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Vokietijoje dar kartą buvo
patvirtintas Lietuvos ryžtas
įstoti i ES
Vilnius, liepos 18 d. (BNS)
— Europos reikalų ministrė
Laima Andrikienė
penkta
dienį atkreipė Vokietijos pa
reigūnų dėmesį į netikslumus,
esančius Europos Komisijos
išvadose dėl valstybių kandi
dačių pasirengimo deryboms
su Europos Sąjunga.
Penktadienį Vokietijoje mi
nistrė susitiko s u Vokietijos
užsienio reikalų ministerijos
valstybės m i n i s t r u
Werner
Hoyer ir ekonomikos ministe
rijos parlamentiniu sekreto
riumi Heinrich Kolb.
Aptariant Lietuvos pasiren
gimą pradėti derybas su ES,
kai kurie a u k š t i Vokietijos pa
reigūnai pastebėjo, kad EK

Ministrė taip pat prašė pa
remti šį Lietuvos siekį, at
k r e i p d a m a dėmesį, kad Vo
kietija yra didžiausias iš ES
valstybių Lietuvos prekybos
bendradarbis.

Lietuva dar turi laiko
„pasitempti" kelyje \ ES
gos vadovų susitikimo veiks
ryžtingai, siekdama, kad dery
boms būtų k a r t u pakviestos
visos norinčios valstybės.
H. Schmiegeliowas pabrėžė,
kad Lietuvos vyriausybė turi
neginčijamą teisę pasirinkti
savo įtikinėjimų taktiką ir
siekti pakeisti Lietuvai nepa
lankią Europos Komisijos nuo
monę. . J ū s turite pateikti apie
save duomenis, kurių nepas
tebėjo, o gal ir neprivalėjo ak
centuoti Komisija — pavyz
džiui, geopolitinės padėties
išskirtinumą", sakė jis.
E S ambasadorius atsisakė
spėlioti, a r gali tikslo pasiekti
tokios Lietuvos
pastangos.
Tačiau jis pabrėžė, kad vienin
go derybų starto visoms E S
k a n d i d a t ė m s planą palaiko ir
kai kurios E S narės.

Nuotr.: Vašingtone susitiko aktvviai Lietuvos labui dirban-ys — (iš kairės) Asta Banionytė, JAV LB atstove
Vašingtone, JAV senatorius Richard Durbin iD-IL) ir Sa«l: is Anužis, LB Lansingo apylinkės pirmininkas.

Valdo Adamkaus rinkimų štabas
ieškos pusės milijono rėmėjų
V i l n i u s , liepos 18 d. (BNS)
— Prezidento rinkimuose kan
didatuoti ketinančio Valdo
Adamkaus rinkimų štabas
rengia pilietinę akcija, kad su
rinktų daugiau nei 500,000
Lietuvos piliečių parašų, rei
kalaujant, kad V. Adamkaus
būtų įregistruotas kandidatu į
Lietuvos prezidentus.
Pradedant
V. Adamkaus
kandidatūrą remiančiai Cen
tro sąjungai, kitoms organi
zacijoms
bei
savanoriams,
štabas ketina parašus surinkti
per porą savaičių — nuo
rugpjūčio 25-osios iki rugsėjo
10-osios.
„Tai yra pilietinė akcija, ku
rios pasekmė bus politinis ar
gumentas, kad į piliečių valią
ir balsą turi būti atsižvelgta",
sakė V. Adamkaus rinkimų
štabo vadovas. Centro sąjun
gos pirmininko pavaduotojas
Vidmantas Staniulis.
Jis pabrėžė, kad parimsian
tys šią akciją žmones kartu
pasisakys už visų piliečių ly
gias teises kandidatuoti prezi
dento rinkimuose.
Vyriausioji rinkimų komisija
yra pareiškusi, kad V. Adam
kaus tinkamumą kandidatuoti
ji svarstytų tik prasidėjus ofi
cialiai rinkimų kampanijai.
Centro sąjunga pavasarį du
kartus nesėkmingai Seime
siūlė Konstitucijos pataisa,
kuria būtų panaikintas 3
metų gyvenimo Lietuvoje rei
kalavimas kandidatui į prezi
dentus. Tačiau, tam neprita
rus daugumą Seime turin-

Rimantas Smetona saugos
Lietuvą nuo Europos Sąjungos
Vilnius, liepos 18 d. (BNS)
—
Lietuvos
euroskeptikų
judėjimo įkūrėjas Rimantas
Smetona mano, kad jį finan
siškai parems Lietuvos pra
moninkai ir gamintojai, nes
tik jis iš galimų kandidatų į
prezidentus žada ginti jų tiks
lus ir apsaugoti lietuviškų
prekių rinką.
Spaudos
konferencijoje
penktadienį Seimo narys R.
Smetona pareiškė, kad jį
turėtų remti daugiau nei pusė
rinkėjų, k u r i e yra skeptiškai
nusiteikę Europos Sąjungos
atžvilgiu.
J i s informavo, kad pavyko
suburti 13 patarėjų komandą,
kurios sugalvotą
strategiją
įgyvendins k u r i a m a s rinkimų

naujienos

Vatikanas.
Popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į Rusijos
prezidentą Boris Jelcin. ragindamas panaikinti įstatymą ribo
jantį Katalikų Bažnyčios veiklą Rusijoje. Komunistų daugumos
valdoma Rusijos Dūma prieme įstatymą, apribojantį, kaip ja
me vadinamos, „svetimos" religijos. Dabar projektas bus svars
tomas Federacijos taryboje. Jei jis ir čia bus patvirtintas, įsta
tymas bus perduotas prezidentui. Projekte išskirtinis statusas
suteikiamas Rusijos Stačiatikių Bažnyčiai ir kitoms Rusijos
„tradicinėms" religijoms — budizmui, judaizmui ir islamui.
„Svetimos", religijos bus griežtai apribotos, negales turėti nuo
savybės ir kai kuriuo metu gali būti uždraustos viešai garbinti.
Laiške B. Jelcin popiežius teigia, jog tokia priemone „bus rim
tas grasinimas ne tik įprastinei Katalikų Bažnyčios veiklai, bet
ir jos išlikimui". Popiežius rašo esąs tikras, jog B. Jelcinas ..pa
šalins visas teisines ir administracines kliūtis, ribojančias dau
gybės Rusijos katalikų religinį gyvenimą".

Ministrė L. Andrikienė pa
tvirtino Lietuvos vyriausybes
ryžtą siekti, kad Lietuva būtų
pakviesta deryboms gruodžiu
mėnesį
Luxemburge
vyk
siančiame ES vadovų susiti
kime.

Vilnius, liepos 15 d. (BNS) sų politiniai laimėjimai būtų
— Seimo užsienio reikalų ko n u p ū s t i per vieną dieną, ir
miteto pirmininko pavaduoto mes p a t e k t u m e į politiškai
jas, socialdemokratas Riman nestabilių valstybių sąrašą",
tas Dagys nerimauja, kad pre pažymėjo R. Dagys.
zidento rinkimų kampanijos
J i s paragino visas politines
metu kai kurie k a n d i d a t a i „loš j ė g a s , ypač „rodančias dirb
euroskeptikų korta", o tai tinės opozicijos ir pozicijos
sulėtins įsijungimą į Vakarų priešiškumą", gerai apgalvoti
struktūras.
savo politinę taktiką.
Tačiau R. Dagys neįvardino,
R. Dagys įsitikinęs, kad di
kuriuos k a n d i d a t u s į prezi
dėjanti
priešprieša parlamen
dentus jis laiko euroskepti
te
kelia
vis
didesnį žmonių nu
kais. J i s tik užsiminė, kad jais
sivylimą,
o
tai,
jo nuomone, at
gali būti pagrindiniai kandi
veria
kelią
į
valdžią
bet ko
datai.
kiems demagogams.
Jis mano, kad jei Lietuvoje
„Aleksandr Lukašenko pa
euroskeptikai vykdys aktyvią
politiką, Seime kils „vidinė vyzdys turėtų visiems būti
priešprieša''. „Tuomet visi mū gera pamoka", pabrėžė jis.

Vilnius, liepos 18 d. (BNS)
— Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas Andrius Kubi
lius mano, kad Europos Komi
sijos dabar laukia
„labai
nedėkingas d a r b a s — rasti
reikšmingus s k i r t u m u s tarp
derybų pradžiai rekomenduo
tų 6 šalių ir už borto paliktųjų
valstybių".
A. Kubiliaus nuomone, skir
tumai tarp trijų Baltijos val
stybių yra tokie nežymūs, kad
„beviltiški" atrodo bet kokie
argumentai, mėginantys įro
dyti priešingai, pasakė jis
penktadienį priėmęs Europos
Sąjungos delegacijos Lietuvoje
vadovą Henriką
Schmiegeliovvą.
Seimo vicepirmininkas pa
brėžė, kad Lietuva iki gruo
džio mėnesio Europos Sąjun

Pasaulio

(Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAJC, ITAR-TASS. BelaPAN, RIA tinių
agentūrų pranešimais.

išvados pagrįstos ne tik objek
tyviais kandidačių vertinimo
kriterijais, bet ir t a m tikrais
politiniais motyvais, pranešė
Europos reikalų
ministerijos
a t s t o v a s spaudai.

P r i e š r i n k i m u s baiminamasi
„eurosleptikų" veiksmų
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štabas.
Toje pat spaudos konferenci
joje nacionaldemokratinio ju
dėjimo „Už
nepriklausomą
Lietuvą" valdybos pirminin
kas Stepas J a n u š o n i s pa
reiškė, kad vienintelis Lietu
vos vertas prezidentas yra R.
Smetona. „Tik jis išdrįs pasa
kyti, kad karalius nuogas — ir
vietinėms asmenybėms, besimatuojančioms šventųjų au
reoles, ir naują vergystę Lie Vilnius, liepos 14 d. (Kita1 l.i<-[x>«
tuvai kišantiems Vakarams", 13 d., sekmadienį, į Šiaulių vysku
teigė kandidato bendražygis.
piją iŠ Kauno atvyko pirmasis jos
P a t s R. Smetona „su malo vyskupas Eugenijus Bartulis
Gintaro Mačiulio nuotr : vysk
n u m u " sutiko prisiimti kai
kurių
politikų
priekaištus, E. Bartulis aukoja įvesdinimo sv
Mišias.
kad kritišką Europos Komisi
jos nuomonę apie Lietuvą be dento rinkimuose čia dalyvau
kita ko lėmė ir tai. jog prezi- ja euroskeptikas.

tiems konservate: ::v.s, buvo
neįmanoma pakei••• Konstitu
cijos.
V. Staniulis tikis . k;.d pasės
milijono ar daug:au piliečiu
nuomonės negali m a bus igno
ruoti, „kad ir kaip norėtųsi
valdžiai laikyti d'įprasmišką
situaciją". Jis pažymėjo, kad
numatyta surinkt toki skai
čių parašų, krris turėtu
„politinį svorį" Rinkimų štabo
vadovas pastebėjo, kad puse
milijono parašų būtų daugiau,
nei referendumui surengti rei
kalingų 300 tūkstančių
* J a u n ų j ų konservatorių
l y g a (JKL) penktadienį kon
servatorių partijos Kauno sky
riuje pristatė savo emblemą ir
kitus skiriamuosius ženklus.
Lietuvos jaunimo akcijų Ma
dride ir Helsinkyje pagrin
dinėms organizatorės JKL em
blema vaizduoja /mogų, su tri
spalve
stovinti
mėlyname
fone. Pasak lygos vicepirmi
ninko Andriai- Kupčinsko.
1993 m. pradeju-i savo veiklu.
J K L yra didžiausia Baltijos
valstybėse jaunimo organiza
cija, kuri vieni.ia daugiau nei
1,200 narių visoje Lietuvoje ir
turi 300 rėmėju iki 18 metų.
* L i e t u v a išleido ir iš
p l a t i n o užsien; e 200 mln.
JAV dolerių vertes 5- metu
trukmės eurool įgacijų emi
siją. Šie vyriau- bės vertybi
niai popieriai y; pirmoji Bal
tijos valstybėse šleista vieša
obligacijų emisiį , teigia „Lie
tuvos ryto" pri las „Vartai"
(07.10).
* Lietuvoje šiemet tikima
si prikulti apie - 6 mln. tonu
grūdų.

Besiruošian tiems
vykti į Lietuvą

Reikia taisyti
referendumo
įstatymą
Vilnius, liepos 16 d. 'Elta)
— Demokratų partijos tarybos
pirmininkas Saulius Peče
liūnas mano, jog artėjant
būsimiems
referendumams
del Lietuvos stojimo į Europos
Sąjungą ir NATO. būtina pa
keisti galiojantį referendumo
įstatymą.
Referendumo įstatymas nu
mato, jog nedalyvavę jame pi
liečiai yra priskiriami prie
esančiųjų prieš siūlomą nuos
tatą. Demokratu partija keti
na siūlyti įstatymo pataisą,
numatančią, kad balsai būtų
skaičiuojami nuo dalyvavusių
referendume rinkėjų
skai
čiaus, išlaikant reikalavimą,
jog jame dalyvautų ne mažiau
nei 50 proc. rinkėjų.
Sauliaus Pečeliūno teigimu,
tokia nuostata galioja dauge
lyje Europos Sąjungos valsty
bių.
P a l a n g o s k u r o r t o įkū
rėjų palikuoniui grafui Alfre
dui Tiškevičiui, šiuo metu
gyvenančiam Lenkijoje, su
teiktas Palangos garbės pi
liečio vardas. Iškilmės vyko
Tiškevičių rūmuose, kur da
bar įrengtas Gintaro muzie
jus. Nors Alfredas Tiškevičius
su žmona jau kelinti metai
vasaroja savo jaunystės mies
te Palangoje, jis sakė nenori
susigrąžinti nei tumų. nei
kitų tėvų turtų, kurie buvo na
cionalizuoti sovietinės okupa
cijos metais. -Tegu rūmai tar
nauja visai Lietuvai", sake
teisėtas jų paveldėtojas grafas
Alfredas Tiškevičius. Neoficia
liais duomenimis. Palangos
savivaldybė ketina jam pado
vanoti nedidelį vasarnamį.

Briuselis.
Rusija ir NATO, kilus nesutarimams del pirmi
ninkavimo, ketvirtadienį atidėjo pirmąjį Bendradarbiavimo Ta
rybos posėdį. Pagal gegužės mėnesį pasirašytą Bendradarbiavi
mo susitarimą, tarybos vadovybę turi sudaryti abiejų pusių
atstovai ir NATO generalinis sekretorius.
Londonas.
Didžiosios Britanijos Darbo partijos valdoma vy
riausybė ketvirtadienį patvirtino savo pasiryžimą suteikti Ško
tijos ir Welso gyventojams galimybe išsirinkti savo parlamen
tus. Buvo paskelbta, jog rugsėjo 11d. Škotijos gyventojai galės
referendumu nuspręsti ar šiai Jungtinės Karalystės daliai rei
kalingas nuosavas parlamentas, kuris spręstų regiono vidaus
reikalus. Neabejojama, jog atsakymas bus teigiamas. Kiek vė
liau turėtų būti nuspręsta, kada tokį referendumą surengti
Welse. Sis dartbiečų vyriausybės sprendimas — smarkiausias
Didžiosios Britanijos valstybines santvarkos sukrėtimas nuo
1707 m., kai buvo pasirašytas Britanijos suvienijimo aktas.
Strasbūras.
Europos Parlamentas ketvirtadienį prisijungė
prie visuotinio protesto prieš praėjusią savaitę Baskų separa
tistų grupuotės ETA įvykdytą teroristinį aktą ir vienbalsiai už
draudė ETA politinį sparną atstovavusiam buvusiam deputa
tui Karmelo Landa įeiti į bet kurį Europos Parlamentui pri
klausantį pastatą Briuselyje, Strasbūre ir Luxemburge.
Vašingtonas.
Jungtinių Valstijų Senatas kitais metais nu
matė skirti 100 mln. dolerių paramą Rytų Europos valsty
bėms, įskaitant Baltijos. Pagal ketvirtadienį Senate patvirtintą
kitų metų JAV užsienio paramos projektą, iš viso numatyta
skirti 13.2 mlrd. dolerių. Tai maždaug 800 mln. dolerių dau
giau nei šiemet, tuo tarpu, kai kelerius metus Jungtinės Valsti
jos mažino užsienio pagalbą. Senatas numatė paramą Rusijai,
tačiau nustatė keletą sąlygų. Parama Maskvai nebus suteikta,
jei Rusija toliau rems Irano branduolinę programą ar stabdys
reformas. Senatas taip pat pritarė prezidento Bill Clinton
sprendimui 1 metams pratęsti Kinijai palankiausio prekybos
bendradarbio statusą. Atstovų Rūmai savo užsienio paramos
projektą svarstys kiek vėliau. Po to. reikės suderinti abu va
riantus, prieš pateikiant įstatymą pasirašyti prezidentui.
Luxemburgas.
Europos Sąjunga ketvirtadienį pritarė
Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriau- Kofi Annan ketini
mams iš esmės pertvarkyti organizaciją, sumažinti biurokra
tinį aparatą, sumažinti biudžetą, sujungti programas ir sutau
pytus pinigus skirti neturtingųjų valstybių labui.
Varšuva. Buvęs Lenkijos prezidentas Lech Vv'alęsa pavojin
giausiu laiko ..tarptautinį komunistinį judėjimą". Pasak jo
Lenkijos vadovo, dėl šios priežasties buvo apribotas į sąjungą
pakviestų naujų narių skaičius. ..Baiminamasi Trojos arklio,
kad NATO nebūtų sužlugdyta iš vidaus", teigia L. Walęsa.
„NATO stebi, kaip mes elgsimės. Ir tik tuomet, kai viskas eis
sklandžiai, NATO priims naujus narius".
Jungtinės
Tautos. JAV, remiančios Vokietijos ir Japonijos
kandidatūras į nuolatines Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
(ST) nares, dabar pareiškė, jog taip pat remia nuolatinių narių
statuso suteikimą trims Trečiojo pasaulio valstybėms. Valsty
bės departamento atstovas Nicholas Burns Vašingtone sakė,
jog po svarstymo „Jungtinės Valstijos dabar sutinka, kad
mums reikia turėti pastovius Saugumo Tarybos narius, atsto
vaujančius besivystančioms valstybėms". Taryba. JT organas,
sprendžiantis tarptautinius taikos ir saugumo klausimus, da
bar yra sudarytas iš penkių nuolatiniu, turinčių veto teisę na
rių ir dešimties kas 2 metai keičiamų narių.
Koroliov, Rusija. Penktadienio naktį elektros gedimai Ru
sijos kosminėje stotyje „Mir" buvo pataisyti ir ten vėl atsirado
šviesa, pranešė Rusijos ir Amerikos atstovai. Skrydžio inžinie
rius Aleksandr Lazutkin dirbo visa naktį, kad daugumos sto
ties sistemų veikla butų atstatyta. Sistemos sugedo ketvirta
dieni, kai vienas įgulos narys per klaidą ištraukė kabelį.

Rusijos u ž s i e n i o r e i k a l u
ministerijos svarsto Rusijos
V i l n i u s , liepos 18 d. (BNS) piliečio Valerijaus
Ivanovo
— Lietuvoje ilgi niam laikui teismo procesą Lietuvoje ir
nusistovėjo šiltas bet nekarš- jam paskelbtą
nuosprendį.
tas, nesmarkau- lietaus lydi
..Lietuvos teisėsaugos organų
mas vidurvasar -. Tempera- sprendimai dėl Valerijaus Iva ekonominį ir politinį gyveni
t ū r a paprastai >ūna: naktį novo yra priimami, pakanka mą. Viename jų rašoma: .Nuo
apie 8-14 C lair nių šilumos mai aiškioms politinėms jė pat atėjimo į valdžią 1996-ųjų
(47-58 F), diena — 19-24 C goms vykdant stipru ir ne pabaigoje, Lietuvos dešinieji
laipsniai šilumo • (67-76 F i. slepiama politinį spaudimą, kartu su prezidentu ekskomupranešė Lietuvos adijas.
bandant panaudoti šį procesą, nistu Algirdu Brazausku eina
Vandens tem <'ratura Ne- kad butu šešėlis an» Rusijos ir į priekį septynmyliais batais".
mune ties Drusk ainknis 19 C Lietuvos geros kaimynystės Straipsnyje teigiama, kad „po
(67 F). Neryje ti< - Vilniumi — santykių", pareiškė oficialusis s u n k a u s lietuviškos ekonomi
18 C (64 F), K; ino mariose URM atstovas.
kos prisitaikymo prie rinkos
Totoriškių
ties Birštonu
dėsniu periodo, ekonomika vėl
* „Lietuvos a i d a s " (07.15) auga. Tik užsienio investicijos
ežere ties Trakai - 20 (68 F).
Baltijos juroje t I Nida
12 persispausdina du straipsnius lieka gana kuklios, investuota
iš „Le Figaro" apie Lietuvos tiktai 500 mln dolerių."
(53-54 F 1 laipsnr šilumos.

KALENDORIUS
Liepos 19 d.: Aurėja, Vincen
tas. Aura, Sakalas. 1867 m. gi
mė kompozitorius Česlovas Sas
nauskas.
Liepos 20 d.: Aurelijus, Eli
jas. Česlovas, Jeronimas, Alvy
das.
Liepos 21 d.: Šv Laurynas iš
Brindisi. kunigas. Bažnyčios
mokytojas (mirė 1619 m. t; Lion
ginas, Prakseda. Rimvydas. Lasota.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. liepos m^n. 19 d.
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(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuviene
411 East Lvnnwood Ave.
Arlington Heights. 1L 60004

ATEITININKŲ SAVAITĖ
KENNEBUNKPORTE
1997 m. rugpjūčio 09-16
tirtį Lietuvos jaunimo stovyk
lose, sujungdama jas į paskai
Šv. Mišios kiekvieną dieną, tą tema: . J a u n ų ateitininkų
bus laikomos mūsų savaitės stovyklos Lietuvoje".
kapeliono tėvo R. Šakalio 8
T r e č i a d i e n į , r u g p . 13 d., 2
vai. ryto. išskyrus sekmadienį vai. p . p . savaitės dalyvių su
(rugp. 10 dieną) ir penktadienį sirinkimas ateinančių metų
(rugp. 15 d.). Šias dvi dienas Ateitininkų Savaites prograšv. Mišios bus 12 vai. Šiais
mai patarti. Ateinančių metų
metais pamokslų tema: „Žen
mūsų savaitė bus nuo rug
giant į trečiąjį tūkstantį".
pjūčio 15 d. iki 22 d. J a u da
Šv. Mišios bus laikomos vie bar užsisakykime kambarius
nuolyno koplyčioje. Paskaitos tai savaitei.
ir koncertai vyks didžiojoje sa
T r e č i a d i e n į , rugp. 13 d., 7
lėje.
v.v. — Algimanto Gurecko
Šeštadieni, rugp. 9 d. 7:30 paskaita: „Lietuva tarp grės
v.v. — savaitės atidarymas ir mės iš Rytų ir abejingų Va
koncertas, kurį atliks pianistė karų".
daktarė Frances Covalesky
Ketvirtadienį, rugp. 14 d.,
(Kavaliauskaitėj.
Galėsime 7 v.v. — tėvo Kornelijaus
pasigerėti ne tik jos disertaci Bučmio paskaita: „Kristaus
jos apie Čiurlionį įžvalga ir Magna Charta". Tai bus min
originalumu, bet taip pat nuo tys apie ateinantį 2000 metų
stabiu muzikos kūrėjų sura krikščionybės jubiliejų. Po pa
šytų melodijų perdavimu.
skaitos salėje su žvakutėmis
Sekmadienį, rugp. 10 d., 8 kalbėsime rožinį, kurį praves
vai. vakaro — Literatūros mūsų kapelionas tėvas Rafaevakaras, skirtas poetų Braz lis Šakalys. Tai bus mūsų ben
džionio ir Bradūno 95-tam ir dra malda už pasaulio atsi
80-tam gimtadieniams pami naujinimą, žengiant į trečiąjį
nėti. Šio vakaro programa bus krikščionybės tūkstantmetį.
dviejų dalių: tėvo Leonardo
Kiekvieną dieną 2 vai. p.p..
Andriekaus paskaita apie su išskyrus trečiadienį, televizi
kaktuvininkus ir jų poezijos jos kambaryje žiūrėsime vaiz
skaitymas, kurią atliks S. Ci- dajuostėse Lietuvos įvykių ir
bienė ir ses. Ona.
religinių vaizdų.
Pirmadienį, r u g p . 11 d., 7
Penktadienį bus mūsų už
v.v. — ses. Onos paskaita: baigiamasis
solistės Ginos
„Kun. Yla Lietuvoje".
Čapkauskienės koncertas. Vėl
Antradienį, rugp. 12 d., 7 žavėsimės jos neišblėstančio
v.v. — ses. Margarita papasa balso grožiu ir-spalvingumu.
kos savo penkerių metų pa
Č. Masaitis
PROGRAMA

•

SUSIPAŽINKIME SU JAS CV-BOS
PIRMININKE

birželi

Čik.fios ateitininkai Šeimos šventėje.
įžodį praveda kun Antanas Saulaitis

kuMuje LemonU . Daumanto-Dielininkaicio jaunučių
Nuotr. A l d o n o s R a u c h i e n ė s

GAUSUS JAUNIMO
BŪRYS
Dielininkaičio
Daumanto
JAS kuopai priklauso jaunieji
ateitininkai, gyvenantys Čika
goje ir jos priemiesčiuose.
Kuopos 109 narius, pagal
amžių suskirstytus į šešis
būrelius, globoja seserys Rasa
Narutytė-Kasniūnienė ir Dai
ne Quinn.
Šiems būreliams vadovauja
nemažas būrys vadovų. Vik
tutė Sušinskaitė, Austė Ringutė ir Vika Gylytė, su
padėjėja Aušra Norušyte. va
dovauja darželio ir pirmo sky
riaus
jaunučiams.
Daina
Čyvienė. Loreta Buziec-Plienaitė. su padėjėjais Tomu Ku
priu ir Audra Adomėnaite
vadovauja antro ir trečio sky
rių jaunučiams. Rima Sidrienė su padėjėja Ada Valai
tyte
vadovauja
trečio
ir
ketvirto skyrių mergaitėms.
Gytis Petkus su padėjėju Aru
Joniku vadovauja trečio ir ket
virto
skyrių
berniukams.
Šešto, septinto ir aštunto sky
rių
mergaitėms
vadovauja
Vakarė Valaitienė su padėjėja
Audra Kizlauskaite. Tų pačių
skyrių berniukams vadovauja
P r a n a s Pranckevičius ir Liu
das Kuliava. Kuopa šiais veik
los metais turėjo 18 kandidatų
ir 14 abiturientų.

tulaičio misijoje. Šalia susirin
kimų, šiais praėjusiais mokslo
metais ku> pa turėjo dvi
iškylas (rudenį
važiavome
šienvežimiu. turėjome laužą ir
kepėm dešreles, o žiemos
metu ėjome iuožti ir po čiuo
žimo kartu valgėme ..picą"7):
rudeninį kaukių balių, jau
niams susikaupimo popietę su
sesele Stase ir kandidatams
kursus.

Susirinkimai
pradedami
Ateitininkų himnu ir malda,
kurią šiais metais pravesdavo
seselės Stase ir Daiva. Po to
būdavo susipažinama su die
nos tema ir tada susiskirsty
mas į būrelius tolimesniems
užsiėmimam?.
Šių metų tema buvo „Aš ir
pasaulis". Kekvienam susirin
kimui būdavo paskirtas prin
cipo gvildenimas ir sudertintas darbeli?. Metų slinktyje
kuopos nanai susipažino su
visais penkiais ateitininkų
principais. Diskutuodavo pvz.:
„Kaip aš. būdamas kataliku,
galiu paveikti pasaulį (katali
kiškumas'" ir pan. Kandidatų
kursams pakviestas svečias
Pilypas Narutis kalbėjo kan
didatams apie ateitininkų va
dus.
Šiais metais kuopa šventė
Kųopos susirinkimai vyksta Trijų Karalių šventę ir Šeimos
Ateitininkų namuose kiekvie- šventę. Dėmesys buvo skirtas
no mėnesio pirmąjį sekma Trijų Karalių šventei, kad
dienį po 9-tos valandos Mišių išlaikyti lietuviškas tradicijas.
vaikams Palaimintojo J. Ma- Visi būreliai turėjo pasirody
mus, po kurių kuopos nariai
STOVYKLOS
su tėveliais pasidžiaugė kalė
DAINAVOJE
dine švente. Kai šiais laikais
L i e p o s 20 - 27 d.
Sen- šventes valdo komercinė rek
lama, kuopos globėjos ir vado
draugiai ateitininkai
vai skatino švęsti adventą,
L i e p o s 27 d. — Dainavos pasiruošimo/susikaupimo lai
metinė šventė ir šimtininkų kotarpį.
suvažiavimas
Kuopa turi ir savo rūpesčių.
L i e p o s 27 - r u g p j ū č i o 3 d. Šiais laikais, kai tie patys vai
— Heritage savaitė (angliškai kai priklauso sporto koman
doms, muzikos vienetams,
kalbančio jaunimo 1
tautinių šokių šokėjų gru
skaityti: taip pat... labai patin pėms, chorui, skautams ir visa
ka žaisti su savo vaikais ir tai nuo mažens, rūpi nesusi
durti veikloje su kitais užsi
vakarais pasakas skaityti".
(Redaktorė dr. Onai Daugir ėmimais, su kuriais sunku
dienei dėkinga už atsakymus į konkuruoti.
Kuopos globėja Kasa rašo:
anketos klausimus 1 .

Dr. Ona Daugirdienė, vaikų gyva ir stipri, norinčių joje
gydytoja, šiuo metu vadovauja dirbti ir dalyvauti savaime at
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos siranda. Šalia to, reikia iš
centro valdybai. Ona užaugo anksto numatyti potencialius
Clevelande, ateitininkų šei kandidatus, su jais palaikyti
mos tarpe. Būdama pirmame ryšį, įjungt į sprendimus".
Paprašyta pateikti kas svar
skyriuje įsijungė į ateitinin
kus ir veikliai dalyvavo jau bu ir anketoje nepaklausta,
nųjų kuopoje, moksleivių kuo JAS CV-bos pirmininkė rašė:
poje, studentų
draugovėje. „Mums labai rūpi, kad jaunieji
Ona su vyru augina keturius ateitininkai, kurie mūsų są
sūnus: Kęstutis — 12 m., Ado jungoje yra labai veiklūs ir
mas — 8 m., Šarūnas — 7 m. dalyvaujantys, galėtų pereiti į
ir Mykolas — 5 m. Su šeima stiprias moksleivių kuopas".
Ona yra Ateitininkų federa
gyvena Hinsdale. Čikagos va
cijos
fondo valdybos narė. da
kariniam priemiestyje.
lyvauja
„Mercy Lift" komitete,
J JAV CV Ona įsijungė 1995
trejus
metus
buvo Daumantometais, kai sąjunga liko be
valdybos. Čikagoje buvo komi Dielininkaičio kuopos globėja.
tetas susiorganizavęs suruošti Ji mėgsta: „kapstytis darže,
stovyklą, tai tas pats moterų gerti kavą. valgyti šokoladą, ir
būrys sutarė drauge pasi
siūlyti į CV-bą. Dabartiniai
CV-bos didžiausi rūpesčiai yra
„apjungti visus jaunučius, gy
venančius toli nuo kuopų, su
daryti sąlygas jiems duoti
įžodį; palaikyti gyvą ryšį su vi
sais nariais ir globėjomis,
ruošti vasaros stovyklą; remti
besikuriančias kuopas Bosto
ne ir Philadelphijoje".
Visados būna rūpestis su
rasti naują centr<> valdybą.
k a d a vienos kadencija baigia
si. Ona teigia, kad tas rūpestis
priklauso dabartinei CV-bai.
O jei yra rimta problema, sus
tatyti naują valdybą. .Ar val
dyba ir ASS CV-ba torčtq pri
sidėti, nes jų patirtis ir pažin
tys plačiausios". CV-bos na
riams
pateiktoje
anketoje
klausiama, kaip gali prie kitos
\ n t i n ; i - S f i i i l . - i i ' - ^ .1
l\Si'\'|
valdybos ..-uradimo" prisidėti
• taĮini«»i i r b i r . f - V " i l i t n : i k i ) »o.|,.|
Ona rase . svarbiausia, savo
- m Iii
ili'itimtiku
kadencijoje tvirtai ir veiks
mingai dirbti Kai organizacija

.,Iš vaikų dabar reikalaujama
greičiau bręsti, negu kai mes
augome. Jie auga 'kompiuterio
amžiuje', kuris dideliu greičiu
keičiasi. Labai svarbu m u m s
sudaryti įdomią programą,
kuri vaikus motyvuotų ir pa
liktų įspūdį. Jei tuo nesirūpinsim, tai vaikų 'lietuviškas
gyvenimas' bus atsilikęs n u o
amerikoniško gyvenimo'. Mes
turime taikytis tuo pačiu tem
pu. Turint susirinkimus tik
kartą per mėnesį, mums labai
svarbu, kad kiekvienas susi
rinkimas vaikui paliktų įspūdį".
„Rūpinamės lietuvių kalbos
naudojimu. Mūsų jaunučiai ir
jauniai lyg šiol visi kalba lie
tuviškai: žinoma — keli ge
riau už kitus, bet M S I su
pranta. Kai ieškome vadovų ir
padėjėjų, mums labai svarbu,
kad jie suprastų, kaip svarbu
yra lietuviškai kalbėti su j a u 
nučiais ir jauniais. Vaikai žiū
ri į savo vadovą, kaip pavyzdį.
Jeigu vadovas nekalbės su
vaikais lietuviškai, tuo jis pa
rodys, kad lietuvių kalbos
naudojimas nesvarbus. O ateitininkija negali egzistuoti be
lietuvių kalbos. Su augančia
kuopa reikia turėti sąžiningus
ir pavyzdingus vadovus. Turė
ti gerus vadovus reikia iš
moksleivių ir studentų eilių,
juos skatinti ir ugdyti".

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siundant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JASKEVfClUS
JOKŠA
6441 S. Pulaatd Rd.. CNcago. IL
Rtz. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221
V a l a n d o s susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kariais A*.
Vai antrd 2-4 v p.p. ir ketvd. 2-5 v p.p
Seštd pagal susitarimą
Katonsv t * 773-776-2M0
Namų W 706 448 5646

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W 83 St., Burba/*, IL
Tai. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR RAMUNĖ
MACiEJAUSKAS
DANTU GYDYTOJA
9356 S. Roberto Road
Htctory HMs
Tei. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAIT1S
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEOtCAL C U M C
1SS08-127 SL, LamoM. I ė»*3e
prtk aušo P310S Co^muntty Hosp.ial
S.lv*r C'M* Hov-tal
v.iiandcs pagal susitarimą

Tsl 706-257-2266

DR. K. JUČAS
O D O S LIGŲ SPECIALISTAS
G Y D O C D O S AUGLIUS. Ž A I Z D A S IR
:fiSIPl E TUSIAS KOJŲ V E N A S
KOSMETINE CHIRURGIJA

6132 S Ksdzts Ave., Chicago
773-776*869 arba 773-469-4441

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS
. j v ' l y i a s bei chirurgija
i:.-> S c M ! e r S i . . E l m h u r s t . IL 6 0 1 2 6

630-941 2609
Valandas paqa! susitanrra.
, . < M M I S 11 idMitgaiiais tel 708-834-1120

SURENDER LAL, M.D.
SpeciaiyOe Vidaus ligos
7722 S. KedzJe Ave.
Chicago. IL 60652
Tel. 773-434-2123
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V.i/nelytc

Nuotr Aldono<i Rauchienės

(

15300 Waat Ave.
OrlandPark
708-349-8100
Val»nr)n< kasdien išskyrus savaitgalius

7915 W. 171 St
Tintey Pat*, IL 60477
708-8144871
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODW, IS
DANTU GYDYTOJA
3800 rapjttend Ave. Sis » 1

valandos susitarus

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DotsTMis Oras*. IL 60618
T«l. 630-980-3113

DR. ELiaUUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1182 WaNsT S t . Lernant,«. 60439
T a t 815-723-1864
7800 W. Cofeg* Dr.
T«J. 708381-0010

DR. E. DECKYS

7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tol.773- 471-3300

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU. IR EMOCINĖS LIGOS
Ksb. 773-736-4477
RSK. 708-246-0087 arba 708-246-6681
6449 S. PutssM Road
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Av«. (oria Austtn)
TeL 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. MaYirvMirn R d
\rVlstctmsir, IL 60154
Tsl 708344-1894
Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS

DR. ALGIS PAUUUS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
T a t (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą
GanJac Dtognottfe, LTD.
6132 S. Kedzfe Ave.
CNcago, IL 80829
T t t 773-438-7700
RIMGAUDAS
NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA,
M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
UNAS SIDRYS,
M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.RMgetand Ave.
Oilcago RMoe, IL 80415
Ta*. 7 0 8 - 6 3 8 - 8 8 2 2
4149 W. 63rd. St.
T a t 773-735-7709

ARAS 2UOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ
1 0 LIGOS -AvCHIRURGIJA
w
310
* iNapsVvtts,
5 r t P IL
aJŠS»
60663

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel 706-662-4159 atsakomas 24 vai
1443 S. 508t Ave., Cfcaro
Kasdien 1 v p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd.; sestad. 1 1 - 4 v p.p.

UR.Pi\RAŠ2udBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
K a * tat 773-586-3168
N a m ų M. 8 4 7 - 3 6 1 - 3 7 7 2
6 7 4 5 W s s t 63rd S k ė s t
Vai pirmd ir ketvd 3 v p p. - 6 v p.p
Kitomis dienomis - susitarus

NUČLŠ STANKEVIČIŪTE, M.b.
Board Certified, Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Holy Crose Piutasaiuiisj PavNtori
3 «.. South
Uftusrtsn H s M Ot at CsatomU Ave.
CNOBflD, 160629

Tat 773471-7879
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL
Pirmas apyl su Nortriwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.708-422-8260

Tol. (830)527-0090

3825 HŪhiand Ave.,
T<*a»r 1,SuNs3C
Downsf8Qrove.IL 60615

Tol. (630)435-0120

DR. L PETRĖIKIS
DANTU GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Hickory Hills. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.

Tai. (708)598-4055
Valandos pagal susitanma.

DR. AB. OLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
S P E C I A L Y B Ė - AKILĮ L I G O S
3900 VV.95 S t Tet. 708-422-0101
Valandos pagal susitanma
Pirmad 3v p p.-7v v . antr 12:30-3v p.p
treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
penktad. ir saitad 9 v r - 12 v p p

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos

DR. JOVITA KERELIS
Vidaus ir plaučių ligos

DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DR DOMAS LAPKUS

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.

(skersai gatvės nuo Good Samama.i kgoranss)

Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4 0 0 7 W . 5 9 St., Chicago, IL
Tsl 773-736-SS66
4 7 0 7 S . Gllbsrt, L a O r a n o s . IL
Tai. 708-352-4487

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD
IHinois Pairi Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
ir kt. vietų skausmo gydymo
specialistai
Chicago: 773-726-0800
East Dumto*: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212

T s l 7 0 6 694 0 4 0 0
Valandos pagal susitarimą

21470 S. Mato S t
Mattason, IL 60443
TeL 706-748-0033

DR. KENNETHJ. YERKES
DR BOB DOKHANCHI

L.Š.
DR. V. J. VASAITIENĖ

DR. VILUA KERELYTĖ
C h i r o p r a k l i n i s gydymas, sveikos
m i t y b o s pritaikymas ir a k u p u n k t ū r a
7 2 7 1 S H e f t s m , Drtdgsv>aw, H. 8 0 4 6 6

DANTU GYDYTOJA
9525 S.79V1 Ave.. Htckory HMB. IL
Tai. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

5540 S. PuiaaM Rd.
Tai. 773-585-2802
Ptrmd 9 v r • 7 v v
A n t r . T r e č ir P e n k i 9 v r • 3 v.p.p
K e t v d l O v . r . - 7 v.v š e S t d ir kt
d i e n o m i s reikaiirigas s u s i t a r i m a s
Sumokama po vi/ito

Rimties valandėlė

KRISTUS MUS SUTAIKO
Kaip kadaise Jėzus pažiū
rėjo į minią ir j a m pagailo jos,
t a i p Jėzus šiandien mato
mūsų išsiblaškymą, mūsų išsi
barstymą,
nesusišnekėjimą,
ginčus, ir kaip tikrasis, Jere
mijo
pranašystėje
žadėtas
ganytojas gali mus surinkti,
gali mus sutaikyti vienas su
kitais. Bet nuo mūsų priklau
so, ar eisime tuo keliu, kur jis
veda, ir ar protarpiais atsiskirsime nuo minios, ateidami į
nuošalią vietą, kur jis nori,
k a d mes pailsėtume, kaip gir
dime šio sekmadienio Evan
gelijoje (Morkaus 6:30-34).
Jaučiamės pasidalinę, išsi
blaškę, kai pasiduodame no
r a m s , kurie nesiderina su mū
sų pareigomis šeimoje, arba
k a i jaučiame
nepasitenki
nimą, nes atrodo, kad gyveni
mo aplinkybės neleidžia pa
naudoti tikrų savo gabumų.
Mus blaško ir žmonių pra
šymai padėti, kartais net ir la
bai svarbus, bet trukdantys
pasitraukti į tą „nuošalią, ne
gyvenamą vietą" — rasti ra
mybės valandėlę pailsėti, su
Jėzumi pasidalinti savo rū
pesčiais, leisti j a m mus atgai
vinti, pradžiuginti.

gybę kitų smulkių, kasdienio
gyvenimo apsiėjimo būdų, ku
riais jie išreiškė savo priklau
somumą Dievui, savo atsisky
rimą nuo „pasaulio" vertybių.
Ir štai dabar, pažinę prisi
kėlusį Kristų, jie sugebėjo
kurti naują, atvirą tikinčiųjų
bendruomenę, kuriai gali prik
lausyti ir visai kitų religinių
kultūrų žmonės, ir juos visus
bendrystėn riša tik vienas as
muo: prisikėlęs Kristus.
Savo naujoje tikinčiųjų ben
druomenėje kartu melsdamie
si — ir žydai, ir įvairių tautų
buvę pagonys — Efeso krikš
čionys savo kasdieniniame
gyvenime ir Šv. Eucharistijoje
bendraudami su prisikėlusiu
Kristumi, pajuto, kad ne Įsta
tymas, o Kristus „yra mūsų
sutaikinimas", iš abiejų (žydų
ir nežydų) padaręs viena, su
griovęs viduryje stovinčią per
tvarą (t.y., religinių ir kul
tūrinių skirtumų — a.z.), savo
kūnu panaikinęs priešybę. ...

Jis įkūrė taiką ir viename
kūne kryžiumi sutaikė su Die
vu, pats savyje sugriaudamas
priešiškumą", rašo šv. Pau
lius,
žodžiais išsakydamas
Dar labiau pasijaučiame pa tai, ką Efeso tikinčiųjų ben
likti be ganytojo dėl savo pa druomenė savo tarpe jautė.
čių elgesio, kuris mus su
Šv. Paulius bando jiems pa
priešino su mūsų artimaisiais: rodyti tikėjimo paslaptį, kuria
kad susipykome, kad užgau remiasi jų patiriamas stebuk
liai ir įžūliai pasielgėme, ar las savoje bendruomenėje —
dėl savo egoizmo, ar dėl sava kad štai per Kristų tokie skir
naudiškumo. Neretai prasita tingi žmonės gali kartu Dievui
riame neprotingai ir kiti reikšti giliausius savo širdžių
mums už tai neatleidžia, nuo lūkesčius, kartu valgyti, ben
lat primena. Kartais per stip drauti ir simboliškai reikšti tą
riai reaguojame į kitų žmonių bendrumą: kad Kristuje jie
t r ū k u m u s , patys būname ne visi yra „vienas kūnas"
atlaidūs.
Ant kryžiaus kabodamas,
Dėl įvairių priežasčių esame Jėzus pamokslo nesakė; tepa
išblokšti ir dėl to kenčiame.
sakė tik „septynis žodžius".
Tuomet ilgimės tokio gany Bet tie, kurie matė jo kančią,
tojo, tokios gerojo karaliaus buvo pakeisti to reginio. Tyliai
Dovydo atžalos, kokį pra kentėdamas a n t kryžiaus, jis
našavo Jeremijas pirmame šio nepyko, neišmetinėjo, nesmer
sekmadienio skaitinyje (Jer kė, bet atleido nesuprantan
23;l-6). Nors už kai kuriuos tiems žmonėms. Jėzus buvo
savo vargus esame patys atsa pasmerktas mirti dėl to, kad
kingi, kiti ateina dėl to, kad savo gyvenimu jis taikė žmo
mylime žmones. Kartais už nes vienus su kitais — atmes
savo vargus norėtume kaltinti tuosius su išrinktaisiais — bet
„blogus ganytojus:, bet, būda kai kas to nepakentė. Jėzus
mi krikščionys, žinome, kad vykdė Tėvo valią — sutaikyti
tikruoju savo ganytoju turime žmones ir dėl to jis nepagai
Kristų, Jeremijo pranašauto lėjo net savo gyvybės aukos
tobulo ganytojo įsikūnijimą, pačioje jaunystėje.
kuris prisikėlė iš mirties ir
Anot šv. Pauliaus savo gyve
veikia Bažnyčioje, sutaikyda
nimu ir mirtimi
Kristus
mas mus, kaip rašo šv. Pau
skelbė taiką ir nežydams, ku
lius laiške Efeso tikintiesiems
rių religijos „buvo toli" nuo
(Ef 2:13-18.).
tikrojo tikėjimo, ir žydams,
Efeso krikščionys buvo ir kurių religija „buvo arti" prie
žydų, ir nežydų kilmės. Žydai tikrojo tikėjimo, bet tik per jo
nuo mažens augo su daugybe pasišventimą žmonių susitai
tradicijų, kurios nurodė, kaip kymui, tik eidami jo keliu ir jo
gyvena dievobaimingi, dori užpelnytomis malonėmis „ga
žmonės: ką valgo, ko nevalgo; lime prieiti prie Tėvo vienoje
su kuo bendrauja, su kuo ne; Dvasioje".
kada meldžiasi ir kaip; ir dau
Aldona
Zailskaitė

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęs mys.
Tai turėjo j a m būti ne
paprastai skaudu. Tat nes
tebėtina, kad kai po kunigų
rekolekcijų šv. Jurgio baž
nyčioje
paskutinį
kartą
kalbėjo, buvo it paniuręs it
kažin ko privengiąs. Tai pilnai
suprantama, ir kiekvienas ku
nigų gerai tai žino, ypač kuris
parapijoj perkentė intrigas,
įvairių užmetimų ar šmeižtų.
Tokiose valandose pasijunta
žmogus bejėgis, nepatenkitas
savimi, jaučia, jog jam būtų
geriau, jei negyventų. Prieš
save turi blogai nuteiktą gra
sinančią minią, minią, kuri
susideda iš pavaldinių, bet nu
galėjusių savo viršininką. Vir
šininkas jaučiasi visiškai ne
kaltas, stovi apkaltintas, be
jėgis prieš neteisingąją minią,
— negali prabilti — neturi
jėgų. Taip Viešpats Jėzus, sto-

vedamas prieš bedievių minią,
nenorėjo atsakinėti, vien pa
sakė: „Jeigu jums pasakysiu,
neįtikėsite, nei nepaleisite".
Taip pat tylėjo ir prieš Pilotą.
— Tiktai j a m dvi ašaros nu
riedėjo, ir nuėjo į geresnį gyve
nimą, kur nėra nei šauksmo,
nei skausmo, nei verksmo.
Visų niekingų sutvėrimų
didžiausias niekšas — tai blo
gas žmogus.
Gali kai kas man primesti,
jog neteisingai ginu Vyskupą,
ar kad esu užinteresuotas, a r
jo geradarybių patyręs. Pa
reiškiu, jog nei nuo vieno vys
kupo jo valdymo metu nesu
gavęs kokių ypatingų malo
nių, nei asmeninių geradary
bių, bet kiekvieną jų nelai
mėje stengiausi arčiau pa
žinti, suramint, nes negalėjo
but tada nei kokio įtarimo.

nauji draugai.
Šiandien
Bosnijoje '.id valstybes, įsk;.i
tant Rusiją ir 21 NA'l I > aarystei nepriklausančiu;
tautą,
kartu palaiko taik.,. prak
tiškai panuudiKianio- tokius
pat įgūdžius ir
techniką,
kurių mes mokėmės čia, .(.'o
operative Nugget "97".
Daug karių, kurie čia |
tikavosi. jau t a r n ą . . .
arba
ateityje t a r n a u s t a r p t a u t i n ė s e
taikos palaikymo
misijose.
Kad tai butų gerai . ? . noma
atlikti, jus turite
padcti
mums geriau supra-ti taikos
palaikymo karinių pajigų pa
galba procesą, o taip pat ir
mūsų sugebėjimų k a r t u dirbti.
...Baigdamas norit: padėkoti
Georgia, Louisiana. Pennsylvania ir Tezas valstijų gyven
tojams už
globų, parodytą
mūsų partnerėms it MATO
valstybėm*, pratybose dalyva
vusioms, už jų nuolaiin.ę pa
ramą JAV karinėms pajėgoms
apskritai: padėka
• ariams,
jūreiviams, l a k ū n a m - bei ma
rinams, kurie rėmė Coope
rative Nugget '9 7".
Dieve,
laimink j u s visus!"
Po savo kalbos gea Shali
kashvili ėjo pasisveikinti su
visais Partnerystės
vardan
taikos ir NATO būriais bei jų
vadais. Susitiko ir su Lietuvos
būrio vadu w r . Itn. Remigi
jum Baltrėnu, nusifotografavo
su Lietuvos Karo akademijos
kariūnais bei karininkais, sto
vint prie Lietuvos trispalvės.
Po uždarymo d a u g u m a s da
lyvių važi \ o atga! i be :akus
pasikeisti prakaitu .->utiurku
šias uriitormas laisvalaikio
drabužiais, kad galėtu nuvyk
ti į ,,A!ligator Lake' :>t-toII
Fort Polk. Ten tyko sporto
žaidynės, buvo vaišina] ,asi it
galima atsipusti, pasiklausyti
garsiosios Louisiana „Cajun"
muzikos.

Danute

Pirmą

Hindokienė

kartą...

Žmogaus gyvenime daug
pirmųjų
patirčių: pirmasis
naujagimio verksmas, pirmas
ištartas žodis, pirmas žengtas
žingsnis, pirmoj' meilė... Nors
kai kurie veiks- ;
i istnai
pasikartoja daug kartų, nes
su nostalgija prisimenam..' ta
pirmąjį nes jo įspūdis buvo
stipriausias.
Kai Lietuva atgavo laisvę ir
durys kelionėms i tėvynę
plačiau atsivėrė, nemažai lie
tuvių iš visų pasaulio kampe
lių ryžosi ilgiau a r trumpiau
paviešėti
savo
gimtajame
krašte. Turintieji artimųjų,
ved.ai verslo ar humanitari
nių tikslų, tėvynėje per tuos
kelerius m e t a s apsilankė ne
vieną kartą, tačiau visuomet
prisimena patį pirnaji. kai
pro besileidžiančio į oro uosta
lėktuvo langą p i n i ą kartą
išvydo Vilniaus miesto vaizdą
ne senose i uotraukose, r.e
žemėlapyje, bet gyvą. alsuo
jančią praeitimi ir ateitimi,
Lietuvos sostinę.

ar prastesnes sąlygas, randa
m a s bet kuriame kitame
krašte, o iš Lietuvos, tiek de
šimtmečių okupacijos alintos
ir naikintos, būtinai tikimės
goriausi'! patarnavimų, tei
singiausiu žmonių, puikiaus ; i keliu, minkščiausių lovų...
Kai kurie tautiečiai, atrodo,
įsitikinę, kad. grįžusiems iš
Lietuvos, jokiu būdu negalima
pasakoti teigiamu įspūdžių:
viskas turi būti piešiama kuo
tamsiausiomis spalvomis. Ar
gi mes per tuos kelis dė
si mtrv -Liūs pamiršome, kad ir
Generolas John M. Shalikashvili, JAV Ginkluotų pajėgų vadai (kairėje)
tais išgirtaisiais nepriklauso
su vioeadmirolu William J. Fallon, JAV Atlantic Command vadu. atiduo
mybes metais ne visur buvo
da pagarbą, pro šalį nešant „Partnerystes vardan taikos" valstybių
prakukuojamos modernios hi
vėliavas „Cooperauve Nugget '97" karinių pratybų uždarymo iškilmėse
gienos
taisyklės, ne po visų
Fort Polk, Ix>uisiana š.m. liepos 2 d.
Nuotr. A r ū n o Banionio
kaimo pirkių langais žydėjo
pinavijos ir jurginai, ne visuo
se miestų kvartaluose buvo
saugu, ne visi gyventojai buvo
patriotiškai nusiteikę ir sten
gėsi kalbeli tik lietuviškai,
j o k s lietuvis nebuvo sukūręs
KPT. ARŪNAS BANIONIS
mišrios šeimos ir nesistengė,
j
e i tik proga pasitaikė, emi
Š.m. liepos 2 d. pasibaigė Gruzijos, mano tėvų žemės, iš
•Jausmas, kad
po daug gruoti į užjūrius?
„Cooperative Nugget '97 — Lenkijos, kurioje aš gimiau, iš
dešimtmečių vis dėlto lainė
Šiandien didelis plieninis
Partnerystės vardan taikos" Vokietijos, kur aš augau, ir
lėmė dar pamatyti gimtąjį paukštis išties >parnus ir
pratybos, vykusios Fort Polk, JAV, mano tėvynės, paskui
kraštą, vyresniesiems iš akių ..Draugo" vyr. redaktorei pa
Louisiana. Pratybų uždary kurios vėliavą
man
teko
išspaudžia ašarų opelius. Net galiau prasidės kelionė į Lie
mas buvo labai įspūdingas, ir žygiuoti kone 40 metų. „Co
jaunesnieji, kuriems Lietuvos tuvą — pirmoji nuo 1944 m.
jį buvo galima palyginti su operative Nugget" ir jums ke
sąvoka yra gan miglota, pir spalio !9 d., kai rusų lėktuvų
olimpinių žaidynių pabaigos lia nusistebėjimą, nes vos
mojo apsilankymo metu ne apšaudoma išsigandusių pa
ceremonijomis.
prieš aštuonerius metus daug
išvengia įspūdžio, kurio ne bėgėliu
vora pro Vištyčio
Louisianos rytas buvo karš iš čia reprezentuojamų valsty
patiria, nuvykę į bet kurį kitą ežero galą stengėsi prasiveržti
tas ir tvankus, bet šimtai bių buvo už geležinės už
pasaulio kraštą. Ne veltui tei į Vokietiją. į saugesnį gyve
žiūrovų kantriai laukė užda dangos.
giama, kad kraujas tirštesnis nimą. Visi jie žinojo, ką
Anuomet NATO ir Varšuvos
rymo parado Ft. Polk Honor
DŽ vandenį. k;d in.anoma lie reiškia, jeigu ant kulnų lipan
Field aikštėje. Lygiai dešimtą pakto kraštų pajėgos kasdien
tuvį išiauti iš savo žemės, bet tys bolševiku tankai pasivys...
valandą ryto pasigirdo sprogi- rengėsi kovai viena prieš kiniekas da: - neįstengė Lietuvos
mai, pasirodė daug dūmų iš tas. Šios bendros pratybos
Nedaug atmintyje Lietuvos.
išrauti iš lietuvio širdies.
miško šalia parado aikštės. mums parodė, kaip toli nuo to
Nedaug jos vaizdo išsivežta
! Lietuvą keliaujantieji pa
Tada orkestras užgriežė mar laiko atėjome. Per mažiau
anuomet vaiko pasąmonėje.
prastai a p s i k r a u s \ agažu
šą ir per dūmus lėtai atžy kaip 8 metus mes, užuot
Gimtąjį kraštą teko pažinti,
veždami giminėms ir pažįs
giavo vėliavnešiai, atstovau ruošėsi kariauti, ruošiamėsi
jau gyvenant toli už jo ribų,
Visas Lietuvos b ū r v liepos
tamiems tiek dovanų, kiek tik
daugiausia iš knygų, iš tėvų
jantys visoms Partnerystės tarpusavio taikai. Šiandien 4 d. iš Alexandna. Louisiana,
gali Tačiau kai kas pamiršta,
a r kitų vyresniųjų pasako
vardan taikos ir NATO val pasiruošimas taikai reiškia oro uosto 747 lėktuvu i.-skrido
k:..: didžiausia dovana, kurią
jimų. Ar mano kartos ir dar
stybėms, dalyvavusioms šiose pasiruošimą taikdario rolei, į Vokietiją, ten persėdo į JAV
jie gali suteikti savo tėvų
pratybose. Paskui vėliavas kartu atliekant karines praty- kariniu oro pajėgu
C-130 žemei, yra atviros pažiurus. jaunesni lietuviai jaučia, kad
Lietuva yra mūsų tėvynė? O
įžygiavo visi kariai ir išsiri bas — seni sąjungininkai ir lėktuvą ir skrido į Vilnių.
Lietuvai nereikia neigiamo
gal Amerika, iš kur, per tiek
kiavo priešais JAV kanninišankstinio nusistatym . kuri.
dešimtmečių įaugusios, mūsų
kiją. Uždarymo iškilmėse da
kaip sunkiausią krūvį, vežas:
šaknys
vargiai
beišraunalyvavo ir vyriausias JAV karo
kai kurie mūsų tautiečiai
mos? O gal ir viena, ir kita?
pajėgų vadas generolas John
Lietuviai nemėgsta sėdėti
M.
Shalikashvili.
Parado
Jeigu ir nelabai įmanoma
vietoje- lyg apsamanojęs kel
metu visi kariai, iš visų val
mas. Kiekvienas esame dau jausti, kad grįžti namo. bet
stybių, atidavė pagarbą JAV
giau ar mažiau keliavę ne tik nėra abejones, kad išsiruošei į
karo vadovybei. Po parado,
po savo gyvenamoje kraštu kažkaip brangią kelionę. į ar
JAV kariuomenės orkestrui
įdomesnes vietoves, bet iš timą širdžiai kraštą. Jį pama
grojasi .,Auld Lang Syne",
maišę net tolimus pasaulio tyti — tai įsitikinti, kad tikrai
NATO ir Partnerystės vardan
užkampius, rinkdami įspū šioje planetoje yra valstybė,
taikos vėliavos buvo nuleistos.
džius, nuotiauki.s ir suveny vadinama Lietuva. Visą gyve
Tuomet gen. Shalikashvili
rus. Ne visos aplankytos vie nimą, nors su gimtąja žeme
pasakė kalbų:
tovės 'net ir Amerikoje 1 pa teko labai išsamiai iš tų
..Kadangi aš esu vyriausias
sižymi ypatingai aukšta kul- pašaliniu šaltiniu susipažinti,
amžiumi karys jūsų tarpe,
tura. švara, gyventojų išpru vis kildavo mintis, kaip tam
manau, atleisite, jei šiek tiek
simu, moderniais viešbučiais, netikinčiam Jėzaus mokiniui:
grįšiu į praeitį. Aš niekuomet
saugumu. Tačiau mes vyk kol nepaliesiu, kol nepamaty
negalvojau, kad kada nors
stame į j a s galbūt kaip tik dėl si i, kol nepastatysiu k; jos ant
karinėse pratybose galėsiu Mūsų spt-cialus ndradarbi- JAV kurinių oro pajėgų kapitonu- Artto
to, kad pažintume ir kitokią Lietuvos žemės...
matyti tiek karių iš skirtingų iianionis, atsiu:.' s reportažus ir nuotraukas iš „Cooperative N
aplinka, kitą gyvenimo Sūdą.
Tad greičiau pakilk, plieni
valstybių Tai pratybos, ku karinių pratylu, kuriom dalyvavo nemaža grių)ė Lietuvos k..i'iuiiu.
Tik kažkodėl esame labiau nis paukšti, paskubėk. J u k tai
rių dalyvių tarpe yra karių iš skrenda virš Foi i'olk. LA. apžiuo-damas pratybų \ ietovcs
linkę toleruoti nepatogumus pirmasis kartas!
Nuotr Neringos Valkau>kaitės

PARTNERYSTĖS VARDAN
TAIKOS KARINIŲ PRATYBŲ
UŽBAIGIMAS

kad savo naudai darau Nors
Vyskupui Matulevičiui nega
lėjau nei to mandagumo paro
dyti, nes net nežinojau, kaip
netikėtai apleido Vilnių.
Savo pranešime Arkivysku
pui 1931 metais apie Vyskupą
rašiau: „Švento atminimo Vys
kupas Matulevičius turėjo ne
prielankių, bet tai iš tautinio
atžvilgio. .Asmeniškai kiekvie
nas jį gerbė ir kiekvienas buvo
sužavėtas jo
pagaunančiu
nuoširdumu,
mandagumu,
meilumu, patarimu, gyvenimo
reikaluose ir sunkenybėse pa
galba, jo atlaidumu, kiekvie
nas buvo pakeltas, sušelptas.
Nestokojo sąmoningų tauti
ninkų, bet kurie įvertindavo iš
esmė* jo asmenį, visados saky
davo nepatenkintiems, jei ka
da jo neteksite, tai jo pėdas
bučiuosit, bet ir jų jau nebe
bus, ir kaip įvyko. Rigoristai
kalbėdavo, jog buvo per daug
nuolaidus. Nežinau, ar buvo
nuolaidus, bet tikrai buvo užjaučiąs ir gailestingas. Bet ir

Stni keletas spaudos atsilie
Viešpats Jėzus visą savo gyve reikštų savo nuomonę Mirus
nimą užjautė -..tiems ir buvo Arkivysk. Jurgiui, visa visuo pimą..Letuva". !927 m. vasario 2
gailestingas,
įet
Šventojo menė, visa spauda apie sava
Rašto nebegak ia nurodinėti. vadą atsiliepė lyg vieno žmo d. rašo:
..Arkivysk. -f. Matulevičiaus
taip jis pilnas tos užuojautos gaus lūpomis. Atrodė, kad Lie
mirtis — s k a j d u s smūgis, iir gailestingu:: o. Tai buvo tuvoje tėra viena pa.';.,;, vie
vyskupas, k u r s vadovavosi nos pasaulėžiūros žmones, vie tikęs lietuvių tautą, taip stai
šv. Povilo nur dymais Tuno
nas nusistatymas, viena nuo ga, taip netikėtai. Iškilmingos
ir didingos jo kūno laidotuves
tiejui: Senesni' žmogaus ne monė, o ta nuomonė
\rki
buvo
nepaprastai
bark, bet mald; uk, kaip tėvą: vyskupas Jurgis didi. šventa .drauge
graudžios Veiduose matei ne
jaunuosius, kai:; brolius.
asmenybė".
tik liūdesį, bet ir dideli šird"s
Įrodytas yra dalykas, juo
Pažvelkime i spaudos atsi
skaidmą. Pirmajam atgimu
kas yra geresni-, pamaldesnis.
liepimus. Pavarte^ 192 7 m.
sios Lietuvos lietuviui — Vii
juo kitiems yra didesnis ge
periodiką, rodos, jauti, kad Ar
niaus Vyskupui ir Apaštalų
radaris, maloningesnis, sukai
kivysk. Jurgis dar tik šiandien
Sosto Vizitatoriui, žinoma, bū
bingesnis. ir h veik kiekvie
mirę-v - taip gyvai stoja aky
tume mokoje tinkat 1 .ai atiduo
nas
šventasi-. juo
buvo
se VSJSS jo gyveninio vai/.das.
ti paskutinę pagarba, jei butu
šventesnis, juo tlaidesnis".
Tiki, kad Arkivy.-k. Jurgio
buvęs ir kitas a<muc, ne a.a
Kun. J o a c h i m a s
dvasia tebegyvena J u k visa.
Arkivysk. Jurgis I t a r ' ii
Roczkowskis
tauta, piadedant Valstybės
„Šalti >s", 1934. Nr M
butu buvę ne tas N', dėl tit iii)
Galva, baigiant paprasta pūs
lėtom
rankom
darbininku. mes gedinv. bet kad ne
S p a u d o s aidai vysk.
iškilmingai lyy. it žadėjo gy
tekome didžiausios ir skais
J. Matulaičiui mirus
venti to vivo mylimojo vado čiausios moralinės asmeny
Tautose maža tėra tokių as pavyzdžiu, eiti jo nurodytais bės"
Ir toliau straipsnio autorius
menybių, apie k irias visa tau takais. Ir šiandien pravartu
ta, visa spauda - visuomenes tuos pažadus prisimint: ir. jei įrodo, dėl ko Arkivysk. Jurris
jie dar neišpildvti
įvykdyti
mūsų taut is di
*i;
veidrodis ieningai pa

skaisčiausia moraline asme
nybe Konstatavęs įvairiau
sius mūsų tautos laimėjimus,
autorius liūdi dėl vieno: „Ne
galime tik džiaugtis pažengę
pirmvn išvidiniu asmens išsi
tobulini m u. savo dorovės jėgų
sustiprinimu ir būdo pagerini
mu" Arkivysk. Jurgis labai
puikiai suprato, kad tautos.
visuomenės, ar šiaip organiza
cijos geroves pagrindai labai
glaudžiai nšasi su vadų išvi
diniu išsilavinimu, dvasios ir
dorovės jėga. J u o daugiau tau
toje dvasios milžinu, juo ir
tauta atsparesne, juo geresnes
kultūrai plitimo sąlygos. Tau
tos pagrindas — religija ir do
rovė Bet tai bendras princi
pas Ant šio principo pirmiau
sia turi atsistoti tautos vadai.
įet jie nori ir siekia tautos
geroves. — o jais paseks visa
tauta. Arkivysk Jurgis šio
principo ir laikėsi. Tai pripa
žįsta ir aukščiau minėtas au
torius
• Bus daugiau 1

piančius nebalus. Mano diena šiltai aprengti..." Šiandieną
tik prasideda, o jis jau pusę s u p r a n t u senelio istoriją. Ta
darbų nudirbo! Prieš pradė da jis neužsiminė, kad 1940
dama valgyti, nupiešiu dar m. birželio 15 dieną, Rusijos
vieną
kalendoriaus
lapelį. t a n k a m s šliaužiant per Lie
Liko daugiau nei d u mėnesiai! tuvą, nepriklausomos respub
KRISTINA BJERKNES
Mama palieka m a n e kaime vi likos savanorių kariuomenė
sai vasarai. Tėvai labai užsi buvo pavadinta Liaudies ar
Niekas man nėra lengvai pa kaimas miręs. Ko neišvaikė ėmę: jie kuria „šviesų rytojų", mija, kurios pulkai rudenį iš
siekiama. Sunkiausia — už melioracija, tas, pabūgęs n e  stovi nesibaigiančiose eilėse Vilniaus perkelti į Kupiškį.
miršti praeitį. Ne visiškai išt dėkingo žemės darbo, per prie butų, mašinų ar kilogra Ten senelis pateko į Ryšių
rinti tai. kas buvo, tik atleisti sikėlė į miestus. Tik porą mo apelsinų Kalėdoms. Sene pulko mokomąją grupę, iš kur
ryšius tarp dabar ir tada, kad kartų per dieną t r a k t o r i u m i liai kitokie: prieš valgant jie 1940 m. gruodžio 1 dieną sese
praūžia keistuolis Adoliukas: kalba maldas, žino daugybę riai Jonei rašė:
jie netemptų manęs atgal.
Buvo 1984 m. vėlyvas bir pamoja man ranka ir n u b u r z - paslaptingų istorijų ir vaka
„Brangioji >esele Jonyte,
želis. Tada pasaulis atrodė ne gia, kartu nusiveždamas s r u t ų rais nežiūri filmų apie karą, tiek aš tavęs išsiilgau, kad
didelis, tačiau labai svarbus ir kvapą. Vidurdienį, vis tuo p a t kaip tėtis. Senelis pats karia kiekvieną minutę apie tave
neapsakomai
paslaptingas. metu, palauke prašiepsi k i a u  vo. Jis geriau žino! K a s va galvoju ir noriu pamatyti,
Tai buvo mano vienos pasau lių penėtoja ir, pamačiusi m a  karą nenurimdama zirziu, kad kaip j ū s atrodot, gyvenat ir
lėlis, kurį susikūriau, žaisda ne, su nuostaba šūktelia: „Aje jis papasakotų, kaip rusai vo kaip mokinatės. Žinau, kad
ma kvapniose skiedrose sene gi, tai Birucės dukrela!"
kiečius sumušė — senelio pa s u n k u s ir neramus tau gyveni
lio dirbtuvėje. Senučiukas la
Pasispiriu kojomis ir j a u sakojimai daug įdomesni nei mas be manęs, bet greitu lai
bai nemėgo, jei kas sujaukdaskrendu! Su manimi s u p a s i mūsų mokytojos. Jis patrina ku pasimatysim ir aš tau, Jo
vo jo tvarkingus daiktus: krū
rugių laukai ir močiutės niū nykščiu pasmakrę ir lėtai, nyte, padėsiu savo jėgomis,
velėmis sudėliotas lenteles,
nenoriai pradeda jau ne kartą kiek tik galėsiu. Dabar aš
niuojama aukštaitiška d a i n a :
keletą kartų naudotas ir vėl
girdėtą istoriją. Daug ko nesu mintyse paskendęs, kaip ne
„Supkie, meskie, mani
ištiesintas vineles, begalę se
j a u n u , prantu, o ir senelis nemėgsta linksma vienam, o jums vi
novinių grąžtelių, plaktukų,
smulkmenų atskleisti, vis pri siems prie tėvelių, tai visai ki Dūdų orkestras prie Valstybinės filharmonijos rūmų Dirigentas Justinas Jonušas. Nuotr. Pranės Šlutienės
Kad užvysčia aukštų k a l n u ,
atsuktuvų. Daugumą šių įran
žadėdamas kitą kartą daugiau tas ūpas. Paklausyk tu, Jonyt,
Aukštų kalnu, žalių girių,
kių ir prietaisų jis retai nau
mokinkis,
tėvelių pulką nuginkluoja ir išveža į
papasakoti. Ta paslaptis kute manęs,
Žalių girių, užuolių..."
dodavo, tačiau mėgo krauti
klausyk,
tai
viskas
bus
gerai. Vokietiją. Ten praleidus be
Šis balsas glosto žvangučiais na mano vaizduotę ir aš piešiu
daiktus. Tos kartos žmonės
Sudiev,
iki
pasimatymo.
Su veik mėnesį, išdalina vokiškas
krūvas
tankų,
drakoniškų
mokėjo taupyti — gyvenimas nusėtas pievas, kutena m a n o
pagarba,
tavo
brolis
Antanas".
uniformas bei ginklus ir iš
plaukelius.
S e n a s i s riaumojimų, draskančių tylą...
juos vertė. Senelių namuose ausų
Skaitau pageltusį laišką vėl siunčia karo belaisvius į Ita
„1939
m.,
kai
buvau
vos
gluosnis
pavargęs
verkia
ir
skalsi buvo duona, laikas,
ir vėl. Senelis visada troško liją. Nakties metu, pereinant
P R A N Ė ŠLUTIENĖ
sveikata, net džiaugsmas. Gy bando mane, negailestingąją, dvidešimties, sovietų armija mokytis, bet gyvenimo aplin
fronto liniją, senelis sužeidžia
venimas
pagailėjo
pokario sukirsti viena vytele, kita. Aš, užėmė Vilniaus kraštą — pra kybės diktavo ką kita, o išsva
mas.
kartai laimės, keistos aplin išvengusi jo lipnios r a n k o s , deda senelis. — Aš su tėveliais jotas susitikimas su šeima nu
Pereitų metų birželio 28 d. me, Valdovų rūmuose ir Vil
Be sąmonės jį nuveža į karo
kybes padarė juos šykštuo spardausi ir krykščiu iš p a s i  gyvenau Švenčionių apskri sitęsė beveik dešimtmetį.
Antano
Rekašiaus „Medėja", niaus paveikslų galerijoje.
lauko ligoninę. Operacija ištenkinimo! Smagumėlis! U ž tyje, Daugėliškio valsčiuje,
liais.
Koncertavo: vaikų choras
Senelis, valandėlę tylėda gelbsti senelio koją. Už dviejų dviejų veiksmų baletas, prem
tamsaus bulvių lauko š m ė k š  Pimpiškių k a i m e . Sumaniau
„Virga
Jesse" iš Belgijos, prof.
Dirbtuvė tapo mano žaidimų čioja senelio kepurė — lyg vie pabėgti į Vilnių. Šalyje tvyrojo mas, žvelgia į tolį. Turbūt jis savaičių jis atsiduria Bavari jera. Choreografė Anželika
Raimundas
Katilius, Egelhof
kambariu su daugybe spinte niša žuvėdra sužeista kojele karo kvapas, niekas neabejojo, mato aplink ausis švilpiančias joje. Septyni mėnesiai ligo Choliną talentingai sukūrė
trio
iš
Vokietijos,
akademinis
vaizdą
apie
jausmus
ir
meilę,
lių, girgždančiais stalčiukais, — pakelia galvelę, bando iš kad įvyks kažkas didelio, svar kulkas ar lyg degtukus krin ninės lovoje — kraujo, medi
jaunimas,
lietuvių
vargoninin
išdavystę,
kerštą
ir
mirtį.
tamsių, voratinkliais priaugu skleisti sparnelius ir vėl prisi baus. Norėjau pataikyti įvykių tančius priešus — vaikiškai kamentų ir skausmo kvapas.
sių, užkaborių, kur saulės ploja prie žemės. Kaitrioje sukūrin, buvau jaunas Lietu romantizuodama karą, mąs Besisukantis karo mechaniz Medėjos vaidmenį atliko, auk kai, konkurso laureatai, Vil
spindulys — tas retas svečias birželio saulėje mirksi dalgio vos patriotas. Tuo metu Vil t a u aš.
mas keičia sužeistųjų veidus. so medalį laimėjus Japonijoje, niaus mokytojų namų kameri
nis choras „Salutaris", Esseno
— kartas nuo karto paglosty
„1941 m. pavasarį išvykome Iš Bavarijos, dėl neaiškių žavi balerina Eglė Špokaitė.
ašmenys — senelis nuo a n k s  niuje susikūrė lietuvių rateliai
miesto Folkvango kamerinis
davo dar gyvą, kraugerio tink
Kostiumų
kūrėjas
Juozas
tyvo ryto šienauja. Tai p a s k u  tvarkai palaikyti. Prisijungiau į Pabradės poligonus, — pri priežasčių, senelis perveža
orkestras
iš Vokietijos. Birutė
le spurdančią, musę. Neretai
tinis, ramunėmis kvepiantis prie jų. Nešiojome baltus raiš simena jis. — Prasidėjus ka mas į Čekoslovakiją. Ten, su Statkevičius įdomiai sukūrė Vainiūnaitė, kamerinis an
nuvogdavau iš ten kokį lentšios vasaros šienas. Daržinė čius su raidėmis MV. Bude- rui, 1941 m. birželį, su visu karts nuo karto atsiveriančia pirmoje dalyje didelius marš samblis „Atrium Musicum",
galiuką, bet tik patį mažiausią
pilnut pilnutėlė, o senelis vis jome stotyje ir laukėme Lietu pulku patraukėme Švenčionių žaizda kojoje ir širdyje, jis kinius su bent 30 rankovių, gatvės muzikantai, Klaipėdos
i kad senasis bambeklis nepas
jungiant spektaklio herojus su
nerimsta — geriau tegu pa vos kariuomenės. Lietuvos ka link".
išgirsta apie karo pabaigą.
varinių pučiamųjų kvintetas,
tebėtų) ir statydavau laive
Tęsinį aš žinau. Tai mano Menkutės žinios iš namų ir choru. Tų marškinių bangavi Lietuvos radijo ir televizijos
šaro kitiems metams lieka, riuomenei įžengus į Vilnių,
lius, kuriuos vėliau skandin
įstojau į eigulių kursus, ku mėgstamiausia dalis! J a u ma Lietuvos neramina. Praėjus mas prie muzikos sudarė sa vaikų choras, ansamblis, Vil
davau kaimynų prūde. La nei trūksta. Šioje sodyboje nie
tau, kaip, kolonai žygiuojant trims dienoms, amerikiečiai li votišką ritmą. Kostiumų spal niaus mušamieji, Kauno stygi
biausiai mane jaudino to tam kada nieko nestinga, n e b e n t riuos, už poros savaičių pabai
vieškeliu,
virš galvų ūžia vo goninę perduoda rusams. Tą vos: juodos, pilkos ir baltos.
gęs, dirbau eiguliu Bezdonių
kvartetas,
džiazo
ir
saus kambariuko paslaptingu poilsio...
Nuo birželio 29-tos iki liepos nis
kiečių
lėktuvai.
Senelis sėdi pačią savaitę dauguma sužeis
girininkijoje.
1940
m.
kovo
15
Senelis
baigia
pradalgę,
at
šiuolaikinio
šokio
kompozicija,
mas. Mėgau panardinti ranką
vežimo gale. Priešais tarškena tųjų perkeliami į Čekoslo 28-tos — Vilniaus Vasaros fes poezijos ir muzikos vakaras ir
į drėgnas, šiltas pjuvenas ir remia dalgį pašiūrės sienon ir dieną savanoriu įstojau į Lie
paketai.
Prak vakijos lagerius. Dar du mė tivalis. Šventės atidarymas džiazo muzikantai.
apglėbia šulinio svirtį. Aš j a u tuvos kariuomenę. Tarnavau I amunicijos
grabalioti piršteliais, kvailai žinau: jis pasems puskibirį artilerijos pulko I grupės šta rapštęs dėžės galą, jis kemša nesiai nežinomybės ir lauki nepaprastas — su dūdų orkes
Liepos 4-ta Nacionalinėje fil
kišenėn šovinius. Iš po arklių mo. Viltys grįžti namo palai tru. Eisena Vilniaus sena
tikint rasti senovinę monetą ledinio vandens ir gers, gers... be".
harmonijoje
buvo „Amerikos
miesčio
gatvėmis
iki
Naciona
ar princesės žiedelį! Dažniau Godžiai, taip kaip geria gyve
Senelis tai ištaria nepapras kanopų ir kareiviškų batų ky dojamos, kai 1946 m. vasarą
diena".
Programoje
Amerikos
linės
filharmonijos.
20
vai.
lančios
dulkės
graužia
akis,
visas karo belaisvių lageris
siai pasitaikydavo tik besi- nimą, giliai įkvėpdamas ir lyg t a i išdidžiai ir a š nesuprantu,
kompozitorių
garsai
nuskam
prie
„Trijų
draugų"
restorano
springsta
gerklėje,
vidurvasa
perkeliamas į Komijos ASSR,
rangąs sliekas ar sudžiūvusios maldą nurydamas kiekvieną k a s gi čia nepaprasto. Jis pa
bėjo
geltonai
ir
baltai
išda
—
dirigentas
Justinas
Jonu
rio
saulė
virpina
pavojumi
Intos lagerį- Seneliui tenka
viščiuko išmatos...
gurkšnį. Dangus spindi dalgio kyla, ištraukia apatinį spin
žytomis sienomis. Asta Kriš
šas.
Prie
filharmonijos
durų
kvepiantį
orą.
Vyrai
nustoja
dirbti
šachtose.
Naujienų
iš
Aš vis dar tokia pati. Neriu ašmenyse ir prakaituotoje se telės stalčių ir iš ten paslėptą
čiūnaitė gerai interpretavo
stačia galva į viską, kas ne nelio kaktoje. Raukšlės skai paketėlį. Atsargiai vieną po kalbėtis, vienas su kitu susi tėviškės beveik nėra, tik dalis sustoję klausosi žiūrovai. 19
Samuel Barber (1910-1981)
mirkčioja.
Įtartina
tyla
gniau
vai.
Nacionalinės
filharmoni
laiškų
pasiekia
Lietuvą.
Žinia,
žinoma, neišbandyta ir laukiu, čiuoja šešiasdešimt šeštuo kitos dėlioja nuotraukas. Iš
parašytus kūrinius. Atliko 11
žia
kvapą.
Iš
už
miško
išnyra
jos
didžioje
salėje
Festivalio
kad
Lietuva
po
karo
taip
ir
kas įvyks. Tačiau dabar ne sius. Aš skaičiuoju kiekvieną pageltusių rėmų žvelgia jau
t r y s lėktuvai ir paleidžia vir- neatgavo
nepriklausomybės pradedamasis koncertas. Me trumpesnių dainų. Susirinko
ieškau deimantų pjuvenose. sėkmingą pastangą kojų pirš nas gražus kareivis.
nę bombų į vingiuojančią ko žlugdo labiau, nei varginantis no vadovas ir dirigentas Dona nemažai ušsieniečių, per per
Nužvelgiu dulkėm apklotas tais paglostyti karklo š a k a s .
— Negi čia t u , seneli?, —
trauką girdėjome angliškai
loną. Žvengia išbaidyti arkliai, darbas ir pusbadžiavimas.
tas Katkus.
gręžimo stakles — po senelio Vienas, du... jei pavyks d a r stebiuosi aš.
plėšo
vežimus,
o
kareiviai
ne
Vasaros metu Vilniuje na kalbančių. Solistei akompana
mirties niekas jomis nesinau kartelį, tai bus ženklas, kad
Dabar, po pusšimčio metų,
J i s rodo ženklus a n t karei
vo Audronė Kisieliūtė. Antroje
ria
k
a
s
sau.
Šeštas,
tarp
jų
ir
dojo. Dveji metai, kaip jis nu močiutė rytoj pusryčiams keps viškos uniformos. Nė karto ne
skaitau senelio laišką, para miškiams ir turistams vaka dalyje buvo atlikta Aaron Cosinešė į kapus ypatingą gyve mano mėgstamus blynelius su girdėjau Vyčio vardo, o ir senelis, pasislepia rugių lauke šytą, kaip jis sako, iš Rytų se rais nebuvo ko veikti. Prof. D.
Katkus, susitaręs su Vilniaus peland (1900-1990) kūrinys
nimo džiaugsmą, neišmatuo varške!
a p r a n g a visai kitokia nei tų ir sutaria į sovietinę armiją selei Jonytei:
kvartetui: fortepijonui, smui
jamą darbštumą, aukštaičiui
„Nuėjau į pamiškę, atsisto miesto savivaldybės atstovais kui, altui ir violončelei. Atliko
praleidę
Kitą rytą blynų n e g a u n u , kareivių, kuriuos mačiau fil nebegrįžti. Naktį
įkūrė Šv. Kristoforo kamerinį
nebūdingą užsispyrimą; pali
miškelyje ir gavę pas vietinį jau ant aukšto kalno. Niekur
nors ant sūpynių neblogai pa muose.
orkestrą.
Šv. Kristoforas yra J. Bialobžeskis ir Sostinės sty
kęs nebaigtą skaldyti malkų
— Tai juk Lietuvos kariuo ūkininką civilinę
aprangą, nė dvasios, nė kvapo. Tyla.
sidarbavau! Ilgos kojos d a ž n a i
Vilniaus miesto globėjas, vaiz ginis trio.
stirtą, išėjo Anapilin. ramus ir
mane gelbsti — mėgstu lįsti menė, kvailute, — juokiasi slapstydamiesi pasiekia Šven Tik sukranksi varna toli toli
duojamas miesto herbe. Šv.
laimingas, sulaukęs išsvajotos
Festivalio metu Vilniuje tri
ten, kur uždrausta ir todėl ne senelis, o aš dabar visai susi- čionėlius. Ten jau įkurtas Lie miške, tik iš krištolinės žyd
Kristoforo kamerinis orkes jose vietose vyko atskiros
Lietuvos
nepriklausomybės.
rumos
trupa
žemėn
saulės
tuvos
štabas.
Kasdien
daugėja
painioju:
kokios
Lietuvos?
Ar
retai tenka sprukti. Tik rytais,
Namas, pirtelė, daržinė — čia
tras atliko specialiai festivalio meno parodos.
kai iš lovos išsiristi reikia, ko prieš keturiasdešimtmetį buvo pabėgėlių. Vyrai nusiteikę ko spinduliai. O nuo tolimų va
viskas jo rankomis sukurta.
naują
vingai, tačiau slegia nežino karų, vėjui iš ten papūtus, atidarymui parašytą
jos manęs neklauso. Stebiu kita Lietuva?
Koncertai — neilgiau kaip
Šaukštai, kuriais močiutė uo
muzikinį
Felikso
Bajoro
kū
Tada nežinojau, ne tik kaip mybė. Senelis stovi sargyboje atskrenda lėktuvų garsas ir
apie
langą
zyziančias
m
u
s
e
s
,
pusantros
valandos. Dar švie
gienę maišo, senelio išskap
atrodo Vytis, trispalvė a r a n t kelio. Po trijų dienų pasi tuoj vėl nutrūksta tyloj. Tai rinį „Ženklai", pagal Mindau su, gali nuskubėti į Sereikiš
bandau
prisiminti,
a
r
ta
r
a
g
a

tuoti, mano suplyšę bateliai jo
skamba
Lietuvos
himnas. rodo vokiečių pulkai. Lietuvos kiek svajota, kad vietom svajo go Tomonio žodžius. Ypatingai kių parką, kur vyksta folkloro
susiūti. Su pernykščio šieno na, kurią sapnavau, buvo
Nežinojau, kad kadaise buvo š t a b a s persikelia į Vilnių, kur tos laimės, kuriosna taip trumpą solo partiją atliko Gin festivalis „Baltica". Pranešėja
kvapu vėjas vėl atneša vai juodų ar raudonų plaukų.
tarė Skėrytė. Gaila,
kad
Pusryčiaujame tylėdami. Se kita Lietuva — su savom ver susikuria lietuvių savisaugos veržiausi, pateko lyg pete
Veronika Pavilionienė apibū
kystės prisiminimus.
žodžiai
nebuvo
suprantami.
liškės
ant
lempos
ugnies,
nus
dalinys.
Kareiviai
saugo
til
nelis sušnibžda maldą ir dažo tybėm, prezidentais ir štabais;
dina miniai dalyvius, o ver
Mano pasaulis: kas ryt?, val bulvinį blyną į suodžiais kve- nepriklausoma respublika, ku tus, tabako fabrikus ir kitus vilo sparnelius ir nukrito į Tame pačiame koncerte buvo
purvą, iš kurio kažin ar pa atlikta F. Schuberto trys neil tėjas Valdemaras Sadauskas,
gomi močiutės krosnyje kepti
rios kiaulieną ir sviestą valgė objektus.
vyks kada nors man atsikelti. gi kūriniai. Solo partijas atli kuris su motina ketverius me
blynai su braškių uogiene,
vokiečiai bei anglai, o mokyk
„Ar nebijote mirti?" — tei
Džiaugdamas laukiau atos ko Asta Kriščiūnaitė (sopra tus gyvena Vilniuje, verčia
ryto rasa garuojančios pievos,
lose neskambėjo rusiškos dai raujuosi aš
togų ir kažko nesuprantamai nas) ir Maria Egelhof (smui angliškai. „Balticos" festiva
po kurias risnoju basa, ir
nos. Tada daug ko nežinojau
„Apie tai tada negalvojome",
didaus, bet vargu ar baigsis kas) iš Vokietijos. Akompana lyje dalyvauja, be Lietuvos,
girgždantis karklas papirty,
ir nesupratau. Žinojau, jog — sako senelis.
tas mano purvinas gyvenimas. vo Audronė Kisieliūtė. M. To- ansambliai iš Vokietijos, Rusi
liūdnai mosuojantis negyvėlio
mokykloje negalima prasitar
J i s ir ve! mįslingai akimis
Atsiprašau, kol kas neturėjau monis — tragiško likimo poe jos, Švedijos. Danijos. Estijos,
rankomis. Tai medis vaiduok
ti, kad močiutė mane moko įsisiurbia tolumon. Gal pri
ką naujo rašyti, kitąsyk para tas, KGB sunaikintas vien Suomijos, Latvijos. Norvegijos
lis, pravirkstantis lietuje, šo
maldų, o vasarą ėjau prie Pir simena savo kančias 9 O gal
šysiu daugiau. Sudiev. Anta todėl, kad buvo doras žmogus. ir Islandijos. Koncertai spal
kantis vėjuje, saulėje džiovi
mosios Komunijos. Mačiau, džiaugiasi, kad jam pasisekė
nas".
Tokia tema nuskambėjo F. Ba vingi, dalyviai šoka ir dainuo
nantis savo ilgas kasas. Vė
kad draugės tėtis, jūrininkas, labiau nei tiems, kuriuos vo
ja. Žiūrovų netrūksta. Aplink
joro parašyti garsai.
juotą popietę skubu vienišiui
iš tolimų kraštų jai atveža kiečiai išniekinę nužudė miš
Nustebusi grožiuosi stiliaus
Šv. Kristoforo kamerinis or vyksta saviveiklinės kūrybos
pasigirti, kad išmokau naują
gražių rūbelių. Kaip tai gali keliuose ar rusai, sugrūdę gy įmantrybėmis. Iš kur senelis
kioskai. Gali paragauti bir
„triuką" a n t dviračio atlikti, ir
būti — juk ten beveik visi vuliniuose vagonuose, išvežė to išmoko? Juk baigė vos ketu kestras, vadovaujamas prof. žiečių alaus, suvalgyti dešros
randu storąją šaką virvaga
skurdžiai ir benamiai? Suau amžinoms kančioms į Sibiro ris pradinės mokyklos skyrius. Donato Katkaus, per dvejų gabalą ir kitų skanumynų.
liais apipainiotą — senelis
gusieji i šiuos klausimus neat- ledynus. Tais metais brolis Tolesniam mokslui nebuvo pi metų laikotarpį įaugo į Vil Ten susitinki seniai matytų
sūpuokles pakabino' Jis žino,
niaus miesto gyvenimą. Po 56
sakinejo. lygiai taip pat, kai žudė broli tėvai nepasitikėjo nigų.
kad man kaime nuobodu. Čia
metų Vilnius turi savo miesto pažįstamų, draugų. Po dienos
vaikais,
o
kaimynas
skunde
teiraudavausi, iš kur atsiran
(Bus daugiau)
lietaus ant minkštos vejos gali
nėra draugų, aplink vieni se
orkestrą.
da vaikai. Buvo daug mįslių, kaimyną, kad išgelbėtų savo
pasišokti. Festivalį surengė
niai. Mama sake, jos jau
Kiekvieną
vakarą
buvo
ruo
bet nebuvo nei laiko, nei tikslo kailį..
Lietuvos Liaudies kultūros
nystėje kaime gegužines vyk
šiami
koncertai:
Šv.
Kazimie
Versalio sutartis, pasi
del to kvaršinti sau galvos. l'ž
Traukiantis vokiečiams, ten
centras. Kas sakė. kad Lietu
davo, o su kaimynais švilpauro
bažnyčioje,
net
galerijoje
mane galvojo kiti, reikėjo tik ka trauktis ir lietuviams. Prie rašyta 1919 m. birželio 28 d.,
voje nėra ko veikti 0
„Vartai",
Mokytojų
namų
kie
: ;•:.
- ;-:k;i:l>cflav<>.
D.ib.ir
Kn.«tina Bjerknes
dainuoti: „Mes sotus, laimingi. Marijampolės vokiečiai senelio užbaigė I pasaulinį karą
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. liepos mėn. 19 d.
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ŠEIMOSE

DR. ANTANO RAZMOS
DEIMANTINĖ SUKAKTIS
Sakoma, kad žmogus ne
sensta, kol jis džiaugiasi gyve
nimu, svajoja, planuoja, kuria,
veikia. Pagal šiuos kriterijus,
dr. Antanas Razma, ką tik
šventęs savo 75-tą gimtadienį,
yra gyvenimo įkarštyje. J o
nueitas kelias profesinėje ir
lietuviškoje veikloje, grįstas
pasišventimu ir darbu tautos
bei visuomenės labui, yra per
pintas gausa siekimų, kuriais
tenkintųsi ir didžiuotųsi kiek
vienas asmuo. Tačiau dr. Raz
ma vis dirba, triūsia, nesiten
kina gyventi prisiminimais bei
užtarnautu poilsiu.
Žemaitis, ūkininko sūnus,
antras iš penkių vaikų, Anta
nas Razma gimė 1922 m.
birželio 20 d. Vaisvainių
kaime, Platelių valsčiuje, Kre
tingos
apskrityje,
mokėsi
Skuodo ir Plungės gimnazi
jose, baigė medicinos mokslus
Vakarų Vokietijoje, Tuebingen'o universitete. Atvykęs su
žmona Elena į JAV ir išlaikęs
Illinois valstybinius medicinos
egzaminus, pradėjo privačią
praktiką Wilmingtone, IL.
Užaugino du sūnus — Antaną
Gintarą ir Petrą Edmundą;
abu medicinos gydytojai. 1991
m. pasitraukė į pensiją, gyve
na Burr Ridge (Čikagos prie
miestyje).
Dirbdamas aktyviai reiškėsi
amerikiečių gydytojų organi
zacijose, užimdamas įvairias
vadovaujančias pareigas, kaip
„Will-Grudy Medical Society"
vicepirmininko, „St. Joseph
Medical Center" Joliet'e gydy
tojų štabo prezidento ir kt.
Nuo 1955 m. narys „American
Medical
Association",
nuo
1975 m. narys-specialistas
A m e r i c a n Board of Family
Practice".
Nuo jaunystės dienų, lietu
viška visuomeninė veikla yra
jo dvasinė gyvenimo duona.
Nuo gimnazijos laikų ateiti
ninkas, buv.;s įvairiose parei
gose bei valdybose. Nuo uni
versiteto laikų Lietuvių fronto
bičiulių narys, taip pat buvęs
įvairiose valdybose. Ateitinin
kų medikų Korp! Gaja narys
ir daugelį metų jos pirminin
kas.
1983 metais buvo Antrųjų
pasaulio lietuvių dienų rengi
mo komiteto
pirmininkas,
kuomet 12 dienų iš viso laisvo
jo pasaulio buvo suvažiavę
12,000 lietuvių, vyko PLB sei
mas. Dainų ir šokių šventė,
jaunimo kongresas,
sporto
šventė, įvairūs
kultūriniai
renginiai.
Daugelį metų JDraugo" lei
dėjų — Lietuvių katalikų
spaudos draugijos tarybos na
rys ir jos pirmininkas. Taip
pat buvęs įvairių organizacijų
ir lėšų telkimo komitetų vado
vybėse, nes nemoka atsisaky
ti, kai kas prašo jo pagalbos.
Nuo pat pradžios, JAV Lie
tuvių Bendruomenės narys ir
nuo 1961 m. dr. Razma nuolat
perrenkamas į JAV LB ta
rybą, buvęs tarybos prezidiu
mo vicepirmininkas, kontrolės
komisijos pirmininkas, Garbės
teismo pirmininkas. Lietuvai
kritišku, gyvybiniu, džiaugs
mingu nepriklausomybės at
statymo metu, 1988-1991 m.
buvo JAV LB krašto valdybos
pirmininkas.
Dr. Razma skaito savo gyve
nimo didžiausiu visuomeniniu
pasiekimu Lietuvių fondą, ku
rio steigimo idėją iškėlęs 1960
metais ir įgyvendinus 1962
m., atidavė j a m jau seniai nebesuskaičiuojamą savo gyveni
mo valandų skaičių ir ne
mažai aukojo lėšų jo steigi
mui. Sumanių vadovų, augin
tojų, dosnių aukotojų, spaudos
bei radijo laidų pagalbos dėka,
Lietuvių fondas artėja 9 mln.

dol. pagrindinio kapitalo, per
5 mln. dol pajamomis parėmė
lietuvybės d a r b u s , o t a i p pat
daugiau kaip 1 mln. dol. kapi
talo dovanojo Lietuvai. Praei
tyje, dr. R a z m a ėjo Lietuvių
fondo tarybos valdybos ir
įvairių komisijų pirmininkų
pareigas; d a b a r — Patikėtinių
tarybos ir Pelno skirstymo
komisijos p i r m i n i n k a s .
1995 metais s u k ū r ė šeimą
su Ale Steponavičiene, L F rei
kalų vedėja ir d a b a r abu sielo
jasi Lietuvių fondo auginimu
ir gyvena jo rūpesčiais.
Antano Razmos didieji dar
bai neprabėgo
nepastebėti:
1975 m. buvo p a g e r b t a s kaip
„Man of the Year" L i t h u a n i a n
American Republican League
of Illinois. 1995 m. apdovano
tas JSllis Island Medai of
Honor". Šis medalis
įtei
kiamas Amerikos piliečiams,
pasižymėjusiems h u m a n i t a r i 
nėje veikloje, specifinėje et
ninėje grupėje ir savo darbais
pasitarnavusiems J u n g t i n ė m s
Amerikos Valstijoms. Už pla
čią visuomeninę
lietuvybės
veiklą 1996 m. V y t a u t o Di
džiojo u n i v e r s i t e t a s
Kaune
j a m suteikė sociologijos garbės
doktoratą.
Šių metų birželio 14 d.
žmona Alė j a m s u r u o š ė staig
meną, s u r e n g d a m a puotą Pa
saulio lietuvių c e n t r e Lemonte. Šeimos ir d r a u g ų ap
suptas, dr. A n t a n a s Razma
šventė savo a m ž i a u s deiman
tinį jubiliejų. P r i s i m i n u s to
vakaro sveikinimus, norisi dr.
Razmai p a k a r t o t i linkėjimus
dar daugelio gražių, sveikų
metų,
perpildytų
šeimos
meile, d a r n i a
visuomenine
veikla,
ištikimais,
mielais
draugais ir j a u n a t v i š k o s nuo
taikos toliau svajoti, planuoti,
kurti.

Š.m. birželio 14 d. netikėtai suruoštoje gimtadienio šventėje. <Jr. Antanas Kaznia (kairėje), jo žmona Alė; U eil.
— sūnus dr. Antanas, marti Asta. vaikaičiai Aiexa ir Andriukas Ijei kiti artimieji.

Atvykusi į JAV 1994 m. per
Trijų Karalių šventę pas dėdę
Antaną Marmą ir mamą Ja
niną Marmienę, pirmiausia
pradėjo mokytis anglų kalbos.
Pradžia, kaip ir kiekvienam
užsieniečiui, buvo nelengva.
teko ne tik išmokti angliškai,
bet išlaikyti vidurines mokyk
los egzaminus. Violeta juos
sėkmingai išlaikė.
Nuo
pat
savo
mokslo
pradžios ir dabar Violeta Marmaitė yra įtraukta į gerųjų
studentų
garbės
sąrašus.
mokslą tęsia kolegijoje ir žada
įsigyti specialybę. Šių metų
liepos mėnesį Violeta, kaip pa
vyzdinga studentė, yra pa
kviesta pasidalinti mintimi.bei pasiektais rezultatais su
vidurinės mokyklos abiturien
tais.
A n t a n a s Marma

BAIGĖ
UNIVERSITETĄ
Andrius Arvydas K u d i r k a iš
La Crescenta, California, bai
gė U.C.L.A. universitetą Epi
demiologijos Magistro laipsniu
iš „Public H e a l t h " srities.
Andrius visada buvo labai
veiklus j a u n i m o t a r p e . Pri
klausė „Spindulio" šokėjų gru
pei, ateitininkams, y r a skau
tas vytis, d a u g metų buvo
Akademikų s k a u t ų Korp! Vy
tis pirmininkas.
Rudenį Andrius p r a d ė s me
dicinos mokslus Loyola uni
versitete Čikagoje. Visi gi
minės ir d r a u g a i linki j a m
sėkmės tolimesnėse studijose.

Andrius Kudirka

GABI STUDENTĖ
Violeta Marniaite pabaigė
vidurinę mokyklą Lietuvoje ir
tais pačiais
metais
buvo
Įstojusi į Veterinarijos akade
miją Tačiau 1994 m studijas
teko n u t r a u k t i , nes atsirado
galimybė apsilankyti Ameri
koje.

Violeta Marmaitė

PAGERBTA LIETUVĖ

POPIETE SU JADVYGA
KUNCAITIENE GIEDRAITIENE
Šį pavasarį St. Petersburgo
kultūrinis būrelis, kurį suma
niai veda energinga pirmi
ninke Angelė Kamiene, kartu
su barelio popiežių planavimo
komitetu. į kurį įeina Edvar
das Lapas, Roma Mastienė,
Dana ir Vytas Mažeikos. Aldo
na Oliene. R. Raziulyte, Vida
Sabienė ir naujai šiais metais
į komitetą įstoję nariais M.
Kuhlmanienė, Dalila Mackialienė, Jadvyga Giedraitienė,
Gražina Viktorienė ir Geno
vaite Treinienė, suruošė sezo
no užbaigimui kultūrinę po
pietę. Joje paskaita skaitė
-Jadvyga Kuncaitiene-Giedraitienė. Paskaitos tema: ^Ne
mirtingumo sąvoka įvairiose
religijose"'.
Prelegentė ilgus metus dir
busi akademiniam pasaulyje,
vėliau Case universiteto mok
slinės bibliotekos vedėja, su
pažindino gausiai susirinku
sius ne tik St. Petersburgo
kultūrinio būrelio natius, bet
ir svečius, su įvairių religijų
požiūriu į pomirtinį gyvenimą.
Prieš pradedant savo kalbą,
ji paminėjo ir apie savo susi
domėjimą įvairiomis religijo
mis, prasidėjusi jau nuo gim
nazijos laikų, kai ji lankė
Kauno Vokiečių
gimnaziją,
kurioje mokėsi įvairių tikybų
— žydu. liuteronų, katalikų,
pravoslavų ir n< t keletas mohametonų — mokinių. Vėliau
su Rytų pasauiio religijomis
susipažino per Vydūno raštus.
T a s susidomėjimas tęsiasi iki
dabar, tad ir šią popietę prele
gentė gerai paruoštoje kalboje,
naudodama garsių religijos
žinovų pasisakynus, vaizdžiai
nagrinėjo pomirtinį sielos ir
kūno egzistavimą,
atsisky
rimą ir amžinąjį gyvenimą.
Nors ji teigė, ka I šioje temoje
neminės krikščionybės, tačiau
savo kalbą pradi )0 garsiu ka
talikų teologu ilans Kueng.
Tuebingeno univ profesorium,

Čikagoje leidžiamas mėne
sinis žurnalas ..Today's Chicago Woman". Jį leidžia Leigh
Communications. Inc. reda
guoja Sherren Leigh. Žurnalo
pirmasis numeris pasirodė
1982 m. spalio mėnesį. Nuo to
laiko kasmet „Today's Chicago Woman" parenka 100
čikagiečių moterų, kurios pa
Sveikiname -JAV LB Kul
sižymi visuomenine arba pro tūros tarybos pirmininkę su
fesine veikla.
šiu<> pripažinimu ir džiau
Viena iš to šimto šiemet pa giamės, kad ji t;:ip uoliai gar
rinktųjų yra ne vien Čikagos. sina Lietuvos bei lietuvių
bet ir kitų vietovių lietuviams kultūros
vardą
kitataučių
pažįstama mūsų tautiete, JAV tarpe.
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos pirmininkė Alė
Kėželienė. Veiklos trumpoje
apybraižoje rašoma, kad A.
Kėželienė stengiasi palaikyti
lietuvišką kultūrą, kad ji ne
paskęstų didžiajame ..tirpi
nimo
katile",
kuris
yra
Čikagos miestas. Alės veiklos
pagrindinis motyvas yra pa
triotizmas, ne tik savo gimta
j a m kraštui Lietuvai, bei ir
dabartinei tėvynei
Amen
kai. Ji sako: ,.Aš jaučiu pe
reigą tarnauti abiem".
Verta pažymėti, kad žurnale
išspausdinta it Alės Kė/e
henes nuotrauka su f * i k. i».: • > s
miestu meru Kiebard M. Du
ley.
Ale KcJt'ln ie

kuris savo knygą „Eternal
Life" pradeda klausimu: jVr
tiki į pomirtinį gyvenimą?"
Šis klausimas domina žmo
gų jau nuo akmens amžiaus ir
tikėjimas, kad žmogaus sąmo
ningumo komponentas išsi
laiko po kūno mirties, yra uni
versali visų religijų doktrina.
Prelegentė toliau aiškino, kad
ryšium su nemirtingumu iš
kyla dar daug kitų klausimų;
ar tai bus tęsinys kiekvienos
individualios asmenybės; ar
atsimins gyvenimą žemėje, ar
atpažinsim vieni kitus kitam
pasauly: ar bus ryšys su gy
vaisiais: kokioj formoje vyks
tas pomirtinis gyvenimas?
Remdamasi
šiais klausi
mais, prelegentė bandė trum
pai pažvelgti, ką kitos religijos
į juos atsako, pradėdama lie
tuvių senovės tikėjimu. Ji su
pažindino klausytojus su dr.
Jono Balio raštais. Taip pat
paminėjo ir Česlovo Gedgaudo
knygą ..Mūsų praeities beieš
kant", kurioje autorius remia
si M. Gimbutienės archeolo
giniais radiniais. Prelegentė
paminėjo ir Vydūną.
Iš senovės lietuvių tikėjimo
buvo pereita į senovės egip
tiečių, prieš 20O0 metų pr.
Kr., tikėjimą. Primityvi sąvo
ka buvo, kad mirusieji gyvena
savo kapuose, tad reikalinga
išsaugoti jų kūnus, nes jų po
mirtinis gyvenimas priklauso
nuo kūno išsilaikymo. Taip at
sirado kūnų balzamavimas ir
piramidės. Dangiškas pomirti
nis gyvenimas buvo skirtas tik
karaliams, jų giminėms ir tur
tingiesiems. Vėliau ši galvose
na karaliaus Ozirio laikais
buvo pakeista. Karalius ža
dėjo prisikėlimą ir amžiną
gyvenimą visiems, kurie prisi
laiko įstatymų.
Po senovės egiptiečių tikė
jimo prelegentė perėjo į pasau
lyje laikomą seniausią visų re
ligijų — induizmą arba bramaizmą. Šią religija išpažįsta
daugiau kaip 500 milijonu
žmonių Indijoj bei kituose Azi
jos kraštuose. Religija pra
sidėjo jau 2(X)0 m. pr Kr.,
išsivystė iš mistikų, filosofų ir
mokslo pranašų, kurių žy
miausias buvo Krišna. Pagal
jų mokslą, žmogus egzistuoja
kaip nemirštanti esybe, kuri
nueina iš vieno žemiško gyve
nimo į kitą ir tobulėja su kiek
vienu atgimimu. Prelegente
paminėjo, kad šioje religijoje
pomirtiniame gyvenime yra
keturi keliai kur žmogaus sie
la keliauja. Pvz.: pirmasis ke
lias tai Dievo kelias, kuriuo
eina sielos tų. kurių gyvenimas žemėje buvo pilnas dory
bių ir kurios jau daugiau ne
begrįžta gvventi i žeme. o jau
ketvirtajame kelyje yra visi
—aikaltėliai, kurie atgimsta
kaip vabalai, uodai, blusos.
gyvate-

Bet

n t o - Melus, nt

pirkusio- savo kalte-, -ugnžta
I žeme jau žmogaus kune

Prelegente supažindino su
budizmu, kuris prasidėjo 600
amž. pr. Kr. ir greitai pasklido
po visą Azija bei Japoniją. Besiplesdama ši religija patyrė
daug interpretacijų,
tačiau
k a s apie pomirtinį gyvenimą
visos budizmo šakos turi
bendrą doktriną: mirtis ne
reiškia galutinės gyvenimo pa
baigos, bet yra perėjimas į
kitą egzistenciją. Ji taip pat
paminėjo ir Tibeto budizmą.
teigdama, kad gal tai yra vie
na įdomiausių šios religijos
šakų. Prelegente trumpai su
pažindino ir su kiniečiu religi
ja, kurioje pagrindinis elemen
t a s yra protėvių garbinimas ir
stiprus tarpusavis ryšys visų
sielų — gyvųjų ir mirusiųjų.
Baigdama savo kalbą, prele
gentė teigė, kad nekrikščio
niškos religijos patvirtina in
dividualaus asmens pomirtinį
gyvenimą ar tai šešėliu kara
lystėj, ar danguj, ar po vieno
ar kelių gyvenimų žemėj. O
mes, krikščionys, pasitikėkim
Kristaus mokslu,
kuriame
Kristus mums žada amžiną
gyvenimą.
Po šios įdomios pa.-kaitos
visi buvo pakviesti vaišėms.
Taip dar praėjo viena labai

įdom;ų kultūrinių popiečių St
Petersburg lietuvių kolonijoj,
kurią pravedė Angeiė Kar
nienė. Kultūros būrelio pirmi
ninkė supažindino ir su me
tine būrelio veikla: kur buvo
suruošta popiete >u prof. Br.
Vaškeliu, kurios metu įsteigti
trys Vytauto Didž Universite
to bičiulių būreliai gabiem.-,
bet sunkiai besiverčiantiems,
studentams remti; .Lietuvos
kovų ir kančių istorijos" patai
syt, 1 tomo aptarimas, kurį
paruošė kun. dr K Gerulis;
tekstilininkės dail. Liucijos
Kryževičienės paskaita ir pa
roda apie Lietuvos tekstiles
dailę; pirmosios lietuviškos
knygos. M. Mažvydo katekiz
mo, minėjimas SIĮ paskaitinin
ku Mečiu Si!
Čiu; dainos ir
dailiojo žodžio švente, daly
vaujant Čikagos
Dainavos"
ansamblio.vyrų oktetui ir akt.
rež. Dalilai Mackia'ieriei: Kos
to
Ostrausko
monodrama
V '/gantą.-', kurią atliko ak
torius Ferd
Jakšys.
Pirmininki taip pat teigė.
kad „Visa, k;;.- domina dvasine
žmogaus būtybe, yra kelrodis
būrelio renginiu ruošimui".
E. V a d o p a l i e n ė

Jadvyga Kuncaitiene Giedraitienė (kairėje) su kultuJDS būrelio pirmi
ninke Angele Kamiene.

STASIO BARO PREMIJA LIETUVOJE
Iš Lietuvos atkeliavęs ..Mu
zikos barų" žurnalas ^1997 m.
Nr. 10) rašo. kad žymus išei
vijos dainininkas Stasys Baras-Baranauskas įsteigė kas
metinę 1.000 aolerių premiją
geriausiam studentui tenorui.
Šiemet ją pelnė Lietuvos Mu
zikos akademijos II kurso
auklėtinis Edgaras Prudkauskas. lankantis prof V. Norei
kos klasę.
Tas žurnalas Virginijos Apanavičienės parašytą
rasinį
apie šią premiją pavadino
..Jaunystes nesėkme paskati
no rūpintis jaunaisiais". -Jo
pradžioje taip rašoma: ..Gegu
žės 21 d. Stasys Baras-Baranauskas susitiko su LMA soiinio dainavimo klasės studen
tais,
profesoriais
Neprie
kaištinga lietuvių kalba jis
papasakojo apie savo gyveni
mo ir kūrybos kelią. Dar
mažas
būdamas,
važnyčiodamas arkliuką, jis
rungtyniaudavo
su
girios
aidu. bandydamas savo balsą.
Debiutavo Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijoje dar an
trokas, vyresniųjų chorui trau
kiant Zauerveino 'Lietuviais'
esame mes gimę", pakviestas
solisto uždainiui kaip eglė
prie Šešupelio'..."
Toliau tame straipsnyje nu
pasakojami čikagiečio pasi
reiškimai scenoje,
studijos
Lietuvoje ir užsienyje \e!iai.
taip rašoma: ..S. Baro-Bara
nausko koncertine biografija
įvairi ir turininga - 1948 m.
keturi lietuviu solistai su
rengė 38. o 1949 - 33 koncer
tus anglų publikai (viena kon
certą lietuviams Škotijoje, kur
jų atsidūrė du šimtai, kaip
anglų karo belaisvių)".
Čia pažymima, kad nepa:
sant. kad jis daug pokario me
tais koncertavo ir buvo labi

negavo, nes tuomet lietuvių
bendruomenes nuostata buvo
ta. kad reikia inžinierių, eko
nomistu, bet ne dainininkų.
Todė! jis dabar Lietuvoje nori
paskatinti jaunus, gabius dai
nininkus, suteikiant jiems me
tine premiją.
Be to. rašoma apie jo daina
vimo studijas Čikagoje, o vė
liau - Italijoje bei kiti jo pa
siekimai Dėdės Šamo žemėje.
Užsimenama, kad Stasys Ba
ras ketina apsigyventi Vil
niuje ir tapti nuolatiniu Muzi
ko- akademijos rėmėju. ..Čia
mūsų šaknys, čia mušu gyve
nimas",
cituojamas toks jo
pasisakymas. Bet prieš tai jis
dar pažadėjo atsiusti išeivių
kompozitorių gaidų, perduoti
kai kuriuos klavyrus Muzikos
akademijos bibliotekai. Dabar
jis jau yra įteikęs savo kon
certu recenzijų, parašytu dau
geliu pasaulio kalbų, albumą
Teatro ir muzikos muziejui.
Aukščiau minimą aprašymą
puošia ir Algirdo Rakausko
daryta
nuotrauka,
kurioje
matomas mecenatas Stasys
Baras

su

premijos

Kd. Š u l a i t i s

perspektyvus solistas, tačiau
stipendijos studijoms Italijoje

laureatu

Edgaru Prudkausku.
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Vytis Travel

Čigonėle,
pasakyk kas
greičiausiai
siunčia?

Internet

40-24 2 3 5 St.
Douglaston. NY 1 1 3 6 3
Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTIS
http://www.traTelflle.com/get/vtours.htnil

STASYS
REAL ESTATE

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

iš

GREIT
PARDUODA

NEW YORK; BOSTON

^ ^

$760

Aš matau kaip vyrai dirba
Čia ir už Atlanto.
Siųskit siuntinius visi,
Siųskit per ATLANTĄ!

CHICAGO, DETROIT, DALIAS, HOUSTOM

$905

MIAMI, TAMPA, ORLANDO

$805

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO

G R E I T A S S I U N T I N I U P R I S T A T Y M A S I NAMUS LAIVU IR AIR CARGO.
SIUSKITE l L I E T U V Ą . LATVIJĄ, ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ.
KARALIAUČIAUS SR . MASKVĄ IR PETERBURGĄ

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirfcime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

$1,050

Bus. 773-585-6100
Fax. 773-5*5-3997

PagtT77340S4307

RE/MAX
RE)
REALTORS

(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

. ; s j - ! » -. ; T , - » e ! . \ c ma<sto komplektus i Uatuvą • Paoas'ma ptgiai įsigyti «utomob«iius
.a'žytmese • Pers-uoctam* automobilius, auto data'es • Komarcmas siuntos pagal
sutartį • Labdaros siuntos » Vizų pratastfnas. tkv*i*r.... • vartoma, notaruuoavna

KMIECJK lEALTOftS
7922 s. PmmaU M .
43*5 S. Archer Ave.

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

12301 New Ave . Suite D, Lsroont. IL 60439 T<H. 630-243 1688
2719 West 71M Str.. Chicago. IL 60629, Tai. 773-434-2121

A C C E N T REALTY

L

TRANSPAK

Rocfiester • 716-223-2617 • Pmsburgh • 412-381-6281
Florida • 800-533-2121 • Lietuvoj • 370-2-736-336

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą.
c.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą LAIVU arba ORU.
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. S98 TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

ATLANTA IMPOKT-EXPOKT, INC.
800-773-SEND

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216W
^chel A v e < ChicaRo, IL 60638
Tel. 773-581-8500
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* Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų p r o d u k t u s UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

UNITED

BROKERS

UKFEAVE
773
775

INC.

CHICAi-.iniLf.0646
0303

Pigi apdrauda per žymias draudimo bendroves
* AUTO
* SVEIKATOS
* INVALIDUMO
* NAMŲ
* GYVYBĖS
* VERSLO

350 N. Cbrk, ChicaRo, H 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
m.esto

INSURANCE

80 r; r.1ILV\

KAVINĖ

^ ^ ^

|

Savaitgali uždaryta

1

DANUTĖ MAYER

5 t D J VVest 9o8i Street
O a k Lawn. lilinois 6 0 4 5 3

MOsu atstovai:
New Yortt • 914-258-5133 • Cleveland • 216-481-001

J K S CONSTRUCTION
..Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 630-969-2658

(773) 586-5959

BALYS BUDRAITIS

MES SIŪLOME 'investicijas 'Individualias pensijos sąskaitas (IRA)
ATVYtOTE R SUSPA2NCTE SU M0SŲ PASO.YMAIS I
Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo.
Mes kabame ir lenkiškai
f
F GYVENKIME M ROr^feŠČIU I
Pi*nu S t Pate Beach, FL
gyvenimui ir pilnam aptarnavimui
vyresnio amžiaus žmones, kuriems
neretaanga 24 vai. medicininė
priežiūra. Kiekvienas gyvens jau
kiame 1 mieg. bute netoli jūros su
pliažu. Tai bus lietuviškos šeimos
namai (ne „Nuraing Home). Esu
daug metų dirbusi aukščiausios
klasės restoranuose, todėl gerai
žinau vyr. amžiaus žmonių sveiką i
mitybą ir gyvenimo būdą. Pagal
pageidavimą ir sveikatą, kasdien
maudysimės juroje, sekmadienį
lankysime lietuviškas mišias, lietuviu i
klubą ir kt. pramogas, kad neliktų
vietos vienatvei ir depresijai, nes
St. Petersburg yra tarytum maža
Lietuva. Kreiptis: tel. 813-380-7778
arba rašyti: Darata, P.O. BOK 66292,
S t Pato Beach, FL 3373*6292

773-284-1900

Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvamų nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
pnemesčiuose

MISCELLANEOUS
1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „security".
Tel. 773-770-1451.

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

MISCELLANEOUS

Nanny, houaekeeper live-in.
Best job and salary is yours it you
love children, clean well and speak
English. References needed.
Call my office. tel. 630-466-7828

HOUSEFORSALE
Oak Lawn, IL 9332 S.54 Ave.
large house with apt. upstairs. Near
public tiansportation. Asking
$204,000. rentai income approx
$40C a mo. Tai. 708425-8138

DĖMESIO I
Surmy Hilte, FL parduodamas
didelis sklypas pačiam lietuvių
centre, Ambassador gatvėje.
Tel. 708-687-3945

VVMNngton, D.C. Muvte, tandacepingfcaa—aH iaaammm ieško darbininko,
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
darbus »$5 i vai. už landscaping" darbą:
žolės pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
tvarkymą. Kreiptc M. 202-244-2373

Pigos automobiliai
po nerJdeaų avarijų I
Remontuokite patys.
Taip pat ieškome skardininko.
Tai 706-201-0686
arba 706-417-0615

Reikalingas vyras su auto
statybos darbams.
Taip pat parduodamas nebrangiai
Buick Century 1987 m.
Tol. 708-453-1250
Išnuanojamas 2 mieg. butas,
antras aukštas, su šiluma;
Kedzie Ave. ir 63 St. apyl.
$500 į mėn.
Tei. 773-778-8009
Psaauio Lietuvių centrui reikto dar
bininku klasių, salių ir virtuvės valy
mui. Darbo valandos pagal susitari
mą. Reikia turėti darbo leidimą. No
rintieji daugiau informacijos, kreipki
tės į PLC administraciją telefonu
(630)257-8787 darbo dienomis
tarp 9 vai, ryto Ir S vH. vakaro.

DfiMESO I Retai pasitaikant
galimybė pradėti savo bent .nuo 0"
Pulki proga gražiai įtJkurfl šeimai
Pulaski ir Archer gatvių apySnkeje parduo
teisėtai atvykusiai iš Lietuvos.
dama kirpykla su pina įranga. Sav. gal Reikia vieno asmens pajėgaus sody
finansuoti pradru jmokefrną Krectis:
bos pnežiūrai, kito- virtuvėj, namų
VlrjaePoiio*P*MwHomeCerit«,
ruošoj
ar pne ligonių. Kreiptis V * S S t
773-284-3896 a r t * 773434-3422
Josspn, P.O. Bot 156, Tronpan CT 0B277

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skSngs*, „soffits",
„decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.BeneHe Tel. 690-241-1912

REAL ESTATE

1997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL

Čia nėra jokių stebuklų,
Laumės kėslų ir kerų
Siųskit siuntinius per jurą
Air cargo ar laivu.

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED GUIDE

DPJVERS-SEMI
Days, Chicagoland, hourly pay,
benetits, Haz. Mat. and rail expe
rience needed, S.T.S. Trucking,
4131 W. 52nd Rače, Chicago.
Mušt speak English.
Call: 773-581-2724
OrcNostoa Ir kM eazoaaM •inaMI IŠ
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tropinės Floridos! Lengva auginti.
Geriausios kainos, gera proga. Par
duoda lietuviai. Atsiųskite voką su
savo adresu (ir pašto ženklu), mes
pasiųsime jums sąrašą (SASE). Rašykite
Everglades Adventurer (E verglades).
P.O. Box 57-1354, Miami, FL 33257-1354

(vakarus nuo Kedzie, 66 St
išnuomojamas modernus 1 mieg.
butas pirmame aukšte, virykla,
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
mo mašina, vieta auto pastatymui.
vyresnio amžiaus žmonėms
Tel. 708-656^599

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBOt CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „ptumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucenaed, tneured, bonded"
Skambinti Sigitui:

Tel.: 773-767-1928
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
iR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208V2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/BCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1466

SIŪLOME DARBUS!
Gaii. seserų padėjėjoms kompanijonems

ir namų

ruošos

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Empioyment Agency

Tel. 312-734-7900
VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski R d .
Tel. (773)581-4111
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ivBROADį INC.

5 0 5 8 S . Archer, 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

MARUASTOMKAS
*«•**• BUS.70U57.7I80
\H:Mmi
Res. 70I.9W.J732

P A V A S A R I O
K A I N O S
T e n ir

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Bclmont/Laramlc
5150W.Belmont
Tel. 312-685-2020
OUT OF STATE
l-<800)-342-5315

Belmont/Central
5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747
North Sidc
3000 N. Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 VV. Peterson
Tel. 773-725-9500

atgal

Vilnius

$740

Riga

$788

Tallinn

$797

Minsk

$740

| vieną puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$506
$526
$535
$506

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „layavvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuvifkai.

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

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax i773) 436-6909

ARBATPINIGIAI
Amerikoje labai priprasta
mokėti vadinamuosius „tips"
— arbatpinigius. Žmonės įvai
riuose darbuose patarnauja
kitiems, bet gauna labai mažą
užmokestį, nes, pagal tradi
ciją, už tą patarnavimą užsi
moka jį gavęs asmuo. Tad pa
tarnautojai tikisi iš aptarnau
jamų asmenų arbatpinigių.
Bet į tai davėjas ir gavėjas
gali žiūrėti labai skirtingai:
kas vienam atrodo daug, ki
tiems gali atrodyti mažai. Vie
name straipsnyje „Chicago
Tribūne* aprašomi įvairus ge
ri ir puikūs patarnavimai, ir
siūlo duoti šiais laikais priim
tiną procentą arbatpinigių.
Keliavusieji laivais (cruise)
jau žino, kad gerokai dar prieš
keliones pabaigą keleiviams
pakartotinai pranešama žo
džiu ir raštu, kad jie turėtų
pagalvoti apie arbatpinigius
maitre'd, vyriausiam pada
vėjui ir „purser", kiekvienam
jų 5-15 dolerių už kiekvieną
kelionės dieną. Bet tai turė
tumėte padaryti tik tuo atve
ju, jei buvote patenkinti jų pa
tarnavimais kelionės metu,
paaiškina prityrę keliautojai
ir kelionių agentai.
Kai kuriais atvejais resto
ranuose arbatpinigiai yra pri
dedami jau prie sąskaitos, jei
jūsų svečių buvo šeši ar dau
giau. Kai kurie restoranai pri
deda 16% arbatpinigių prie
sąskaitos, jei valgo šeši ar
daugiau asmenų.
Kaip visiškas priešingumas,
yra kai kurių profesijų žmo
nės, kurie nelaukia ir nepri
ima' arbatpinigių. Anksčiau
vyravo taisyklės, kad nereikia
duoti arbatpinigių kirpėjai/jui,
jei jie yra kirpyklos savinin
kai. Vienas šukavimo savinin
kas St. Louis priemiestyje ir
dabar laikosi tos taisyklės.
Bet pastaraisiais metais savi
ninkai pradėjo pamėgti arbat
pinigius, paaiškino kai kurie
plaukų kirpimo salonų savi
ninkai.
Jūsų laiškanešys neturėtų
imti arbatpinigių, bet „žmonės
duoda jiems dovanų Kalėdų
proga ir jie jas priima, jei nie
kas apie tai nežino", sako vie
nas pašto tarnautojas, nepa
norėjęs pasakyti savo pavar
dės.
Jei nežinote, kiek arbatpini
gių duoti, galite pasitikrinti
gero elgesio knygose, kur pa
rašyta, kiek kam duoti, prade
dant viešbučio „concierge", ku
ris padeda gauti jums sunkiai
gaunamą vietą garsiame res
torane, iki patarnautojo, kuris
paruošia jums lovą traukiny
je, ar gailestingos seselės, kuri
rūpinasi jūsų senais tėvais.
Tokios knygos yra ypač nau
dingos, kai keliaujate už
sienyje ir nežinote vietinių pa
pročių.
Jei atsiduriate padėtyje, ku
ri nėra aprašyta knygoje, dau
gelis patarnavimų profesijų
žmonių sako, kad 15% yra tin
kama suma arbatpinigiams už
gerą patarnavimą ir 20% už
puikų patarnavimą. Už viso
kius arbatpinigius gavėjai yra
dėkingi, bet arbatpinigių vi
durkis yra 15%.
Geras taksi vairuotojo pa
tarnavimas reiškia, kad jis at
sargiai ir laiku nuveža jus į
norimą vietą. O puikus patar
navimas reiškia, kad jis ne tik
sugebėjo jus laiku nuvežti į
vietą didžiojo judėjimo metu,
bet dar jus įdomiai kalbino ir
dalinosi apie paskutinius įvy
kius, girdėtus per pvz., Na
tional Public Radio stotį.
Restorane geras patarnavi
mas reiškia, kad jis buvo ma
lonus, be klaidų ir nereikėjo il
gai laukti, nebuvo jokių

stačiokiškų atsakymų jums ir
jokių „nuduriančių" žvilgsnių,
jei smulkiai teiravotės apie
maisto sudėtį ir paruošimą. O
puikus patarnavimas reiškia
kad padavėjas/a labai sten
gėsi patarnauti jums bei jūsų
svečiams ir žinojo restorano
stipriąsias bei silpnąsias pu
ses, galėjo jums patarti, ką
užsakyti.
Vairuotojui, kuris atveža
maistą, geras patarnavimas
reiškia, kad jis maistą laiku
atveža, ar net kiek anksčiau.
Jis turėtų gauti 1-2 dol. arbat
pinigių už nebrangią picą ir
gal porą dolerių daugiau, jei
užsakote jos visam būriui
svečių, ar 15%, jei užakėte 10
patiekalų kinietiško maisto
svečiams.
Kirpėjai laukia iš jūsų ma
žiausiai 15%-20% už patar
navimus, bet tiems patarnau
tojams, kurie tik išplauna
plaukus, užtenka 1-2 dolerių.
Manikiūristė/as paprastai lau
kia iš jūsų irgi 15% arbatpini
giųŽinovai sako, kad nešėjai
viešbutyje nelaukia arbatpini
gių, bet jie priduria, kad 2 do
leriai už kiekvieną lagaminą
yra labai mielai priimami.
Kai kurios maisto krautuvės
reikalauja iš tarnautojų, kad
jie padėtų pirkėjams nunešti
prekes iki automobilio. Kai
kurie krautuvių tarnautojai
sako, kad arbatpinigių turi
mandagiai atsisakyti, o kiti
sako, kad arbatpinigiai yra
visiškai priimtini. Daugumas
pirkėjų duoda 1-2 dolerius už
patarnavimus.
„Catering" tarnautojai lau
kia nuo 15% ik! 20% arbatpi
nigių, neįskaitant alkoholinių
gėrimų. Jei gyvenate namo
bute, arba kondominiume, kur
yra durininkas, ar reikia duoti
jam arbatpinigių kiekvieną
kartą, kai jis pašaukia jums
taksi, ar padeda sunešti pir
kinius? Tai priklauso nuo pas
tato ir savininko bei nuomi
ninkų papročių.
Jeigu patarnavimas yra tik
rai blogas, ar tai būtų resto
rane, kirpykloje, viešbutyje,
jūs turite atsargiai nuspręsti,
ar duoti arbatpinigių, kai nurimote po netinkamo patarna
vimo. Žinovai sako: „neduoti
padavėjui galit, kai restorane
blogas maistas, kurį pada
vėjas pats paruošė, kai tu
rėjote triukšmingą, nepatogų
kambarį viešbutyje, kai patar
nautojas yra viešbučio savi
ninkas". Taigi, reiškia, baus
kite kitus, kurie verti baus
mės; bauskite tą, kuris neiš
pildė, ko norėjote, bet nebauskite jo pasiuntinių. Savo
nepasitenkinimą galite pa
reikšti, niekada nebegrįždami
į tą restoraną ar viešbutį. Jei
nutariate neduoti arbatpini
gių, reakcija gali būti drama
tiška.

GERI PATARIMAI
Visi sutinkame, kad žino
jimas yra turtas. Žmogus mo
kosi visą gyvenimą. Tie, kurie
žino daug, supranta ir žino,
kad jie labai mažai žino ir kad
dar yra labai daug, ką galima
išmokti ir sužinoti. Tie, kurie
mažai žino, mano kad jie yra
labai gudrūs ir žino viską.
Gyvenant Amerikoje, yra la
bai daug šaltinių, neskaitant
įvairių mokslo institucijų, kur
galima daug sužinoti ir iš
mokti. Daugumas tų žinių nie
ko nekainuoja: reikia tik
norėti sužinoti ir žinių ieškoti.
Įvairūs finansiniai patari
mai randami knygelėse, ku
rias galite gauti nemokamai.
Šie patarimai gali padėti
įvairiuose finansiniuose rei
kaluose. Jei reikia patarimo,
pvz., kaip investuoti, arba ką
daryti su „check card", kurią
jūsų bankas tik ką atsiuntė, ir
daugelyje kitų reikalų, atsa
kymą galite rasti naujai pa
ruoštose įvairių organizacijų
— įstaigų knygelėse, kurios
daugiausia gaunamos nemo
kamai. Štai sąrašas kai kurių
pačių gerųjų:
1. „Check card" knygelės.
„Check card" yra bankų nau
jausioji mokėjimo sistema, ne
naudojant! popierizmo, bet
taip pat sudaranti daug rū
pesčio vartotojams, nes bankai
tiesiog užvertė savo klientus
„check card" pasiūlymais, daž
nai siųsdami korteles kaip pa
kaitalą automatiškoms, pini
gams išiimti, kortelėms. Rū
pestį kelia tai, kad šios „check
cards", primenančios ATM
korteles ir kartais jas pa
keičiančios nėra naudojamos
kaip ATM kortelės. Jums ne
reikia PIN (personai Identifi
cation number), naudojant
„check card", darant daugumą
pirkinių. Tai palengvina suk
čiams pavogtą „check card"
panaudoti. Ir šios „check card"
nėra tokios, kaip kredito kor
telės, kur jūs atsakote tik už
50 dolerių pavogta kredito
korteles padarytus pirkinius.
Vagies su „check card" pirkti
pirkiniai jums gali kainuoti
įvairiai, nes tai priklauso nuo
to, kaip greitai pastebėjote,
kad kortelė pavogta ir pra
nešėte apie vagystę.

ką sukasi visas reikalas ir
neaišku, kas yra tas „fund" ir
kaip į jį investuoti. Nebijokite!
The Investment Company In
stitute (ICI) Washington D.C.
neseniai peržiūrėjo ir papildė
savo literatūrą. Tarp kitų
naudingų požiūrų yra ir gerai
paruošta 16 puslapių knygelė
„Guide to Mutual Funds". Ši
brošiūra paaiškina įvairias
„funds" rūšis, kiek kainuoja, ir
kaip apmokestinami investuo
tojai. Taip pat paaiškina, kaip
skaityti ir suprasti „Mutual
Funds" lenteles laikraščiuose.
Jei norite nemokamos kopijos,
rašykite „The
Investment
Company Insitute", P.O. Box
27850,
Washington,
D.C.
20038-7850. Įrašykite savo pa
vardę ir adresą. Jei domitės,
ICI turi brošiūrų ir apie
„closed-end funds" ir „unit in
vestment trusts". Jos taip pat
nemokamos.
3.
Brošiūros,
išeinan
t i e m s į pensgą.
T. Rowe Price Investment
Service Inc. yra didelė „mutual fund" investavimų įstaiga
Baltimorėje. Viena brošiūra,
„T. Rowe Price Retirement
Planning Kit", skirta tiems,
kurie ruošiasi išeiti į pensiją
už 5 metų. Brošiūra paaiškina
pagrindinius dalykus apie in
vestavimus ir turi pavyzdžių
lapus (work sheets), kurie gali
padėti jums nuspręsti, kiek
reikėtų sutaupyti pensijai.

Daugelis bankų siunčia gra
žias brošiūras savo klientams,
pabrėždami „check card" nau
dingumą, bet
nepaaiškina
apie galimą riziką. Vartotojų
grupės jau paruošė ir išleido
keletą brošiūrų ir lanksti
nukų, kurie paaiškina „check
card" naudą bei riziką. Tas
brošiūras galima gauti nemo
kamai. Grupė „Call for Action"
nepelno siekiančios organiza
cijos iš Maryland išspausdino
„A Convenient Alternation to
Cash and Checks". Tai spalvo
ta brošiūra, paruošta su VISA
USA pagalba. Paskutiniame
brošiūros puslapyje yra aiš
kiai išvardintos kliento tiesės
ir rizikos, jei „check card"
būtų pavogta ar pamesta. Jei
Daugumas profesionalių pa norite gauti šią brošiūrą,
tarnautojų pageidauja, kad skambinkite „Call for Action"
jau pradžioje praneštumėte grupei 800-647-1756.
savo nepasitenkinimą maistu
Los Angeles C A , Pam Pressar viešbučio kambariu, kad ley Public Interest Research
tos klaidos galėtų būti atitai Grupe (CALPIRG)
išleido
sytos jums, ar kitam svečiui. brošiūrą „Before You Accept
Geriausia, kad svečiai pasa an ATM Debit Card from Your
kytų padavėjui, kodėl jie ne Bank, know the Facts". Šią in
duoda arbatpinigių, bet dau formaciją galima gauti elek
gumas svečių to nenori daryti. troniškai e-mail CALPIRG at
Atminkite, jog arbatpinigiai Watchdog X @ pirg. org ir jie
yra atlyginimas už tai, kad atsiųs jums atsakymą. Jei
buvote patenkintas, kad pa norite gauti šią brošiūrą paš
tarnavimas buvo be priekaiš tu, reikia užmokėti 2 dol. už
tų. Ir jei jūs duodate gerus ar persiuntimą. Rašykite CALbatpinigių, grįžus kitą kartą PIR, attn.: ATM Debit CARD
jums į tą pačią vietą, gausite Safety Guide, 11965 Venice
išskirtinai gerą patarnavimą.
Blvd., Suite 408, Los Angeles,
Atminkite, kad daugumas Calif. 90066.
padavėjų ar kitų patarnautojų
2. I n v e s t a v i m o patarimai
gauna labai mažas algas, o ar — v a d o v a i .
batpinigiai sudaro visą jų už
Jums galbūt nesmagu prisi
darbį.
pažinti, kad „Mutual fund" re
Naudotasi
medžiaga
iš voliucija praėjo jūsų nepalie
„Chicago Tribūne" 1997.06.18. tusi. Jūs visai nežinote, apie

Kita brošiūra, „T. Rowe Price
Retirees Financial Guide" yra
skirta išėjusiems j pensiją ar
greitai išeinantiems.
Jei norite gauti nemokamą
vieną ar abi brošiūras, skam
binkite 800-541-8460.
4. P a t a r i m a i ,
sudarant
testamentus i r p l a n u o j a n t
turto p a s k i r s t y m ą .
Jei turite vaikų ir turto,
jums reikia padaryti testa
mentą. Bet amerikiečiai mėgs
ta šį reikalą atidėti. Jei įnir
tumėte be testamento, teis
mas nuspręstų, ką daryti su
jūsų pinigais ir su jūsų nepil
namečiais vaikais pagal val
stijos nustatytus įstatymus.
Už tai nedelskite sudaryti
savo testamentą.
The Consumer Information
Center, kartu su MetLife ir
Legal Services Corp., yra
išleidę 3 dalių seriją knygelių
„Making a Will", „Planning
your Estate" ir „Being an Executor". Jei norite gauti nemo
kamai šias knygeles, rašykite:
Wills and More, Pablo, Colo.
81009, arba galite su jais susi
siekti per Internet: http: //
www. pueblo. gsa. gov
Pasinaudokite šiais informa
cijų šaltiniais.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.07.01.
A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir
Birutė Jasaitienė
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V I E N E R I Ų M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S

AtA
P E T R A S STRAVINSKAS
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo, Senelio, Brolio ir
Dėdes, kurio netekome 1996 m. liepos 22 d., mirties sukaktį,
šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. liepos men. 22 d.,
antradienį, 7:30 va!, ryto ŠvC\ M. Marijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velioni Petrą ^avo maldoje.
Nuliūdusi šeima ir giminės.

Nepriklausomos Lietuvos karininkui

A.tA.
kapitonui ADOLFUI ŠVAŽUI
mirus, jo žmonai mielai ELENAI ir visiems jų arti
miesiems reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.
Stasė ir Juozas

Braziai

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

GAIDAS

-

FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

AtA.
Aviacijos gen. š t a b o
pulkininkas

JUOZAS RAPŠYS

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

4 3 3 0 So. C a l i f o r n i a

B u v ę s Lietuvos aviacijos
gen. štabo v i r š i n i n k a s
Mirė netikėtai 1972 m. liepos 24 d., po tulžies operacijos,
sulaukęs 73 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr.,
Krekenavos valšč , Grašcių km. Amerikoj išgyveno 23 m.,
Čikagoj, Marąuette Parko rajone. Palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse. Buvo vyras a.a. (1979 m.) Konstancijos
Bražytė8.
Priklausė Lietuvos Savanorių-Kūrėjų S-gai, LKS Ramo
vei, Lietuvių Aero klubui, Ateitininkams sendraugiams, Pa
nevėžiečių klubui, Lietuvių Fondui ir Lietuvių Bendruome
nei. Lietuvoj ir išeivijoj bendradarbiavo spaudoje: „Karde",
„Mūsų Žinyne", „Karyje", „Žiburiuose", „Drauge", „Dirvoj" ir
„Plieno Sparnuose". Autorius 1933 m. aviacijos leidinio
„Lauko Pratimai".
Kaip eilinis karys I-mame pulke, buvo sužeistas 1919 m.
bolševikų fronte, ties Daugpiliu. Tais pačiais metais baigė
Karo Mokyiklos II-rą laidą ir kovojo IV-tame pulke, lenkų
fronte, Suvalkijoj. Perėjo į aviaciją 1926 m. Baigė vokiečių
Gen. Štabo Akademiją Dresdene 1932 m. Paskirtas j aviacijos
gen. štabą, pulko vado teisėmis, 1934 m. Buvo dažnas lekto
rius įvairiuose karininkų kursuose ir karo garbės teismo pir
mininkas. Neapleido nė vienų metų neatlikęs karo lakūnožvalgo nustatytų skridimų. Rusams užgrobus Lietuvą, pats
pirmas buvo pašalintas iš aviacijos — 1940 m. birželio mėn.
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos sekmadienį, lie
pos 27 d., 10:30 vai. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioj, Marąuette Parke. Prašome visus gimines, draugus
ir pažįstamus a.a. Juozą maldoj prisiminti.
Nuliūdę trys sūnūs su šeimomis, anūkai, pro
anūkei, seserys Vincenta ir Domicėlė Amerikoje kiti
giminės Lietuvoje.

PADĖKA
A.tA.
HIACINTAS SUVAIZDIS
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis mirė
1997 m. gegutės 18 d. ir buvo palaidotas gegužės 21 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdi padėka br. Sebastian Mocinski, OFM, už maldo
ir atsisveikinimo apeigas laidotuvių namuose; kun. Antanui
Saulaičiui, SI, už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už lai
dojimo apeigas kapinėse. Dėkojame Vytauto Didžiojo šauliu
rinktinės nariams už garbės sargybą ir velionio palydėjimą į
Amžino Poilsio vietą.
Didelę padėką reiškiame visiems draugams ir pažįs
tamiems atsilankiusiems koplyčioje ir laidotuvėse: už maldas,
gėles ir aukas skirtas šv. Mišioms, „Saulutei". Lietuvos vaikų
globos bQrel:ui ir šeimos nuožiūrai.
Aciu visiems už užuojautas pareikštas asmeniškai, paštu
ir spaudoje.
Dėkojame dr. Petrui Kisieliui ir gail. ses. Joan Maves už
rūpestingą a a. Hiacinto slaugymą ligos metu. Ačiū laidotu
vių direktorei Jean Vance už pareigingą laidotuvių pravedimą.
Liūdinti šeima.

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

ALL PHONES

1-773-523-0440

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

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST
CICERO ^940 VV. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.)
EVERGREENJ TARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S OAK TARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1 -773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
C I C E R O , 1 4 2 4 S. 5 0 A V E N U E
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. C E R M A K
C H I C A G O , 6801 B E L M O N T
ALL PHONES

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
"Chicagoland's Finest Funeral Service"
PALOS HILLS
11028 S. Soutrmest Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
KALBAME LIETUVIŠKAI
DAVID GAIDAS >
AND FAMII <

1-708-974-4410

mmmmmm
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
..Draugo" vyr. redaktorė
Danute Bindokiene redakci
joje nebus nuo liepos 18 iki
rugpjūčio 4 d. Redakcijos rei
kalais malonėkite kreiptis į
Irena Regienę.
J a u tik dvi savaitės iki
..Draugo" vasaros šventės.
R u o š o s darbai vyksta visu
tempu, bet svarbiausias pasi
r u o š i m a s — lietuviškosios vi
suomenes dalyvavimas. Ruoš
kitės atvykti rugpjūčio 3 d.,
sekmadienį. į t. marijonų so
deli.

„Spirit of Chicago" yra
žinomas pramoginis laivas,
kuriame rengiamos puotos ir
išvykos įvairiomis progomis.
Paprastai jis stovi Navy Pier
uoste, bet veža svečius ir
Michigan ežero
bangomis.
Lithuanian Mercy Lift šiame
ištaigingame laive rengia savo
metinę puotą, pavadintą pras
mingu „Vilties vėjų" vardu,
nes LML veikla suteikia viltį
ir medicininę pagalbą Lietu
vos ligoninėms bei ligoniams.
Puota bus spalio 4 d., 6 vai.
vak. Visuomene kviečiama jau
dabar užsisakyti vietas, atvyk
ti ir tuo paremti LML labda
ros darbus. Skambinti vaka
rais Maryte, tel. 708-4228297.

Čikagos s k y r i a u s ramov ė n a i rengia m e t i n ę išvyką
į gamtą, i I n t e r n a t i o n a l
F r i e n d s h i p G a r d e n s , Michi
gan City, IN, prie nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos pre
zidentams pasodintų eglių ir
jų
garbei
pastatytų
pa
minklėlių, liepos 20 d., sekma
dienį. Aplankymas ir pagerbi
mas vyks 12 vai. Čikagos
laiku. Visuomenė kviečiama
dalyvauti.

,.Draugo" administracijo
j e galima į s i g y t i arba už
sisakyti įdomią vaizdajuoste
su Skirsnemunės, Veliuonos,
Raudonės, Jurbarko apylinkių
vietovaizdžiais. Vaizdajuostė
visai nauja, gerai pagaminta,
tinka ir patiems, ypač iš tų
vietovių kilusiems, pasigrožėti
ir kitiems parodyti. Kaina tik
20 dol. — tai daug pigiau,
negu kelionė į Lietuvą pa
tiems savo akimis tas vietoves
pamatyti.

SKELBIMAI

x „Saulutė", L i e t u v o s vai
x Kostas ir Karolina
k ų globos būrelis, dėkoja už Bružai, Homevvood IL, Zuza
Lithuanian Mercy Lift darbuotojai vieno savo posėdžio metu. Iš kaires sėdi: Zita Ewers, Dana Mikužienė, Viligaile [.endraitiene. pirmininkas Jurgis Lendraitis, Prar.e Slutienė. Birutė Vindašienė; II eil.: Virga Remeikienė, aukas padėti našlaičiams, in na P u p i u s , Lemont IL, J u o 
American
Lidija Ringiene. Maryte Nemi'-kiene, dr. Ona Daugirdit nė, Laima Jurkūnienė, Daina Rudaitienė; III eil.: Jurgis validams vaikams ir daugia zas V a i n e i k i s ,
Riškus, Algis Jurkūnas, dr. U-onidas Ragas ir Petras Jc Kubauskas. LML šj rudenį, spalio 4 d., rengia šaunų po vaikėms šeimoms Lietuvoje: Lithuanian Club, Whiting
Prel. dr. Ignas Urbonas,
kylį „Spirit of Chicago" laive. Pelnas bus skiriamas, kaip ir iš kitais metais buvusių pokylių, ligonių Lietuvoje Liucija Paulavičienė
$100, NJ, A. D u n d z i l a , McLean
Šv. Kazimiero parapijos klebo
gydymui.
anoniminis rėmėjas $1,000 — VA, Gražina Kenter, Danbunas, Gary. IX. grąžindamas
tuvos melodijomis, dainomis. trečių metų parama ketu ry Ct, J u l i e H. Zakarka
ĮSPŪDINGA POPIETĖ „SEKLYČIOJE" Tačiau
..Draugo"' laimėjimų bilietų
ji yra labai ilga ir gana riems našlaičiams. Labai ačiū! Evergreen Park, IL. Visi yra
šakneles, pridėjo 90 dol. auką.
W e i d n e r Lietuvos našlaičių globėjai,
Kaip vasaros kaitroje van Aukštaitijoje ;r Žemaitijoje. brangi. Tai dokumentinis vei „Saulutė", 419
Tai nebe pirmas kartas, kada
Rd.,
Buffalo G r o v e , IL pratęsdami globą kitiems me
Dalyvauja
skautai,
ateitinin
kalas.
Girdėjau
daug
kas
no
dens
ištroškę
gyviai,
taip
Lie
Lucy Navickas, P e t r a s
gerb. prelatas mus paremia
60089, teL (847) 537-7949. tams atsiuntė po $150. Naš
Vėbra,
Zigmas ir Halina tuvos išeiviai — tremtiniai; kai, jaunalietuviai ir šiaip jau rėtų ją įsigyti, bet nepajėgia.
dosnia auka. Dėkojame!
TAX ID «36-3003339.
Šią
„Kraštotvarkos"
juostą
ga
n
i
m
a
s
.
Išvalytas
vietas,
ir
vyresnieji
jau
nepajėgūs
su
laičių vardu geriesiems globė
Moliejai,
Austė
Vyganvome
—
„pal-secam"
siste
šiaip
plynias,
gražiai
apsodina
grįžti
į
laisvąją
tėvynę,
jos
(sk)
jams
dėkojame! „Lietuvos
tienė, Lion Frame galerijos
moje.
Perrašant
į
„VHS"
sis
tinkamais
medeliais;
ypač
nuolat
ilgisi,
kaip
prarastos
Našlaičių
g l o b o s " komite
savininkas Čikagoje Leo
Z e n o n a s Butėnas. Green
temą
ji
šiek
tiek
nustojo
mėgsta
sodinti
ąžuoliukus,
vis
jaunystės.
Kiekviena
žinia,
x
TRANSPAK
praneša:
tas,
2711
W.
71 St^ Chicago
padovanojo
Valley. AZ. siųsdamas prenu nas Narbutis
ryškumo, bet, norintiems gali „Lietuvoje aukščiausias vyras IL 60629.
dainuodami:
„Žemėj
Lietuvos
paskaita
ar
rodoma
iš
Lietu
gražių
laimikių
„Draugo"'
va
meratos mokestį, mus dar ap
ma ją padauginti už naujos — 223.6 cm kaunietis A. Sabo
(sk)
dovanojo 100 dol. parama. saros šventei, kuri rengiama vos vaizdajuostė juos gausiai ąžuolai žaliuos". Ir taip, kaip
kasetės kainą.
sutraukia
į
„Seklyčios"
tradi
pavasarį
atbundanti
gamta
nis,
gimęs
1964
m.
Išma
x
Galiu
p
a
d
ė
t
i
legaliai
rugpjūčio
3
d.,
sekmadienį,
t.
Dienraštis ..Draugas" jam šir
Toliau programos vadovė tuotas 1988 m. balandį 'Port- gauti „SOC. SECURITY"
marijonų sode. Pradžia 12 vai. cines popietes. Taip buvo ir šį savo vešlia nauja žaluma už
dingai dėkoja.
kartą — š.m. liepos 9-tą. Vos
parodė trumpą juostelę iš land Trail Blazer' klube kortelę, vairavimo leidimą
kloja ir paslepia praėjusio ru
renginių vadovei paskelbus
mūsų neplanuoto apsilanky (JAV)". Pinigai i r s i u n t i n i a i (driver's l i c e n s e ) ir vizų
J u o z a s Kalinauskas, Phidens ir žiemos gamtos žudymo
„Drauge", kad šį trečiadienį
mo pas visiems pažįstamus — į Lietuvą. Maisto siuntiniai. pratesimą. Ed Šumanas, teL
ladelphia. Pa. ne tik atsiuntė
liekanas, taip dabar Lietuvos,
bus rodoma vaizdajuostė, kaip
Eleną ir Paulių Leonus. Jie TRANSPAK, 4545 W. 6 3 S t , 1-708-246-8241.
laimėjimo bilietų šakneles ir
d a r nesunaikintas j a u n i m a s ,
atrodo Lietuva iš „paukščio
jau
ketvirtus metus gyvena Chicago, IL 60629, teL 773(sk)
atsilygino, bet pridėjo 100 dol.
švarina, gydo tėviškės žaizdas
skrydžio" ir kaip jaučiasi ten
Vilniuje, pensionate, komu 838-1050.
ir žadina ją į naują švarų ir
auka. Jo dosnumas nuošir
z Pats pigiausias telefo
persikėlę gyventi vieni mūsų
nistų laikais statytame ir nau
(sk)
sveiką gyvenimą, ne tik fizi
džiai vertinamas. Ačiū!
ninis
ryšis s u Lietuva ir vi
buvę čia kaimynai „Seklyčia"
dotame tik aukšto rango par
x Prieš užsisakydami pa su pasauliu — tik per CYBERniame jos grožyje, bet ir dva
prisipildė sklidinai. Ir, atrodo,
tiečiams, o dabar ir tremtiniai minklą, aplankykite St. Caaisiniame. Kas nesiekia grožio,
Lilija Ignatonis, MD. Chineapsigauta.
bei išeiviai gauna čia gyventi mir Memorialą, 3914 W. l l l t h LINK Minutė į Lietuvą tik
tobulumo ir tiesos, t a s niekad
cago. IL, grąžindama laimė
62 centai kada beskambinGrįždami iš atostogų tėvy nebuvo jaunuoliu, š i 36 min. su visu išlaikymo už dalį gau St. Turime dideli pasirinkimą:
jimo bilietų šakneles, atsiuntė
tumėt. Jokių mėnesinių mo
nėje, parsivežėm „Kraštotvar „Kraštotvarkos" vaizdajuostė namos pensijos. Patalpos kuk matysite granito spalvą, dydį ir
ir 100 dol. paramą „Draugui"1.
kesčių. Jokių registracijos mo
kos" susuktą
vaizdajuostę, būna rodoma jaunimui „Pag lios, bet jaukios. Langai su t.t. Gaminame paminklus mūsų
Tariame ačiū!
kesčių. Jokių įsipareigojimų.
pavadintą „Pažintis su Lietu ražinkime Lietuvą" draugijos balkonėliais iš kurių vaizdas į dirbtuvėje pagal jūsų pageida
Informacija lietuviškai 708va". Ją m u m s dovanojo atsiku susirinkimuose ir yra jiems gražų beržyną. Juostelėje Leo vimą, brėžinius. Prieš pastatant
386-0556.
Vasaros darbo va
„ D r a u g a s " rengia links
rianti, kadaise Vaižganto su kaip skatinanti vizija kokia nai patys pasveikino likusius paminklą, galėsite apžiūrėti ir
landos
nuo
pirmadienio iki
mą v a s a r o s šventę! Kviečia
organizuota, bet vėliau komu mūsų tėvynė yra graži ir čia draugus. Sakėsi ypač pa .įsitikinti, kad jis padarytas,
ketvirtadienio imtinai nuo 4
siilgę
„Seklyčios"
ir
Lietuvos
atvykti visus iš arti ir toli: pa
nistų uždaryta, jaunimo drau turėtų amžiams likti: kaip ryt
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
sivaišinsite,
pasižmonėsite,
gija: „Pagražinkime Lietuvą" mečio rasa nusipraususi ir Dukterų namelių su kuriais Lilija ir Vilimas Nelsonai.
tautinė telefono ryšių bend
laimėsite dovanų ir paremsite
kuri dabar. Lietuvos miški saulutės paauksinta lietuvai juos sieja tiek daug prisimi TeL 312-233-6335.
rovė CYBERLJTNK
ninkų žadinama, randa aiškų tė. Tai puiki šalis. Kiek joje nimų.
dienraščio leidimą. Šventė
(sk)
(aki
pritarimą jaunimo tarpe. Ypač turistinio
vyks rugpjūčio 3 d., sekmadie
Vaizdajuostėms pasibaigus,
patrauklumo
ir
x Baltic Monumentą, Inc.,
x
D
ė
m
e
s
i
o
,
lietuviai!
Nau
nį, t. marijonų vienuolyno Stasys Džiugas. Lemonto LB apy mergaitės joje entuziastingai gamtos sukaupto turto vyliąja
programos vadovė E. Sirutie 2621 W. 71 Street, Chicago, jas JAV imigracijos vizų tik
pavėsingame sode, prie dien linkes dažnas korespondentas, pa dalyvauja. Jos ne tik savo kie ne tik mus pačius, bet ir kai
nė prašė mane keliais žodžiais IL. Tel. (773) 476-2882. Visų rinimas prasidSs balandžio
melius šeštadieniais
šluoja mynų įdomumą, kas mums
raščio
patalpų.
Lauksime teikiantis žinių apie veiklą.
išreikšti įspūdžius iš apsilan rūšių paminklai, žemiausios mėn. Pasibaigusias vizas ga
visų!
A l g i s Strikas. LaGrange. bernelių laukdamos, bet ir dažnai brangiai ir skaudžiai kymo Lietuvoje. Jau jie iš kainos, geriausiomis sąlygo liu pratęsti. Žmonės iš kitų
IL. grąžindamas ..Draugo" nerūpestingų poilsiautojų pri kainuoja, nes jie iš Vakarų ir reikšti šiame rašinėlyje. Dar mis.
valstijų gali pasiųsti man duo
A m e r i k o s Lietuvių tau
laimėjimo bilietėlių šakneles, terštas pamiškes, pakelius ir iš Rytų veržiasi į Lietuvą ne pakartoju, kad tikime Lietu
(sk) menis paštu. E d Š u m a n a s ,
t i n ė s sąjungos rengiamas
90
dol.
auką. parkus padeda vietos adminis pasigrožėti, kaip turistui, bet vos laisvės atgavimo stebuk
x „PENSININKO" žurna 5701 Linden, La Grange, IL
iškilmingas Tautos šventės atsiuntė
tracijai ir miškininkams apva atimti, užgrobti tą brangenybę
minėjimas įvyks rugsėjo 7 d., .Dėkojamejaunam savo skaity lyti nuo šiukšlių. J a u veikia ir mus išnaikinti, kaip jau lui, o tolimesnį šio stebuklo lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
sekmadienį. Jaunimo centre. tojui už auką ir supratimą, daug tokių skyrių Dzūkijoje, išnaikino prūsus ir kitas vystymąsi į tikrą demokratinę Reikalų Taryba, red. Karolis
Lietuvos laisvę, matome jauni Milkovaitis, galima užsipre
Programoje: vėliavų pakėli kad lietuviška spauda labai
x
„Žiburėlis",
lietuvių
mūsų gentis. Daug kraujo dėl mo ir nedaugelio išlikusių ko numeruoti adresu: 2711 W. 71
mas Jaunimo centro sodelyje, svarbi.
to pralieta ir daug po Lietuvos munizmu neapnuodytų tau St., Chicago, IL 60629, teL Montessori m o k y k l ė l ė , šiuo
Vyresniųjų l i e t u v i ų cen
pamaldos t. Jėzuitų koply
Rima K. Binder. Cary. IL,
metu priima naujų mokinių
velėna ir milžinkapiuose guli
Prenumerata
čioje, aukuro uždegimas bei kartu su ..Draugo" prenume tre, „Seklyčioje", liepos 23 Lietuvos gynėjų, žinomų ir tiečių rankose. Būkime šio ste 773-476-2655.
registraciją. Dar yra vietos po
gėlių padėjimas prie Liasvės ratos pratęsimu atsiuntė dar d., trečiadienį, 2 vai. p.p., JAV nežinomų kareivių kūnų. Dėl buklo ir jais verti, o taip pat metams: JAV-bėse $15, kitur pietinėje pamainoje. Dėl infor
kovų paminklo. Pagrindinis ir 100 dolerių auką. Esame LB Socialinių reikalų tarybos to ji mums dar brangesnė. Ir stebuklo nesiliaujančia galia $25» Išeina 8 kartus per me- macijos skambinkite vedėjai
tus. Tai vertinga dovana įvai- Vidai S l a p š i e n e i , tel. 630tikėkime.
pirmininkė Birutė Jasaitienė
minėjimas bus Jaunimo cen nuoširdžiai dėkingi.
nesvarbu, dabar visokių prisi
Toliau buvo bendri pietūs su riomis progomis
papasakos savo įspūdžius iš
tro didžiojoje salėje su invoka968-3057.
taikėlių, sukčių, mafijozų ir
(sk)
cija. akademine ir menine da
Trisdešimt pirmoji moky Lietuvos, kurioje ji neseniai „prichvatizntorių" — atgims diskusijomis, paklausimais ir
(sk)
limi. Čikagos ir apylinkių toju studijų savaitė rengia lankėsi. Maninę programą at tančio jaunimo bus viskas dėkojimais.
x
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ir
li
lietuviai prašomi rezervuoti ma rugpjūčio 3-10 d. Daina liks muz. Antanas Čiurlionis išravėta, nušluota ir jaunais
J o n a s ir J u z ė Žebrauskai
x NAMAMS PIRKTI PA
gos
d
r
a
u
d
i
m
a
s
atvykusiems
šią datą dalyvavimui mūsų voje. Oranizacinis komitetas (Pupų dėdės vaikaitis). Bus medeliais užsodinta, o ban
SKOLOS duodamos mažais
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
valstybės Tautos šventėje Po kviečia visus mokytojus daly bendri pietūs bei pasižmo- guojančių javų laukais, kultū
mėnesiniais įmokėjimais ir
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
vėsioje ir jaukioje
LABAI SVARBU!
iškilmių ruošiami pietūs Jau vauti. Registracijai skambin nėjimas
prieinamais
nuošimčiais.
rinėmis pievomis, žydinčiais
& L. Insurance Agency, 9439
Visi
nimo centro kavinėje. Visi kite JAV LB Švietimo tarybos „Seklyčios" aplinkoje.
Kreipkitės į M u t u a l F e d e r a l
sodais ir ošiančiomis giriomis
kviečiami kartu pabendrauti.
Išlaikyti lietuvių kalbą, pa S a v i n g s , 2212 West Cermak S. Kedzie A v e „ E v e r g r e e n
pirm. Reginai Kučienei 708- maloniai kviečiami, visi lau išpuošta Lietuva, lyg jauna
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708kiami. Atvvkite!
301-6410.
nuotaka, kurią priešai rovė, pročius ir pažinti savo lietu R o a d . Tel. (312) 847-7747.
422-3455.
(sk)
bet neišrovė, skynė, bet neiš- viškąsias šaknis, gyvenant
(sk)
skynė, nes tai mūsų tvirtovė, Amerikoje, darosi kasdien
x
D
ė
m
e
s
i
o
radijo
klausy
nes tai mūsų tėvynė. Jos že sunkiau. Mes pamažu tirp- tojai! ŽEMĖ L PRODUCADVOKATAS
mėje amžiais ąžuolai žaliuos stame, susiliejame su ta TIONS praneša, kad WNDZ
GINTARAS
P . ČEPĖNAS
ir pasakos mums apie senovės pilkąja žmonių mase, kuri čia 750 AM yra dvigubai sti
6436
S.
PuUski
Rd.,
Chicago. IL 60629
vaidilas ir vaidilutes ir garsių gyvena.
presnė — dieninis signalas (1/2 bl į Šiaure nuo Balzeko muzteįaus)
„Draugo" vasaros šventėje,
kunigaikščių drąsius žygius,
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia
Tel.: 773-582-4500
kuri rengiama sekmadienį,
tiems lietuviams, gyvenan
14325
S Bell Rd , Lockport, 11.60441
rugpjūčio 3 d., kviečiame orga
tiems Illinois, Indiana, Michi
ginant Europą nuo totorių ir
Tel. 708-301-4866
nizacijas, klubus, tautinių gan ar Wisconsin valeMjose,
Lietuvą nuo teutonų (kryžiuo
Valandos
pagal susitarimą
šokių grupes, lietuviškų laik kurie iki šiol turėjo sur ;umų
čių) ir švedų.
raščių leidėjus, lietuvių tele aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
Advokatas Jonas Gibaitis
Šiai vaizdajuostei pasibai
viziją, radijo valandėlių vedė čiame įsijungti kasdiei nuo
Civilinės ir kriminalinės bylos
gus, ją stebinčių žiūrovų, am
jus plačiau supažindinti pub pirmadienio iki sekmadienio
6247 S. Kedzie Avenue
žiaus išvagotuose veiduose,
liką su savo veikla. Kviečiame nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
Chicago, IL 60629
matėsi šypsena, kuri kartais
atsivežti
savo
programas, WNDZ. Informacinės radijo
Tel. 1-773-776-8700
suvilgyta ašara iš prigesusių
lankstinukus,
informacinę laidos STUDIJA R d? rbo die
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
akių, kurios ne tik skausmo,
medžiagą, atvykti patiems. Bus nomis, šeštadieniais istorinė
Seštad. 9 v.r iki 1 vai. p p.
bet ir švelnaus meiles jausmo
parūpinti
stalai, kur
tą VERSMĖ, bei sekmadieniais
d a r turi spindulėlius. Gera
medžiagą galėsite išdėlioti.
ADVOKATAS
kultūrinis pramoginis VAI
vaizdajuoste. Turime juk ir
Vytenis
Lietuvninkas
Ištieskime vienas kitam RAS — tai tikrasis Lietuvos
kitą: „Ten kur Nemunas ban
4536
W.
63th Street
bei
išeivijos
veidrodis.
Lithua
guoja", surukta trnh.ius fil ranką, kad visi sustiprėtume
n
i
a
n
N
e
w
s
R
a
d
i
o
,
P
O
Box
Chicago,
IL 60629
muotojo Y Plėnio Ją matėme ir mūsų visų veikla eitų
sklandžiau.
(Skersai gatvės nuo „Draugo"
ir ..Soklvc .,,||.". Puiki juosta,
1161, Oak Park, IL 60304.
V a l e n t i n a s Krumplis
Tel.: 773-284-0100
kuri
net
pr.inaN-ne.
nes
pa
Red.
tel.
708-386-0556.
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Valandos pagal susitarimą
..Draugo" administratorius
įvairina m. uiami msiomi.s Lie(sk)
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