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Prasidėjo
V. Landsbergio viešnagė
Jungtinėse Valstijose

Lietuvos prezidentas ragina
„įkvėpti gyvybe" susitarimams
su Lenkija

V a r š u v a , birželio 20 d.
Pirmiausia.
pasak
jo.
(BNS). Lietuvos prezidentas reikėtų pradėti kartu dirbti
Algirdas Brazauskas ragina ūkio srityje — energetikos,
Lenkijos
vadovus
drauge statybos pramonėje, bankinin
pastūmėti pastaraisiais me kystėje.
V a i i n g t o n a s - V i l n i u s , bir
tais pasirašytų sutarčių įgy
Lenkijos premjerą preziden
želio 20 d. (V0A-BNS) —
vendinimą.
tas ragino greičiau pateikti
J u n g t i n ė s e Valstijose viešin
„Pasirašėme beveik visus savo valstybės Seimui patvir
tis Lietuvos Seimo pirminin
reikalingus dokumentus, ir tinti sienos sutartį su Lietuva,
kas Vytautas
Landsbergis
atėjo laikas įkvėpti jiems gy
kurią prieš m e t u s pasirašė
pastebėjo, kad Rusija galbūt
vybę", sakė A. Brazauskas
bando Lietuvoje sukurti pro
abiejų valstybių premjerai.
žurnalistams po susitikimo su
rusišką neutralumo zoną.
Su Lenkijos Seimo ir Senato
Lenkijos Seimo ir Senato pir
Ketvirtadienį JAV Strategi
pirmininkais
Jozef Zych ir
mininkais bei premjeru Wlodnių ir tarptautinių studijų in
Adam
Struzik
prezidentas
zimierz Cimoszevvicz.
stitute, V. Landsbergis kalbėjo
taip
p
a
t
kalbėjo
apie
tarptau
Jis pasiūlė kuo greičiau įgy
ir apie NATO nenorą svarstyti
tinius
reikalus
bei
d
a
r kartą
vendinti Lietuvos užsienio rei
Baltijos valstybių priėmimą į
Klaipėdoje, prie I. Kanto ir S Daukanto gatvių kampo \ > atidengtas ir pašventintas kančių paminklas nu kalų ministerijos pasiūlymą ir gavo paramos pažadų, jei Len
sąjungą. Nors Vakarų vals
kentėjusiems nuo nacistinės ir komunistines okupacijos li*40-1990 metais. J dvi sieneles buvo sumūryta beveik įkurti bendrąją dviejų valsty kija taptų ES ir NATO nare.
tybės y r a patikinusios, kad
500 akmenų, kuriuose iškaltos mirusių ir gyvų žmonių pavardės. Juodo granito ir lauko akmenis iš visos Lietuvos bių vyriausybių
instituciją,
A. B r a z a u s k a s taip pat
durys į NATO liks atviros, kai
suvežė Sibiro kančias patyrę tremtiniai ir kaliniai bei likt ^>-vi jų gimines.
„kuri skatintų bendrų pro išreiškė viltį, k a d dvišaliai
kurios kandidatės jaučia bū
L. Dambrausko nuotr.: Kančių paminklas Kjaiped - <>edulo aikštėje.
<LR)
jektų vykdymą ir tai koordi santykiai nepasikeis po Lenki
tinybe veržtis pro tas duris,
nuotų", sakė Lietuvos vado- jos parlamento rinkimų rug
sakė Lietuvos Seimo pirminin
pektais
ir
yra
nepelnytai
pa
sėjį.
vas.
kas.
miršta", teigė „Jaunosios Lie
Ketvirtadienį JAV Kongreso
V. L a n d s b e r g i s a i š k i n a
tuvos" vadas.
bibliotekoje Seimo pirminin
Lietuvos narystės n a u d ą
S. Buškevičiaus vadovauja
k a s taip p a t kalbėjo, minint
NATO
ma partija birželio 23-ąją,
pirmos lietuviškos knygos —
Seimo pirmininkas pabrėžė
Vilnius, birželio 20 d. (BNS)
S. Buškevičiųatkreipia kaip ypač reikšmingą dieną,
V a r š u v a , birželio 20 d. cijoje, kad „Lenkija bus Lietu
Martyno Mažvydo ..Katekiz
Lietuvos,
kaip
būsimos
NATO
—
Seimo
narys
Stanislovas
dėmesį,
kad
tai
vienintelis
ne kasmet mini nuo 1989 metų. (BNS) — Lenkijos spauda vos advokate, kuri sieks įti
mo 450 metų sukaktį.
„Siūlau, kad vyriausybė ir Sei penktadienį plačiai komenta kinti savo Vakarų bendradar
Prieš tai Seimo pirmininkas narės indėlį, stiprinant sau Buškevičius ragina birželio priklausomybės paskelbimas,
mas skubos tvarka pirmadienį vo ketvirtadienį
Varšuvoje bius, jog Europa negali likti
susitiko su aukšto rango gyny - gumą ir stabilumą pasaulyje. 23-ąją skelbti Tautos sukilimo po kurio buvo tikrai, nors ir
taip
pat paminėtų šią datą, o įvykusį Lietuvos ir Lenkijos padalinta". „Joje turi būti vie
„Baltijos
valstybių
nepri
ir
nepriklausomos
valstybės
trumpam,
iškovota
laisvė.
bos ministerijos atstovais ir
kitąmet ją j a u paskelbtų vals prezidentų Algirdo Brazausko tos Lietuvai, likusioms Balti
prezidento Bill Clinton specia klausomybė yra didžiausias jų atstatymo diena ir minėti 1918 ir 1990 metais teko dar
indėlis
Europos
stabilumo
valstybės lygiu. Jis sakė šven ilgai palaukti, <ol buvo iš tybine švente", sakė radikalu ir Aleksandr Kwasniewski su jos valstybėms. Lenkijos pie
liu patarėju Vidurio ir Rytų
stiprinimo
procese",
sakė
V.
čių ir atmintinų dienų įsta vestos
okupacnės
kariuo sis Seimo narys.
sitikimą. „Lenkija bus Lietu tiniams k a i m y n a m s — Ru
Europos reikalams.
Jo pareiškimas prieštarauja vos advokate", skelbia laik munijai, Slovėnijai, Slovaki
Landsbergis nusitikime su tymo projekte pasigedęs 1941 menės.
S. Buškevičius sake. kad su kito Seimo nario, Emanue raščio „Rzeczpopspolita" ant jai, Ukrainai", cituoia laikraš
J A V p r e z i d e n t o p a t a r ė j a s Pentagono pareigūnais — metų birželio 23-osios dienos
nuolatinės
Lietuvos
ir
JAV
minėjimo
ir
įregistravęs
savo
rusų
išvarymą iš Lietuvos kai lio Zingerio, raginimu tik kuk raštė. „Lietuvos reikalų advo tis savo valstybės prezidento
u ž t i k r i n o , k a d NATO
karinio
bendradarbiavimo pasiūlymą įtraukti šią datą į kurie istoriniai šaltiniai nepel liai paminėti, bet nešvęsti kate", jam antrina „Trybuna".
žodžius.
d u r y s lieka a t v i r o s
darbo grupės vadovu Frederic valstybinių švenčių sąrašą.
nytai skiria į Lietuvą tą dieną 1941 metų birželio 23- osios
„Tegul Europoje nenusilei
Lenkų
spauda
vieningai
„Aš manau, kad mes tuįžengusiems vokiečiams. „Ka suKilimo metinių. Kaip j a u džia uždanga, skirianti akto
Vytautas Landsbergis Va C. Smith ir Pentagono Baltijos
pabrėžia,
jog
Lietuvos
ir Len
tris
datas
šiame ru buvo tik pasinaudota, t a  buvo skelbta, birželio pra rius ir žiūrovus", cituoja Lietu
šingtone susitiko su JAV pre valstybių skyriaus direktoriu rime
kijos
santykiai
y
r
a
labai
geri
džioje Seimo posėdyje E. Zin vos prezidento žodžius „Zycie
zidento Valstybinės Saugumo mi pulkininku VValter Vander- šimtmetyje, kai buvo skelbia čiau okupantus išvijo vieni lie
ir
gali
būti
pavyzdžiu
kitiems,
geris kreipėsi į parlamenta Warszawy", kuriuos A. Bra
tarybos Vidurio ir Rytų Euro beck, pranešė Seimo pirminin mi Lietuvos nepriklausomos tuviai", sako Seimo narys.
rus, pabrėždamas, kad tomis zauskas pasakė, turėdamas kaip turi bendradarbiauti kai
ko
atstovė
spaudai
Loreta
Za
Remdamasis
istoriniais
šal
valstybės
atstatymo
aktai
—
pos skyriaus direktoriumi Damynai.
tai 1918 metų vasario 16-toji. tiniais, jis tvirtina, kad vo dienomis naciai išžudė daugy omenyje, kad į NATO ir Euro
niel Fried, kuris užtikrino. karevičienė.
bę
žmonių.
Susitikime V. Landsbergis 1941 metų birželio 23- oji ir kiečių kariuomenė įžengė j a u į
pos Sąjungą gali būti priimtos
Laikraščiai taip pat atkrei
kad NATO durys tikrai lieka
„Aš tikiu, kad t a r p sukilėlių tik kelios Vidurio Europos pia dėmesį į Lietuvos prezi
nepriklausom?,
valstybę
su
lai
1990
kovo
11-oji,
todėl
visas
domėjosi,
kaip
buvo
vertina
atviros visoms demokratinėms
mas Lenkijos, Vengrijos ir jas reikia deramai ir pa kinąja vyriausybe. Pasak jo, buvo daug tikrų Lietuvos pa valstybės.
dento Algirdo Brazausko pa
Europos valstybėms.
vienintelio
vyriausybė veikė 6 savaites, triotų, siekusių
Čekijos
pajėgų
atitikimas minėti", sakė S. Buškevičius.
„Trybuna" pabrėžė Lenkijos žadą artimiausiu metu iš
Tačiau, kaip pranešė Seimo
NATO reikalavimams ir pa Pasak jo, birželio 23-ąją ne joje buvo ir dabartinio Seimo tikslo — atstatyti valstybin prezidento A. Kwasniewski spręsti lenkiškų
pavardžių
pirmininko atstovė spaudai,
pirmininko Vytauto Lands gumą", kalbėjo E. Zingeris. pareiškimą spaudos konferen rašymo Lietuvoje problemą.
geidavo, kad panašus darbas priklausomybės
atkūrimas,
Landsbergis atkreipė dėmesį,
Vis dėlto, mano jis, sukilimo
būtų
atliktas
Lietuvoje. paskelbtas per Kauno radio bergio tėvas.
kad NATO statuto nuostata,
paminėjimas neturėtų virsti
„Mums labai svarbu žinoti, ko foną, paneigė mitą, kad 1940
„Si
data
mums
svarbi
tiek
Amerikos lietuviui už nusikaltimus karo
jog „valstybės gali būti pa
dar trūksta, ką turime atlikti, metais Lietuva savanoriškai istoriniu, tiek juridiniu, tiek šventišku, nes „atmintis turi
kviestos" nėra tas pat. kas
metais atimta JAV pilietybė
kad Lietuvos karinės pajėgos įstojo į Sovietų Sąjungą. Ne moraliniu ir visais kitais a s  būti lygi visiems".
„valstybės kviečiamos" arba
tenkintų NATO keliamus rei priklausomybė atkurta bir
V a š i n g t o n a s - V i l n i u s , bir pareiškimu Vokietijos val
„bus kviečiamos".
kalavimus", sakė V. Landsber želio 22-ąją prasidėjusiu lietu
džiai skirti j a m karo invalido
želio 20 d. (BNS) — Indianos
Seimo pirmininkas pabrėžė,
gis.
vių
tautos
sukilimu,
kai
su
pensiją už sužalojimus, patir
valstijos teismas patenkino
kad Lietuvai ypač svarbu būti
ginklu
rankoje
lietuviai
išvijo
Jis
prašė
JAV
specialistus
tus
per sprogimą, grįžtant iš
JAV Teisingumo departa
pakviestai, net nenurodant
okupacinę
kariuomenę.
tiksliai
įvardinti
tinkamumo
karinės
užduoties Minske.
grupes
išvadose.
mento Specialiųjų
tyrimų
V i l n i u s , birželio 17 d. (BNS)
laiko, bet tuo pabrėžiant, kad
rodiklius, nes „viską galima
Tokį parteiškimą K. ČiuTačiau G. Ilgūnas įsitiki skyriaus ieškinį ir atėmė pi
— Iš pareigų atleistas Lietu
smarkiai pastūmėti į priekį, lyvavimas ypatingai geras
rinskas pateikė 1966 m. ir
vos archyvų Gvpartamento di nęs, kad išvados yra vienaša lietybę iš 79 metų lietuvio
Apdovanoti taikos
žinant, ką konkrečiai reikia sakė F. Smith.
pensiją gavo 30 metų. kol Vo
rektorius Gediminas Ilgūnas liškos ir tendencingos. Jis, tu Kazio Čiurinsko. tarnavusio
misiją Kroatijoje
daryti".
kietija, sužinojusi apie jo da
teigia, kad jarr pareikšti kalti rėjęs tik vieną dieną susipa nacių baudžiamuosiuose bū
Seimo p i r m i n i n k a s
F. S. Smith informavo, kad
nimai nepagr:-ti, o darbo gru žinti su išvadomis, premjerui riuose II pasaulinio karo me
lyvavimą žudynėse, nutraukė
atlikę policininkai
dalyvavo nacių a u k o s
iš Valstybes departamento šią
pės išvadas d<_: jo tinkamumo Gediminui Vagnoriui nusiuntė tais.
jos mokėjimą.
d i e n o r a š č i o leidinio
šioms pareigoms vadina „susi paaiškinimą, kuriame teigia,
Amerika j a u atėmusi pi
V i l n i u s , birželio 17 d. savaitę gavo JAV ir Baltijos
Teismas nusprendė, kad
pristatyme
valstybių
susitarimo
projektą.
kad tariami Lietuvos archyvų Čiurinskas dalyvavo mažiau lietybę iš kelių lietuvių už
dorojimu".
(BNS) — Vidaus reikalų mini
Vytautas Landsbergis Lietu
stras Vidmantas Žiemelis J o vertinimu, tai „labai stip
karo nusikaltimus nacių oku
„Man reiš-aami kaltinimai departamento veikloje nusta siai vienoje baudžiamojoje
rus
dokumentas",
kuriame,
be
vos ambasadoje Vašingtone neatitinka fa.-ctų. Darbo gru tyti pažeidimai neatitinka tie operacijoje Baltarusijoje prieš
pagyrimo raštasi ir paveiks
pacijos metu. Nė vienas iš jų
lais apdovanojo devynis Lie kita ko, aptariamas ir bendra dalyvavo pirmą kartą lietu pės išvados — tai tik pastan sos.
žydus ir karo belaisvius, pra dar nėra apkaltintas Lietu
tuvos policininkus, baigusius darbiavimas ruošiantis narys viškai išleistos žydų mergaites gos surasti priežastį mane at
nešė Specialiųjų tyrimų sky voje dėl gyvu liudininkų ir
pirmąją Jungtinių Tautų civ tei NATO. F. Smith patvirtino Anos Frank knygos „Dieno leisti iš pare. = 4. O tikrų prie
patikimu rašytinių šaltinių
rius.
ilinės policijos Taikos palai JAV nuostatą, kad NATO du raštis" pristatyme.
A.
Brazauskas
(rodymu stokos.
Teismo
nuomone,
tikėtina,
žasčių
nėra.
ai
paprasčiau
rys lieka atviros visoms de
Pirmajame knygos lape pa sias susidorojimas", sakė G.Il
kymo misiją Kroatijoje.
kad
K.Čiurinskas
dalyvavo
ir
užsiminė apie
Komisaro Giedriaus Bir- mokratinėms šalims, siekian žymima, kad ši knyga yra gūnas.
KALENDORIUS
kitose operacijose su b ū n u .
čioms
pastovumo
ir
saugumo
pasitraukimą iš
žydų organizacijos B'nai B'rith
manto vadovaujami devyni
Kuris
1941
m.
išžudė
mažiau
Departam>
nto
vadovas
kal
Birželio 21 d.: Sv Aloyzas
Lietuvos policininkai į Lietu Europoje. V. Landsbergis dovana Lietuvos mokykloms,
politikos
siai 19,000 taikių gyventojų,
tinamas pa?.' i ę s teisės aktų
kalbėdamas
apie
artėjančią
Gonzaga,
vienuolis 1568-1591);
pranešė Seimo pirmininko at
vą grįžo birželio 13 d., o juos
žydų. karo belaisvių.
nuostatas, r statančias ar
NATO
viršūnių
konferenciją
Apolinaras.
Demetrija. Galmi
stovė spaudai.
pakeitė birželio pradžioje iš
K. Čiurinskui dabar gresia
chyvinių do.-> mentų priėmi
V
a
r
š
u
v
a
,
birželio
20
d.
Madride,
sakė,
kad
Lietuvai
nas.
Vasare.
Pirmoji vasaros
„Mūsų jaunoji karta turi
vykusi kita policininkų grupė.
mą, perdaviir.ą ir saugojimą, I BNS) — Lietuvos prezidentas deportacija už melagingus
„gyvybiškai
svarbu"
būti
diena.
perskaityti šią knygą ir žinoti,
vadovaujama Pasienio polici
taip pat de; Ramentui reiš Algirdas Brazauskas leido su parodymus apie savo praeit},
Birželio 22 d.: Šv. Paulinas
jos departamento Šiaulių pa „vienokiu ar kitokiu būdu" kas vyko", sakė V. Landsber
kiami priek. štai del nepa prasti, kad šiemet galbūt ne- kuriuos jis davė. atvykdamas
pakviestai
į
sąjungą.
J
o
nuo
N'ola. vyskupas '353-431 m.), Šv.
gis, kalbėdamas apie žydų
sienio policijos rinktinės komi
mone, tai garantuotų Lietu mergaitės dienoraštį, rašytą kankamo rūp įimosi Lietuvos kandidatuos prezidento rin į JAV 1949 m. ir gaudamas
Jonas Fisher. vyskupas, kanki
saro Laimunto Kleinausko.
Amerikos pilietybę 1955-aiarchyvų
fondo kimuose.
vai politinę apsaugą. „Mes nuo 1942 birželio 12-osios iki valstybinio
nys( 1469-1535 m. Londone); Šv.
Lietuvos pareigūnai Kroati
siais.
nebijome agresijos, nes vargu jos suėmimo. Ana Frank mirė kaupimu ir s igojimu. dėl rei
Tomas
More. kankinys, valsty
..Kai
pagalvoju
apie
ateit},
joje neatlieka policijos funkci
ar ji imanoma. Mes nenorim koncentracijos stovykloje 1945 kiamų sąlygų dokumentų res suvokiu, kad mano kartos po
Be kitų įrodymų, teismas
bes
kancleris
(1478-1535 m
jų, o tik stebi vietinės policijos
spaudimo, nepriklausomybės m., nesulaukusi nė 16 metų. tauravimui r -udarymo.
remesi ir paties K Čiurinsko
Londone
i;
Sudargas.
Kaributas
litikų
laikas
praeina,
nors
nie
darbą bei informuoja apie at
apribojimo", sakė V. Lands Pirmą kartą jos dienoraštis
Birželio
2
3
d.:
Agripina.
kas
neverčia
taip
galvoti",
vi
..Dabartirus departamento
sirandančius konfliktus.
bergis.
Zenonas,
Vanda,
Arvydas,
Vai
zito
į
Lenkiją
išvakarėse
Len
šiuos
savo
žodžius,
jis
sake.
buvo
išleistas
1945
m.
olandų
vadovas nepa gus vykdyti de
Lietuvos policininkai pasa
da.
kijos
laikraščiui
..Rzeczpospo..nejaugi
aš
ir
kiti
mano
kar
kalba.
Vėliau
jis
buvo
išleistas
partamentui
priskirtų
funk
Pentagono pareigūnai aukš
kojo savo tarnybos metu susi
B i r ž e l i o 2 4 d.: Šv Jono
tos politikai būtinai dar turi
laukę daug pagyrimų, pasižy tai vertino Lietuvos aktyvumą vokiškai, prancūziškai ir ang cijų ir užda% i i ų bei įgyven lita" sake A. Brazauskas
Krikštytojo
gimimas; Jonas.
Lietuvos
žurnalistų
penk
liškai,
remiantis
juo,
sukurta
vadovauti
ir
trukdyti
jauni
„Bendradarbiavimo
vardan
dinti
valstybt
politiką
archy
mėję kaip kompetentingi ir
Simplicijus,
Budyte.
Eivilte
filmų.
tadieni
paprašytas
patvirtinti
taikos"
programoje.
„Jūsų
damui?".
vų
srityje",
*eigiama
darbo
drausmingi pareigūnai.
R u s i j a Lietuvoje n o r i
susidaryti sau palankią
zoną

Lietuva yra Vakarų pasaulio
dalis.
„Lietuva, Latvija ir Estija
nėra dalis keistos pilkos zonos
— tai Vakarų šalys, tik dar ne
visi įpratę taip matyti", sakė
JAV prezidento patarėjas. D.
Fried informavo, kad jau
praktiškai baigtas rengti JAV
ir Baltijos valstybių susitari
mas, tačiau dar reikia teisi
ninkų išvadų.
Seimo pirmininkas domė
josi, ar susitarimas bus vienas
dokumentas, ar trys dvišaliai
susitarimai. Pasak jo, jeigu
keturios susitarimą pasira
šančios valstybės yra lygia
vertės, jos visos turi kartu de
rinti dokumentą, nes Baltijos
valstybės nėra „kažkokia vie
n a provincija", ką noriai
pabrėžtų Rusija.

Stanislovas Buškevičius ragina
birželio 23-ąją švęsti
nepriklausomybės atkūrimą

Lenkija tampa Lietuvos
advokate, pažymi lenkia spauda

Atleistasisi archyvų vadovas
kalba apie susidorojimą

•

,•

jos vadas, a.a. dr. Kazys Pemkus, padovanojo savo gausią
biblioteką Klaipėdos universi
(USPS.l«lMf)
tetui. Ši biblioteka buvo per
THE LITHUANIAN WORLD VVIDE DAILY
siųsta į Lietuvą ir patalpinta
Published daily exept Sundays and Mondays, legal Hohdays. the
tame
universitete. Sūnaus
Tuesdays follovving Monday observance of legal Hohdays as well as
Arūno Pemkaus pastangomis,
Dec. 26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Societv. 4545
VV 63rd Street, Chicago. IL 60629-5589
s u s i t a r u s sus Klaipėdos uni
Periodical dass postage paid at Chicago, IL and additional maiiing
versitetu, šios bibliotekos ati
ofhces.
d a r y m a s yra suderintas su
Subscnphon Rates: S95.00 Foreign counrnes $110.00
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Nepaprastąja Konferencija ir
Chicago, IL 60629.
411 East Lynnwood Ave.
įvyks 11 vai. ryto, pirmadienį,
Mažinant paito išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
Arlington Heights, IL 60004
liepos 14 dieną (Klaipėda, Do
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
nelaičio 4). Visi kviečiami da
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
lyvauti.
metams
Vi merų 3 men
Kun. Gintaras Grušas, Vys
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
kupų Konferencijos sekreto
Tik šeštadienio laida:
rius ir Ateitininkų federacijos
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
tarybos narys bus pagrindinis
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
S35.0C
Zurnalistas Vacys Rociunas pasikalbėjime su „Iš Aterininkų gyvenimo
Užsakant į Lietuva.:
referentas
struktūros
ir
statu
skyriaus redaktore Laima Šalčiuviene ir Dalia Starušk;---ne.
(Air cargo)
$100.00
$55.00
1
to klausimais. Kiti komisijos
Nuotr VL B a c e v i č i a u s
Tik šeštadienio laida
$55.00
Tęsinys )
susiėjimų ateityje atbaido. Už
Užsakant į užsieni
nariai: Vidas Abraitis (Kau
sipuolimas nėra moralinė pa
oro paJtu
$500.00
$250 00
ESAME V A R T O T O J Ų
ATEITININKŲ F E D E R A C I J O S
nas),
Vilmantė
Borutaitė
Tik šeštadienio [akla
$160.00
$85.00
rama. Bandoma aiškintis, kad
KARTA
(Kaunas), Almis Kuolas (San
NEPAPRASTOJI K O N F E R E N C I J A
Vyriausia
redaktorė
Danutė
Bindokienė
darbo
ir
gyvenimo
sąlygos
čia
Provokacinis klausimas.
Francisco), dr. Audrius PoliAdministratorius - Valentina* Krumplis
PALANGA
Kai k a s teigia, k a d a t e i t i  gimusiai kartai yra skirtingos
kaitis (Čikaga) ir dr. Vytautas
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
n i n k a i mieliau ž v e l g i a 70 nuo emigracinės kartos.
Vygantas
(Dalias).
*
Administracija
dirba
kasdien nuo 8:30 iki 4J0, šeštadieniais nedirba
1997 m. liepos 11-13 d.
Emigracinės kartos visas so
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba
m e t ų atgalios, n e g u s e p t y 
Dr.
Adolfas
Darnusis,
pirma
Ateitininkų federacijos va- vyks Pirmosio Vidurinės mo
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos.
n e r i u s m e t u s (ar s e p t y n i u s cialinis bei emocinis gyveni
gavus prašymą ką nors skelbti.
das
Juozas Polikaitis ir Lietu kyklos ( J ū r a t ė s g a t v ė Nr. 13) sis Ateitininkų federacijos va
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Kai žmogus susiduria su reitą sekmadieni girdėti paly
paslaptimis ir stengiasi jas ginimai apie ūkininką ir gars
apčiuopti, gvildenant, jis ima tyčios grūdą. Tais mokymais
si poetiškų įvaizdžių. Tą daro Jėzus ruošė savo mokinius
Jobo knygos autorius šio sek misijai, palyginimais rodyda
madienio ištraukoje, bandyda mas, kaip svarbu visomis pas
mas išsakyti stebuklingą Die tangomis siekti Dievo kara
vo galybę, valdant gamtos lystės atėjimo, nors kartais jie
jėgas. (Iš įvairaus žanro raštų, nematytų savo darbo vaisių,
ą
sudarančių Šv. Raštą, kaip nes pats Dievas apaštalų dar
pvz., istorinių įvykių teologi bams išaugins vaisių.
niai aiškinimai, pamokslai,
Šį sekmadienį girdime, kaip
.... *įątoĘr
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giesmės, patarlės, Jobo knyga po visų žodinių mokymų, atė
•
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yra pasakoj imas-poema, gvil jus vakarui, Jėzus savo mo
denanti nuo pat žmogaus su kiniams duoda gyvą pamoką.
kūrimo žmogui knietintį klau Jis liepia jiems irtis į kitą
simą: kodėl geras, žmogų my ežero pusę. Tad su Jėzumi
lintis Kūrejas-Dievas siunčia laive jie ir iriasi. Bet netrukus
Lietuvos kariuomenės ir partizanų švente Šiluv - 1995.09 08 Partizanai stovi viduryje su savo vėliava.
kentėjimus geriems, jo klau pakyla audra ir ima semti lai
santiems žmonėms?)
velį. Apaštalai, išsigandę, kad
Nauji prez. Bill Clinton pa
šio sekmadienio skaitinyje pražus jūroje, ima žadinti
tarėjai:
Albright ir Cohen, ke
iš Jobo (38:1, 8-11) girdime laive miegantį Jėzų. Čia vėl
tina
tęsti
tolimesnį NATO
poetiškai išreikštą Dievo Atsa susiduriame su literatūriniu
plėtimą.
Yra
nuomonių, kad
kymą Jobui po to, kai Jobo įvaizdžiu, nes žinome, jog joks
jie
bandys
tai
įvykdyti
dar iki
draugai jį tikino, kad jo ken žmogus nemiegos vidury aud
E.
RINGUS
naujų
prezidento
rinkimų
tėjimai turi būti bausmė už jo ros mažame laivelyje. Šiuo
Po ilgų derybų, diskusijų ir gavo JAV diplomatų prita JAV. Albright jau yra pa
nuodėmes. Jobas gi žinojo, jog įvaizdžiu sukuriamas kontras
reiškusi, kad Baltijos kraštai
gąsdinimų
Rusijai teko nusi rimą.
visada .buvo ištikimas Dievui tas: jūros galybė gali siausti
nėra pamiršti. Tuo tarpu Ru
leisti
ir
pasirašyti
sutartį.
Tai
ir tebėra ištikimas, net ken tik tol, kol Dievo galybė
Po šaltų diskusijų Helsinkio
tėdamas, tad kreipiasi į patį „miega"; bet žmogus — Jėzaus jau trečias diplomatinis smū konferencijoje Jelcinas neri sijos kairieji puola Jelcino vy
Dievą, primindamas jam savo draugai-mokiniai yra tokie ar gis buvusiai imperijai. Pirmas mavo dėl būsimo susitikimo riausybę del per didelių nuo
ištikimybę ir reikalaudamas timi Dievui-Jėzui, kad jis iš buvo Čečėnijos (Ičkerijos) su Paryžiuje, kur turėjo būti gi laidų. Jiems nepatinka būsimi
atsakymo, kodėl jis turi taip mokė juos jį pažadinti, kai rei vereniteto pripažinimas; an liau svarstyta tolimesnė Euro pratimai prie Krymo pakraš
žiauriai kentėti. Jobo knygoje kia jo pagalbos. Pažadintas tras — pasirašymas sutarties pos ateitis, NATO plėtimas į čių ir apsilankymas JAV vy
riausio štabo pavaduotojo Ka
Dievas savo atsakyme prime Jėzus žodžiu „sudraudė vėtrą su Ukraina ir jos dabartinių buvusios imperijos
įtakos
zachstane. Jiems nepatinka
sienų
pripažinimas;
trečias
—
na Jobui savo, kaip Kūrėjo, ir įsakė ežerui: Nutilk, nusira
sferą. Per ir po Helsinkio kon
Čečėnijos
atsiskyrimas ir
sutartis
su
NATO
ir
buvusių
galybę, pasireiškiančią, kai jis mink! Tuoj pat vėjas nutilo ir
ferencijos Rusijos komunistai
„talibų"
(kraštutinių
islamo
į dėsningą gamtos tvarką pasidarė visiškai ramu". Galią satelitinių valstybių: Lenkijos, ir šovinistai stipriai puolė Jel
pasekėjų)
sėkmė
Afganistane.
įveda ir siaučiančias gamtos „pažadinti" Dievą, kai mūsų Vengrijos ir Čekijos įstojimas į ciną, o Dūma žadėjo neapro
jėgas.
gyvenimo audros, stengiantis NATO. Tas trečias smūgis buoti Rusijai „nuostolingos" Jie supranta, kad islamizmas
nesustos prie Afganistano sie
Jobo knygoje, kai Jobas Die priimti Dievo karalystę labai pagaliau atitaisė Jaltoje pada sutarties. Tačiau, kai Vakarų nos, o skleisis kitose respubli
aplinkybėmis, rytas klaidas, atstatytos prieš atstovai, ypač prancūzų, labai
vui stato klausimą, kurio at priešiškomis
grasina
mus
pražudyti,
ga karinės sienos Rytinėje Euro mandagiai ir iškilmingai pn- kose, dar vis kontroliuojamose
sakymas viršytų žmogišką su
Maskvos.
pratimą, Dievas jam atsako, vome ir mes Krikštu, kuris poje. Maža to, tuo pačiu metu, mėmė Jelciną, pažadėjo apsiri
kai
Jelcinas
pasirašė
sutartį
boti tik trimis valstybėmis ir
užduodamas kitą klausimą kiekvieną sekmadienį atnau
pamąstyti: „Kas šėlstančią jinamas, dalyvaujant Eucha su Ukraina Kijeve, Ukrainos duoti Rusijai daug privilegijų
ministras pasirašė susiartini NATO sąjungoje, atkutęs pre
KALBININKAI
jūrą galingai sutramdė, kai ristijos aukoje.
mo dokumentą su NATO Por zidentas pametė pusiausvyrą.
NUTARĖ
NEBAUSTI
toji putodama veržės iš įsčių,
Girdėdami apie Jėzaus aud
MIKROAUTOBUSŲ
kada debesim lyg drabužiais ros sutramdymą Jobo knygos tugalijoje. Tas dokumentas Savo kalboje Jelcinas nustebi
ją rengiau, miglos vystyklais Dievo-Kūrėjo-fone, pamatome ruošia kelią Ukrainai siekti no visus dalyvius pareikš
FIRMTJ
-tarsi kūdikį vysčiau". Net ir Jėzų ne tik kaip audrų tram narystės Europos Tautų Są damas, kad Rusija nutarė
žmogų sunaikinti grasinan dytoją, bet ir kaip naują Die- jungoje, padidinti tolimesnį nuimti nuo raketų atominius
Valstybinės kalbos kontrolės
užtaisus.
Tokia
nelaukta tarnybos Kauno skyriaus pa
čioje, šėlstančioje gamtoje ma vo-Kūrėjo atmainą. Pasaulio atsiskyrimą nuo Maskvos.
Ukrainai pavyko gauti savo staigmena nustebino kitus reigūnai
tome Dievo gerejimąsi ir net sukūrimo pasakojime Dievas
nutarė
nebausti
meilę savo kūrybai. Bet my padriką netvarką pavertė gra dalį Juodosios jūros laivyno ir kalbėtojus ir privertė juos maršrutinių mikroautobusų
lėdamas žmogų, Dievas ir žia, žmogui svetinga Žemės pripažinimą Krymo pusia keisti savo kalbų tekstus. Ly firmų, nors nustatė kalbos tai
gamtai nustatė ribas; „Vartus planeta, alsuojančia Dievo salyje, kas nelabai patinka giai nustebinti buvo ir Jelcino syklių pažeidimų mikroauto
(jūrai) pastatęs, skląsčiu juos įkvėpta gyvybe. Šiandieninia Rusijos šovinistams. Iš kitos palydovai, skubiai nutarę pa busų maršrutų pavadinimuo
užsklendęs... pareiškiau: Iki me pasaulyje, kenčiančiame pusės, Krymo prorusiškas ele tikslinti prezidento pasisa se.
čia ateik, bet ne toliau; čia nuo mirtį nešančių gamtos bei mentas reikalauja teisės būti kymą. Jie paaaiškino, kad Jel
Nuo gegužės iki birželio 10tavo galingos bangos suduš!'' dvasinių jėgų, Jėzus, veikda nepriklausoma respublika. Jie cinas turėjo mintyje ne ato osios kalbininkai patikrino
Tad Dievo atsakymas: gamtos mas per savo sekėjus, tramdo jau rengia protestus prieš minių prietaisų nuėmimą, bet 263 mikroautobusų maršrutų
galybėje (ir tavo varguose) vis jas, įgalindamas juos tas jėgas būsimus karinius pratimus raketų taikinių nusukimą nuo užrašus.
kas vyksta pagal gero, savo pagal Dievo nurodymus apval Krymo pajūriuose su NATO Europos miestų.
„Prieš pradedant šią griežtą
pajėgomis. Ukrainos vyriau
kūrinius mylinčio Dievo-Kū- dyti.
Toks Jelcino mostas optimis akciją visi mikroautobusų fir
sybė labai patenkinta jos pre tams davė progos „parodyti" mų savininkai buvo dar kartą
rėjo planą, ir, nepaisant baisu
Apie šį naują Jėzaus val
mo bei nesuprantamumo, Die dymą kalba šv. Paulius an zidento dažnu atsilankymu taikingas Rusijos tendencijas. įspėti ištaisyti dažniausiai
Amerikoje ir ypač naujais pa Kai tuo tarpu pesimistai bai pasitaikančias lietuvių kalbos
vas gamtos jėgas tebevaldo.
trame laiške Korintiečiams (2
Šiame fone iš Senojo Testa Kor 5:14-17). Paulius nurodo, žadais remti JAV pastangas minasi, kad vėl atsirado nauja klaidas maršrutų pavadini
mento, kuriame Dievas-Kū- jog Kristaus meilė užvaldė ti vis toliau atsiriboti nuo Rusi siena tarp Vakarų Europos ir muose, todėl tikrinimo metu
rėjas parodomas šėlstančių kinčiuosius tuomet, kai jis, už jos. Ukrainos prezidento daly Rusijos, po Gudijos prisijungi pastebėti tik nedideli kalbos
gamtos jėgų — jūros tramdy juos ir visus žmones mirda vavimas konferencijoje Esti mo prie didesnio slaviško bro pažeidimai", sakė kalbos kont
tojo — vaidmeny, girdime pa mas ant kryžiaus, atidavė joje drauge su Baltijos tautų ir lio. Kariniai žinovai Jelcino rolės tarnybos vedėja Vida
sakojimą iš Morkaus evangeli savo kūnišką gyvybę. Norė Lenkijos prezidentais, turbūt pareiškimą „dėl atominių prie Jurkienė.
taisų" laiko pigiu propagandi
jos (Mk 4:35-40), kur Jėzus dami už tokią meilę panašiai
Pasak kalbininkų, už kalbos
pasireiškia panašioje rolėje, atsilyginti — taip, kaip jis persiėmę Kristumi, mes gau niu mostu. Juk visi žino, kad pažeidimus firmų savinin
sutramdydamas audringą jū mylėdami kitus, tikintieji name galią taip, kaip jis prietaisų nuėmimas kai ku kams buvo numatyta skirti
rą. Morkaus evangelijoje apaš „nuo šiol nebenori nė vieno mylėti, turime galią jį „paža riose senose raketose beveik 1.000 litų baudas, tačiau kal
talų audringa kelionė per Ga pažinti kūno požiūriu", o gal dinti", kai šiandieninio gyveni neįmanomas, taikinių pakei bos klaidos buvo ištaisytos pa
lilėjos ežerą įvyksta naktį, po Kristų, kuris žemėje būdamas, mo audros grasina mus pas timą galima padaryti per va kankamai
veiksmingomis,
landą, o bazių patikrinimas nors ir ne tokiomis griežtomis
dienos Jėzaus mokymų paeže kiekvieną žmogų matė my kandinti.
rėje, kurių tarpe buvo ir pe linčio Dievo akimis. Kadangi,
priemonėmis.
Aldona
ZaiJskaitė nebus leistas.
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NATO-RUSIJOS SUTARTIS
IR KAS TOLIAU?

SEVERIUKAS
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Įpratau neklausinėti. Tegu pasako, ką nori pasa
kyti, o dabar jutau, kad jai ir pačiai gal nelengva, bet
kada atsiverti, kai artėja prie labiau širdį geliančių
įvykių. Turėjo artėti, nes antraip ji būtų ne Liaudiškienė, bet Severinienė pagal vardą, o kaip būtų pa
gal pavardę, tai nė pats nežinojau. Juk pavardę ir jis
turėjo, nors ne iš tėvo, tik iš motinos, bet negirdėjau jo
kitaip vadinant kaip Severiuku. Neparūpo net pak
lausti. Ir ji pasakodama kitaip nebuvo pavadinusi, tai
gal taip ir tegu palieka. Jeigu panūs kada pasakojimą
tęsti, gal prireikus ir pasakys, bet aš neklausiu. Tegu
būna taip, kaip žinau, o ko nežinau, visko vis tiek
nesužinosiu.
Ji panūdo anksčiau, negu buvau galvojęs. Kitą
dieną paleidęs vaikus galvojau truputį išgriūti. Ligi
paryčių išsėdėjau prie jos pasakojimų, tai galva buvo
sunkoka. Net valgyti ne labai norėjosi. Vis tiek, sa
kiau, ko nors užkąsiu, ir jau sukau į virtuvę, kai pasi
beldė į duris.
Pravėriau. Už durų buvo Liaudiakienė su krepšiu.
— Ar jau spėjai pavalgyti? — paklausė.
— Buvau begalvojąs, bet dar ne.

— Tai būsiu spėjusi, o buvau bepradėjusį pati save
barti. Va žiūrėk. Kol per lauką bėgau, gal nebus spėję
atšalti.
Nudengė krepšį ir padėjo ant stalo didelę lėkšte su
visa žąsim. Padėjo lėkštę ir man. Ir tebekarstu bande
lių išvyniojo iš rankšluosčio.
— Nei peilio, nei šakutės neėmiau. Kur juos lai
kai? Sėsk, aš paieškosiu, — sukosi apie stalą.
Nesisėdau. Paėmiau dar vieną lėkštę, peilius, ša
kutes, porą taurių ir butelį vyno.
— Jeigu jau taip, tai sėskim abu. — Kaip as čia
vienas sėsiu, lyg klebonas atvažiavęs kalėdoti Bet
šiais laikais ir tie vieni atvykę nesėda. Atsimenu,
tėvukas pasakodavo, kad jo laikais, tai vienas sėsdavo.
Buvo vienas, pavardės neatsimenu, dar vargonur.nką
pasisodindavo kartu, bet niekada nei šeimininko nei
šeimininkės. Juodu tik stovyniuodavę troboj ir žiū
rėdavę, kad klebonui ko nepritrūktų. Seimininke ko
valgomo, o šeimininkas ko geriamo, — šnekėjau prakimšdamas vyną, o ji ilgai nesipriešinusi ėmė pjausty
ti ir į lėkštes dėti žąsį. } manąją nepagailėdama ne tik
žąsienos, bet ir slyvų.
— Gerai, gerai, galėsiu ir padėti, — juokavo —
Tik vyno tai man daug nepilk, kad nebūtų per daug
mano senom kojom. Juk reikės pareiti.
— Vienos neleisiu, palydėsiu, — pyliau abiem vie

Danutė

Kur bus renkamas
Lietuvos
prezidentas?
Pagal Amerikoje įsigalėjusią
madą, jeigu prezidento rinki
mai būtų šiais metais, nors ir
pačiame jų gale, kandidatai
net nesvajotų apie vasaros
atostogas — nuo jų debatų,
pažadų, oponentų kaltinimo
dar labiau įkaistų oro tempe
ratūra ir balsuotojų kantrybė,
nuolat girdint tas pačias re
klamas ir tą pačią rinkimines
kampanijos propagandą. An
tra vertus, nėra ko apie tai ne
kalbėti, nes visai neseniai vi
siems teko pergyventi prezi
dentinių rinkimų spektaklį.
Koks didelis skirtumas vis
dėlto yra Lietuvoje! Tiesa, jau
prie starto linijos išsirikiavo
pustuzinis norinčių patekti į
naujuosius prezidentūros rū
mus, jau vienas kitas pa
sišvaistė ir tarp užsienio lietu
vių, ieškodamas dolerines pa
ramos. Beje. neapgaudinėkime savęs, manydami, kad tik
dėl mūsų balsų visi kandida
tai čia atvyksta. Užsienyje gy
venančių lietuvių, turinčių
Lietuvos pasą yra tiek ne
daug, kad jie rinkimuose tik
rai nesudarytų skirtumo.
Lietuvos prezidento neiš
rinks Čikaga, Lemontas, De
troitas, Los Angeles ar kita
vietove, kur susispietęs dides
nis lietuvių telkinys. Prezi
dentą išsirinks tik Lietuva. Ir
tik nuo jos gyventojų pilie
tinės sampratos priklausys ar
timoji valstybės ateitis. Tai
nereiškia, kad lietuvija. gyve
nanti užsienyje, turi sėdėti
rankas sudėjusi ir su rūpesčiu
laukti rinkimų rezultatų. Yra
daug
dirvonų, kuriems rei
kia darbo rankų. Be abejo, la
bai svarbi ir finansinė para
ma, ir apskritai naujų minčių,
idėjų, patarimų įnašas. Vie
nok su pastarąja pagalbos da
limi turime būti ir apdairūs, ir
atsargūs.
Lietuvių liaudies išmintis
primena, kad „svetimomis
rankomis žarijas lengva žars
tyti", nesunku kitiems patari
mus ar pamokymus davinėti,
iš tolo stebint, kritikuoti, kad
ne taip, o kitaip padaro. Pra
ėjus daugiau kaip septyne
riems metams po nepriklauso
mybes atstatymo, jau turė
jome daug progų artimai ben
drauti su tautiečiais ir pas
mus atvykusiais, ir Lietuvoje
tebegyvenančiais. Ar iš to ben
dravimo vieni ir kiti pasisėmėme įžvalgumo, suprati
mo, pažinimo? Be abejo, taip!
Nors dar daug neužkamšytų
spragų liko. dar daug liko
nepasitikėjimo, susikaupusio
dešimtmečiais, kai buvome
vieni nuo kitų atskirti.
Nėra abejonės, kad ilgainiui
laikas apsvidins visus skir
tumų aitrumus, atsiradusius

nodai.
— Tai ir neklausai, — subarė, — o paskum turėsi
po laukus tąsytis su girta boba.
— Nuo tiek tąsytis? Pečius surėmus vienas kitą
gali tekti ir prilaikyti. Bet tai kas' O gal bus sarmata
su tokiu jaunikiu ramstytis?
Valgėm ir girkšnojom juokaudami, o aš stebėjausi
žmogaus lankstumu: vakar ji tarpais vos laikė ašaras
ir galėjau net ir pats justi ją slegiantį sunkumą, o
šiandien buvo tokia žaisminga, lyg gyventų anas pie
menaitės ar pusmergėlės dienas, tik valgyti tai grei
čiau tik pešiojo, ne valgė, gabalėlį žąsienos, lėkštėje
pastumdydama nuo vieno krašto į kitą. Mane net ėme
gailestis, kad nėra namie mokytojos. Pasikviesčiau, ir
trise galėtumėm gal net ilgiau pavakaroti Ir žąsis gal
greičiau nyktų, nes aš vienas nė geros pradžios ne
galėjau padaryti.
Aš galvojau taip. o ji visiškai kitaip.
— Kad ir mokytojas... Nešdama galvojau, kad tas
žvirblis bus tik už ausies, o čia, kiek atnešiau, tiek ir
tebėra. Atgal tai jau nešinėsiu. Sarmata būtų. Marčiai
akių nedrįsčiau parodyti. Sakytų, kad nemokėjau iš
kepti, tai mokytojas ir pavarė. Ogi, rodos, sakei, kad
rytoj mokytoja gr)š. abiem užteks.
Apsiruošė pati viena. Man neleido niekur nė nagų
prikišti. Sukosi paniūniuodama, pašnekėdama. Baig
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tarp tautiečių, gyvenančių toli
už savo kilmes krašto etnogra
finių sienų, ir savo šaknis
įleidusių į gimtąją žemę. Tam
ženklų vis daugiau ir daugiau
matyti, jeigu mes nebijome į
juos žvelgti atviromis akimis.
Pneš Seimo rinkimus jau
įsitikinome, kad lietuvijos, gy
venančios už Lietuvos sienų,
įnašas yra ir vertingas, ir rei
kalingas. Reikia ir vienai, ir
kitai pusei suprasti, kad ne
priklausomybės akto pasira
šymas dar nesuteikia demo
kratinio valstybingumo sam
pratos gyventojams, kurių ne
viena karta gimė, augo ir net
pusamžį pasiekė svetimos val
stybės okupacijoje. Daugeliui,
ypač jaunesniųjų, nemačiusių
stalinistinio komunizmo tero
ro, gyvenimas atrodė kone
normalus, nepaisant, kad tau
tiškumo apraiškos buvo slopi
namos, peršant vietoj jų kos
mopolitizmą, aišku, kol jis
neišsiliejo už Sovietų Sąjun
gos ribų į nepageidaujamą
Vakarų filosofiją. Net po 1990
m. Kovo 11-tosios to kosmopo
litizmo neatsisakoma, bet šiuo
metu jis nukrypo kaip tik į
Vakarus ir grasina užlieti
tautą svetimų idėjų, svetimo
lietuviams gyvenimo būdo po
tvyniu.
Tad kaip su prezidento rin
kimais? Kol kas paskelbusieji
savo kandidatūrą nedaug nu
švietė savo programas, kurias
stengtųsi vykdyti, laimėję rin
kimus. Tarti: „Aš kandidatuo
ju!" dar neužtenka. Reikia
turėti patirtį, tvirtą nusista
tymą ir planą, kaip bus
rūpinamasi savo krašto gyven
tojų gerove, kaip sprendžia
mos įvairos tarptautinių san
tykių painiavos ir daug kitų,
su prezidento pareigomis su
sietų, reikalų. Nors šiuo metu
Seimas gerokai apkarpęs pre
zidento teises, bet jis vis tiek
laikomas vyriausybės galva,
valstybės atstovu savo ir vi
suose kituose kraštuose.
Pasibaigus vasaros atosto
goms ir rinkimų datai vis la
biau artėjant, suintensyvės
Lietuvoje kandidatų gražby
lystės, kaip iš gausybės rago
pasipils pažadai ir įprastoji
kampanijos retorika, prie ku
rios galbūt Lietuvos gyvento
jai nėra dar pripratę, tad juos
lengviau pakreipti į savo pusę
ar net įbauginti, kaip buvo
kartais praeityje daroma. Pati
veiksmingiausia pagalba, ku
rią užsienio lietuviai savo tau
tiečiams tėvynėje gali suteikti.
yra įtikinti, kad jie turi laisvo
pasirinkimo teisę! Jie gali pa
sirinkti, už ką balsuoti, jie gali
tvirtai pareikšti savo nuomo
nę, nes tai tikrasis demokra
tinės santvarkos pažymys.

dama šluostinėti, net akių į mane nepasukdama pak
lausė:
— Ar jau spėjai viską surašyti, ką vakar pri
plepėjau? Mačiau šviesą dar gerai po vidurnakčio, tai
ir pagalvojau, kad kali geležį, kol tebėra karšta. Šne
kėdama nemačiau, kad būtum ką užsirakęs. Tai ir
dingtelėjo, kad užsirašai. Jeigu man pačiai reikėtų vėl
pasakyti, ką vakar sakiau, nebepasakyčiau. Užmir
šau. Kas kada buvo žinau, apie ką kalbėjau žinau, bet
kaip kalbėjau, nebežinau. Kai imu šnekėti, kiekvieną
sykį kiti žodžiai ateina. Sakyk, mokytojau, kaip yra,
kad tą patį galima vis kitais žodžiais pasakyti. Tas
pats nesikeičia, o žodžiai keičiasi. Taip ir pagalvojau
skaitydama, ką mokytojas ligi šiol esi surašęs. Daug
kur žodžiai kitokį, negu aš galėjau pasakyti, bet visi,
kaip ir mano pačios širdies išimti. Kartais net ding
telėjo, argi aš būčiau tokiais žodžiais sugebėjusi šne
kėti. Ir atsimenu, ir žinau, kad taip nešnekėjau, o vis
tiek tikiu, kad jie yra mano. Sakyk, mokytojau, kaip
tas galėjo atsitikti. Žinau, kad ne mano. o vis tiek vis
kas mano ir gana.
(Bus daugiau)
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MENINĖS APRAIŠKOS
JURBARKE
ANDRIUS MIRONAS
Kastanto Glinskio
minėjimas

Valstybės d r a m o s teatro
pradžia

Žinomojo Lietuvos dramos
teatro pirmūno režisieriaus
Kastanto Glinskio 110 metų
nuo jo gimimo (g. 1886 m.)
minėjimas įvyko 1996 m.
rugpjūčio 17-18 d. jo gimta
jame J u r b a r k e .
Minėjimas
praėjo, dalyvaujant ir kitiems
Lietuvos t e a t r a m s ; Vilniaus
Jaunimo t e a t r a s atvyko su J.
Radičkovo
monospektakliu
„Lozoriaus giedojimai", reži
suojant A. Pociūnui ir vaidi
nant akt. Povilui Budriui;
Trakų karališkasis
teatras
pasirodė su nesenstančia Ba
lio Sruogos komedija „Dobilė
lis penkialapis" (vaidinta ant
rąją minėjimo dieną). Akt. P.
Budrys atvežė savo tapybos
darbų parodą, daugiausia vaš
ko technika. J u r b a r k o Kultū
ros rūmų salėje po Vilniaus
teatro spektaklio įvyko pokal
biai su teatrologe N. Zolubaite, o panevėžietė Birutė Liorytė padainavo keletą dainų.

Po Vilniaus pagrobimo Kas
t a n t a s su visa studija per
sikėlė į laikinąją sostinę Kau
ną. Vienu metu buvo pristigęs
lėšų ir perkėlė savo studiją į
J u r b a r k ą , bet po p u s ė s metų
vėl gri*o į Kauną. Čia įsteigė
Kauno Kareivių klubą ir pas
t a t ė lietuvių kalba kelis vei
kalus, jų tarpe S. Čiurlio
nienės „Pinigėlius" ir H. Hej e r m a n s o „Viltį". 1920 m. J.
Vaičkus su savo „skrajojančiu
t e a t r u " ir A. V i t k a u s k a s suor
ganizavo Lietuvos Meno kū
rėjų draugiją su vyr. tvarkyto
j u muz. J. Žilevičium, bet, ke
liems režisieriams vis atskirai
ruošiant veikalus, L.M.K. d-ja
n u t a r ė įsteigti vieną bendrą
teatrą L.M.K draugijos Dra
mos ir Operos vaidyklą.
Pagaliau 1922 m. šią Vai
dyklą perėmė Švietimo minis
terija ir t a d a gimė Lietuvos
Valstybės t e a t r a s . Režisierium
pasirinktas K a s t a n t a s Glins
kis. Pirmasis jo pastatymas
buvo 1921.02.16 d. A. Asnyko
„Kęstutis". K a s t a n t a s buvo
nuosaikaus sceninio realizmo
puikus aktorius, ypač geras
komiškose rolėse. J o vaidyba
pasižymėjo ypatinga eleganci
j a . Savo kultūringumu ir pa
vyzdinga vaidyba jis sujungė
visus aktorius į vieną trupę.
Visada iš aktorių reikalavo,
k a d tekstai, judesiai, mimika
ir intonacijos būtų dailiausiai
atliekamos. Ypač kreipė dė
mesį į dikciją. Jo nuopelnas.
kad sugebėjo sucementuoti
įvairių
pakraipų
aktorius
dirbti tame pačiame vienete
bendrai ir draugiškai, o tuo
pačiu atskirų aktorių talentai
buvo labiau išryškinami.

Scena iš Čechovo spektaklio „Trys seserys"- Aktores iš ku:res: Dalia Michelevičiute, Aldona Bendoriute ir Viktorija Kuodyte

LIETUVIŲ SPEKTAKLIS
MONTREALIO TEATRŲ
FESTIVALYJE
Kas antrą pavasarį Montrealyje vyksta tarptautinis
profesionalių teatrų festivalis
„Festival De Theatre Des
Ameriąues". kuriame dalyvau
ja talentingos teatro trupės iš
įvairiausių pasaulio šalių. Šių
metų festivalis įsidėmėtinas
tuo, jog jame gegužės 29, 30,
31 d. buvo rodomas lietuvių
spektaklis — vilniečio Eimun
to Nekrošiaus režisuota rusų
rašytojo ir dramaturgo Antono
Čechovo pjesė ..Trys seserys".
Lietuvos teatro mėgėjams šio

talentingo režisieriaus vardas
puikiai žinoma-: už savo
režisūrinį darbą jis susilaukė
daug garbingų apdovanojimų
ne tik Lietuvoje, bet ir Euro
poje. 1991 »etais Nekrošiui
buvo paskirti spt-cialūs Taorminos meno tarybos ir Euro
pos Teatro sąjungos apdovano
jimai. Jo režisuota Čechovo
pjesė „Dėdė Vania" buvo pa
lankiai sutikta visuose di
džiuosiuose kuopas miestuo
se
ir Šiaurė? Amerikoje
„Trys seserys" debiutavo Vil

Jurbarko miestui atstovavo
jau ilgesnį laiką veikiantis
Kastanto Glinskio vardo teat
ras. Teatro režisierė D a n u t ė
Budrytė-Samienė buvo gavusi
goj, suorganizavo grupelę dai si emigracijos banga „sušlavė"
iš Amerikos knygą „Žydėjusi
nininkų kartu su muz. Stepu dalį ansamblio narių. Taip pat
veikla, Lietuvių tautinį an
Sodeika. Bamberge 1945 m. Gasparas ir S. Sodeika per
samblį prisimenant po 50
vasarą suorganizuotas jau di sikėlė į Hanau stovyklą, iš kur
metų", š i a m e Vokietijos sto
desnis vienetas ir pavadintas abu turėjo išvykt: į Ameriką.
vyklose susiorganizavusiame
Lietuvių tautiniu ansambliu.
Veikla Amerikoje
vienete vyr. vadovas ir reži
Vyr. vadovas ir vaidybos reži
sierius G a s p a r a s Velička buvo
sierius buvo Gasparas, muzi
Apsigyvenęs
Amerikoje,
„spiritus movens". Knygoje
kos vadovas S. Sodeika, o Gasparas kurį la»ką veikė prie
išspausdinti du šio ansamblio
šokių vadovė Albertina Ličkū- „Dainavos" ansamblio Čikagodaug k a r t ų vaidinti G. Velič
naitė. Greit reikėjo duoti pasi- je. pastatydamas „Nemunas
kos veikalai — „Nemunas
rodymus amerikiečių kariams, žydi" ir Lietuvoje su pasisekižydi" ir „Žmonės prie vieš
o netrukus visas ansamblis mu ėjusią „Šienapjūtę". Vėliau
kelio". Rež. D. Budrytė-Samie
persikėlė į didelę Wiesbadeno su scenos mėgėjų grupe reži
nė pasirinko Veliuonos apy
stovyklą, kur pasirodė jau savo savo paties ir kitų auto
linkėse gimusio G. Veličkos
rimtu vienetu ne tik lietu
veikalą „Žmonės prie vieške
Iki 1924 m. K a s t a n t a s reži viams, bet ir amerikiečiams. rių veikalus. Įsijungęs į Lietu
vių scenos darbuotojų teatrą,
lio" K. Glinskio minėjimui ir savo teatre vienas, vėliau su
Per naktį Gasparas paruošė režisuojant St. Pilkai ir Bruno
atliko su 24 asmenų trupe Borisu Dauguviečiu ir 1927 m.
lengvo turinio vaidinimėlį iš Vešotai, vaidino P. Vaičiūno
gryname ore — Dainų slėnyje. su Antanu Sutkum. Dėl pašli
lietuvių stovyklų gyvenimo su veikale „Naujieji žmonės". Šis
Veikalas, kaip ir Vokietijoje, jusios sveikatos pasitraukė iš
svečiu kariu iš Amerikos, pa
atliktas, paįvairinant liaudies teatro 1937 m., mirė 1938 m. įvairintą tautiniais šokiais ir veikalas statytas 9 kartus,
įskaitant ir Toronto miestą.
dainomis, vaidintas pirmąją gruodžio 3 d. Kaune. Per 16 dainomis. Pavadino „Atsisvei
metų jis surežisavo 31 vei kinimu". Deja. iki šiol šio vei- Kanadoje.
minėjimo dieną.
Ieškodamas savo sveikatai
kalą, dvi operas ir p a t s atliko
kalo
teksto
niekur
nepasisekė
geresnio
klimato, Gasparas iš31 rolę.
rasti. 1946 metais ansamblis vyko į Omahos miestą (NeApie K a s t a n t ą Glinskį
pasipildė iš Norvegijos belais braskos valst.). su vietos sce
Gasparo Veličkos
vių stovyklų paleistais Balio nos mėgėjais sėkmingai reži
Trumpai peržvelgiant
K.
devyniasdešimtmetis
Pakšto muzikantais ir liaudies savo, ir pats kai kada vaidin
Glinskio gyvenimą ir j o tea
1997 m. vasario 28 d. J u r  instrumentais, tad Gasparo damas, keletoje savo kūrybos
trinę karjerą, reikia pabrėžti, barke įvyko kitas minėjimas antrasis veikalas „Nemunas
veikalų, sukūrė šiuos scenos
kad. dar j a u n a s b ū d a m a s , — dramaturgo, aktoriaus ir žydi"' pražydo tikru folkloru.
veikalus — „Lėk, mano sa
Kastantas J u r b a r k e atostogų režisieriaus Gasparo Veličkos Veikalo turinys iš spaudos
kalėli". „Minija vėl išsiliejo".
metu .mokėsi Kauno gimnazi 90 metų nuo jo gimimo. Gimė draudimo laikų.
„Aleliuja". „Lunatikai". „Dėde
joje) pradėjo vaidinti r u s ų ren 1907 m. sausio 18 d. AntSu šiais dviem veikalais L. nuo Pacifiko" ir „Pelų sėja
giamuose vakarėliuose. J jo kalnės kaime prie Veliuonos.
T. ansamblis gastrolėse apke prieš vėją". Paskutinio veikalo
gabiai atliekamas roles atk Nors prieš pusę metų K.
nespėjo
liavo visas Vokietijos okupa „Magužė", berods,
reipė dėmesį a n a i s laikais bu Glinskio minėjimui buvo pasi
cines zonas, daugiausia pasi baigti rašyti.
vusieji J u r b a r k o savininkai, rinktas G. Veličkos veikalas
rodydamas lietuvių stovyk
Persikėlęs į Los Angeles
rusų
kunigaikščiai
Va- „Žmonės prie vieškelio", bet
lose. Dažnai teko atlikti pro miestą, nors čia jau veikė Dra
silčikovai. J a u 1907 m., per rež. D. Budrytė-Samienė ir vėl
gramas ir amerikiečių ka mos sambūris. Gasparas ats
Ilarijono VasilčikOvo protek n u t a r ė pakartoti, šį kartą jau
riams. Karine vadovybė visada kirai pastatė tik kiek pakeistą
ciją. K a s t a n t a s gavo 50 rublių salėje. Kultūros rūmų salė
po pasirodymų
atsiųsdavo „Nemunas žydi", pavadinęs jį
stipendiją Petrapilio rusų tea prisirinko kupina žiūrovų, ku
raštiškas padėkas su entuzias .Žydintis vasaros vejas". Tuo
trinėj mokykloj mokytis vaidy rių tarpe buvo Gasparo sesuo
tingais pagyrimais ir reko Gasparo veikla Kalifornijoje
bos meno. Petrapily susi Aniceta Šauklienė, atvykusi iš
mendacijomis.
baigėsi, nes nepagydoma liga
pažino ir suartėjo su lietuviais Veliuonos,
Gasparo
brolio
Iš VV'iesbadeno L. T. ansam reikalavo atidžios priežiūros.
studentais, o atostogų metu, duktė ir dukraitė Živilė Bu
grįždamas į J u r b a r k ą , ruoš kauskaitė iš Kauno. Negalėjo blis turėjo išsikelti į kitą sto Bohemiško gyvenime išsekin
davo j a u lietuvių kalba vaidi atvykti Gasparo s ū n u s Dobi vyklą, kuriom vadovybe buvo tas, prisiglaudęs viename bute
nimus. Baigęs teatro mokyklą las Velička iš Kauno ir duktė prosovietinės orientacijos, to su baleto šokėju Jaunučiu
nuo 1910 m. vaidino Petrapi R a m u n ė iš Vilniaus. Jurbar dėl ypač Gasparas buvo prieš Puodžiūnu. Gaspara> 1962 m.
lio Mažajame teatre etatiniu kiečiai po spektaklio reiškė išsikėlimą į Kasselį ir pasirin rugpjūčio 6 d. mirė.
aktorium. Lygiagrečiai su ak norą pamatyti šį vaidinimą ko pasiūlymą apsigyventi Selitoriaus tarnyba pasidarė nuo dar ir trečiąjį kartą.
Panemuniečiai
genstadto 'prie Wiurzburgo>
latiniu lietuviškų vaidintojų
menininkai
stovykloje. Keli ansamblio na
būrelio režisieriumi.
Rusai
riai
apleido
vienetą,
bet
nau
Apie autorių
teatrologai jo gabumus įver
Išsidėstęs dešiniajame Ne
joje vietoje pasipildė Seligentino ir pavedė j a m Ermitažo
muno
krante. Jurbarko mies
stadto
ansamblio
dalyviais.
Gasparas
Velička
baigė
teatro režisieriaus pareigas
tas
su
savo gražiomis apy
Seligenstadte
Gasparas
para
tarp 1912-14 m. I pasaulinio Kaune Andriaus Olekos-Ži- šė trečiąjį
scenos veikalą linkėmis, įsiliejančia Minija ir
linsko
dramos
studiją
ir
dirbo
karo metu K a s t a n t a s trumpai
„Žmonės prie vieškelio", pir gražia praeitimi, išaugino ne
dirbo kituose teatruose, o po Valstybes teatre. Sovietinės mosios sovietų okupacijos iš mažai asmenų pasirinkusių
t.cUc. įku revoliucijos suorgani okupacijos metu Vilniuje su vakarėse Lietuvos kaimo ir in sau gyvenimo tikslu įvairius
zavo lietuvių megeju teatro muz. Jonu Švedu buvo įsteigęs teligentų nuotaikas, pasiren menus. Pačiame mieste yra
gripe, bet 1919 m išvyko i visoje Lietuvoje pagarsėjusį kant asmeninio likimo kelius. gimę šie žymūs menu žmones:
Y,ir..-i kur įsteigė Vilniaus Vilniaus Liaudies ansamblį. Po šio veikalo premjeros ir muzikai Antanas ir brolis Vin
Pasitraukęs \ Vokietiją, Lich•••jT -t ūdija
tenfelso miestą (prie Cobur- dviejų pakartojimų prasidėju- « S Pociai; brolia: Antanas.
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niuje 1995 metais ir per pas
taruosius du metus taip pat
susilaukė daugybės liaupsių
Lietuvoje bei kitose Europos
šalyse, tačiau tai pirmasis
spektaklio pristatymas kana
diečiams.
Ligšiolinis jo pasisekimas
nesumažino jo kūrėjų jaudu
lio, spėliojant, kaipgi keturių
valandų trukmės „Trys sese
ris"
priims
Montrealio
žiūrovai, kurių dauguma —
Kanados prancūzai, niekada
negirdėję lietuvių kalbos ir
tikriausiai neskaitę Čechovo
pjesės. Ar jie įvertins origina
lią Nekrošiaus spektaklio sti
listiką ir supras sudėtingą jo
metaforų kalbą? Ar įstengs
aktorių emocinė kalba ir kūnų
Stasys ir Stepas Sodeikos; so
listas Vladas
Baltrušaitis;
kompozitorius Jonas Zdanius;
komp. Darius Lapinskas; muz.
Vytautas Žilius; pianistė Ele
na Čiurlienė-Bilminiūtė; aktore-režisierė Aleksandra Gustaitienė-Zdanevičiūtė; aktorė
Petronėlė
Milerienė-Petravičiūtė; kryžių-kanklių meist
ras Pranas Puišys; šokių dain.
A. Šabaniauskas.
Jurbarko apylinkėse gimė
solistės Marijona Rakauskaitė
ir Aldona Stempužienė; poetas
Jurgis Baltrušaitis; pedagogas-rašytojas Antanas Giedrius-Giedraitis; rašytojas sa
lezietis kunigas Antanas Saba
liauskas: aktorė Ona Petravičiūtė-Pankienė; skulptoriusdekoratorius Pr. Mikutaitis.
Jurbarkiečiai, su rež. D. Budryte-Samiene priekyje, tinka
mai pagerbė žymius savo
krašto ir miesto žmones meni
ninkus. Gasparo Veličkos vei
kalas Ž m o n ė s prie vieškelio"
sudomino ne tik panemuniečius, bet ir kitų miestų meno
mėgėjus.
Reikia manyti, kad jurbar
kiečiai ir vėl pagerbs savo
miesto ar apskrities žymūnus.
Tokių tarpe yra ir muz. Ste
pas Sodeika, buvęs Liet. Taut.
ansamblio muzikos vadovas,
vėliau ir Čikagoje „Dainavos"
ansamblio
vadovas,
gimęs
1903 m. gruodžio 11 d. 1998
m. sueis 95 metai nuo jo gimi
mo Jurbarko mieste, kur jis
pradėjo muziko karjerą, vado
vaudamas chorui. Po jo mir
ties Čikagoje 1964 m. iki šiol
muzikiniai veikalai, išskyrus
Lietuvių operą, nebuvo stato
mi.

plastika
sunaikinti
kultū
rinius
barjerus, skiriančius
juos ir žiūrovų salę? Visas tris
dienas pasibaigus spektakliui
salėje griaudėjo plojimai ir
sveikinimo šūksniai. Vadinasi,
„Trijų seserų" kūrėjams dar
kartą pavyko įrodyti, jog meno
kalba turi galios įveikti kul
tūrų skirtumus ir įkvėpti
žmones prasmingam dialogui.
Seserų vaidmenis atliko jau
nos aktores Aldona Bendo
riute, Viktorija Kuodytė ir
Dalia Michelevičiute. Prieš
šeštadienio spektaklį kalbuosi
su „vyriausiąja seserimi" —
Dalia Michelevičiute. Tai jau
antrasis jos vaidmuo Eimunto
Nekrošiaus spektaklyje. Pir
mą kartą su šiuo režisieriumi
Dalia dirbo sceninėje insceni
zacijoje pagal A. Puškino
„Mažąsias tragedijas", k u r už
Mergaitės-Komandoro
vaid
menį ji buvo pripažinta ge
riausia 1993-1994 metų sezo
no Lietuvos teatro aktore.
— Kaip jautėte Montrea
lio
žiūrovus
spektaklių
m e t u ? Kokia b u v o s a l ė s r e 
akcija?
—
Montrealio
žiūrovai
mums labai patiko — labai
šaunūs, labai emocingi. Aš
nustebau, jog, nors dauguma
jų buvo užsieniečiai, o mes
vaidinome lietuvių kalba, salė
puikiai reagavo į tekstą, į tai,
kas vyksta scenoje, į Nek
rošiaus metaforas, ženklus.
Žodžiu, buvome maloniai nus
tebinti.
— K u r i o j e šalyje j ū s ų gas
t r o l i ų m e t u N e k r o š i a u s te
a t r a s b u v o s u t i k t a s šil
č i a u s i a i ir k u r s u n k i a u s i a i
s e k ė s i įveikti a k t o r i u s ir
ž i ū r o v ų salę s k i r i a n č i u s
barjerus?
— Pirma mūsų kelionė su
šiuo spektakliu buvo į Suo
miją. Prieš pasirodymą re
žisierius perspėjo, jog suomiai
gan santūrūs ir šaltoki, todėl
neturėtume tikėtis labai šiltos
ir audringos reakcijos. Tačiau
keistas dalykas — mus sutiko
puikiai. Žiūrovai ir plojo, ir
juokėsi, ir verkė... Puikiai
sekėsi Italijoje — ten Nek
rošius labai populiarus. Italai
jį tiesiog dievina... Tiesa sa
kant, kol kas visur sekėsi la
bai gerai. Dar neatsitiko taip,
jog nepavyktų užmegzti ryšio
su žiūrovu.
— Tavo, kaip aktorės,
karjera
labai
sėkminga,
t a č i a u d a r g a n t r u m p a . Vos
b a i g u s i k o n s e r v a t o r i j ą , ga
v a i v i e n ą p a g r i n d i n i ų vaid
m e n ų t o k i o g a r s a u s reži
sieriaus kaip
Nekrošius
spektaklyje pagal Puškino
„Mažąsias
tragedijas".
„Trijose seseryse" sukūrei
Olgos vaidmenį, o kitas
seseris vaidino tokios pat
„jauniklės" — regis, d a r
j a u n e s n ė s už t a v e . N a , o
j ū s ų partneriai— Lietuvos
teatro
„žvaigždės"
kaip
š t a i V l a d a s B a g d o n a s , Al
g i s L a t ė n a s , J u o z a s Bu
d r a i t i s , V y t a u t a s R u m š a s ir
k i t i . K a i p sekėsi d i r b t i
d r a u g e ? Kokių į v e r t i n i m u
susilaukėte?
— Su dauguma šių aktorių
man jau teko dirbti ..Ma
žosiose tragedijose" Ką gi. tai
puiki patirtis, didelis malonu
mas. O del to. kad Nekrošius
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seserų vaidmenims pasikvietė
tokias Jaunikles", buvo ne
maža kritikos, esą, nejaugi ne
buvo galima rasti labiau paty
rusių aktorių... Tačiau čia
režisierius iš tiesų vadovavosi
dramaturgo pasiūlymu — Če
chovas rašė, jog pjese turės
pasisekimą, kai moterų vaid
menis atliks jaunos moterys, o
vyrai bus vyresni. Mūsų
amžius iš tiesų beveik visiškai
atitiko
pjesės
personažų
amžių. Kai statėme spektaklį,
man buvo dvidešimt aštuo
neri, kitos „seserys" — šiek
tiek jaunesnės už mane. Ir
spektaklis, manau, tikrai pa
vyko. Susilaukėme tikrai gerų
atsiliepimų.
— K u o t a u a r t i m a s vy
r i a u s i o s sesers Olgos Serg e j e v n o s v a i d m u o ? J u k Če
chovo personažai gyvena
19 ir 20 amžių s a n k i r t o j e , o
m e s j a u ties 21 a m ž i a u s
slenksčiu... Ką l a b i a u s i a i
n o r ė j a i savo p e r s o n a ž o lū
pomis
pasakyti
žiūro
vams?
— Kurdama šį vaidmenį
verčiau save galvoti apie pa
siaukojimo vertybę.
Mano
Olga Sergejevna paskiria save
kitiems, o juk dvidešimtas
amžius yra individualizmo
amžius. Dauguma galvoja tik
apie save ir labai egoistiškai
stengiasi iš gyvenimo ir žmo
nių išsemti visus syvus ieš
kant naudos sau. Būtent todėl
mane labai domino šis pasiau
kojimo momentas.
— Jūsų spektaklio metu
pjesės t e k s t a s a t r o d o l a b a i
šiuolaikiškas, n e p a p r a s t a i
a k t u a l u s šių d i e n ų žiū
rovui...
— Taip, tiesa. Nekrošius su
laužo visus stereotipus apie
Čechovą. Jis turi nepaprastai
puikią įžvalgą ir sugeba pa
siekti pačias pjesės gelmes,
pačią kvintesenciją... Aš vi
siems kartoju, kad dirbant su
juo, įvyksta toks atsivėrimas,
jog susimąstai ir atrandi da
lykus, apie kuriuos niekada
negalvojai. Jis padaro teatrą
aktyvų, nenuobodu, pilną viso
kių vaizdinių, metaforų. Jo
spektakliai
intensyvūs
ir
fiziškai, ir emociškai, todėl
žiūrovas gali tiesiog duoti lais
vę savo vaizduotei ir fantazuo
ti žiūrėdamas, o ne vien klau
sytis teksto.
— Neabejoju, k a d v i s u r ,
k u r vaidinsite, j u s sutiks
t a i p p a t p u i k i a i . Ačiū už
pokalbį ir linkiu s ė k m ė s .
Kalbėjosi
Violeta D a v o l i ū t ė

Vilnius. Lietuvos pučia
mųjų orkestras „Trimitas",
minintis 40-metį, gavo dar
vieną tarptautinį įvertinimą.
Prancūzijos
Sen
Kanteno
mieste vykusioje pučiamųjų
orkestrų šventėje daugiatūks
tantinė klausytojų auditorija
ir vertinimo komisija „Tri
mitą" pripažino geriausiu iš
57 įvairių pasaulio valstybių
orkestrų, dalyvavusių šven
tėje. (LR)

• 1920 m. gruodžio 31 d.
Kaune įkurta Operos vaidykla,
vėliau tapusi Valstybiniu Akade
miniu operos ir baleto teatru.

•

Sanaa miestas ir
apylinkės
Arabų pasakojimuose gyvuo
ja teorija, kad Sanaa miestas
buvo įkurtas Nojos įpėdinių ir
todėl šiandien yra vienas se
niausių miestų
pasaulyje.
Mieste yra du kuklūs muzie
jai, į kuriuos mėginama su
kaupti kiek įmanoma daugiau
krašto praeities. Gatvės var
gingos, šlavikai uniformuoti
tradiciniai spalvotom turbaninėm skarom ir oranžine uni
forma. Norisi šypsotis, pama
čius, kad iš netvarkingai tur
banu apsuktos galvos ir veido
žvelgia dvi bangladešiškos
akys. Vieno vargingiausių
kraštų pasaulyje valdžia sam
do gatvių šlavikus, nes arabas
gatvių nešluoja. Garbės reika
las.

Liuda Germanienė

LAIŠKAS IŠ YEMEN
(JEMENO), ARBA TEN, KUR
RŪTOS ŽALIUOJA
Gyvenant S. Arabijoj, ke
liauti į Yemen yra labai pap
rasta. Gauni vizą, vyro raš
tišką leidimą keliauti ir chalas
(viskas), kaip arabai sakytų.
Tačiau moteriai vienai šitoj
pasaulio daly keliauti yra ne
patartina, nes moteris be paly
dovo, ypač vakarietė, gali būti
laikoma žemos moralės, ar tie
siog vietinei rankai „prieina
ma". Tokią socialinę padėtį
palengvinti, atsirado energin
ga amerikietė ir, su slapta ke
lionių agentūros palaima, pra
dėjo i į S. Arabijos organizuoti
į įvairius Azijos kraš
tus, įskaitant ir Yemen. Su
kad ir maža grupe, visad sau
giau ir linksmiau keliauti.
Gera valanda ore ir Saudia
lėktuvas,
pasišokinėdamas
per duobėtą orouosto nusilei
dimo taką. sustoja prie archi
tektūriniai blukaus pastato.
Aden tarptautinis orouostas
kuklus, viduj ant smėlėtų
grindų, gerai įsibėgėję, basi
čiuožia apylinkių vaikai ir
aplink maišosi turbanuoti ir
sijonuoti spalvingi nešikai.
Dėl pinigų keitimo nėra ko
jaudintis, nes pilietis, kuris
šią tranzakciją atlieka iš port
felio, šiuo metu yra namuose.
Karštą dieną nevėdinamais
dviem Suzuki džypukais trau
kiame Aden gatvėm į šios
nuostabios kelionės pradžią.
Yemen istorijos
puslapiuose
1990 m., sujungus šiaurinį
ir pietinį Yemen, buvo sukur
ta Yemen respublika, su poli
tine sostine Sanaa šiaurėje ir
komercine Aden — pietuose.
Ironiška, tačiau vienas iš se
niausių kraštų pasaulyje, vai
dinęs įvairiuose istorijos laiko
tarpiuose pagrindinę rolę
smilkalų ir prieskonių preky
boj, tampytas ir tąsytas per
okupacijas ir politines audras,
šiandien yra vadinamas „nau
jai" sukurta respublika. Geo
grafiškai, Yemen randamas
pietvakariniam Arabijos pu
siasaly, tarp S. Arabijos šiau
rėje, Oman rytuose, Raudo
nąja jūra vakaruose ir Arabi
jos jūra pietuose. Nors kraštas
labai kalnuotas, tačiau klima
tas žemės ūkiui yra palan
kiausias iš visų kitų arabų
kraštų ir nuo senovės ši pusia
salio dalis buvo vadinama
Arabia Felix. Kai kurie kalnai
žiemą apsidengia smego dan
ga, o žemėtuose kalnų šlai
tuose ir jų papėdėse yra
iškasti ir akmenim sutvirtinti
milžiniški terasiniai laiptai.

Juose auginamos daržovės, ja
vai, vaisiai, pašaras, kava, na,
ir narkotines savybes turintis,
gan patrauklus krūmelis qat
(kat). Tokios terasos juosia
visą Yemen valstybę, tačiau
daug kur matyti iširę sutvirti
nimai, akmenim užgriuvę te
rasų lygumos. Vietoj daržovių
ar javų, ūkininkai verčiau au
gina narkotinę qat, už kurią
gauna penkiskart daugiau,
negu bet kokį kitą žemės ūkio
produktą. Nors aukštumose
griūna Kristaus amžių nešan
čios terasos, temimu tamsiai
žaliais lopais blizgėt£_ blizga
gerai prižiūrėti ir tręšti nar
kotiniai krūmeliai.
Aukso ir smilkalų
karavanai
Prekyba su Azijos kraštais
Yemene klestėjo jau ir bronzos
amžiuje. Jūra į Yemen pak
rantes buvo atgabenamas
auksas, kvepalai, smilkalai ir
prieskoniai, kurie toliau per
kalnus ir dykumas kupranu
garių karavanais keliaudavo į
Egiptą. Ten smilkalai buvo de
ginami šventyklose ir namuo
se pagoniškų aukojimų ritu
aluose, apsivalymo apeigose,
mumifikacijoje ir net medici
noj. Senovės egiptiečiai smil
kalais žymėjo kiekvieną gyve
nimo etapą, tokiu būdu
puoselėdami šio apskurusio
krūmelio (Boswellia sacra)
sakų pareikalavimą ir rinką.
Graikai ir romėnai, užka
riavę Egiptą, kartu paveldėjo
ir pomėgį visom tom praban
gos prekėm, atkeliaujančiom
iš Arabia Felbc pakrančių.
Smilkalų prekybos monopolis
tačiau žlugo, kai romėnai
pradėjo prekiauti jūra ir iš
sivystė tiesioginė prekyba su
Indija. Be to, besiplečianti
krikščionybė keitė žmonių re
liginius reikalavimus, nors
smilkalų naudojimas katali
kybėje ir šiandien yra svarbi
religinio ritualo dalis. Šian
dieninis šių pakrančių arabas,
kuris tradiciniai su smilkalais
sutikdavo svečius ar pradė
davo puotą, į savo smilkyklę
dabar padeda ne sakus, bet
baltais dūmais rūkstančias
sandalo medžio skiedras, im
portuotas iš Indijos ar Pakis
tano. Tikrieji smilkalai (frankinsence and myrrh), mažais
kiekiais yra pardavinėjami
viešbučiuose, geresnėse krau
tuvėse bei prieskonių ir smil
kalų turguj, tačiau paprastam
arabui del kainos tenka pasi
tenkinti tik rūkstančia indiš
ka skiedrele

Landžiojam grįstom, asfal
tuotom ar žiauriai duobėtom
gatvėm ir gatvelytėm, čia pa
modami vaikui ar nusišyp
sodami tarpdury iš nustebimo
įstrigusiai moteriai. Jos rolė
Yemen visuomenėje yra griež
tai nustatyta ir reguliuojama
tūkstančiais metų įsigalėjusių
genčių tradicijų bei islamo.
Nors ji turi teisę balsuoti ir
siekti išsilavinimo, tačiau Sa
naa gatvėse ji visad bus
įsisupusį į juodą ar didelėm
gėlėm spalvotą medžiagos ga
balą, galvą ir veidą tampriai
apsukusi juodu šydu. Iš po
visų šitų medžiagų sluoksnių
smagu matyti kyščiojančius,
henna dažais raštais dekoruo
tus kojų padus ir kulnis, ir di
deles, tamsias dvi rankas, ku
rios lyg sagtys prieky laiko
spalvotos medžiagos kraštus.
Trečiadienis. Moterų mau
dymosi diena. Kartą į savaitę
moterys su krūvom mažų
vaikų susirenka „nusimau
dyti" turkiškoj pirty. Gidas su
vyrais lieka stovėti lauke, o
moterų grupė traukiame į
pirtį. Tai ne ta pati kaimo pir
telė su įkaitusiais akmenim,
beržiniais laiptukais ir ant jų
išsidriekusiom, vantų nuplak
tom moterim. Čia lyg į urvą
akmeniniais laiptais lipame
žemyn, slidu, nuo lubų ant il
gos vielos išsitempusi kabo
nuoga elektros lemputė. Įsi
žiūrėjus, matyti pertvarom
padalinta patalpa su suoliu
kais ir lentynom. Ant suoliukų
sėdi kelios apsirengusios mo
terys, kurios, pamačiusios be
žioplinėjančių vakariečių būrį,
pradėjo šaukti ir kviesti į
pirtį. Labai staigiai pasibaigė
mūsų pirtinė ekspedicija, nes
bijojom, kad galėtų būti ne
lengva išsilaisvinti iš stiprių
arabių rankų. Ar yra kur de
gantys akmenys ir vantos,
taip ir nepamatėm. Tik pra
ėjom arabę moterį, kvepiančia
alyva trinant išmaudytą duk
terįSanaa miestą kepina dulkės
ir saulė, o mūsų šešiavietis
samdytas Suzuki rieda aukš
tyn į kalnus, į kaimelius, kur
laiką yra seniai sustabdžiusi
izoliacija ir islamas. Gerai,
kad praviri langai, nes liesas
kaip kaulas šoferis garuote
garuoja gerai į rūbus įnesiotu
ir prezervuotu prakaitu. Ke
lias tai mandagiais, tai kilpuotais vingiais vynioja kalnus,
kaip balti taškai rūke juda
terasose besiganančios ožkos
ir avys. Prasilenkiam su siau
bingo dydžio vokiškos gamy
bos sunkvežimiu, laviravimo
eksperimente du Suzuki ratus
sukišę į minkštą kelio skaldą.
Tai buvo tik pradžia. Daug
kartų dar reikėjo sulaikyti
kvapą, besiklausant
kaip
stambesnė Suzuki ratų iš
stumta skalda, pasišokinė
dama ir augdama, į pakalnę
vertėsi jau ištisa akmenų
griūtim. Tegul šeškai, melsdavom tada ir patį Alachą, kad
pasigailėtų šešių krikščio
niškų dūšelių ir vietoj be
dugnės, iškrapštytų qat iš
šoferio jau pažaliavusios bur

nos.
Dvylika tūkstančių pėdų
virš jūros lygio kaimeliuose
mus sveikina turistinių agen
tų prancūziškai dainuoti iš
mokyti vaikai ir Indijoj vertus
karolius pardavinėjančios mo
terys. Tą pačią vaikišką dainą
užtraukiau angliškai ir laiki
nai sustingsta energingai į
mus atsukti veidai, ištiesti
purvini delnai. Už saldainį,
šratinuką ar polaroid nuo
trauką vaikai sekė, vienas
kitą nešė, šaukė tampė rūbus,
kad iš rankinukų ar kišenių
pažertumėm nors ir menkiau
sią išmaldą.
Namai, šiaurėj antys į viršų,
sudėti akmuo ant akmens,
keturaukščiai, šešiaaukščiai
ar daugiau, stiebėsi ir tuo
pačiu tvirtai stovėjo ant savo
granitinių pamatų. Pirmasis
aukštas, paprastai be langų,
buvo skirtas gyvuliam ir
pašarui. Lipant aukščiau, yra
kambariai vyram, dar aukš
čiau — moterim, virtuvei ir
denis ant stogo, skirtas visai
šeimai. Pamatyti namo vidų,
arabei užmokam 10 riyalų
(apie 1 dol.) ir pro siauras, me
dines duris, asiliuką ir šieno
kvapu dusinančią pirmaaukštė patalpą, moliniais laiptais
spraudžiamėss į viršų. Iš vie
no kambariuko dvi paauglės
galvos žaibiškai nutraukia
žydus ir kikendamos dingsta
už durų. Šimtą rykščių provo
kuojančiam flirtui! Laiptinė
siaura, kiekvienam kamba
riuke, tai aukščiau ar visai
ties grindim, šviesų žaidimą
žaidė langai. Vienuose kamba
riuose matyti tik paprastas
stiklas, kitur — sidabrinis, ne
peršviečiamas parlamutras, o
pačiam namo viršuj žavėjo
mės, žiūrėdami kaip į patalpą,
spalvotų langų vitražais ver
tėsi šviesa ir vaivorykštėm iš
sitiesė ant kilimuotų grindų
ar lopais ir kvadratais lipo
prie kalkėm dažytų sienų.
Lauke kvepėjo rytu, pro šalį
pasipylė moterys, su nupjau
tos, geltonai žydinčios žolės
naštom ant nugarų ir vorele
bėgančių vaikų. Lyg kažkada
matyti pasakų charakteriai iš
dingstančio rūko lindo pirma
asilo galva ir krūtinė ir baltoj
drėgmės košėj sėdintis arabas.
Užpakaly su nežmoniška šie
no našta žygiavo šyduota mo
teris. Juokiamės, kiekvienas
prisimindamas skaitytą kon
fliktą tarp asilo, tėvo ir sū
naus. Kadangi fotografuoti ne
galime, juokaujame, kad džen
telmenas arabas greičiausiai
siūlė žmonai lipti ant asilo,
bet ji atsisakė, nes islamiška
dora moteriai neleidžia va
žiuoti dviračiu ar joti ant asi
lo. Galėtų joti šonu, bet tada
šieną turėtų atiduoti vyrui,
kuris būdamas tiesioginis
Adomo palikuonis, naštų ant
nugaros neneša. Antroji gali
mybė — šieną užkrauti ant
asilo, žmonai atiduoti vadeles
ir žygiuoti iš paskos. Tačiau
žygyje į kalnus ši pozicija irgi
gali atnešti nemalonias pasek
mes. Iš arabo perspektyvos
todėl ir buvo geriausiai pa
čiam sėsti ant asilo, kulnim
įsiremti į gyvulio šonus ir...
nesidairyti.
Palikę kalnus, posūkiuose
akyse susukę ne vieną mirties
kilpą, vėl r.edėjome Sanaa
gatvėmis, žavėjomės įdomia
architektūra ir klausėmės
kaip ritmiška: ir įdomiai iš
kiekvieno šio krašto akmens
kalbėjo senas -torijos balsas.
Suq ai Inab (turgus),
žydai, qat ir rūtelė
Vartai į didžiausią miesto
turgų aukšti, -toro, įsprogusio
medžio, už kuro, kaip vaizdas
iš viduramžiu filmo, intymiai
susiglaudusios stovi atviros,
mažytės krautuvėlės. Vienos
gatvelės krautuvėlėse pre
kiaujama jau Indijoj gamin

tais beduiniškais papuoša
lais, kitose — auksu, praėjus
eiles ore sukabintų puodų,
puodukų ir puodelyčių, pries
konių spalvų chaose gali bevil
tiškai pasimesti turistines
gurmano akys. Visas turgus
yra stačiai pjaustyte supjaus
tytas į dalis, kurioj kiekviena
veikia pagal savo paskirtį. Jei
atsiradai medžiagų gatvėj, tai
nieko kito ir nerasi, kaip tik
spalvotų, blizgančių, su auk
siniais ar sidabriniais siūlais
ritinius sintetinio audeklo.
Išėjus iš medžiagų, galima
užsukti į kalvių gatvelę, kur
kiekvienas arabas, sulinkęs ir
be akinių, plojo, kalė, švaistėsi
žiežirbom, kaldamas kažką
imponuojančio, tačiau sunkiai
suprantamo. Ant žemės gulėjo
pamesti medžio ir metalo ga
balai ir, tik atsargiai įsižiūrė
jus, iš lėto viskas tapo daik
tais ir žiežirbos juos jungė į di
desnes ar mažesnes šautuvų
formas. Yemen turi būti la
biausiai ginkluotas kraštas
pasaulyje. Kiekvienas vaikė
zas ar vyras turi turėti šau
tuvą ar kokį nors kitą, ilgu
diržu per nugarą nešiojamą
pabūklą. Pykšt į orą — krito
žvirblis, pykšt į dykumas —
dingo padanges raižęs saka
las, pykšt į kalnus — vietoj
ožkos krito kaimyno žmona.
Inshallah! (Dievo valia).
Turguje mirgėte mirga ma
tytos ir nematytos prekes, rai
tosi ir kaip smaugliai vynioja
si pažįstami ir nauji kvapai,
tačiau stabtelėjom, kai vienoj
turgaus daly visus pritrenkė
degančių plunksnų ar kaulų
kvapas. Aplink su dideliais
duonos blynais ant galvų,
skubėjo moterys, tačiau stip
rėjantis dvokimas nebuvo pa
našus į keptą blyną ar riekę
rupios kvietinės duonos. Iš
krautuvėlių vertėsi balti dū
mai, o viduj arabai gręžė ir
dailino arabiško peilio jambia
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rankenas. Šitokiu peiliu, kaip
ir šautuvu, puošiasi kiekvie
nas Yemeno paauglys ir vyras,
nes jis yra ne tik kovos, bet ir
vyriškumo simbolis. Ant tam
sių krautuvėlių lentynų, gra
žiai pagal ūgį surikiuoti, stovi
šimtai raganosių ragų, lau
kiančių iš rago į peilio ran
keną siaubingos metamor
fozes. Dievulėliau mieliausias!
Gamtos apsaugos supratimas
dar ilgai sėdės šio krašto
užkulisiuose, kol priaugs tau
ta ir bus galima belstis į šią
nelanksčią, primityvią Yemen
gyventojo sąžinę.
Praėję kalvius ir šlifuotojus,
trumpai žvilgterėjom į užeigą,
kurioje sustodavo per Arabiją
keliavę karavanai. Išlikusi yra
iš akmens statyta patalpa, su
plačiom medinėm durim ir di
deliais akmenim grįstom grin
dim. Gerai, kad progresas į

Yemenu žygiuoja muses kojom
ir islamas dar neklesti visu
panteros plėšrumu. Nekyla čia
dangoraižiai ir negriaunama
praeitis, religijos ar progreso
vardan. Užeigoj ant akmeni
nių grindų sėdi arabai, gerda
mi karštą, saldžią arbatą. Ant
sienų, kaip kokia praeities
metrika, švytruoja kupranu
garius pririšti skirtos rinkes,
guledamos gerai akmenį išzulintam griovely.
Bevaikščiojant, vis daugėjo
prispjaudyto žalio qat ir, nors
saulė lazerio tikslumu dar svi
lino galvas ir kirto visų gan
išsekusias energijas, aplink
grupavosi vyriškąja, užsidannejo krautuves ir paslaptin
gai šiureno nešami žali qat
ryšeliai. Darbo diena pasi
baigė.
( Bus daueiau I

sekmadien], liepos 27 d.
Nek.Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00

Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas:
J E Vyskupas Paulius Baltakis. OFM

12:00

VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00

Neringos stovyklautojų
Vėliavų nuleidimas

PROGRAMA

4:00

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:30

MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

mtm
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V y t i s Travel

Švenčių metuDžiugiu ar liūdnu laiku.,
Prašome nepamiršti
Lietuvos valkų.

4 0 - 2 4 2 3 5 St.
Douglaston, NT 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800-77-VYTI3
Internet http://www.trmvelflle.com/get/vtour8.html
1997

VtKAHU V M M
PARA** !

INSURANCE

BROKER

* AUTO
* NAMU

* SVEIKATOS
* GYVYBĖS

/ VILNIŲ

REAL ESTATE

S

REAL ESTATE

9Sk

IR ATGAL

REALMART II, I n e
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 60629

Iš Detroit

$778

3r

Iš Chicago

$778

Iš Los Angelas
ir San Franctsco

$916

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I

Iš Tampa, Ortando

$800*

Bu*. 773-586-6100
Fax. 773-545-3997

Pagv 773^064307

°23i

» I

•$800 birželio 10-23 d.; $860 birželio 24--„gp. 31 d.
Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų.. AV miestų.
Vietų skaičius ribotas.

bendroves

* INVALIDUMO
* VERSLO

(708)425-7161

Accent Homef inders
9201S.Ciewo
Omk Liwn,ttliooi*G04S3

ATLANTA

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam a s m e n i u i į Lietuvą,
c.59 sv., minimumas S25.00.
Siuntiniai i Lietuvą L A I V U arba O R U .
Pinigai p e r v e d a m i d o l e r i a i s p e r 2 - 5 d i e n a s .
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 A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

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 Marquette 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 iškvetimos ir vizos pratęsimo
dokumentus.
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street,
Lement, IL 60439
Chicago, IL 60629
Tel: 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Nemokamai: 800-775-SEND

Bus. (708)423-9111
Voice Mail (708) 233-3374
Pager (312) 707-6120
Namų (708) 423-0443
Eac/t OIKc» ft Jnoaptndtnly Omwc! and

MISCELLANEOUS
1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyt. $355 į mėn. • „securlty".
Tel. 773-771-1481.
Pigiai ir gretai išvežam
šiukšles, kraustom baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tai. 7 7 3 - 7 3 7 - 2 6 7 4

arba 773-847-6046
Union Pier, Ml
1 bl. nuo ežero, vasarvietės
centre, parduodamas 3 bt.
namas. Du bt. išnuomoti, trečią
gali įsirengti pirkėjas.
Statybininkas, tel. 616 460 4024

>MTA

AMERICAjy T^ŠLZs

KMKOK REALTORS
7*W $ PuIaaU M.
4JSS S. ArctMf Av*.

MAYER

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

MISCELLANEOUS

Ofmtfa

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 6O610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

• Greitas ir sąžiningas patarnavimu
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

773-284-1900

REALTOR*

JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-223-2617, PriTSBURGH 412-381-8859
FLORIDA 813-367-5663, LJTHUANIA 370-2-736336

R I M A S L. STANKUS

DANUTĖ

ASTA T. MIKUNAS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Nanny, houaekeepsr live-Jn.
Best job and saJary is yours it you
love children. clean well and speak
English. References needed.
Cail my office, tol. 630-466-7828
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"DRAUGAS"- vienintelis
užsienio lietuvių dienraštis
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V JO VASAROS SAULĖS V I S K A S TIRPSTA
NEW OFFICE
8512 G o l f R d
N i l e s , IL 60714

kainos...

VASARINIS KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS
. . D R A U G E " PO V I E N Ą

ffjyil;

Belmont/Laramle

DOLERĮ

5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

!

Pirkite siuntimui į Lietuvą
per TRANSPAK
-.^ ..Spaudos vajus Lietuvai".

OUT O F S T A T E
l-(800)-342-5315

r

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747
North Side

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

Uthuanian Music
& Dancing

(PtasScs)

Norite, kad gen veiklos rezultatai taptų puikios karjeros
pradžia-5 Vakarų kapitalo bendrove, didžiausia Lietuvos plas
tmases gamintoja, ieško energingo žmogaus, tunnčio geru
organizacinių, vadovavimo ir „marketing" įgūdžiu, galinčio
sukurti pažangią komercine ir ..marketing" infrastruktūrą, o
vėliau užimti vadovaujančią vietą įmones valdymo
struktūroje.
REIKALAVIMAI:
• Geras (ne techninis) plastmases pramonės išmanymas.
• Patirtis įgyvendinant ..marketing" projektus.
• AuKštasis komercinis išsilavinimas.
• Geras anglų kalbos mokėjimas.
• Lenkų, rusų ar vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Lookmg for outstanding advancement opportunity as a
revvard for good performance? Lithuania's leading plastic
manufacturer, a westem owned company is seeking an energetic mdividual with strong organizational. leadership and
marketing skills to set up a modom commercial and market
ing mfrastructure and movė in to operational management.
REOUIRES:
• Good non-technical understanding of plastics industry.
• Experience setting up marketing programs.
• Degree m business reiated field.
• Fluent Uthuanian and English essential
• Russian, Polish or German useful.

\

y v

atgal

$815
$855
$855
$815

| vieną

puse

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$560
$575
$757
$560

OreMosjo* Ir M •gzoMM suĮMai •
tropines Floridos! Lengva auginti.
Aukštos kainos, gera proga. Parduo
da lietuviai Atsiųskite voką su savo
adresu (ir pašto ženklu), mes pasių
sime jums sąrašą (SASE) Rašykite:
Evaipjedss Adventurer (Everglades).
P.O. Box 57-1354. M O T . FL 33257-1354

FOR SALE
by owner one grave in
Litu. Ntl. cemetery.
$325
Tsl. 630-963-5209

J

AUTOMOetUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS OfUUOSAAS.
Agentas Frar* ZapoKs ir Off. Mgr. Auka*
S. Kana kaba ketuv4fc*.
FRANK2APOUS
3208V,West96»t__
Tai. Cnt) 4246884
(312)5814884

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

773- 925-4331

MIGLINAS TV
2346 W 69th Street
Tai.: 773-776-1488
SIŪLOME DARBUS!

Ieškau darbo prie senyvo
amžiaus žmonių arba vaikų.
Turiu rekomendaciją.
Skambinti nuo 7 v.v.

Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti j darbą ir
išvykti. Kreiptis:

Raikalingi darbininkai

Employment Agancy
Tel. 312-736-7900

užkalti ..sidings". uždėti
„soffits". Pageidautina

VVAGNER

turintys patyrimo.

MAŠINOS RASTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas

Išnuomojami erdvos
4 kamb. namukai
(cottages) sezonui,
mėnesiui arba
savaitgaliui- prie ežero,
Union Pier, Mich.
Skambinti: 616469-9763

Mcasns savo menuose,
PALLOS HILLS rajone, galėtų
prižiūrėti 1-2 vaikus nuo 2 m. arta
vyresni, (gera aplinka, sąlygos)
Tai. 708-599-4399 Elana
Skamb.: 7am. - 9pm.

nedidelio 1 mieg. buto.
T a i 815-722-3342

Isnuornoju 2 mtag. kambarius
naujame name.
$75 j savaite
Kreiptis:
Vladas: 708-594-1184

Please fax Resume in English
to 301-330-9787

Gyvenimo aprašymą angių kalba prašom siųsti
fakso numenu:
301-330-9757

Skambinti Sigitui:
TeL: 773-767-1920

I E £ K O DARBO

Tai. 630-969-2526

Tel. 773-725-9500

CHIEF OPERATING OFF1CER

attekami cemento, „pajmbing* bei
kiti namų remonto darbai.

GE/RCA ATSTOVYBE

4801 VV. Peterson

'Plastmases pramone)

j

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

AMBER CONSTRUCTION 00.

Dengiami stogai, katamas „mOnd",

773-925-6264

Belmont/Central

Tel. 847-581-9800

VYRIAUSIASIS VADYBININKAS

K

P A V A S A R I O

T e n ir

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUOUUS PUMPUTIS

ALLCARE

K A I N O S
\mtfsi

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630469-2658

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

708-974-3048

^fcROAD, INC.

5058 S. A r c h e r , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8

T i r p s t a Ir k n y g ų

S.Bembe TeL 930-941-1912

6600S.Ked3e
Chicago, IL 60829

Savaitgali uždaryta

SKAITYKITE

Stataus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; ..akangs", „eofflta*,
„decks*. „gutters. plokšti ir„shingls*
stogai; cementas, dažymas
Turtu darbo draudmą.

RE>
RE/MAX

(773) 5 8 6 - 5 9 5 9

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

INC.

MES SIŪLOME "Investicijas 'Individualias pensijos sąskaitas (IRA;
ATVYKITE IR SUSPAZfKTTE SU MOSU PASIŪLYMAIS I
Mes aparaudziame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo.
Mes kabame ir lenkiškai

BAKE

GREIT
PARDUODA

CONSTRUCTION

REALTORS

5 6 8 0 N. M I L W A U K E E AVE . C H I C A G O . IL 6 0 6 4 6
773-775-0303

Pigi apdrauda per žymias draudimo

SKRYDŽIAI

MISCELLANEOUS
STASYS

Iš New York (JFK) $750

Salima padėti našlaičiams, invalidams vaikams
.'. daugiavaikėms šeimoms:
' atsiunčiant auką.
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant
$20.00 per menesĮ.
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntini, arba
sudarant savo siuntini.
..aoa ačiū, „Saulutė", 419 We»dner Rd; Buffalo Grove, IL 60069
Te). (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339

UNITED

C L A S S I F I E D GUIDE

BOTAI PENSMINKAM8I
Modemus, erdvus, savarankiškai
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Marijos
Nekarto Prasidėjimo seserų globoje.
Pasinaudokite proga, kreipiatės:
V » B Marta. P.O. BOK 156,

Thompeon, CT 08277

0LSCKIC0,IC

nnstittstrttt

HARUASTONKAS
&«**•
|UL 701257.7100
QĮKm
Hm- 700.969.3732

TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. PulaskiRd.
Tat. (773) 581-4111

IB&Di
Statome namus, atliekame (vai
rius remontus, (rengiame rūsius,
statome balkonus, priestatus,
palto, garažus, tvoras. Taisoma
ir dengiame stogus. Turtms
draudimą Skambinti:
tsl 708-453-1250
Dsrau manikiūrą, padikiOrą,
klijuoju dirbtinius nagus
pagal amerikietiiką stilių.
Atvažiuoju į namus.
Krstptts ML 773-737-2886 Inga

MARQUE1TE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" pianu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.«4 v.v^
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; aekmd.
uždaryta. Anrrad. ir tretd. sulikalbesite lietnviikai.

3314 W. 63 S t
Tel. 773-776-8998

>

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

VAIKAI IR JŲ
ŽAISLAI

Be to, griežti federalinės
valdžios įstatymai, kaip 1995
Child Safety Protection Act,
reikalauja, kad gamintojai ir
pardavėjai praneštų apie žais
lo trukumus ar pavojus ga
mintojams, kai tik pavojus pa
stebimas, nors dėl jo dar ne
įvyko jokių sužeidimų. O jei
nepraneša, gali būti nubausti
net iki 125 milijonų dolerių
bauda, nes nepranešdami pa
žeidė gaminio saugumo įsta
tymą. Bet tas grasinimas yra
beveik nereikalingas, nes, ne
norėdama neigiamos reklamos
ar teismų, žaislų gaminimo
pramonė priverčia žaislų ga
myklas viską atidžiai tikrinti
ir stebėti. Importuoti žaislai,
kurie sudaro 45% visų Ameri
koje parduodamų žaislų, yra
atidžiai patikrinami, prieš
juos įvežant į kraštą.

Visi mes perkame vaikams
žaislus, ar tai būtų mūsų vai
kai, ar vaikaičiai, ar svetimi
draugų vaikai. Žaislai turėtų
suteikti džiaugsmą vaikui, la
vinti jo pojūčius, padėti pra
leisti laiką. Jvairūs žaislai yra
sukurti, kad vaikai galėtų
mokyti? pažinti aplinką, lavin
ti judesius, priversti protauti
ir pan. Įvairios žaislų įmonės
leidžia didelius pinigus, kad
galėtų vis naujus ir patobulin
tus žaislus išleisti į rinką. Val
stybinės įstaigos prižiūri, kad
vaikų žaislai būtų saugūs, kad
vaikai žaisdami nesusižeistų.
Tačiau dažnai ir geriausi, ir
gražiausi žaislai yra pavojingi
vaikams. Ar tai gamintojų pa
darytos klaidos, ar išradingi
vaikai suranda būdą tuos
Dedama pastangų išvystyti
žaislus taip išardyti ar su jais žaislų saugumą
pasauliniu
taip žaisti, kad jie jiems pasi mastu, sako David A. Miller,
daro pavojingi. Per kelis pas Toy Manufacturers of Ameri
kutinius mėnesius girdime ca, New Yorke, prezidentas.
įspėjimų apie nesaugius žais Tačiau ir saugiausias žaislas
lus vaikams. Ar nesaugūs gali būti nesaugus, jei šeimos
žaislai yra tik pavieniai atve nariai ar vaikų prižiūrėtojai
jai žaislų gamyboje, ar 90-jų nesielgia atsakingai. Taip pat
metų žaislai yra nesaugūs? vaikus reikia mokyti būti at
Štai keletas paskutiniu laiku sargiais. Didžiausias žaislų
girdimų įspėjimų apie nesau gamintojų ir jų stebėtojų rū
gius vaikų žaislus.
pestis yra tai, kad tėvai nes
1. Kai koks tuzinas populia kaito įspėjančių užrašų, nors
rių lėlių, vadinamų „Cabbage jie sutinka, kad dalis kaltės
Patch Kids Snacktime" pra yra sunkiai suprantamuose
dėjo ^valgyti" jomis žaidžian žaislo paaiškinimo lapeliuose
čių vaikų plaukus ir pirš bei nurodymuose, kaip žaislą
telius, Mattel žaislų gaminimo sudėti ir jį naudoti. Kai kurie
bendrove išėmė tas lėles iš žaislų gamintojai stengiasi,
kad kuo mažiau tėvams reiktų
krautuvių.
2. Playskool. kita žaislų ga dirbti, sudedant žaislus. Spe
minimo bendrovė, pasiūlė pa cialistai sako, nors įspėjimai
keisti dalis 280.000 aukštų yra aiškūs ir'didelėmis rai
kėdačių 'highchairs) dėl to, dėmis išspausdinti, daugumas
kad plastikinis, vaiką prilai tėvų jų neskaito. Jie sako, kad
kantis skersinis (bar) neti tėvai visada skuba, sunku jų
kėtai atšoko ir apie 40 vaikų dėmesį atkreipti į šią prob
lemą.
del to nukrito ant grindų.
3. Kai mažutes Tonka Soft
Taip pat dažnai tėvai ar
Walkin automobiliukų ratų seneliai atmeta amžiaus reko
stetariėtės pradėjo atsiskirti mendacijas, nes galvoja, kad
nuo ašių ir sudarė pavojų, kad jų vaikas ar vaikaitis yra gu
vaikas ją įsikiš į burną ir dresnis, negu jo bendraamžiai,
užsprings. Tonka — žaislų ga arba, kad jis „pripras" prie
mykla atšaukė 1 milijoną tų žaislo. Bet vaiko koordinacija
mažų automobiliukų bei sunk- ar pirštelio dydis ne visada
vežimėlių.
eina ranka rankon su jo inte
Atstovai iš Toy Manufactu- lektualiniu išsivystymu. Dėl
rers Association vartotojų gru to vaikas gali nusivilti žaislu
pės ir valdžios įstaigos sutin ar net juo žaisdamas susi
ka, kad daugumas žaislų ir ki žeisti. Pažiūrėkime į vienos
tokiu gaminių vaikams yra motinos iš Westport, Conn. at
saugesni negu bet kada, nes vejį. Ji ieškojo vietinėje Toys
dabar daug griežčiau reikalau J I " Us krautuvėje žaislų vai
jama juos gaminti saugesnius, kams ir tuo pačiu metu
o žaislų pramonė vertina gerą stengėsi nepaleisti iš akių
vardą ir reklamą, kurią duoda savo judrių vaikučių: 4 metų
saugūs žaislai.
Tomuko ir 7 metų Jonuko.
Didžiausias pavojus šiandie Taip užsiėmusi vaikų prie
ną vaikams yra nepakankama žiūra, mama ne visada turi
jų priežiūra ir nekreipimas laiko perskaityti žaislų paaiš
dėmesio į žaislų etiketes, nu kinimus. Ji dar nusiskundė,
rodančias kokio amžiaus vai kad tų paaiškinimų reikia ge
kams žaislas tinka. National rai ieškoti. Ji parodė į piratų
Safe Kits Campaign sako, kad žaidimo dėžę, kurioje įspėji
1995 metais apie 12.000 vai mas — paaiškinimas buvo
kų, jaunesnių negu 14 metų, žemutiniame dėžės kampe ir
buvo nuvežti į greitosios pa beveik nematomas, nes para
galbos skyrių ligoninėse dėl šytas mėlyna spalva, kaip ir
sužeidimų, patirtų žaidžiant pati dėžė. O įspėjimas apie
su žaislais. Daugumas tų su vaiko amžiaus tinkamumą
žeidimu įvyko todėl, kad žais žaislui buvo kitame kampe ir
lai buvo netinkami ar netin mažesnis negu 1/4 colio. Ji
kamai vartojami. Pvz.. vaikui pagaliau nutarė vadovautis
važiuojant triratuku per arti savo pačios nuovoka, peržiū
šaligatvio krašto, t n r a t u k a s rėdama plastika apdengtas
apsivertė. Nelaimė atsitiko ne mažytes figūrėles. Jos atrodė
del nesaugaus triratuko, bet saugios, ir ji žaidimą nusipir
del vaiko neatsargumo — dėl ko.
to. kad važiavo per arti
Consumer Product Safety
krašto. Žaislai yra išbandomi Commission ir National Safe
ir tikrinami grupių, pvz., Con- Kids Campaingn duoda tė
sumer Product Safety Com- vams šiuos patarimus:
mission. Daromi įvairūs ban
1. atkreipkite dėmesį, kad
dymai su žaislais, vadinami žaislas būtų tvirtai padarytas,
„use and abuse": pakartotinai net perkant ir labai brangius
metant žaislą 4 pėdas žemyn, žaislus. Žiūrėkite, kad žaislo
ar stengiantis traukiant patik akys, sagos ir kaspinai batų
rinti, ar mažos žaislo dalys ne gerai pritvirtinti;
nukrinta. Jei žaislas mėto
2. jei žaislas greitai sumas, stumdomas, traukiamas gnūna namuose, ar atrodo
sulūžta, tos rūšies žaislo ne pavojingas, praneškite Consugali krautuvėse pardavinėti.
m i r Product Safety Comnus-

tas — jūsų dieta yra labai
sveika.
O jei norite gerti kokią košę.
tai specialistai pataria su
maišyti „Carnation
Instant
Breakfast" miltelius su liesu
pienu. Šis mišinys turi nedaug
riebalų ir kalorijų, bet turi
kitų. žmogui reikalingų, mais
to dalių. O d a r geriau maisto
specialistai p a t a r i a pačiam pa
sidaryti labai maistingą ir
skanią košę; paimkite lieso
pieno puodelį, bananą, braš
kių, viską gerai išplakti, įdė
j u s į „Blenderį", paskaninti
galite su šokoladiniu sirupu,
ir turėsite maistingą, skanų.
gerą gėrimą. Ne viskas, kas
yra gražiai reklamuojama, yra
Shriner's ligoninėje kartu su „Lietuvos Vaikų vilties" atvežtu į Čikagą sveika ir žmogui tinkama. Yra
gydytis pacientu Robertu. Iš kairės: Ramute Stakenienė, Roberto mama, sakoma, kad žmogus yra toks,
jjail. sesuo Kathy, dr. John Lubicky ir Robertas.
kokį maistą vartoja. Norėdami
sion, tel. 800-638-2772;
kąsnį, ką suvalgote. J e i j ū s būti sveiki, ypač vyresnieji,
3. raiščiai, dirželiai ar įvai kiekvieną dieną valgote tris turi valgyti sveiką, natūralų
rios virvutės neturi būti ilges iki penkių k a r t ų daržoves, du maistą.
nės kaip 7 colių;
iki keturių — įvairių vaisių,
Ne viską, ką žiniasklaidoje
4. jei vaikas yra jaunesnis du — tris pieno produktus, du
įvairūs verslininkai reklamuo
negu 8 metų, nepirkite ašt tris k a r t u s proteinų — tai
ja, yra gerai ir sveika.
riais kampais ir elektrinių žuvis, mėsa ar pan. — ir bent
Naudotasi medžiaga iš „Get
žaislų, kurie gali įkaisti;
šešis k a r t u s įvairius grūdų
up and Go" 06.97.
5. priminkite vyresniems produktus, imate v i t a m i n u s
Birutė Jasaitienė
vaikams, kad laikytų žaislus, — „multivitamin". jūsų mais
kaip „Chemistry sets", ar „make up kits" atskirai nuo mažų
vaikų ir kūdikių žaislų;
6. reguliariai tikrinkite se
nus žaislus, ar nėra atply•
šimų, aštrių kampų, sulūžusių
Kviečia atsilankyti į jų naujai įrengtą ir praplėstą laidotuvių
dalių bei atsipalaidavusių pa
įstaigą, 9236 S. Roboto Rd. Hickory Hill», IL sekmadienį
puošimų.
birželio 29 d. tarp 12 ir 4 vaL p.p.
Žaislai turi būti vaikams
•
pritaikyti ir saugūs, kitaip,
Lankytojai bus pavaišinti, bus suteikta įvairi
užuot gero, jūs galite daug blo
informacija ir atsakyti klausimai apie mūsų paslaugas.
go vaikams padaryti.
•
Laukiame visų atvykstant pasisvečiuoti !
Naudotasi medžiaga iš „Chi
•
cago Tribūne", 1997.04.30.
A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir
Dėmesio ! Mūsų apylinkėje vyksta Roberts Road
festivalis, todėl prašome įvažiuoti į mūsų kiemą iš
Birutė Jasaitienė
vakarų pusės, Roberts Rd. ir 92 PL.

LACK IR S U N Ū S ,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAISTAS
DĖŽUTĖJE

Paskutiniu laiku yra labai
reklamuojamas maistas dėžu
tėse. Sakoma, kad jis turi
viską, ko žmogui reikia; visus
vitaminus, proteinus, minera
lus, riebalus ir t.t. Televizijos
reklamose matome vyresnius
žmones geriančius šį maistą,
gyvenančius sveikai ir ilgai.
Vyresni žmonės gyvena vie
ni, nenori ir nemato reikalo
tik sau gamintis maisto. Pietų
metu patikrina šaldytuvą, pa
žiūri, kas jame yra — viskas
atrodo neskanu ir dažnai pasi
tenkina, užkandę keliais sau
sainiais. Arba visai nieko ne
valgo. Todėl suaugę vaikai,
matydami reklamoje pasako
jant apie tokį gerą maistą
dėžutėje, kuriame yra viskas,
ko žmogui reikia geram maitinimuisi, siūlo savo vyresnio
amžiaus tėvams jį valgyti —
gerti. Ir džiaugiasi, kad jų
tėvai sveikai maitinasi. Bet ar
taip yra?
Betsy Kurleto R.D. (dietitian) maisto specialistė iš Beumont ligoninės Royal Oak. MI,
kur yra parašiusi knygas apie
gerą mitybą sako, kad sveiki
žmonės turi valgyti natūralų
maistą. Norėdamas būti svei
kas, žmogus turi valgyti gerai
išbalansuotą, įvairias maisto
rūšis turintį, maistą ir dar
imti vitaminus. To užtenka
sveikam žmogui.
Daug vyresnių žmonių yra
susirūpinę, kad jų maiste nėra
užtenkamai vitaminų, mine
ralų ar kitų, žmogui reika
lingų, maisto dalių. Maistas
dėžutėse, medicinos terminu
vadinamas „enteral" maistu,
buvo ir yra taikomas žmo
nėms, kurie negali valgyti nor
malaus maisto. Pagal Ameri
can Pharmaceutical Association's Handbook of Nonprescription
Drugs",
„enteral"
maistas arba maistas iš dėžu
tės negali pakeisti natūralaus
maisto.
Toje dėžutėje esančioje ko
šėje yra daug daugiau riebalų
ir kalorijų, negu normaliam
žmogui reikia. Maisto specia
listai pataria, kad vieną savai
tę vestumėte savo valgio die
norašti Užrašykite kiekvieną
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IX Pasaulio
Lietuvių Jaunimo
Kongresas
Liepos 18 - 27 - Cape Cod, MA
Savaitgaliniai
Penktd.. šeštd.. sekmd.

$195°°
Banketas vyks

Tara Hayannis Hotel & Resort
Bilietai - $ 4 5 " - Stalas (10 asmenų) - S400;*
Informacijai prašome skambint:
Žara Bielkus - (617) 731-2269 iki liepos 18 d.

IX PLJK • PO Box 283 • Manhasset. N Y 11030
(516) 358-6103 • pljk@earthlink.net
http://home.earthlink.net/~pljk
Čekius rašyti ..IX World Luhuanian Youth Congres*" vardu

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

D ; rectori of Eudeik:s Funerai Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING 8URIALS AND SHiPMENT TO UTHUANIA

4 3 3 0 So. California
D a r b š č i a i ir mielai n a r e i

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

A.tA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI

1-773-523-0440

m i r u s , jos d u k r a i A L E I K Ė Ž E L I E N E I , šeimai, gi
m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s nuoširdžiausią užuojautą
reiškia

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
H I C K O R Y HILLS 9236 S. R O B E R T S R O A D

Panevėžiečių

klubas

MARQL'ETTE P A R K 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES
A.tA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI
iškeliavus n e g r į ž t a m a i , skaudžios n e t e k t i e s ir
širdgėlos p a l i e s t u s d u k r ą ALĘ K E Ž E L I E N Ę , žentą
ALGIMANTĄ, a n ū k ę Ž I B U T E KĖŽELYTE-GOVVER
s u šeima, a n ū k ą ROBERTĄ ir močiutę BRONĘ
K E Ž E L I E N Ę bei k i t u s liūdinčius gimines J A V ir Lie
tuvoje, gi;;ai užjaučiančiomis širdimis j u n g i a m ė s prie
J ū s ų skausmo.
Nijolė ir Arnoldas
Voketaičiai
Uršulė ir Jonas
Balskai

1-708-430-5700
P E T K U S & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQL'ETTE PARK 2533 VV. 71 ST
CICERO 5940 VV. 35 ST.
LEMON'T 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
N'ATIONVVIDETOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

A.tA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI
ž e m ė s k e s o n e u ž b a i g u s , mielai d u k r a i A L E I , jos vy
r u i A L G I M A N T U I KĖŽELIAMS bei jų šeimai ir artim i e s i e m s -eiškia gilią užuojautą.
Jūrate Virginija, Jonas
ir Jonas
Dainauskai

Rimvydas

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

1-708-652-5245
Šviesios t " m i n t i e s

GAIDAS-PALOS

A.+A.
ANTANINAI BALEIŠIENEI

FUNERAL H O M E
"Chicagoland's

m i r u s , jo> m y l i m a i d u k r a i ALEI K Ė Ž E L I E N E I . žen
t u i A L G I M A N T U I , a n ū k a m s ROBERTUI ir ŽIBU
T E I bei a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e nuoširdžiausią užuo
jautą.
Janina
Jakševičienė
Birutė ir Juozas
Briedžiai

Finest Funerai Service'

PALOS HILLS
11028 S. Southwest Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

David Gaidas J r

1-708-974-4410
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvių
Pranciškiečių
seselių d e i m a n t i n i s — 75
metų — jubiliejus bus šven
čiamas birželio 29 d., sekma
dienį, Nekalto M. Marijos
Prasidėjimo parapijoje, Brighton Parke. Iškilmingo sukak
tuvių pokylio metu seselės pa
gerbs Oną Paukštą, buvusią
ilgametę apskrities vicepirmi
ninkę, o vėliau Garbės vicepirm.. ir kun. Joną Kuzinską,
Dvasios vadą. Daugiau infor
Keliaukime į gamtą! Vy macijų apie šią šventę bus
resniųjų
lietuvių
centras skelbiama ateinančią savaitę.
kviečia pasivaikščioti Morton
Lack & Sons laidotuvių
Arboretum parke birželio 27
d., penktadienį. Autobusas koplyčia, esanti 9236 S. Ronuo ..Seklyčios" išvyks 9 vai. berts Rd., Hickory Hills, IL,
r., o sugrįš 4 vai. p.p. Informa birželio 29 d., sekmadienį, nuo
cijas teikia ir kelionei rezerva 12 vai. iki 4 vai. p.p., kviečia
cijas priima tel. 773-476-2655 visuomenę aplankyti koplyčios
arba asmeniškai atvykus į patalpas, kurios yra naujai re
montuotos, padidintos ir pa
..Seklyčią".
gražintos. Bus galima klausti
Birželio 18 d., T. mari klausimus apie patarnavimus
jonų vienuolyno patalpose laidotuvių metu, gauti infor
susirinkę „Draugo" bičiu macinių leidinėlių. Lankytojai
liai kone visą dieną plušo, kol bus pavaišinti. Prašoma auto
koplyčios
išsiuntė laiškus ir laimėjimų mobilius statyti
knygeles visiems mūsų skaity aikštėje, įvažiuojant iš vaka
tojams. Jie nuoširdžiai prašo, rinės Roberts Road ir 92nd
kad. gavę laiškelį, automa Place pusės.
tiškai nešvystelėtumėte į at
matas, o užpildytumėte bilie
Amerikos Lietuvių Tary
tėlių šakneles 'visas!) ir su sa bos fondo naujoji pirmininkė
vo auka grąžintumėte ,.Drau Matilda Marcinkienė šias pa
go" administracijai. Laiškus reigas perėmė iš Evelynos
siuntė: Antanas Valavičius, Oželienės birželio 19 d. įvy
Viktorija Valavičienė, Sofija kusiame posėdyje. Numatyta,
Piemene. Ona Gradinskienė, kad rugsėjo 1 d„ rotacijos ei
Adolfas Dirgėla. Danutė Jako- ga. E. Oželienė iš M. Marcink
vickiene. Algis Čepėnas, Kazi ienės perims ALTo Čikagos
mieras Rožanskas, Vacys Ja- skyriaus pirmininkės parei
kovickas, Vaclovas Momkus, gas, kurias ji eina jau treti
Antanas Paužuolis. Mindau metai, ir ne pirmą kartą. E.
gas Baukus, Olimpija Bau- Oželienė, ilgametė ir dabar
kiene. Lėle Sodeikienė, Rai tinė Lietuvos Vyčių pirmi
mondas Rimkus, Marija Re- ninkė, ir toliau ALTo valdy
mienė. Mikalina Bikulčienė. boje atstovaus šiai veikliai
Visiems jiems „Draugas" nuo Amerikos lietuvių katalikų
širdžiausiai dėkingas!
vyrų bei moterų organizacijai.
Joninės bus linksmai
švenčiamos Pasaulio lietuvių
„Draugo" š v e n t ė gamto
centre šiandien, šeštadienį, je, kaip kiekvienais metais,
birželio 21 d. Joniniškas link rengiama ir šiais — rugpjūčio
smybes rengia Čikagos Lietu 3 d.. sekmadienį. Galbūt apie
vių kultūros klubas „Baltija". pačią šventę dar per anksti
Kadangi šventė tęsis iki vė kalbėti, bet tikrai ne per anks
lumos (kaip kitaip būtų gali ti paprašyti, kad mielieji
ma uždegti Joninių laužus?), mūsų skaitytojai paaukotų lai
tai visi dar gali nuvažiuoti, mikių, kurie taip paįvairina
pasižmonėti ir linksmai laiką šventę ir pradžiugina laimė
praleisti. Per šilta sėdėti na tojus. Jeigu turite gražių laimie ant sofos, keliaukite į mikiukų. atvežkite į „Draugo"
gražią PLC gamtą, atsigai administracijos raštinę darbo
vinkite siela ir kūnu.
dienomis.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 25
d., trečiadienį. 2 vai. p.p., bus
dainų popiete su muz. Faustu
Strolia. Po to visi galės laimes
pažvejoti ..laimes šulinyje",
bendrai papietauti, padrau
gauti, kaip visais laikais, kai
geri kaimynai ir bičiuliai susi
rinkdavo sodybos seklyčioje.
Maloniai visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite!

Šį vakarą, birželio 21 d..
tarp 6 ir 8 vai. vak.. Amerikos
Lietuvių advokatų sąjunga
Lithuanian American Bar Association — LABAS1 ir John
Marshall Law School pagerbs
Atstovų rūmų narį Bobby
Rush. paskelbę jį pasižymėju
siu metų žmogumi, už jo nuo
latinę paramą Lietuvai ir
Amerikos lietuviams.

Čikagos lietuviai, kurie
gauna šeštadieninį „Draugą"
anksti, dar spės perskaityti ir
nuvažiuoti į Chicago Contemporary Art muziejų. 220 E.
Chicago. Ave, miesto centre,
kur birželio 21 d., 3:30 vai.
p.p. pasirodys Lietuvos Vyčių
tautinių šokių šokėjai muzie
jaus ruošto Vidurvasario fes
tivalio uždarymo programoje.

IŠKELIAVO KNYGOS
Birželio 17 d. jau devintasis
knygomis pripildytas talpintuvas. suorganizuotas Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro
pirmininko prof. dr. Jono Rač
kausko, iš Jaunimo centro
Čikagoje pajudėjo Vilniaus
link. Per 960 dėžių su 45,000
svarų knygų pakrovė pirmi
ninko sutelktas 21 savanoris.
Tai buvo vietiniai LTSC rė
mėjai ir talkininkai bei moks
lininkai bendradarbiai iš Lie
tuvos. Didžiulė siunta turėtų
pasiekti Lietuvos Martyno
Mažvydo biblioteką apie liepos
14 d.
Anot prof. dr. Račkausko,
didžiuma suaukotų knygų ski
riama Mažvydo bibliotekai,
kuri vienintelė krašte yra tie
siogiai prieinama visiems gy
ventojams. Ji paskirstys įvai
rioms kitoms bibliotekoms
tuos leidinius, kurių jau turi
užtektinai. Dalis knygų buvo
aukotojų adresuotos tiesiog jų
nurodytoms bibliotekoms; šie
siuntiniai adresatus visame
krašte iš Vilniaus pasieks tru
putį vėliau. Šių laimingųjų
bibliotekų skaičius viršija 60,
nuo Kauno Aukštesniosios
Ekonomikos Mokyklos iki Pramedžiavos kaimo bibliotekos
Raseinių rajone.
LTSC pastangomis, su šia
siunta Lietuvos bibliotekų rin
kiniai jau bus praturtinti per
400,000 svarų knygų ir kitų
leidinių.
Šio talpintuvo persiuntimo
išlaidų (apie 6,000 dol.) po
trečdalį padengė: Atviros Lie
tuvos fondas, Mažvydo biblio
teka ir pats Lituanistikos tyri
mo ir studijų centras su savo
rėmėjų bei specifiškai adre
suotų dėžių siuntėjų pagalba.
Pirmininkas dėkojo „šių lai
kų knygnešiams", kurie auko
jo savo laiką ir jėgas, jam
padėdami didžiulius knygų
dėžių „kalnus" pergabenti iš
Jaunimo centro vestibiulio į
gatvėje stovėjusi talpintuvą.
Knygų dėžes krovė: Kazys
Šablevičius, Ričardas Spitrys,
Ričardas ir Stasė Petersonai,
Skirmantė Miglinienė, Danutė
Petrulytė, Aliucija Orentaitė,
Kazys Skaisgirys, Jonas Paronis, Antanas Paužuolis, Virgi
lijus Krapauskas, Genutė Jckubaitytė, dr. Jonas Dautaras,
Dalius Dunda, Kazys Rožans
kas, Clemente Dedela, Romas
Lakavičius, Vladas Nikonovas, Tomas Šakenis, Algis Žičius ir pats LTSC pirminin
kas, prof. dr. Jonas Rač
kauskas.
Arza
ALGIMANTAS KEZYS
LIETUVON VEŽA SAVO
MOTERIS

x Prie* užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casimir Memorialą, 3914 W. l l l t h
St. Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydį ir
1.1 Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžimus. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Linja ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 312-233-6335.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir
prieinamais
nuošimčiais.
Kreipkitės į Mutual Federal
Savings, 2212 West Cermak
Road. Tel. (312) 847-7747.
(sk)

Ateitininkų namuose, Lemonie. susitikę (iš kairės): Ona Abrumaitiene, ses Daiva Kuzmickaite. Marija Re
linėm-. se». Stase. V-eitininkų federacijos vadas .Juozas PolikaiUs ir nuolatinis lietuviškus veiklos rėmėjas prel
dr Juozas Prunskis
^^_^^^__^^^_^___^____^_^_^^__^^^^^_^_^__^

ryta ir Šiaulių da:lės galerijoje
Šiauliuose (Vilniaus gt. 245)
birželio 27 d. Rugpjūčio mė
nesį paroda bus perkelta į
Rygą, Latvijoje.
Prieš važiuojant į Lietuvą,
fotomenininko
paklausėme,
kaip jis susidomėjo moterimis.
Pasirodo, kad tai nėra pirma
sis A. Kezio dėmesys „mote
riškai tematikai." 1993 metų
gruodžio mėnesį „Čiurlionio"
galerijoje jis buvo surengęs
parodą, pavadintą „Giesmių
giesmė". Toje parodoje jis buvo
išstatęs Šv. Rašto romantinės
meilės aprašymų iš Senojo
Testamento knygos — „Gies
mių giesmės" iliustracijas, ku
riose jis žvelgė į „uždrausto
vaisiaus" tematiką.
„Šioje parodoje pateikiu foto
grafijų ese apie moterį, bandy
damas spėti jos grožio mįslę.
Nekreipiu dėmesio į išorinio
moters grožio įspūdį, daugelio
laikoma esminiu. Jaunystė —
greitai praeinantis fenomenas;
puiki kosmetika, šaunūs rūbai
— dažnai slepia visai ką kita.
Drįsčiau spėti, kad tikrasis
moters grožis slepiasi jos
akyse, akys — tai asmenybė,
tikroji būtis".
Šią savo filosofiją A. Kezys
plačiai dėsto jau išspaus
dintame parodos Vilniaus
„Vartų" galerijoje (ji bus pa
kartota ir Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte, IL 1997 m.
lapkričio 26 d. 1998 m. sausio
11 d.) kataloge.
Taip pat panašios mintys su
daugybe meniškų nuotraukų
telpa ir šiomis dienomis iš
spaudos išėjusiose dviejose A
Kezio knygose „Moteris" (lie
tuviškai) ir „Woman" (ang
liškai). Tai didelio formato (albuminio),
222
puslapius
turintieji leidiniai, šiuose lei
diniuose jo modeliai yra įvar
dinti tik vardais: Loreta, Jū
ratė, Rima, Marija. Justė,
Odeta, Margarita, Rasa. Ieva,
Audra, Justina, Sonata, Lau
ra, Daiva. Kiekvienai jų pa
švęsta nemažai puslapių.
Dailės, o ypač fotografijos,
mėgėjams ši knyga apie mote
ris yra gera dovana įvairiomis
progomis. Ji gaunama „Ga
lerijoje", 431 Wisconsin Ave.,
Sticknye, IL 60402. Kaina 35
dol.
Palydint fotomenininką Al
gimantą Kezį su savo nauja
paroda ir knygomis į tėvynę,
norime palinkėti jam geros
sėkmės ten, tikintis, jog iš ten
šis energingas kūrėjas par
siveš medžiagos ateities paro
doms bei leidiniams.
E. Šulaitit

Jau nuo 1983-jų metų Lietu
voje yra rengiamos fotomeni
ninko Algimanto Kezio foto
parodos. Ypač nuo 1995 m. jis
jau pastoviai su savo darbais
pasirodo tėvynėje, kur, po
1985 m. Čikagoje išėjusios jo
knygos — „Lithuania Through
the Wall" (J-ietuva pro plyšį"),
sovietinė valdžia jam ten buvo
uždraudusi lankytis.
Tačiau dabar, santvarkai
pasikeitus, A. Kezys vėl gali
ten laisvai važinėti, rengti
savo parodas ir fotografuoti ne
„pro plyšį". Todėl 1995-siais jis
ten buvo surengęs net dvi
savo parodas Viena tų parodų
turėjo net simbolinį vardą.
„Grįžtančiųjų paukščių preliu
dijos". Pernai jis ten buvo
išstatęs savo miestovaizdžius
— architektūrines kompozici
jas, šiemet Į tėvynę jis lei
džiasi su gyvu objektu — mo
terų fotografijomis.
Švč. M. Marijos Gimimo
Naujausia paroda apie mote
ris bus atidaryta „Vartų" ga parapijos susirinkimas šau
lerijoje Vilniuje (Vilniaus gt. kiamas birželio 27 d., penkta
dienį, 6 vai. vak., parapijos
Illinois guN»m;i*iir..r..-- .j; Rdinr r i n k i m e Uiutimųtrrupiu >.m ias.kla.de* 39) birželio 24 d. ir tęsis iki
sporto
salėje. Visi kviečiami
darbuotoju pagerbime d >-..ivn i.ir;> mtu .? k:ur.'s .Juo/as ?v£as ir Jiepos VŽ d Panaši paroda, pa
dalyvauti
ir pasikalbėti svar
'.•tuttrr
.iv
r.
•_•i
*;ir*Tr..it<>r.um
-Jn.
Kdjjar
pildyta
kitais
darbais
iš
jo
Prane Slutiene Čiajieni
Ni.tr Indre* Tijūneliene*
ankstesnių parodų, bus atida biais reikalais.

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 W. 93rd Strmmt
Chicmgo, IL 60929
Tml.
773-585-9500

STAMBI PRELATO JUOZO
PRUNSKIO DOVANA
Prieš metus Draugo fondo
aukščiausio laipsnio garbės
narys prelatas dr. Juozas
Prunskis
Draugo
fondui
įteikė 10,000 dolerių, su są
lyga, kad kas metai šios su
mos investavimo prieauglis
būtų paskirstomas dienraščio
„Draugo" bendradarbių pre
mijoms. Šios sumos investavi
mas per penkerius 1996 m.
mėnesius atnešė 900 dol. Prie
jų iš Draugo fondo pridėjus
šimtinę, 1996 metų tūkstan
tinė buvo padalinta šešiems
„Draugo"
bendradarbiams.
Šios premijos po 200 dol. ir po
100 dol. buvo „Draugo" vyr. re
daktorės Danutės Bindokienės
įteiktos laimėtojams „Draugo"
koncerto metu gegužės 3 d.
Jaunimo centre Čikagoje. Pre
mijas gavo: Birutė Jasaitienė,
Aldona Šmulkštienė (premiją
paaukojo Draugo fondui), Juo
zas Plačas, Vladas Bacevičius,
Regina Juškaitė ir Ignas Me
džiukas.
Šių metų birželio 18 d. pre
latas dr. Juozas Prunskis įtei
kė Broniui Juodeliui, Draugo
fondo tarybos pirmininkui
antrąją 10,000 dolerių sumą,
kad jos investavimų prieauglis
Draugo fonde kas metai būtų
skirstomas dienraščio „Drau
go" platintojų premijoms ir
naujų prenumeratų subsidi
joms Lietuvoje ir išeivijoje.
Prelato dr. Juozo Prunskio
„Draugo" platintojų premijų ir
subsidijų administravimas pa
vedamas „Draugo" leidėjams
— Lithuanian Catholic Press
Society valdybai, kuri kiek
vienų metų sausio mėnesio ga
le, gavusi informaciją iš Drau
go fondo, skirstytų praėjusių
metų 10,000 dolerių investavi
mo prieauglį valdybos nusta
tytoms „Draugo" platintojų
premijoms ir subsidijoms,
išmokėjimus atliekant Draugo
fondui sutartu laiku.
Draugo fondas nepaprastai
dėkoja prelatui dr. Juozui
Prunskiui už taip didelę finan
sinę paramą „Draugui", tą at
liekant per Draugo fondą, jo
iki šiol labai sėkmingą inves
tavimų programą, kuriai va
dovauja Jonas Vaznelis su in
vestavimų komisija. Prelatas
dr. Juozas Prunskis premijas
parūpino ne tik „Draugo" ben
dradarbiams, bet ir platinto
jams.
Draugo fondui belieka suor
ganizuoti kažkokias premijas
naujų Draugo fondo narių
teikėjams, kad visi „Draugo"
prenumeratoriai ir skaitytojai

būtų Draugo fondo nariai bei
rėmėjai. Čia labai gera proga
pasidarbuoti Draugo fondo
įgaliotiniams mūsų lietuviš
kuose telkiniuose.
BrJ.
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x Vladas Jomantas, Detroit MI, ir Danutė ir J u o z a s
Doveiniai iš Clinton Township, MI, kiekvienas atsiuntė
po $150 — tai nauji Lietuvos
našlaičių globėjai. Našlaičių
vardu dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos" kmitetaa,
2711 W. 71 Sk, Chicago IL
60629.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Lietuvoje ir toliau daugėja
moksleivių ir studentų, šių
mokslo metų pradžioje Lietu
vos bendro lavinimo, profe
sines, aukštesniąsias ir aukš
tąsias mokyklas lankė per 688
tūkst. vaikų bei jaunuolių, o
tai yra 23 tūkst. daugiau nei
praėjusiais mokslo metais".
Pinigai ir siuntiniai į Lie
tuvą.
Maisto
siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St^
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)
x „Saulute", būrelis Lietu
vos našlačiams, seneliams bei
invalidams remti, Daytona
Beach, FL skyrius, dėkoja au
kojusiems: Juozui Ližaičiui už
$500 — auką Kybartų inter
natui ir Stef. Radzevičiūtei
$100 — auką studentų val
gyklai.
(sk)
x Pats pigiausias telefo
ninis ryšis su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBERLINK. Minutė į Lietuvą tik
62 centai kada beskambintumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų.
Informacija lietuviškai 708386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio imtinai nuo 4
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLINK.
(sk)
x Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. S E C U R n v
kortelę, vairavimo leidimą
(driver's license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, tel.
1-708-246-8241,
(sk)

x PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
SU, Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis.
(sk)
x Dėmesio radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS praneša, kad WNDZ
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michigan ar Wisconsin valstijose,
kurie iki šiol turėjo sunkumų
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo
pirmadienio iki sekmadienio
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
WNDZ. Informacinės radijo
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė
VERSME, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis YAJRAS — tai tikrasis Lietuvos
bei išeivijos veidrodis. Lithua
nian New8 Radio, PO Box
1161, Oak Park, IL 60304.
Red. tel. 708-386-0556.
(sk)

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje
naudojamos PAL sistemos į
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į LNTERVTDEO 3533 S. Archer Ave.,
Chicago, IL 60609. Tel. 773927-9091. Sav. Petras Ber
notas.
i
(sk)
x Baltic Monumentą, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago,
IL. Tel. (773) 476-2882, Visų
rūšių paminklai, žemiausios
kainos, geriausiomis sąlygo
mis.
(sk)
x Automobilio, namu 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)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPtNAS
6436 S. Pulattu Rd., Chicago, IL 60629
(1II bl i Suurt nuo Salzeko muziejau*)
Tel.: 773-582-4500
14325 S Bell Rd . Lockport, IL60441
Tel 70S-301-4866
Valandos pagal susitarimą.
Advokatas Jonas Cibaitis
Civilinės ir kriminalines bylos
6247 S. Kedzie A vemie
Chicago, IL 60629
Tel. T»773-776-8700
Dartro vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Settad 9 v r iki 1 vai p.p
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 773-284-0100
Valandos pa&al tusitanma

