reaktorių Černo7.004 pėdų ilgumo lėktuvams bilyje...
pakilimo takas yra net šiek
Atsisakant spėliojimų bei
tiek ilgesnis už VVashingtono
miestą aptarnaujančio, plačiai
naudojamo National oro uosto
ilgiausią pakilimo — nusileidirašytojams, visuomenės vei
kėjams, jaunystėms draugams
ir kitiems asmenims.
Kaip pokario
sąlygomis,
knyga buvo išleista neprie
kaištingai. Visais atžvilgiais ji
buvo neeilinis įvykis. Vieno
amžininko žodžiais, „stovykli
niuose griuvėsiuose gimė retos
vertes grafikos veikalas". Toks
jis išliko iki šiol. Deja, kaip
jau sakyta, bibliografine rete
nybe tapusi knyga nepelnytai
mažai žinoma Lietuvoje. At
menant dabartinę leidybinę si
tuaciją, nelabai realu svajoti
apie naują „Žalčio pasakos"
laidą Lietuvoje. Bet kodėl gi
ne? Gal, laikui bėgant? Juoba.
„Žalčio pasaka" nesensta, o
svajonės turi tokią įdomią
ypatybę — jos kitąsyk iš
sipildo.

Dešinėje virs. Vilm-.- | iiii.) k.i
slėptuves, i k :\as f | : " . . i - \ r:i :- (i

įtarinėjimų, Tauro kalno po mui ir, kino t e a t r o pavyzdžiu,
žemių faktai yra šie: po k a l n u tankiai suglaustos, žalsvu ak
yra okupacinės valdžios p a s t a  somu a p t r a u k t o s kėdės. Refe
tyti ir dar dabar slaptai n a u  rentų a r padėjėjų darbui buvo
dojami požeminiai įrengimai. n u m a t y t a patalpa viešbučio
Visuomene nežino, k a s ten didžiojoje salėje, iš kurios yra
slepiama, kodėl požemių t a r  įėjimas į požemį.
nautojai kalba ne valstybine
Įdomiai
įrengta
saliukė
lietuvių, bet rusų kalba ir ar spaudos konferencijoms. Pla
visa tai veikia d a b a r t i n ė s e G. nuotojai slėptuvėje buvo taip
Vagnoriaus vyriausybės žinio pat n u m a t ę vietos šešiems
je bei kontrolėje.
žurnalistams, kurie galėtų ir
Visų pirma p a ž y m ė t i n a , kad toliau Kongreso darbus sekti
amerikiečių G r e e n b r i e r slėp bei apie juos kraštui prane
tuvė statyta ne a p s a u g a i nuo šinėti. Taigi spaudos konfe
atominės bombos
sprogimo rencijų saliukės sienos yra
naikinamosios jėgos, bet nuo „papuoštos" keturiais dideliais
sprogimo antrinių padarinių Washingtone esančių Kongre
— radiacijos bei k i t a i p užter so r ū m ų paveikslais — po
šiamos atmosferos. T a i p pat vieną žiemos, pavasario, vasa
svarbu įsidėmėti, k a d ši slėp ros ir r u d e n s metu: filmuojant
tuvė pastatyta tik J A V Kon televizijai a r fotografuojant,
greso — t.y. Senato ir Atstovų Kongreso narys, stovėdamas
rūmų — reikalams. Yra kalbų, n u g a r a į tokį paveikslą, galėtų
kad panašias slėptuves t u r i ir sudaryti įspūdį, kad sostinėje
kitos dvi konstitucinės, a u k š  chaoso n ė r a , k a d jis kalba iš
čiausios JAV valdžios dalys: Washingtono...
prezidentūra ir Aukščiausias
Gyvenamosios patalpos —
teismas. Apie j a s d u o m e n ų nė
panašios į labai ankštą stu
ra, tai dar vis valstybinė pas
dentų bendrabutį ar karei
laptis.
vines. Aišku, viskas visur bliz
Greenbrier slėptuvė y r a la ga, švaru, bet taip pat viskas
bai didelė, susideda iš dviejų labai p a p r a s t a , beveik aske
dalių. Pirmoji dalis, po kalnu, tiška. Vietos labai mažai, pri
katastrofos atveju „priglaus vatumo t a i p pat. Du privatūs
tų" ir 60 dienų galėtų išlaikyti dviejų k a m b a r i u k ų buteliai
435 atstovus, 100 senatorių įrengti tik Senato ir Atstovų
bei kiekvienam jų po padėjėją rūmų p a t i e m s vyriausiems pa
— iš viso 1,100 a s m e n ų . Virš reigūnams. Visi kiti miegotų
žemės į pakalnę a t s i r ė m u s i a - bendruose kambariuose, dvi
me viešbutyje gyventų Kon aukštėse lovose. Lovos būtų iš
greso narių šeimos — čia pa anksto
paskirstytos
pagal
talpos buvo n u m a t y t o s žmonai Kongrese
ištarnauto
laiko
ar vyrui ir 2 v a i k a m s . Ato tarpą ir e i n a m a s pareigas, ne
minės katastrofos atveju visi paisant politinių partijų susis
viešbutyje normaliai atostoga kirstymo. Sunkesnis svoriu
vę svečiai būtų tučtuojau iš gyventojas normaliai kvalifi
kraustyti, įvedama griežta ap kuotų apatinei lovelei... Po
sauga ir viešbutis p e r i m a m a s kiekvienų rinkimų Kongreso
JAV Kongreso r e i k a l a m s .
n a r i a m s būdavo iš naujo pas
Iš viso dviejuose a u k š t u o s e kirstomos lovos. Šalia miega
po kalnu įrengtas apie 12,000 mųjų y r a keli maži salonėliai
kv. pėdų plotas, 1960 m e t a i s pasėdėjimui, pokalbiams, poil
kaštavęs apie 10 milijonų do siui. J u o s e kas savaitę buvo
lerių. Kambariuose
įvestos keičiama, Specialiai slėptuvei
raudonos ir mėlynos signali prenumeruota, periodika. At
nės lempos: kai slėptuvės pe vykę į slėptuvę, nariai tuoj p a t
rimetro durys atidarytos, dega pereitų per dušus, atiduotų
raudona lemputė; k a i užda (galbūt radiacijos dulkėmis
rytos — mėlyna. Beveik her apkrėstus) savo rūbus ir apsi
metiškai u ž d a r o m a slėptuvė rengtų spalvotais kodais pažy
pagal paskirtį p a d a l i n t a į tris mėtomis „uniformomis", slėp
dalis: tai patalpos Kongreso tuvėje išduotais kombinzoposėdžiams, gyvenamoji erdvė nais.
ir mašinų skyrius — požemyje
Yra virtuvė ir valgykla, ku
gyvenimui bei d a r b u i reikalin
rioje visi kasdien valgytų po
gi įrengimai. Nuo p a t pastaty
du k a r t u s . Visai rimtu veidu
mo slėptuvę nuolat prižiūrėjo
mūsų apžiūrėjimo vadovas pa
18 kariškių ir apie 60 specia
pasakojo, kad grindims psi
liai patikrintų, a t r i n k t ų , pati
chologai specialiai
parinko
kimų viešbučio „tarnautojų".
neskoningas juodas ir baltas
Viskas buvo laikoma griež
plyteles dėl to, kad, iš savo pa
čiausioje paslaptyje. Nenaudo
talpų ištrūkę valgytojai, val
jamos slėptuvės išlaikymas
gykloje per ilgai neužsisėdėtų
(maisto atsargų k e i t i m a s , va
beplepėdami...
lymas, mašinų t i k r i n i m a s ir
Įrengta keliolikos lovų patal
t.t.) kainavo apie 250,000 dol.
pa
susirgusiems, taip pat yra
į metus.
maža operacinė ir dantisto
Svarbiausias Kongreso dar kabinetas. Slėptuvės „veiki
bo patalpas s u d a r o dvi posė mo" m e t a i s visi Kongreso na
džių salės, Atstovų r ū m a m s ir riai būdavo įdavę savo imamų
Senatui. J o s įrengtos ankš vaistų receptų nuorašus: slėp
tokai, labai p r i m e n a kino tuvės vaistinė laikydavo tokių
teatrą. Gan žemoje patalpoje vaistų a t s a r g a s . Aišku, įrengti
yra paaukštinimas prezidiu vyrams ir moterims tualetai,

i- iš S i e r a k a u s k o g a t v e s 19<>ti m : kitus t r y s nuotraukų?- JAV vyriausylK»N
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N u o t r a u k o s A. D u n d z i l o i

dušai. Pagaliau buvo pagalvo
ta net apie galimybę, kad
šitaip ilgesni laiką uždarytų
žmonių dalį gali ištikti nervų
priepuoliai ar — desperacijoje
— prasidėti riaušės. Tokiems
netikėtumams buvo rezervuo
tas vidaus sargybos ar sani
tarų kambarys su stovais
ginklams.
Mašinų skyrius taip pat
įdomus, didokas. J a m e jautie
si kaip dideliam povandeni
niam laive. Įrengti didžiuliai
varikliai, generatoriai, skysto
kuro tankai. Pastatyti oro filt
ravimo prietaisai, ventiliato
riai ir t.t. Visa slėptuvės maši
nerija kiekvieną trečiadienį
būdavo paleidžiama bandy
mui. Matėme specialų komu
nikacijos ir kompiuterių kam
barį, kurio a p a r a t ū r a dabar
j a u išgabenta. Yra šiukšlėms
deginti didžiulė krosnis, ku
rios temperatūra tinka ir kre
matoriumo reikalams — jeigu
kas nors tų 60 dienų laikotar
pyje numirtų.
Mums parodė du pagrindi
nius į slėptuvę įėjimus. Vienas
iš jų veda iš viešbučio, kitas iš
antros kalno pusės, per 434
pėdų ilgio tunelį. Įėjimuose
įtaisytos didelės, storo plieno,
daug tonų sveriančios durys.
Įdomu, kad įėjimas į slėptuvę
iš vienos viešbučio salės yra
puikiai užmaskuotas sienose
išklijuotais žalsvų ir baltų
raštų apmušalais. Mūsų grupė
visai arti tų durų stovėjo,
tačiau, kol jų nepravėrė, nieko
nepajutome, nors akimis žiop
linėjome ir dairėmės. Vadovas
taip pat teigė, kad raštus toms
sienoms irgi parinko pramoni
niai psichologai. Kai pro jas
išeini, vėl atsiduri civilizacijos
aplinkoje, puošnaus viešbučio
salėse bei koridoriuose.

Ačiū Dievui,
Greenbrier
slėptuve JAV Kongreso na
riams neteko pasinaudoti.Slėp
tuvę perėjus, pagalvoji apie
išgyventus neįvykusio karo
pavojus, apie beveik vaka
rykštės dienos istoriją, kurios
mažyčiais dalyviais esame visi
buvę. Tuomet taip pat geriau
galima suprasti
Amerikos
valdžios mentalitetą,
kuris
skatino atominio karo katas
trofoms ruoštis. Tuo pačiu
džiaugiesi, ar net šiek tiek di
džiuojiesi, kad gyveni krašte,
kur — ačiū laisvajai spaudai
— praeityje slėptos vietos da
bar jau atidarytos viešumai.
Antra vertus, negalima nepa
galvoti, kad, jei šis įrengimas
dabar visiems prieinamas, tai
kiek ir kur dar yra kitų, kurie
dar tebeslepiami. Kodėl tebes
lepiami?
Pagalvojus apie Tauro kalno
požemius, raminančiai veiktų
ir pasitikėjimą keltų, kad ir
saikus, bet aiškus bei kompe
tentingas Lietuvos valdžios
pareigūnų paaiškinimas apie
tų požemių paskirtį bei dabar
tinį jų naudojimą. Lai tie
požemiai lieka uždaryti, jei
krašto gerovei to reikia, bet
kodėl ir kas ten slepiama?
Kodėl apie buvusio okupanto
požeminį statinį valdžia nieko
nesako, kodėl j a m e užtikti tar
nautojai tebekalba buvusio
okupanto kalba? Kaip žinia,
panašių, sunkiai suprantamų
slėpinių Lietuvoje yra ir dau
giau. Pavyzdžiu čia būtų, kad
ir Vilniaus ribose pradėtas ty
rinėti, okupanto kapinynas
Tuskulėnuose, apie kurį žinios
taip pat paslaptingai nutilo.

• Didžiausia Lietuvos pilis
(pagal plotą) yra Medininkų
(Vilniaus raj.) pilis. Jos mūrai
užima beveik 2 ha teritoriją, o
su apsauginiais grioviais ir py
limais — 6.5 ha. Pilies sienos
sudaro netaisyklingą ketur
kampį. Medininkų pilies staty
bai sunaudota 18,500 kv metrų
akmenų

MŪSŲ

ŠEIMOSE

STASĖ BALUTIENĖ
IŠVYKO Į LIETUVĄ

nė, jos p a s k u t i n ė m i s išvykimo
iš Cicero valandomis.
O mes šiai neeilinei Cicero
lietuvių telkinio buvusiai gy
ventojai palinkėkime
daug
sveikatos ir geros nuotaikos
savo tėvynėje! Jos ilgai ne
galėsime pamiršti, ypač tie,
kurie turėjo progą Stasę pa
žinti iš arčiau.
E. Š.

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. birželio mėn. 14 d.

Ilgamete Cicero lietuvių tel
veiktais darbais. J i gimusi
kinio
narė Stasė Baiutienė ge
Čikagoje, augusi labai religin
gužės
mėnesio pabaigoje iš
goje ir lietuviškoje šeimoje,
siruošė
nuolatiniam gyveni
baigusi Maria aukštesniąją
mui
į
savo
tėvynę Lietuvą. Re
mergaičių gimnaziją ir Peda
tas iš Cicero lietuvių nebuvo
goginį lit. institutą. Dabar ji
girdėję apie Stasės ir J u l i a u s
jau sąmoninga studentė ir or
Balučio veiklą: buvo garsūs
ganizacinė veikla jai ne parei
ne vien tik šio telkinio ribose.
ga, bet malonumas.
Ypač
Julių matėm<r visur, bet
Kristina yra ateitininkų stu
daugiausia
jį
pažinojome,
dentų draugovės pirmininkė,
P E L N O ŠALTINIS —
kaip
aktorių,
dirbusį
ne vie
Dainavoje daug metų buvo
ŽELDYNL! A T L I E K O S
name kolektyve. Jis pasi
jaunųjų ateitininkų vadovė,
reiškė
ne vien tik rcaip akto
„Grandies" tautinių šokių an
Ekologijos d a k t a r o 57 metų
rius,
bet
buvo žinomas ir kaip
samblio šokėja, du kartus su
Leopoldo Juknevičiaus darbo
grimuotojas.
ansambliu buvusi Lietuvoje.
vietė — neaptverta, nesaugo
JAUNO LIETUVIO
Tačiau
Julius
ne
taip
seniai
J
a
u
dešimt
metų
dainuoja
ma, lapų ir šakų krūvomis
Adomukas Banionis.
ĮDOMI KNYGA
netikėtai apleido gyvųjų eiles. užversta, nedidelė teritorija
„Dainavos" ansamblyje ir šiuo
metu yra valdybos narė. Dar
Jis anksčiau dar sugebėjo šalia Vilniaus. „Niekas ne ne
LINKSMA ŽINIA
JAV
kariuomenės
pik.
ltn.
suranda
laiko
ir
mokytojauti
įtaria, kad čia guli tūkstančiai
p
r i z i ū r ė t i jau ilgokai negaluoBANIONIŲ
Edmundas
Capas,
metus
dirj
į
žmoną
Stasę.
Maironio
lit.
mokykloje
Lea
n
c
ą
s
a
v
0
litų", — d ū r ė pirštu L. J u k n e 
ŠEIMOJE
bęs Lietuvoje ryšių karininku Tačiau po savo vyro mirties vičius į artimiausią atlieku
monte.
Jaunieji Banioniai: Leslie ir
Ekologijos
daktaro
Kristina, Tave sveikina ne ir padėjęs tenykštei kariuome- v i e n a i i k u s i s t a s e nusprendė krūvą.
JAV aviacijos kpt. dr. Arūnas,
nei, parašė knygą „Namie: važiuoti Lietuvon ir ten pra verslas — universalios komtik
mama,
seneliai,
bet
ir
visi,
gyvenantys Emd, Oklahoma,
Lietuvoje ir JAV".
leisti likusią gyvenimo dalį. postinės žemes mišinių kam
š. m. kovo 22 d. susilaukė kurie Tave pažįstame, apgai
Autorius gimė 1951 m. Cle- Kaip sumanė, taip ir padarė, bariniams a u g a l a m s gamyba.
lestaudami,
kad
močiutes
Sa
pirmgimio sūnaus — Adomo
lomėjos Endrijonienės j a u ne velande, baigė J . Caroll uni lydima savo dukros Reginos,
Kaip rašo „Lietuvos r y t a s ' ,
Tomo.
versiteto karo mokslų fakul ji išsiruošė į tolimą kelionę netradicinio verslo L. Jukne
bėra
gyvųjų
tarpe.
O
Tu
Adomuko krikštynos įvyko
gegužės 10 d. Šv. Kazimiero puoškis ir toliau ta nuošir tetą ir psichologiją Cleveland tėvynėn, kurią ji paliko j a u vičius ėmėsi prieš 4 metus, kai
State universitete. Po ketve daugiau negu prieš M metų.
neteko darbo, o bičiulių siū
parapijoje, Los Angeles, CA. džia, nuolatine šypsena!
Gimusi Ramygalos valsčiu lymas tapti prekybininku jo
rių metų aktyvios karinės tar
L. B a l t r u š a i t i e n ė
Kūdikį pakrikštijo klebonas
nybos studijavo Toledo uni je, Panevėžio apskrityje, tada nesudomino. Patirties šioje
kun.
Algirdas
Olšauskas.
NAUJAS
DANTŲ
versitete ir gavo filosofijos Stasė Krikštapaityte, Vilniuje srityje jis j a u turėjo 1989 m.
Krikšto tėvai buvo: Adomuko
baigė Pedagogini institutą, metęs darbą Vilniaus univer
GYDYTOJAS
magistro laipsnį.
tėvelio geras draugas Vilius
tačiau
neilgai galėjo darbuotis sitete, jis p u s a n t r ų metų dirbo
Pirmoje knygos dalyje apra
Nikštėnas ir mamytės sesuo
„The American Board of Or3
šyt, nuotykiai ir įspūdžiai iš f ™ Profesijoje, nes reikėjo kiemsargiu sostinės Šeškines Algimantas Babarskas su žmona Eugenija ir tėvais vestuvių dic-iiu Sibire.
Stacey La Duke. Krikštynose
thodontics" praneša, kad dr.
bėgti nuo artėjančių komu- rajone. Ekologijos d a k t a r a s
taip pat dalyvavo ..nauji se
Simonas V. Zmuidzinas sėk 1992 m. kelionės dviračiu po nistų. Gyveno Ried'o stovyk įdėmiai tyrinėjo žmonių išme
neliai": Mindaugas ir Regina
mingai išlaikė egzaminus ir tėvų gimtinę, Lietuvą. Antroje loje Austrijoje, kur darbavosi t a m a s šiukšleles ir netrukus
Banioniai, Ken ir Janice La
buvo patvirtintas kaip orto- dalyje — trumpos apybraižos, vietos lietuvių mokykloje. At nustatė, kad 50 proc. vilniečiu
Kai jau atsirado galimybė plotėlĮ. tSadas eme trauktis.
Duke, giminės ir artimi drau
dontologas. „The American rašytos 1996 m. kas savaitę vykusi Amerikon, daugiau išmetamu šiukšlių yra orga laisvai susirašinėti su Lietu 1953 metais vienas ukrainie
gai.
Board of Orthodontics" yra „Šiaulių krašto" laikraščiui, negu 10 metų dirbo Šv. Anta- ninės kilmės — daržovės, vai voje esančiais, mano pusbrolis tis išvežė laiškutį ir tada su
Šiuo metu kpt. dr. Arūnas pripažįstama American Den- kai E. Capas dirbo ir su šeima
žinojome apie tėvus, kurie
aprašė gyvenimą Sibire.
Banionis yra išvykęs j Ft. tal Association kaip turinti gyveno Šiauliuose. Apybrai- f ° Parap. mokyklos lituanisti- siai, duona — kurią vėl gali
Suimtas 1947 metų vasario buvo ištremti i Irkutsko (?) la
ma panaudoti.
k u m i
vadovavo
Polk, Louisiana. -JAV Kariuo teisę patvirtinti naujus orto- žose: atviras JAV lietuvio kai- į o s klas^e'.
17 d., išbuvęs kalėjime, kur po gerį ir kitus gimines. 1954
....
, .. . • • Juozas Kreivėnas. Ji pareišmenės „Joint Readiness Trai- dontologus.
u
Pradėjęs
gaminti
kompostą.
bejimasis su skaitytojais apie , , , . . .
, ,
* ,
baisiausių tardymų karinio metais buvau paleistas iš la
ning Center", kur jis vertėjaus
gyvenimą Lietuvoje, gerano- k e - ^ J a i č i a darbuotis buvo mokslininkas sako galįs drą tribunolo trejulės buvo nuteis gerio, tai. dar padirbėjęs pora
lietuvių daliniui, atvykusiam
riškas Amerikos ir Lietuvos buvo
smagu,tekę
n e s bendrauti,
^ u J. Kreivėnu
jau siai teigti, kad šis verslas j a m tas 10 metų tremties ir 5 me metų Komoje, išvykau pas tė
mokan
į Partnerystes už taiką ka
pavyko, jis yra pelningas ir
kultūros lyginimas.
tus be teisių. Po visų kalėjimo vus".
tis Vilniuje. „Juozas Kreivė nepareikalavo didesnių lėšų.
rines pratybas, kartu su maž
Knygą išleido Šiaulių Peda
Čia 1957 metais pas jį atvy
procedūrų išsiuntė j Vilniaus
nas buvo vienas iš geriausiųjų
daug 4,000 JAV karių ir apie
goginis institutas, tad jam
L. J u k n e v i č i a u s žemė, supa lagerį. Kai surinko pakan ko jo Lietuvoje likusi mylima
mokytojų, kokį tik buvau su
1,100 iš kitų keturių NATO
skiriami visi pinigai, gauti už
kuota į 5 litrų talpos mai kamą kiekį fiziškai stipresnių mergaitė. Ji buvojo gero drau
sitikusi", — taip atsiliepė apie
narių f>ei-į>riklausančių Part
knygą. Knyga 152 psl., ilius
šelius, p a r d u o d a m a visoje Lie kalinių, sudarė ešaloną ir iš go partizano, žuvusio ,..1.94.7..
savo bendradarbį ir mokyklos
nerystės už taiką programai.
truota, galima gauti „Drauge"
tuvoje gėlių parduotuvėse ir siuntė i Komo respublikos ko metais, sesuo. Jie susituokė ir
vedėją Ciceroje, prieš išva
Tarp 18 Partnerystes už taiką
arba pas autorių,
Edmund
„Statoil" degalinėse. Per se balto kasyklas. Kelionė truko palaukę, kol tėvams baigsis
žiuodama į Lietuvą S. Baiu
tautybių karių yra ir apie 30Capas, 1058 E. 171 Str.,
zoną ekologijos d a k t a r a s paga netoli dviejų mėnesiu ir pa tremtis, 1959 metais visi grįžo
tienė.
40 iš Lietuvos. Pratybos vyks
Cleveland, OH 44119-3102.
mina kelias dešimtis tonų kelėje
palaidojome
keturis i Lietuvą.
tarp birželio 11 ir liepos 4 d.
Kaina: 8 dol. ir 2 dol. už per Apsilankius jos bute pasku kompostinės žemės. Galima vienminčius. „Čia prasidėjo
Prieš kiek laiko į mano ran
tinę dieną prieš išvažiuojant į užsisakyti norimos sudėties
Dr. Arūnas žada plačiau pain
siuntimą.
mano, kaip šachtininko kar kas pateko „Pycnogenol" tab
Lietuvą,
S.
Baiutienė
žiūrėjo
formuoti „Dr ugo" skaitytojus
žemės mišinio. Lietuvio mok
gausiuose albumuose sudėtas slininko veikla jau pradėjo jera'. Dirbome po 10 valandų į letės su informacija. Pasirodo,
apie šį svarb įvykį.
nuotraukas. Jos jai priminė domėtis verslininkai iš Saudi dieną, plūs 1 vai. kelionės į tai nėra maistas ir nėra vais
Amerikoje praleistas dienas, Arabijos ir Vengrijos. Didžiau darbą ir atgal. Sunkios darbo tas, bet galingas „antioxiKAI D I P L O M A S
kurių metu būta ir šilto, ir sia problema liko geras žemių sąlygos, blogas maistas ir šal dant", kuris neutralizuoja mo
Dr. Simonas Zmuidzinas.
RANKOJE
tis smarkiai naikino mūsų lekules, puolančias kūno ląs
šalto. Tačiau Lietuva ją trau įpakavimas.
sveikatą.
Ėmėme laižyti arba teles. Jos yra 50 kartų efektin
Koks džiaugsmas tėvams,
Si organizacija įsteigta 1929
kė ir todėl nusprendė klausyti
„Jeigu pavyktų rasti part čiulpti pušies sakus. Nustojo gesnės negu vitaminas E ir 20
seneliams ir visai visuomenei, metais, o Šiaurės Amerikoje
Širdies balso.
nerį, kuris pakavimo įrengi slinkę plaukai ir ataugo nauji, kartų efektingesnis, negu vita
kai studentas/ė po didelio pa (JAV ir Kanadoje) šiuo metu
Išvykstančioj i pareiškė, kad niams
nepagailėtų
50-100 nustojo klibėti ir kristi dantys, minas C.
siryžimo ir kelerių metų sun yra apie 8,000 odontologų, ku
apsistoti žada Vilniaus Geran- tūkst. litų. Europos rinka
gijo žaizdos ant kūno. atsirado
kaus darbo pasiekia užsibrėž rie patvirtinti „The American
Kas atkreipė mano dėmesį?
tologijos centre, kur jau prie būtų po m ū s ų kojomis", įsitiki
noras išlikti gyviems. Kadangi Jos yra gaminamos iš pušies
tą tikslą ir gauna diplomą.
Board of Orthodontics".
globstį rado nemaža užsienio nės L. J u k n e v i č i u s .
daugiausia buvome balsingi ekstrakto. Išradėjai reklamuo
Kristina (Krista) ŠilimaityDr. Simonas Zmuidzinas
lietuvių — senesnio amžiaus
vyrukai, vakarais ėmėme dai ja jį kaip .jaunystės eleksyrą".
tė tokį džiaugsmą išgyveno studijavo ir savo ortodontolotautiečių. Kaip pasakojo, čia
nuoti. Mūsų dainų mielai Jis yra naudojamas Europoje
• 1988 m. birželio 28 d. Kai
pereitų metu gruody, kai gijos daktaro laipsnį gavo iš
už du kambarėlius mėnesiui
klausydavosi vietiniai gyven jau 20 metų. Jo naudojimas
šiadorių
vyskupas
Vincentas
mokėsianti 650 dolerių. Į tą
baigė Illinois universitetą ir Ohio State universiteto. Šiuo
tojai
ir atnešdavo kas bulvę. sumažina įvairius kūne esan
sumą įskaitomas ir maistas Sladkevičius Romoje įvestas i
gavo bakalauro laipsnį iš metu jis praktiką atlieką Laukas
duonos
riekę, kas pa- čius uždegimus, bet ne viru
bei gydytojų priežiūra. Čia ją kardinolų kolegiją.
..Liberal Arts and Science" sanne. Šveicarijoje. Studijuo
sines ligas. Ekstraktas buvo
galės dažnai lankyti artimieji
'humanitariniu mokslų). Pa damas priklausė „The Ameri
tirtas Pasteur instituto ir leis
can
Association
of
Orthoir
giminės,
kurie
gyvena
Lie
grindinės jos studijų discipli
tinas naudoti Amerikoje (Patuvoje. Taigi, kaip galvoja, gy
nos — sociologija ir vokiečių dontists" ir Europos orthodontent #4698360'.
tologų draugijai. Jis taip pat
venti nebus nuobodu. Na, o
kalba.
Valdas Adamkus
dukra su anūkais irgi galės
Kas mane stebina'.' Lietuviai
Neilgas dar Kristinos nuei yra Phi Beta Kappa (New
pas ją atvažiuoti iš Čikagos
Sibire be jokių laboratorinių
tas gyvenimo kelias, bet koks York University) korporacijos
PAGERBTAS VALDAS
aplankyti. Pagaliau, jeigu j a u
tyrimų atrado pušų sakų
gražus, koks spalvingas nu narys.
ADAMKUS
ten nepatiks, galės sugrįžti at
naudą prieš 50 metų. Euro
gal į Cicero. Taip samprotavo
poje jie vartojami jau 20 metų.
Gegužės 29 d. „Mid-Ame- išvykstančioj i Stasė Baiutie
o dabar jų naudą atrado ame
rica Club" patalpose, Amoco
rikiečiai.
Co. pastate. Čikagoje, įvyko
Prisimenu, kad Alytus gar
inž. Valdo Adamkaus tarnybi
sėjo sveiku pušynų oru. Pu
Illinois
vaistuos
gubernato
nis ir asmeninis pag >rbimas,
šynuose buvo statomos tuber
nes jis. išdirbęs 27 metus EPA rius Jim Edgar gegužės 30 d.
kuliozes sanatorijos,
pušų
fEnvironmental
Protection paskelbė Valdo Adamkaus
spyglių
vonioje
buvo
gydomas
Agency — Gamtos apsaugos diena.
reumatizmą.-, o pavasarį mo
Po pagrindinės programos,
įstaiga! 5-to rajono apygardoje
terys
eidavo skinu pušų žie
ir 17 m. buvęs tos įstaigos užtrukusios apie 3 valandas,
dus (iš kurių vėliau išaugdavo
ir
įteiktų
pažymėjimų,
V.
viršininkas, išėjo į pensiją.
konkorėžiai), kartu vesdavosi
Adamkus trumpa ir jausmin
Salėje ta proga susirinko
ir keletą judriu vikrių ber
ga kalba padėkojo visiems už
keli šimtai svečių, kurių tarpe
niokų, kurie pušų kamienais
pasitikėjimą, šreiškė linkėji
buvo ir grupele lietuvių.
įskiuogdavo į viršūne* Žinau,
mus tolimesnėms gamtosau
Kalbėtojai daug kartų minėjo
kad žiedus užpildavo spiritu,
gos darbams.
V.
Adamkaus
laimėjimus
bet nežinau, nuo kn antpilą jos
Dalyvavusiems
lietuviams
gamtos apsaugos srityje, iš
naudodavo. Taigi Iii knoji pu
kėlė jo pasiryžimą ir suge tas vakaras uvo tikrai ne
šelė
— naudingas vaistmebėjimą administruoti neleng užmirštamas, nes suruoštas
delis.
vą darbą. Daug kartų buvo pagerbti mūsų tautos sūnų,
Eug. B a r š k ė t i e n e
paminėtos ir Baltijos vals taip sėkminga; daug metų va
tybės, Lietuvos vardas bei V. dovavusį šio 1 krašto gamtos
apsaugos dar ims. Visi Val
Adamkaus lietuviška kilmė.
• 1921 m. birželio 5 d. gim*
dui Adamkų: inkėjo geriau
poetas
Vytautas Mačernis Jis
sios
sėkmės.
Šia proga Valdui Adamkui
žuvo
karo
metais - 1944 m
•Julius
ir
Stase
Baluliai
L.R
buvo įteikta daug žymenų, o
K r , ~ r ,;;. Š i l —
įtv'

PUŠIS — VAISTMEDIS

;
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Vytis Travel

Švenčių mctuDžiuglu ar liūdnu laiku
Prašome nepamiršti
Lietuvos vaikų.

CLASSIFIED G U I D E

4 0 - 2 4 2 3 5 St.
Douglaston. NY 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800-77-VYTIS
Internet http://www.travelflle.com/get/Ttours.html

s£rBROKERS,

Pigi apdrauda per žymias draudimo
* AUTO
* NAMU

* SVEIKATOS
' GYVYBĖS

Iš Detroit

$778

Iš Chicago

$778

Iš Los Angeles
ir San Francisco

$916

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-5IM1M
Fax.773-5eV3997

P»»»r773-30«-0M7

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

KMIEC1K REALTORS
7922 S. PiriasU Rd.
436S S. Ardier Ava.

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visu. J A V miestų.
Vietų skaičius ribotas.

bendroves

* INVALIDUMO
* VERSLO

Accent Homefindere
9201 S. Cicero
OakLmm,Mnoit 60453

ATLANTA

IMPORT-EXPORT, INC
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr.,
Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street,
Lemont, IL 60439
Chicago, IL 60629
Tel: 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Nemokamai: 800-775-SEND

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą.
e.59 sv\, minimumas $25.00.
Siuntiniai i Lietuvą LAIVU arba ORU.
Pinigai pervedami doleriais p e r 2 - 5 dienas.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. $98.TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS

DANUTE

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-223-2617, PITTSBURGH 412-381-8859
FLORIDA 813-367-5663, LITHUANIA 370-2-736336

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

MAYER

773-284-1900

ASTA T. MIKUNAS
REALTOR*
Bus. (708) 423-9111
Voice Mali (708) 233-3374
Pager (312) 707-6120
Namų (708) 423-0443

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

Btcfi OBka a matętnamiy Omma ma Ocmtua

MISCELLANEOUS

Nanny, housekeeper live-ln.
Best job and saJary is yours if you
love children, clean weil and speak

MISCELLANEOUS

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn + „security".
Tel. 7 7 3 . 7 7 8 - 1 4 8 1 .

EngKsh. References needed.
Call my office, tel. 630-466-7828

?&FL~.

HOUSEFORSALE
FLORIDA. Very good condttion
2 bed; 2 batfi; 1 car gar.Located in
no-flood zone.; 2 min. to Gult beaches; $86,000. Bob Jorgsneen
Century21AasFlrat.lnc
800-822-7740

6600S.Ked2e
Chicago, IL 60829
773-925-6264
Lithuanian Mušk
& Dancing

JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:

Atidaryta 7 dienas savaitėje

GARDENAPT.
NEW HOME
ALL UTILITIES PD.
$400/mo
CaUVtadaa
Tel. 708-594-1184

(vairūs darbai v y r a m s

Atlyginimas $350-450 per sav.

SNIEČKUS 33 METAI VALDŽIOJE

Tel. 773-925-0823

Sniečkus LTSR administracijos vadovu išbuvo net 33 metus.
Per tą laiką Sovietų Sąjungoje įvyko įvairių politinių permainų,
keitėsi jos vadovai, tačiau Sniečkus taip ir liko neišjudintas. Tuo
daug kas stebėjosi ir Lietuvoje ir už jos ribų. Tad kokios šio
politinio ilgaamžiškumo priežastys? Atsakyti į tai
vienareikšmiškai- sunku. Įrodyti, kad geresnio nėra- vienas
svarbiausių bet kurio politiko uždavinių. Sniečkus su tuo puikiai

Išnuomojami erdvos
4 kamb. namukai
(cottages) sezonui,
mėnesiui arba
savaitgaliui- prie ežero,
Union Pier, Mich.
Skambinti: 616-4«9-9763

susidorojo. Kaip jis tai padarė- ir norima parodyti šioje knygoje.
Vilnius, 1995
Kaina- $7.00 Su persiuntimu JAV - $ 9 . 0 0
Illinois valstijos gyv. prideda $ 0 . 7 9 „Sales Tax"

Reikalinga moteris namų ir įstaigų
valymui. Alga iki $ 3 8 0 j sav.

KAUNO PAPLŪDIMIŲ
VANDUO YRA ŠVARUS

Kauniečiai taip pat nonai
maudosi ir oficialiai neveiKiančiuose Pažaislio ir pirma
jame bei antrajame Panemu
nes paplūdimiuose.
Higienistų kiekvieną savaite
atliekami tyrimai liudija, kad
vandens užterštumas visuose
penkiuose
miesto
paplūdi
miuose nėra padidėjęs ir ne
viršija normos. Tačiau nuolat
užterštas yra Nemuno
van
duo ties Santaka. Marvele, ne
švari Neries upe.
(BNS)

Reikia gyventi priemiestyje.

AMERICAJYr^L^.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (sidtng): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630-969-2658
ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto lakamą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBOt CONSTRUCTION C a
Dengiami stogai, kalamas „akino",
atliekami cemento, „ptumbing* bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
T a i : 773-767-1929
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Prank ZapoKs ir Off. Mgr. Auka*
S. Karte kaba lietuviškai.
FRANKZAPOU8
3208V2Weat9Stn Street
Tel. (708) 4244S54
(312) 6SM8M

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773-925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tai.: 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!

Gali slaugyti ligonius.

Gail. seserų paoėje}bfns-'Rom-

Padėti namu ruošoje.

panijonems ir namų ruošos

Skambinti tel. 773-927-9066

darbininkėms. Galima gyventi

(Galima palikti žinutę)

kartu arba atvykti į darbą ir

BUTAI PENSININKAMS!
Modemus, erdvos, savarankiškai
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Marijos
Nekalto Prasidėjimo seserų globoje.
Pasinaudokite proga, kreipkitės:
V i a Maita. P.O. BOK 156.
Thompson, CT 08277

Kambarys bus parūpintas.
Kreiptis: 630-292-0112

NfcROAD.INC.

Pigiai ir gretai išvežam
šiukšles, kraustom baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: t a t 773-737-2674
arba 773-647-6046
Mergina savo manuose,
PALLOS HIU.S rajone, galėtų
prižiūrėti 1-2 vaikus nuo 2 m. arba
vyresni, (gera apanka, sąlygos)
Tel. 708-599-4399 Elena
Skamb.: 7am. - 9pm.
Norėčiau susirašinėti
su užsienio lietuviais, norinčiais
palaikyti ryšius su Lietuva.
Esu 35 m., ištekėjusi medikė.
Rašyti: a / d 7 8 3 ,
Klaipėda 5 8 0 4 . Llthuanla

PAVASARIO
KAINOS

**

4i PIKI
Belmont/Central
5637 W. B e l m o n t
T e l . 312-237-4747

T e l . 847-581-9800
Belmont/Laramle
5 1 5 0 W. B e l m o n t

N o r t h Slde
3000 N . M i h v a u k e e
T e l . 312-489-4999

T e l . 312-685-2020
STATE

l-(800)-342-5315

VVAGNER
MASINOS RASTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. PulaskiRd
Tai. (773) 581-4111

Statome namus, atliekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius,
statome balkonus, priestatus,
patk), garažus, tvoras. Taisome
ir dengiame stogus. Turime
draudimą Skambinti:
tai. 706-453-1250

HOUSEFORSALE

i

K.

N E W OFFICE
8512 G o l f Rd
N i l e s , IL 60714

Tel.3l2-734-7fėO

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Ten ir atgal

yfcį\ •»•

ALL CARE
Employmefit Agency

By owner. Homer Twp. near
Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 baths,
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm.,
game rm., hardvvood f I. $234,900
Tat 708-301 -3289

5 0 5 8 S . Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888

O U T OF

Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plyteles; „sidings",
„sofrits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai;
cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą,
. S. Benetis tel 630-241-1912* .

Moteris 5 0 m. ieško darbo.

Vytautas Tininis

Penkių Kauno paplūdimių
vanduo nekelia grėsmes svei
katai ir higienos specialistai
leidžia maudytis juose.
Šiemet Kaune oficialiai pri
pažinti veikiančiais du —
Kauno marių ir Lampėdžių
karjero — paplūdimiai, kukuriuose veikia medicinos pagal
bos ir gelbėjimo tarnybos, sut
varkyta aplinka, įrengtos per
sirengimo kabinos. Jų išlai
kymui miesto merija šį sezoną
skyrė 70.000 litų.

CONSTRUCTION

išvykti. Kreiptis:

ir m o t e r i m s .

r

(708) 425-7161

•$800 birželio 10-23 d ; $860 birželio 24-rugp. 31 d.

T RANS P A K

BAKEPORM&I

(773) 586-5959

BALYS BUDRAITIS

INC.

IL 6 0 6 4 6

MES SJOLOME "Investicsas 'InrJviduaias pensijos sąskaitas (IRA)
ATVYKITE R SUSFAŽNKTTE SU MOSLĮ PASOLYMABI
Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo.
Mes katame ir lenkiškai

•
•
•
•

RE/MAX

STASYS

REALTORS

Iš Tampa, Orlando $800*
INSURANCE

GREIT
PARDUODA

REALMARTII, Ine
6602 S. PulasU Rd.
ChkafoJL M629

Iš New York (JFK) $750

PA*A** !

5680 N MILVVAUKEE AVE C H I C A G O
773-775-0303

REAL ESTATE

7 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL

Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams
ir daugiavaikėms šeimoms:
1. atsiunčiant auką;
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant
$20 00 per mėnesi;
3. per „Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntini, arta
sudarant savo siuntinį.
Labai actu, „Saulutė", 419 Vveidner Rd; Buffaio Grove, IL 60089
Tai. (847) 537-7948, TAXID #38-3003339

UNITED

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

Far N o r t h
4801 VV. Peterson
T e l . 773-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$815
$855
$855
$815

| viena puse

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$560
$575
$757
$560

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

LIETUVOS

KELIŲ

2EMĖLAPIS

G ,1 u n a m ,is D R A U G E
K a M I ,1 i k i 11 c p o s ' d
S 0 f) J A V d r> l
K ,1 I n ,T SU p P r S l | | n ' " " i |
£ J A V ei « l

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

UŽSIPRENUMERUOKITE

3314 W. 63 St.
v. i r n m t r l i

lli'IH.lstis

r

Tel. 773-776-8998

•<••

J A V L B Kraftto V a l d y b o s

—+
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2711 W«st 7 1 * Strart, Chicago. HHnofe 60629
(312) 476-2665 • Fax (312) 436-6009

AUTOMOBILIO
TAISYMAS
Amerikos automobilių taisy
mo pramonėje reikia įvairių
pagerinimų, bet yra būdų iš
vengti sunkumų ir apgavys
čių, tik reikia žinoti, ko reikia
saugotis ir ką daryti. Pvz., kai
į Aldonos automobilį 6 vai. va
kare įvažiavo girtas vairuoto
jas, atrodė, kad nebus sunku
automobilį sutaisyti. Daug
vairuotojų sustojo patikrinti,
ar Aldona sužeista, ar ne. Jie
užrašė ir to girto vairuotojo
automobilio numerį, nes tas
nesustojo, pabėgo iš nelaimės
vietos. O atvažiavęs vienas
automobilių vilkikas pasisiūlė
nutempti Aldonos automobilį į
pataisymo dirbtuvę be užmo
kesčio. Kai Aldona pasakė,
kad ji nežino, k u r nuvilkti jos
automobilį, automobilio vilki
kas užtikrino, kad jis žino
vietą, kur automobiliai yra ge
rai sutaisomi — tai „Perfect
Touch Auto Body" Los An
geles mieste. J i e net Aldonai
užmokės už išnuomotą auto
mobilį.

Atrodo, kad skundai dėl auto
mobilių taisymo vyrauja ir
šiais m e t a i s , ir jie nemažėja.
Vartotojai
galėtų
išvengti
daug t ų blogybių, a r j a s net ir
sustabdyti, jei jie naudotųsi
šiais p a t a r i m a i s "
1. N e s k u b ė k i t e — neda
r y k i t e g r e i t ų sprendimų.
Specialistai sako, kad auto
mobilio nelaimės ištikti žmo
nės d a ž n a i yra sukrėsti, pa
simetę ir negali padaryti tin
kamų sprendimų. Už tai jie
yra išnaudojami nesąžiningų
vilkikų ir automobilių dirbtu
vių. J e i j ū s ų automobilis po
nelaimės
nekliudo
prava
žiavimo kitiems, tai jį galima
palikti keletai valandų, kur
yra. Tą laiką panaudokite nu
siraminti ir apgalvoti, ką tu
r ė t u m ė t e daryti. Jei automobi
lį reikia tuojau nuvilkti, tai
leiskite jį nuvilkti į automobi
lių taisymo dirbtuvę, bet ne
leiskite automobilio taisyti,
kol j ū s nepatikrinsite dirbtu
vės p a t i k i m u m .
2. P a s k a m b i n k i t e
savo
a u t o m o b i l i o apdraudai.
Automobilių draudimo įstai
gos p a p r a s t a i turi sąrašus au
tomobilių taisymų dirbtuvių,
k u r i a s jie rekomenduoja. Ir,
daugeliu atvejų, jei j ū s pasi
naudosite tokia dirbtuve, ap
draudėjas garantuoja už jos
atliktą darbą. Kai kurie apdraudėjai duoda net vienų
metų garantiją už rekomen
duotoje dirbtuvėje atliktą dar
bą. N e t ir tuo atveju, jei jūsų
automobilio draudėjas neduo
da garantijos, jam yra nuostolingiau, jei jo rekomenduota
dirbtuvė tinkamai neatlieka
darbo. Kaip vartotojas, j ū s
t u r i t e stiprią, didelę apdraudos bendrovę, kuri yra jūsų
pusėje ir kuri žiuri, kad dar
bas būtų atliktas gerai ir lai
ku.
3. Paskambinkite Better
Business Bureau.
J e i j ū s ų automobilio ap
draudėjas negali j u m s reko
menduoti patikimų taisymo
dirbtuvių, būtinai pasitikrin
kite apie numatytą dirbtuvę
Better Business Bureau įstai
goje. J e i Aldona būtų paskam
binusi šiam biurui, gal būtų
išvengusi visų turėtų bėdų.
BBB Los Angeles turi kelioli
ka nusiskundimų apie „Perfect Touch" dirbtuvės darbus,
sako jos įstaigos atstovai.

Atrodė, kad viskas gerai su
sitvarkė. Aldona kitą dieną
nuvažiavo į darbą išnuomotu
automobiliu, o automobilių
taisymo dirbtuvė pažadėjo,
kad jos Camaro bus sutaisytas
per savaitę.
Po 84 valandų pasirodė, kad
dalykai nesitvarko taip, kaip
turėtų. Aldona sakė, k a d auton&Ailių taisymo dirbtuvė rado
daugybę pasiteisinimų, kodėl
jos automobilis nebuvo per
pažadėtą laiką sutaisytas: au
tomobilis yra perdažomas, jie
laukia naujos dalies ir pan.
Pagaliau, kai Aldonai buvo
pasakyta, kad jos automobilis
sutvarkytas, bet dirbtuvė turi
padaryti paskutinį patikri
nimą, ji nuvyko nepranešusi į
tą dirbtuvę savo automobilio
atsiimti. O ten stovėjo jos Ca
maro nei perdažytas, nei su
taisytas, išdaužytais langais!
Supykusi Aldona pareikalavo
automobilio raktų, bet dirb
tuvės darbininkai atsisakė jai
grąžinti automobilį. Dvi va
landas ji ginčijosi, kol paga
liau pagrasino pakviesti poli
ciją. Tada jai buvo atiduotas
automobilis. Bet tai jai nieko
nepadėjo. Pasirodė, kad jos
automobilio apdraudėjas j a u
užmokėjo už „sutaisymą" tai
4. P a t a i s y m ų sutartą gau
dirbtuvei ir atsisakė antrą
kite rastu.
kartą mokėti. Be to, dirbtuvė
Daugelio valstijų įstatymai
neužmokėjo jai už išnuomotą
reikalauja, kad automobilių
automobilį 750 dolerių ir dar
taisymo dirbtuvės duotų j u m s
pasiuntė 88 dolerių sąskaitą
raštišką įvertinimą, kiek kai
už jiemokamą" automobilio
nuos ir kiek ilgai užtruks jūsų
nuvilkimą. Dirbtuvės virši
automobilio sutaisymas. Jei
ninkas nereagavo į žurnalistų
pataisymai kainavo daugiau,
telefoninius skambinimus.
negu dirbtuvė n u m a t ė , reika
Netekusi keliolikos šimtų laujama, kad dirbtuvė j u m s
dolerių, Aldona padavė į teis apie tai praneštų, koks yra
mą ir dirbtuvę, ir savo auto s k i r t u m a s kainoje, dar prieš
mobilio apdraudėją. Bet blo užbaigiant taisymo darbą ir
giausia tai, kad Aldona yra paaiškintų kodėl.
5. K o n t r o l i u o k i t e p i n i g u s .
tik viena iš tūkstančių žmo
Automobilio pataisymo są
nių, kurie kasmet skundžiasi
dėl
automobilių
taisymų. skaitos paprastai apmokamos,
Skundai siekia nuo paprasto kai automobilis yra sutaisy
nepasitenkinimo iki apgavys tas. Bet dažnai apdra ūdos če
tės. Automobilių taisymai pir kis y r a pasiunčiamas tiesiog į
mauja vartotojų skunduose, dirbtuvę, užuot jį pasiuntus
sako The National Association j u m s . Žiūrėkite, kad automo
of Consumer Agency Admi- bilio apdraudėjas atsiųstų če
nistrators (NACAA), Washing- kį j u m s , arba nusiųstų žmogų
ton, D.C. Ta pati įstaiga sako, apžiūrėti pataisytą automo
kad: „Klientai nuolat susidu bilį, prieš išrašant čekį taisy
ria su sunkumais automobilių mo dirbtuvei. Taip j ū s galite
taisymo dirbtuvėse jau nuo to kontroliuoti ir užsitikrinti,
laiko, kai tokios dirbtuvės at kad niekam nebus užmokėta
sirado. Nors vartotojus ginan pirma, negu jūsų automobilis
čios įstaigos smarkiai kovoja, bus sutaisytas.
kad padėtį pagerintų, tos pro
Yra protinga nedaryti greitų
blemos, atrodo, nepranyksta". sprendimų, pirma apsiklauIš tikro, automobilių taisy sinėti ir sužinoti viską, prieš
mas iššaukė pereitais metais duodant kam taisyti automo
daugiau skundų, negu bet bilį ir mokėti sąskaitą už pa
kuri kita sritis, išskyrus var taisymą.
totų automobilių pardavimą.
Naudotasi medžiaga iš „Chi-
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Su liūdesiu pranešam draugams ir pažįstamiems, kad
1997 m birželio 6 d., sulaukusi 99 metų amžiaus, Matulaičio
namuose Putnam, Connecticut, mirė

A.tA.
MARIJA M. GURECKIENĖ
VAIŠNYTĖ

Partizanų kapinaites Merkinėje.

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio
certe taip pat dalyvavo Kruo
nio merginų vokalinis amsamblis, Dovainonių šokių būrelis
ir Žiežmarių ir Mūro Strėvi
ninkų merginų vokaliniai an
sambliai. Daug atliktų dainų
teko kartoti.

Iš partizanų istorijų (36)

„DIDŽIOSIOS KOVOS"
APYGARDOS VADO
PAGERBIMAS
HENRIKAS KUDREIKIS
„Didžiosios kovos" apygarda
kovojo Aukštaitijoje.
Savo
veiklumu ir drąsumu ji buvo
verta savo vardo. Tai vieninte
lis didelis kovos junginys, ku
riam vadovavo Lietuvos ka
riuomenės puskarininkis. Apy
gardos vadas — Jonas Misiūnas-Žaliasis velnias. Pa
sižymėjo gudrumu ir drąsa. Jo
žygius galima surašyti į storą
knygą. Bet, ką negalėjo pada
ryti bolševikai, atliko savi
išdavikai: gydytojas A. Marku
lis-Erelis ir buvęs Lietuvos
karininkas A. Zaskevičius—
Bagdonas. J ų išdavystę Dau
manto dėka sužinojo pirmieji
Suvalkijos ir Dainavos parti
zanų vadai, bet per vėlai
pranešta Aukštaitijos vadovy
bei. Žaliasis velnias pakliūva į
išdavikų spąstus ir 1947 me
tais nužudytas Maskvos kalė
jime.
Aukštaičiai nepamiršo savo
didvyrio. Šių metų kovo 11 d.
iš visos Aukštaitijos plaukė
minios į Kaišiadorius. Jie pacago Tribūne", 1997.05.27.
GYVENIMO
TESTAMENTAS —
„UVING^LLŠiais moderniais medicinos
technikos laikais žmogų įvai
rių mašinų — instrumentų
pagalba galima išlaikyti gyvą
ilgą laiką. Bet a r tai gyveni
mas? Tai dirbtiniu būdu ne
leidimas žmogui numirti. Ar
jūs to norite? Jeigu nėra vil
ties jums pasveikti, jeigu nėra
vilties jums normaliai gyven
ti, ar jūs norite mašinų pagal
ba būti palaikomas gyvu? Jei
ne, tą savo norą j ū s galite pa
reikšti sudarę vadinamąjį „Gy
venimo testamentą" — „Living will". Tame dokumente
jūs galite pareikšti, jog neno
rite, kad jūsų gyvybė būtų
modernios technikos pagalba
palaikoma, kada nėra vilties
gyventi. J ū s norite, kad atėjus
laikui, jums būtų leista gar
bingai ir ramiai numirti. Šis
dokumentas yra jūsų pasi
rašomas prie liudininkų ir
jūsų parašas notaro patvirti
namas. Tokiu būdu jūsų pa
reikšta valia bus respektuoja
ma jūsų daktarų ir visų kitų
suinteresuotų asmenų. Ameri
koje šis dokumentas yra labai
plačiai vartojamas. Jei jūs to
kio dokumento neturite, pa
galvokite, ar nereiktų turėti?
Atėjus lemtingai valandai, pa
dėtumėte savo vaikams ir ar
timiesiems, nes dažnai jiems
reikia daryti sunkiu sprendi
mus.
Socialinių reikalų raštinėje
mes turime tokio dokumento
formų. Jei jūs tuo įdomaujates, kreipkitės Į mus.
Birutė Jasaitienė

minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 7 metų su
kaktį ir Lietuvos partizano,
„Didžiosios kovos" apygardos
vado Jono Misiūno — Žaliojo
velnio 50 metų žuvimo me
tines.
Minia
susirinko į Kai
šiadorių bažnyčios šventorių,
iš kur su vėliavomis buvę par
tizanai ir ryšininkai žygiavo į
Kaišiadorių geležinkelio stotį.
Čia prie stoties pastato prit
virtinta apygardos vado atmi
nimo lenta. Atidengimo aktą
atliko Kaišiadorių meras Kęs
tutis Jakelis. Atminimo lentą
pašventino Kaišiadorių vysku
pas J. E. Juozapas Matulaitis.
Sugiedotas Lietuvos himnas.
Pagrindinę minėjimo kalbą
pasakė meras K. Jakelis, pas
kelbė Kaišiadorių miesto savi
valdybės nutarimą prie stoties
aikštę pavadinti Jono Misiūno
vardu.
Po to kalbėjo paskutinis
„Didžiosios kovos" apygardos
vadas ir J. Misiūno bendra
žygis, tuomet apygardos štabo
viršininkas, mjr. B. TrakimasGenelis. Jis nušvietė partiza
ninius laikus, priminė, kaip
kautynėse žuvo J. Misiūno
žmona, kiek rūpesčių sukėlė jo
sūnų globa, nes juos į savo
voratinklį buvo įtraukusi klas
tinga KGB.
Nuo stoties minėjimo daly
viai nuėjo Kaišiadorių katedron, k u r už apygardos vadą
šv. Mišias aukojo ir labai
gražų pamokslą pasakė vysk.
J. Matulaitis.
Po pamaldų bendražygiai ir
svečiai susirinko miesto sa
lėje. Džiugu, kad šį kartą susi
rinko stebėtinai daug jauni
mo, kuris ankstyvesnėse tau
tinėse šventėse nedalyvavo, ar
mokytojų buvo nevedamas.
Čia įvyko kartu ir Kovo 11tosios šventir.-.s minėjimas. Be
miesto mero ir majoro B. Tra
kimo dar kalbėjo rezistencijos
kovų bendražygis A. Šven
čionis.
Po minėjimo prasidėjo Kovo
11-tos šventinis koncertas, ku
riame gražia pasirodė jauni
mo organizacijų atstovai: Kie
taviškių ir Rumšiškės skautai,
Kaišiadorių ateitininkai ir vi
durinės mokyklos C. Krikš
čiūno
vadovaujama
jauna
moksleivių kapela, taip pat
Maltos ordir ) jaunimas. Kon-

Gimė Pliopliuose, Marijampolės apskrityje. Amerikoj
išgyveno 47 metus. Iki 1991 m. gyveno Waterbury. Connecti
cut, o pastaruosius šešis metus — Matulaičio slaugos namuo
se.
Giliam liūdesy paliko sūnų Algimantą ir marčią Virgi
niją, anūkus Vytenį ir Neriją Orentienę su šeimomis, tris
proanūkes ir brolį Matą Vaišnį su šeima.
Birželio 10 d. velione palaidota VVaterbury Lietuvių ka
pinėse šalia savo vyro Petro Gurecko, mirusio 1970 m.
Nuoširdžiai dėkojame Matulaičio namų seselėms, dar
buotojoms ir darbuotojams už jai parodytą meilę ir rupes
tingą globą.
Nuliūdę sūnus ir marti, anūkai su šeimomis ir
proanūkės.

JUODKRANTE SIEKIA
ANKSTESNĖS SAVO
ŠLOVĖS
Šią vasarą Juodkrantės ma
rių pakrantę papuoš graniti
nių skulptūrų parkas, nes Lie
tuvos skulptorių simpoziumo
dalyviai Juodkrantės pama
ryje pastatys apie 10 graniti
nių skulptūrų.
Juodkrantėje sparčiai tęsia
ma ir krantinės rekonstrukci
ja. Pasak Neringos miesto me
ro Stasio Mikelio, po rekonst
rukcijos pamaryje iki mieste
lio ribos, prie bažnyčios, bus
įrengti pėsčiųjų ir dvirati
ninkų takai, kuriuos skirs
žalia veja. Šio projekto sąma
tinė vertė 10 mln. Lt.
Pasak S. Mikelio, Juodk
rantė iki karo buvo europinio
lygio kurortas, tad, norint at
gaivinti šio miestelio statusą,
pastangų negailima.
Neringos
mero
teigimu,
krantinės sutvarkymo darbai
visiškai bus baigti 2000-aisiais metais. Krantinėje bus
įrengtas molas ir jachtklubas.
Juodkrantėje po metus tru
kusio remonto atidaryti kul
tūros namai. Kitais metais
miestelyje bus baigtas atre
montuoti Juodkrantės mokyk
los, kurioje mokosi 100 moki
nių, senasis pastatas. Dar
šiemet bus baigtas statyti
naujasis mokyklos pastatas.
KATALIKIŠKŲ ŠEIMŲ
BENDRIJOS „SPIEČIUS"
SEMINARAS
Balandžio 19 dieną Vilniuje,
teatro studijos „Ąžuolas" pa
talpose, katalikų šeimų ben
drija „Spiečius" surengė semi
narą „Katalikybė ir šeimų
padėtis Lietuvoje", į kurį buvo
kviečiami pasauliečiai ir dva
sininkai. Negausų šeimų būrelį
pasveikino Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis, kuris
drąsino susirinkusiuosius ir
žadėjo, kad Bažnyčia, kiek
įmanoma, rems šį naują šeimų
sąjūdį. Pasak „Spiečiaus" va
dovės V. Sinicienės, šiuo metu
katalikų šeimų bendrija vie
nija per 30 šeimų. Bendrijos
kapelionu sutiko būti kun. A.
Belickas. Nuolatinių patalpų
„Spiečius" neturi, todėl kol kas
buriasi Vilniaus Švč. Mergelės
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje. Bendrijos siekis, šeimų
bendravimas kiekvienoje pa
rapijoje.

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

GAIDAS

•

FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Fanerai Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA

4 3 3 0 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
H I C K O R Y H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. KEDZIE AVE

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST
TIN'LEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994 "600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
S E R V I C E S A V A I L A B L E AT O T H E R
C H I C A G O A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK
C H I C A G O , 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME

A.TA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI

"Chiragoland's

mm

Bendruomenės

Krašto

valdyba

Senm

PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hwy.

Amžinybėn iškeliavus, jos dukrai ALEI KĖŽELIEN E I , jos šeimai ir visiems artimiesiems reiškiame
giliausia Jžuojautą.
•JAVLietuvių.

Finest Fanerai

(OTHER IOCATIONS AVAILABI r>

David Gaidas. Jr
& family

1-708-974-441 O

m

m
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. birželio mėn. 14 d.

„ŠYPSENĖLĖ"

nespėtų įpinti į savo organi
zuojamą vaikų chorų dainų
festivalį Palangoje liepos mė
„O Ha lia — tai mūsų juo nesį. Didžiausią džiaugsmą
kas, o lia lia — vaikystės šo Neringai nešė dainavimas, ir
kis, o lia lia — tai džiaugsmo akutės žibėjo, kai prisidėdavo
puokštė iš jaunystės nuosta pati vadovė. Jautėsi šiltumas
bių gelių 'O lia lia' — šį va jųdviejų bendravime, tačiau,
karą kviečia liūdesį nuvyti iš išlaikydama vadovės rolę, Lai
tiesų, nepalikti jam jokių vil ma rūpinosi Neringos sveika
čių" — iš visų plaučių traukia ta ir balso stygų nesugadiniketurmetė Daivutė su dvejų mu. O Neringa sakėsi norinti
metų sesute Audryte. Neatsi būti operos soliste.
lieka ir šešiametis Aleksiukas,
Birželio 1 dieną buvo pasku
pritardamas audio kasetei — tinis koncertas. Nuostabu,
,Mėnuo mėnulis barsto si viešnagės metu nei Neringa,
dabrą sidabrelį. Renku, renku nei Laima nesusirgo, nors vie
po krislą, nešu į kamarėlę". Ir tiniai vaikai, su kuriais teko
taip jis dainos žodžiais neša pabendrauti, tuo metu neiš
žibutės lapą, zylės pūką, vengė slogų. J Lietuvą Nerin
laumžirgio sparnelį, lakštin ga ir Laima parsivežė nepa
galos dainelę... O aš, užsi prastai daug gražių įspūdžių,
ėmusi su jauniausiu vaikaičiu nes ne tik pamatė plačiąją
Pauliuku, nekreipiu dėmesio, Ameriką, bet patyrė daugelio
tik džiaugiuosi, kad vyresnieji šiltą draugiškumą. Nestigo
gražiai užsiėmę, dainuodami dovanėlių, nei „O lia lia" cho
šoka ir krykštauja. Tik ryškiai reliui, nei Neringos broliukui
išgirdusi „O šitą pasakėlę, į Vyteniui ir mamytei.
sapną suvyniosiu ir vieną gra
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja
žią naktį, ją tau padovanosiu",
visiems,
prisidėjusiems prie
supratau, kad šių dainelių
žaisminga melodija patraukli koncertų serijos pasisekimo
mūsų vaikučiams, bet, karto bei aprašiusiems spaudoje.
jant švelnius dainelių žodžius, Padėka organizavusioms kon
auga jų kalbos pažinimas ir certus St. Petersburg (A.
laki vaizduotė. Įsisąmonina Kamiene ir A. Lukienė), Daytona Beach (B. Kožicienė),
kalbą per žaidimą.
Washington, D.C. (B. Eidintie
Ankstyvą rudenį plaukiame nė, N. Zamani), Baltimore (V.
laivu. Tai dr. Austės Vygan- King), Detroit (B. Bublienė),
tienės ir dr. Donato Siliūno Los Angeles (M. Newsom).
lėšų telkimo ekskursija Michi- Didelė padėka statybininkui
gan ežeru Pasaulio lietuvių Kaune Valdui Zigmantai ap
centro remontui. Vėjas kedena mokėjusiam transatlantinės
plaukus, o dr. Arūnas Gaspa- kelionės bilietus bei kitiems
raitis pasakoja apie žavias geradariams savo aukomis pa
dainininkes, su kuriomis susi dengusiems kelionių išlaidas
pažino Marijampolėje ir siūlo, Amerikoje.
kad „Saulutė" jas išsikviestų,
Čikagoje koncertas „Šypse
įtikinti atsiuntė vaizdajuostę. nėlė" geg. 18 d., pritraukė pil
Vaikučiai tuoj atpažino, kad nutėlę Jaunimo centro salę
pagrindinė dainininkė, tai jų įvairaus amžiaus publikos.
mėgstama devynmetė Neringa Dėkojame atsilankiusiems ir
Nekrašiūtė ir muzikės Lai dėkojame „Draugui", „Margu
mos Lapkauskaitės vadovau čiui II", A. Siutui, Lietuvių te
jamas Marijampolės muzikos levizijai (A. Reneckis) bei R.
mokyklos choras „O lia lia".
Lapui ir R. Zdanavičiūtei už
Ne kartą Donatas prisime pranešimus apie koncertą.
na, kaip. Lietuvoje būdamas Didelė padėka Čikagos lituapipiriukas, pasitempęs dekla nistnei mokyklai, Lemonto
muodavo — „Krinta lapas uo „Maironio" ir „Žiburėlio" mo
sio, krinta lapas klevo...", o da kykloms už informacijos plati
bar, važiuojant automobiliu nimą. „Saulutė" dėkinga L.
nurieda ašara, kai „O lia lia" Narbučiui („Lion Frame Galaudiokasetė pateikia muzikinį lery"), Pasaulio lietuvių centro
variantą — „...dėdė rudenėlis administracijai ir Dainai Sižemėn atvažiavo. Purto jis liūnienei už išankstinį bilietų
berželį, purto jis žilvitį, o pro pardavimą.
jo kepurę, saulės nematyti". Ir
Prie pelno stambiai prisidėjo
dainuojam kartu su choreliu aukos skelbimais ir sveikini
— „Ėjom per miškelį— dzibu, mais programos knygelėje,
dzibu. dzibu: pilnos pintinėlės kurią spausdino „Draugas" (J.
— pilnos, pilnos grybų..."
Kuprys). Už visas aukas nuo
širdžiai dėkojame. Ypač nuste
Taip. pasitarus su „Sau
bino 2,500 dol. iš Envirodyne
lutes", Lietuvos vaikų globos
Corporation. 500 dol. iš Visbūrelio narėmis, buvo nutarta
kase Corporation bei 100 dol.
labdaros koncertų senjai išsi
iš „Chicago Bulis" krepšinio
kviesti Neringą Nekrašiūtę ir
komandos trenerio Phil JackLaimą Lapkauskaitę, o galuti
son.
nis sprendimas padarytas, su
Prieš koncertą ir pertraukos
sitikus jas ir Neringos mamy
metu
įsigiję laimėjimų bilietus
tę Lietuvoje.
bandė laimėti Arvyno Sabonio
Buvo įdomu — kas ta mer batus, Šarūno Marčiulionio
gyte0 Kaip bus su pamokomis? autografuotus
olimpinius
Ar neišnaudojamas vaikutis? marškinėlius. Tuni KuKoc au
Amerikoje Neringa švente vie tografuotą nuotrauką, bilietus
nuoliktą gimtadienį. Tarp į Candlelight ir Forum tea
koncertų, gyvendama Tijūnė trus, Juenesse kosmetikos
lių šeimoje, rytais atliko pa komplektą, pietus „Russian
mokas — anglų kalbą, mate tea time" ir JSagills" resto
matiką, o Laima kūrė naujas rane, krištolinę vazą, „Wal
daineles ateičiai, nes jų jau Mart" paaukotą Chicago Bulis
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Pirkite s i u n t i m u i { Lietuvą
per TRANSPAK
:^—»^ . . S p a u d o s vajus Lietuvai"
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9KKLBIMAI
x M. K, Čiurlionio kūry
bos albumo sutiktuvės bus
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, penktadienį, birželio
20 d., 7:30 vai. vakaro. Įžan
ginį žodį tars prof. Vytautas
Landsbergis. Meninėje dalyje
Čiurlionio muzikos kūrinius
atliks V Landsbergis, Rokas
Zubovas, o aktore Martinai
tyte pasirodys su dailiuoju
žodžiu. JAV LB Kultūros tary
ba maloniai kviečia visuomenę
atsilankyti.
(sk)

x William Unakis, Morton
IL, atsiuntė $250 — nupirkti
našlaičiui invalidui važiuoja
mą kėdę. Našlaičio vardu dė
kojame! „Lietuvos Nailaičių globos" komitetas, 2711
W. 71 St^ Chicago, IL
60629.
(sk)
x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A
& L. Insurance Agency, 9439
S. Kedzie Ave., Evergreen
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708422-3455.
(sk)

x Pats pigiausias telefo
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
ninis ryšis su Lietuva ir visu globos būrelis dėkoja už aukas
pasauliu — tik per CYBER- padėti našlaičiams, invali
LINK. Minute | Lietuvą tik 62 dams vaikams ir daugiavai
centai, kada beskambintumėt. kėms šeimoms
Lietuvoje.
Jokių mėnesinių mokesčių. Prieš metus mirusiai moti
Jokių registracijos mokesčių. nėlei a.a. Marcelei Rudaitienei
JAV senatorius Diek Durbin ir publikos dalis „Saulutės" Jaunimo centre rengtame ..$yp.st>n.t.-i.-s" koncerte, kūno
Jokių įsipareigojimų. Informa atminti anūkai Gintaras ir Li
pelnas skirtas vargstančių vaikų Lietuvoje paramai.
Nuotr .Jono Kuprio
cija lietuviškai 708-386-0556. nas Kulikauskai, Indrė Rumeškiuką ir kamuolį bei
Koncertų serija jau praeiBirželio 12 d., 3 vai. p.p., Vasaros darbo valandos nuo daitytė Jeske bei Dalia, To
„Lego" kaladžių komplektą.
tyje. Lietuvos mergytė ir mu- Čikagoje mirė Antanina pirmadienio iki ketvirtadienio mas ir Paulius Marchertai
Jau antri metai Vytautas S ų vietiniai va:kai kalbėjo už Baleišienė. Jos duktė, JAV imtinai nuo 4 iki 7 v.v. Čika paaukojo $150. Pagerbiant
Virkau kompiuteriu paruošia vargingai gyvenančius vai- LB Kultūros tarybos pirm. Alė gos laiku. Tarptautinė telefo a.a. Joną Skladaitį, šeimos
programos knygelės medžiagą kučius Lietuvoje. Koncerto pa- Kėželienė su šeima praneša, no ryšių bendrovė CYBER- nariams, sesutėms ir broliams
spausdinimui. Dailininkė Ra- vadinimas pasiteisino, nes ir kad laidotuves bus privačios. LINK
reiškiant užuojautą Julija
sa Sutkutė sukūrė puikias žiūrovus puošė šypsenėlės, o Velionė A. Baleišienė buvo
(sk) Puodziukaitienė bei Romas ir
scenos dekoracijas — auksinė padengus išlaidas, likę apie Lietuvos kariuomenės
kpt.
x TRANSPAK
praneštu Teresė Igauniai skyrė $50; Ab
saulutė, balto tiulio spindu 16,000 dol. atneš šypsenėlę ne a.a. Antano Baleišio žmona.
„Kas turi niežų ar kitokių so bott Laboratories $30 a.a. Zi
liai, balta kryžminė vijoklinė vienam Lietuvos vaikučiui.
Ar J ū s ų šeimoje šventė? pulių, Jono rytą prieš pate tos Juškienės atminimui; Ni
mis rožėmis aplipusi tvorelė, Labai ačiū visiems!
Krikštynos, sužiedotuvės, ves kant saulei turi grynas ant ra jolė Kersnauskaitė $20. Labai
ant baltos sofutės susodintos
Indrė Tijūnėlienė tuvės, mokslo metų užbai sos pasivolioti, tai praeina ačiū! „Saulutė", 419 Weidlėlės ir pliušinukai ir gėlės —
ner Rd., Buffalo Grove, IL
gimas, sukaktuvės, naujagi (Liškiava)". Pinigai, siunti
rožės, pelergonijos, ramunes
60089, tel. (847) 537-7949,
Vyresniųjų lietuvių cen mio atėjimas į šį pasaulį? At niai ir maisto siuntiniai.
gelsvi gvazdikėliai (dalį gėlių
TAX D3 * 36-3003339.
TRANSPAK,
4545
W.
63
St.,
paaukojo
„K-Mart")
teikė tre, „Seklyčioje", birželio 18 siųskite nuotraukėlę, atsiųs Chicago, IL 60629, tel. 773(sk)
linksmą vaizdą, o Jonas Kup d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus kite aprašymą — trumpesnį, 838-1050.
X
Tik
62
centai
i
Lietuvą!
rys ir Zigmas Degutis įamži paminėta Tėvo diena. Kalbės ilgesnį —, mes mielai iš
(sk) Neįtikėtina, tačiau taip yra!
kun. Juozas Vaišnys, SJ, bus spausdinsime „Drauge" spe
no viską nuotraukose.
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
ir meninė programa, skirta cialiame skyriuje apie mūsų
Neringai pasirodžius scenoje tėvo garbei. Programoje daly
įkainiai sumažėjo. Kada be
x
Lithuanian
Mercy
Lift
vaikučiai paliko tėvelių glė vaus Vyresniųjų centro me skaitytojų šeimas. Tai nepasi nuoširdžiai dėkoja Lithuanian skambintumėt, dieną ar naktį,
bius ir pasipylė arčiau scenos. ninės pajėgos. Visi maloniai gyrimas, o tik pasidžiaugimas Citizens' Society of Western savaitės metu, ar savaitga
pasidalinimas
geromis
Viena mergytė neiškentusi kviečiami ir laukiami paben ir
Pennsylvani? už $1,000 auką. liais, kaina visada ta pati —
žiniomis
su
kitais
tautiečiais.
tuoj įteikė gėlių puokštę „AŠ drauti, praleist: laiką ir papie
Jūsų
dosnios nuolatinės aukos tik 62 centai už minutę. At
Mokėti už tokias žinutes ne
tavo skambantis varpelis... iš tauti
padeda
LML toliau tęsti rei minkite, nereikia pasirašyti iš
bendraamžių
drau reikia.
mokyklėlės tekina" Neringa gystėje. Atvykite!
kalingą darbą, padedant Lie vienos kompanijos į kitą.
dainavo mamytei. Didesnę
Pasaulio lietuvių centre
Išvyką i gamtą — pasi birželio 21 d., nuo 3 vai. p.p. tuvos ligoniams, ypatingai tu Jokių mėnesinių mokesčių.
dalį dviejų dalių koncerto atli
berkulioze sergantiems vaiku Jokių įsipareigojimų, tarifas
ko pati Neringa, keletą dainų vaikščioti Morton Arboretum iki sutemų ruošiama linksma čiams. Walter Klosis (Masp- galioja tik esamiems ir
su ja dainavo Laima Lapkaus parke, kuris daugiau panašus Joninių šventė. Rengėjai — eth, NY) paaukojo $50 Lithua būsimiems mūsų klientams.
kaitę, o kad Neringa turėtų į medžių bei įvairiausių Čikagos Lietuvių kultūros nian Mercy Lift. Nuoširdžiai Informacija lietuviškai nuo
progą pailsėti, Laima atliko krūmų gamtos muziejų, ruošia klubas Baltija. Aidės dainos, dėkojame už auką.
pirmd. iki ketvd. imtinai
Vyresniųjų lietuvių centro gros muzika, kvepės vaišės ir
kelias dainas solo.
vakarais
nuo 8-10 v.v.
(sk)
Daugumas dainų muziką ir vadovybė birželio 27 d., penk per kraštus liesis linksmybė.
Čikagos
laiku,
708-386-0556.
x Baltic Monuments, Inc., Ekonomiškiausias telefoninis
žodžius kuria pati vadovė Lai tadienį. Išvykstama autobusu Visi kviečiami'
2621 W. 71 Street, Chicago,
ma, nors naudojasi ir poetų, ir nuo „Seklyčios" 9 vai. r., o au
Prof. Vytauto Landsber IL. Tel. (773) 476-2882. Visų ryšis su Lietuva ir pasauliu —
muzikų kompozicijomis, įskai tobusas sugrįš 4 vai. p.p.
tik per CYBERLINK lietuvių
tant ir užsienio lietuvių. Čika Vaikščioti daug nereiks, nes gio niekam pristatyti nerei rūšių paminklai, žemiausios atstovybę!
(gk)
aplink kia, bet jis aptars M. K. kainos, geriausiomis sąlygo
goje koncertą linksmai pa autobusas važinės
įvairino muz. Dalios Gedvi parką ir palydovas aiškins Čiurlionio kūrybą ir net daly mis.
'f x Prieš užsisakydami pa
(sk) minklą, aplankykite St. Caailienės vadovaujamas Čikagos apie įvairią augmeniją. Dau vaus muzikinėje programoje,
lituanistinės mokyklos an giau informacijos galima gauti paskambindamas Čiurlionio
x Dėmesio radijo klausy mir Memorialą, 3914 W. lllth
samblis, su kuriuo solo pasi „Seklyčioje" arba tel. 773-476- kūrinių. Kada? Birželio 20 d., tojai! ŽEME L PRODUC- St. Turime didelį pasirinkimą:
penktadienį, 7:30 vai. vak.,
rodė Agnė Gedvilaitė, Karolis 2655.
matysite granito spalvą, dydį ir
Lietuvių
dailės muziejuje, Le- TIONS praneša, kad WNDZ
Gedvilą ir Arija Rasutytė.
t.t. Gaminame paminklus mūsų
Lietuvos
Respublikos
750
AM
yra
dvigubai
sti
monte. Tai renginys, kurio nei
Gaila, kad nebuvo imanoma Švietimo ir mokslo mini vienas kultūringas lietuvis ne presnė — dieninis signalas dirbtuvėje pagal jūsų pageida
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia vimą, brėžinius. Prieš pastatant
atvežti visą „O lia lia" chorelį, stras prof. Zigmas Zinke turėtų praleisti.
vičius,
lydimas
dr.
Jono
tiems lietuviams, gyvenan paminklą, galėsite apžiūrėti ir
kurio koncertai atliekami su
Račkausko, vakar apsilankė
įsitikinti, kad jis padarytas,
choreografija, vaidyba ir įdo
Tauragės Lietuvių klubo tiems Illinois, Indiana, Michi- kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
..Draugo" redakcijoje, suteik
mia instrumentų palyda. Šiuo
damas ma'. inią progą dar Čikagoje narių pusmetinis su gan ar Wisconsin valstijose,
atveju muzikos palyda buvo kartą nors trumpai šnektelėti sirinkimas vyks birželio 22 d., kurie iki šiol turėjo sunkumų Liląja ir Vilimas Nelsonai.
atvežta įraše, tai koncertų su šiuo garbingu svečiu. Tą sekmadienį, 2 vai. p.p., Šaulių
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie Tel. 312-233-6335.
(sk)
rengėjams teko pasirūpinti pačią dieną jis išskrido į Lie salėje, 2417 W. 43rd Str. Visi čiame įsijungti kasdien nuo
garso aparatais bei žmonė tuvą.
pirmadienio iki sekmadienio
nariai kviečiami dalyvauti.
x NAMAMS PIRKTI PAmis, nusimanančiais apie jų
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM SKOLOS duodamos mažais
reguliavimą, kad įrašą girdėtų
WNDZ. Informacinės radijo mėnesiniais įmokėjimais ir
ne tik publika, bet ir daini
laidos STUDIJA R darbo die prieinamais
nuošimčiais.
ninkės scenoje. Čikagoje garso
nomis, šeštadieniais istorinė Kreipkitės į Mutual Federal
režisieriai buvo Andrius Utz ir
VERSMĖ, bei sekmadieniais Savings, 2212 West Cermak
Algimantas Barniškis. Daini
kultūrinis pramoginis VAI Road. Tel. (312) 847-7747.
ninkėms teko kiekviename
RAS — tai tikrasis Lietuvos
(sk)
koncerte taikytis prie kitokių
bei išeivijos veidrodis. Lithua
ADVOKATAS
aparatų.
nian News Radio, PO Box
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
Didelė
staigmena
buvo
1161, Oak Park, IL 60304.
6436
S.
Pulaski
Rd.,
Chicago. IL 60629
penktadienį prieš koncertą
Red. tel. 708-386-0556.
(1/2
bl
;
Šiaurę
nuo
Balzeko
muziejaus)
gautas pranešimas, kad į Jau
(sk)
Tel.:
773-582-4500
nimo centrą žada atvykti JAV
x Galiu padėti legaliai
14325 S Bell Rd., Lockport. IL60441
senatorius iš Illinois Diek
gauti „SOC. SECURITTT.
Tel. 70S-301-4866
Durbin, neseniai grįžęs iš ket
kortelę, vairavimo leidimą
Valandos pagal susitarimą
virtos kelionės į Lietuvą. Jis
(driver*s license) ir vizų
atvyko pertraukos metu, pa
pratęsimą. Ed Šumanas, tel.
Advokatas jonas Gibaitis
bendravo su žmonėmis ir po
1-708-246-8241.
Civilinės
ir kriminalinės bylos
pertraukos papasakojo, kad
(sk)
6247
S.
Kedzie Avenue
aplankė savo motinos tėviškę,
x DĖMESIO! VIDEO APA
Chicago,
IL 60629
ligonines bei kitus į vargą pa
RATŲ SAVININKAI! Norė
Tel.
1-773-776-8700
tekusius ir įsitikino, kad mū
dami tikrai kokybiškai išvers
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
sų parama Lietuvai reikalin
Seitad 9 v r. iki 1 vai. p.p.
ti video įrašus iš Lietuvoje
ga. Jis patvirtino Lietuvos į
naudojamos PAL sistemos į
NATO priėmimo svarbumą.
ADVOKATAS
amerikietiškąją NTSC ir at
Senatoriaus dalyvavimas mū
Vytenis Lietuvninkas
virkščiai, kreipkitės į INTERsų tarpe, ypač nerinkimų
VIDEO 3533 S. Archer Ave.,
4536 W. 63th Street
metu, yra lietuviams garbė ir
Chicago, IL 60609. Tel. 773Chicago, IL 60629
įrodymas jo nuoširdumo mūsų
927-9091. Sav. Petras Ber
(Skersai
gatvės nuo „Draugo")
reikalams, o Lietuvai JAV Se
notas.
Agne
Gedvilaite
dainuoja
„Saulutės"
Tel.:
773-284-0100
rengtame
koncerte
„šypsenėlė"
nate reikia draugų.
gegužes 18 d J.iunimo centre
Valandos pagal susitarimą
(sk)
Nuotr Zigmo Degučio
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