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Pasaulio

Europos reikalų ministrė
atsisako vadovauti
paskolų komisijai

naujienos

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

Vašingtonas. Priėmimo į NATO kaštai naujoms narėms ir
mėnesius ji padidėjo 369.2
16-ai dabartinių sąjungos narių nebus dideli, ketvirtadienį sa
mln. litų (92.3 mln. dolerių).
ke NATO generalinis sekretorius. Javier Solana sake. jog JAV
Nesulaukusi paramos vy
išlaidos bus šiek tiek mažesnės, nei rodo dauguma Amerikoje
riausybėje, sprendžiant šią
atliktų skaičiavimų. Tarp jų minimi „Rand Corp." skaičiavi
problemą, ministrė atsisako
mai, rodantys, kad per 10 metų išlaidos sieks nuo 1 iki 5 mili
toliau vadovauti komisijai ir
jardų dolerių, ir Bill Clinton administracijos skaičiavimai, anot
priimti sprendimus, remiantis
kurių, per tokį pat laikotarpį būtų išleista nuo 150 min. iki 200
dar Adolfo Šleževičiaus vy
mln. dolerių. Savo kalboje J. Solana pabrėžė, kad išlaidos bus
riausybės
suformuluotais
pakeliamos visoms trims naujai pakviestoms valstybėms, nes
principais, pranešė ministeri
Lenkijai.Vengrijai ir Čekijai nėra reikalo „iki dantų apsigink
jos atstovas spaudai.
luoti aukštos technologijos ginkluote".
Trečiadienį vyriausybė ne
,
Mainz, Vokietija. Bosnijos prezidente Biljana Plavšič pag
patvirtino naujų skolinimosi
rasino
savo pirmtaką Radovan Karadžič perduoti JT karo nusi
užsienyje krypčių, kurias buvo
kaltimų
tribunolui, jei jos valstybės konstitucinis teismas pri
parengusi Europos reikalų mi
ims jai nepalankų sprendimą, ketvirtadienį pranešė televizijos
nisterija.
Nuotr.: Dalis kalbėtojų NATO Plėtimo konferencijoje, gegužės 6-7 d. vykusioje University of Vv'ashington, Settle.
stotis ZDF. Konstitucinis teismas per kelias dienas turi nu
Dokumentu siekiama suma Iš kairės: Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pim.minkąs Mečys Laurinkus, University of VVashington
spręsti, ar B. Plavšič šio mėnesio pradžioje priimtas sprendi
žinti skolinimąsi užsienyje profesorius James West, JAV Valstybes departamento atstovas Trevor Evans, Latvijos ambasadorius NATO J a n
mas paleisti Bosnijos serbų parlamentą buvo teisėtas. Antra
valstybės vardu. Be kita ko, Trapans, Estijos ambasados JAV atstovas Lauri Lepik ir Latvijos ambasadorius JAV Ojars Kalnins.
dienį Bosnijos Aukščiausiasis teismas priėmė B. Plavšič pa
jis numatė, kad nuo 1998 m.
lankų sprendimą, teigdamas, jog, paleisdama parlamentą, ji
darbių kariniuose mokymuo neviršijo savo įgaliojimų. Tai buvo pirmas kartas nuo ginčo su
sausio 1 d. pamažu būtų atsi
se ir ruošia savo karines pajė R. Karadžič pradžios, kai vyriausybinė institucija išreiškė pa
sakoma valstybės garantijų
gas pagal NATO reikalavi ramą B. Plavšič.
suteikimo.
mus. Kiekvienos valstybės fi
Jeruzalė. Palestiniečiai penktadienį pasmerkė Izraelio
nansiniai planai taip pat su
sprendimą įkurti žydų naujakurių gyvenvietę arabiškos Rytų
daromi, numatant galimą na
Washington, D. C , liepos Durbin ir jo šalininkai pabrė
Jeruzalės širdyje ir pavadino jį „karo paskelbimu". J ketvirta
rystę sąjungoje.
dienio vakarą paskelbtą Jeruzalės miesto valdžios sprendimą,
24 d. (D. Durbin spaudos sky žė, jog Lietuva, Latvija ir Esti
Senatorius Diek Durbin ne nedelsdamas sureagavo Izraelio ministras pirmininkas BenjaVilnius, liepos 25 d. (BNS) las. Bet, be abejo, jeigu Kata rius) — JAV senatorius Diek ja yra gerokai pažengusios į
— „Rūpinimasis Lietuvoje likų Bažnyčia nesugebės viena Durbin (D-IL) ir jo kolegos, de priekį įvairiose gyvenimo sri seniai pasiūlė pataisą JAV min Netanyahu, pareiškęs, kad dabar neleis vykdyti šių planų.
gyvenančiais
stačiatikiais išspręsti problemų, valstybė vyni Senato nariai, šiomis die tyse: valstybių Kariuomenes Valstybės departamento Įga
Londonas. Pagal Britanijos darbiečių vyriausybės planą,
man yra ir garbė, ir atsako jai padės", sakė prezidentas nomis nusiuntė laišką prezi valdo civiliai asmenys, page liojimo įstatymo projekte. Pri
kurį
ji atskleidė ketvirtadienį, Škotija pirmą kartą po 300 metų
mybė" pažymėjo Vilniuje vie po susitikimo su patriarchu.
dentui Bill Clinton, raginantį rėjo policijos bei imigracijos ėmus šią pataisą, Baltijos val turės savo parlamentą, tačiau tai nebus žingsnis į Škotijos ne
šintis Maskvos ir visos Rusijos
paskirti Lietuvai, Latvijai ir tarnybų darbas, Baltijos vals stybėms būtų skiriama para priklausomybę, pareiškė Britanijos ministrai. „Škotija liks
Stačiatikių Bažnyčios vado Rusijoje gyvena palyginti Estijai įstatymu numatytą tybės gerbia kaimyninių vals ma pagal 1996 m. NATO Plė
Jungtinės Karalystės dalis", pareiškė Škotijos Valstybės sekre
nedaug katalikų, ir Katalikų
vas, Patriarchas Aleksij II.
paramą, padėsiančią
šioms tybių sienas, kitataučių teises, timo lengvatų aktą.
Bačnyčia
Rusijoje
nepriklauso
Senatas priėmė įstatymo torius Donald Devar Baltosios Knygos, kurioje išdėstomi pa
Penktadienį susitikęs su
prie valstybės remiamų konfe Europos valstybėms siekti yra ištikimos įstatymams ir ti projekto pataisą, panaši patai siūlymai dėl Edinburgo parlamento įgaliojimų, įžanginėje da
Lietuvos prezidentu Algirdu
kisi ateityje .apti NATO
sijų. Rusijoje veikiančios ke NATO narystės.
sa buvo svarstoma ir priimta lyje. Škotijos ir VVellso parlamentų įkūrimas yra esmine dar
Brazausku, jis dėkojo už as
1996
m.
NATO
Plėtimo
pla
narėmis.
lios katalikų parapijos patiria
Baltuosiuose Rūmuose, tačiau biečių reformų, kuriomis siekiama pakeisti centralizuotą Brita
meninį Lietuvos vadovo indėlį, materialinių ir kitokių sunku ne yra numatyta pagalba Cen
,,Lietuva, Latvija ir Estija
nijos konstitucinė tvarką, dalis.
stiprinant katalikų ir sta mų.
tro ir Rytų Europos valsty daro viską, ir dar daugiau, abiejų institucijų konferenci
Vašingtonas. JAV Gynybos departamentas perspėjo beveik
čiatikių savitarpio supratimą
bėms, besiruošiančioms NATO kad pasiruoštų NATO narys joje turėtų būti suderintas ga
lutinis
jos
variantas,
kuris
Aleksij
II
pasakė,
kad
jis
100,000
Persijos įlankos karo veteranų, kad Irakas prieš juos
bei priimant Religinių bend
narystei. Plane pažymima, jog tei", rašoma laiške.
mokosi
iš
Lietuvos,
siekdamas
galėjo
panaudoti
nuodingas dujas, tačiau jų kiekis turbūt nebu
bus
pateiktas
pasirašyti
prezi
ruomenių įstatymą, pagal kurį
tos valstybės turi atitikti są
Durbin su kolegomis parašė,
vo toks didelis, kad sukeltų sveikatos sutrikimų. Pentagono pa
turėtą nuosavybę atgavo visų suderinti Rusijos Bažnyčios ir jungos reikalavimus, siekti de jog trys Baltijos valstybės dentui Bill Clinton.
reigūnai ketvirtadienį tvirtino, kad nė vienas JAV kareivis
Lietuvos konfesijų bažnyčios. valdžios santykius. Jam taip mokratijos, pereiti prie lais jau pademonstravo savo su
Kandidatus
pat
daro
įspūdį,
kad
tikėjimo
nėra
gavęs pavojingo chemikalų kiekio, tačiau pareiškė, kad
A. Brazauskas pabrėžė, kad
vosios rinkos
gebėjimus imtis atsakomybės
tiesų
Lietuvoje
nevaržomai
pagal
kompiuterio apdorotus duomenis bandys nustatyti, kokią
šimtus metų Lietuvoje gyve
\ prezidentus turi
Laiške JAV prezidentui bendruose NATO ir bendraįtaką dujos gali turėti veteranų sveikatai ateityje.
nantys stačiatikiai „drauge su gali mokytis tiek katalikų,
kelti klestinčios
katalikais pergyveno karus ir tiek stačiatikių vaikai.
Nejj
Bona. JAV Ambasadorius Jungtinėse Tautose ketvirtadienį
partijos
marus". Prezidentas nekėlė
Padėkos vertos ir pastangos
pareiškė, kad jo valstybė tvirtai remia Vokietijos siekį būti
Rusijoje gyvenančių lietuvių grąžinti sovietų nacionalizuo
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) nuolatine J T Saugumo Tarybos nare. Tačiau ambasadorius Bill
katalikų problemų. „Manau, tą nuosavybę Lietuvos tikin
— Krikščionių demokratų par Richardson. viešėdamas Vokietijoje, atsisakė patvirtinti, ar Va
kad tai yra tik bažnyčių reika tiesiems, pabrėžė Aleksij II.
tijos vadovas Algirdas Saudar šingtonas remia Bonos troškimą turėti veto teisę, kurią dabar
gas
interviu dienraščiui JLie- turi penkios nuolatinės narės.
Vilnius, liepos 25 d. (LR) bendruomenės katalikus Rusituvos
aidas" sakė, kad partija
— Pastaruoju metu Vilniuje jos europinės dalies katalikų
Beijing. Pietų Korėja penktadienį sutiko nusiųsti badaujan
pasigirdo kalbų, kad buvęs apaštalinėje administratūro- turėtų kelti kandidatą prezi tiems Šiaurės korėjiečiams 50,000 tonų grūdų, o šiaurės parei
dento rinkimuose tada. kai ji
Vilniaus Arkikatedros bazili je".
gūnai sakė, kad maisto trūkumas gali dar labiau padidėti dėl
kos
klebonas,
dabar
emeritas
Šiek tiek anksčiau Katalikų klesti ;r gali tikėtis pergalės.
Vilnius, liepos 25 d. (BNS> tuvos ugniagesius aplankė
pagrindines žemdirbystės sritis nusiaubusios sausros.
Lietuvos užsienio reikalų
— Nuo potvynio nukentėju- Lenkijos prezidentas Aleksan- prie Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios Rusijos europines
Ryga. Dauguma Latvijos vyriausybę sudariusių frakcijų su
bažnyčios 75 metų monsinjo dalies apaštalinis administra ministras teigia, kad jo parti
sioje Lenkijoje dirbančius Lie- der Kwasniewski.
sitarė
sudaryti naują vyriausybę, penktadienį žurnalistams pa
joje
jaučiamas
nuosmukis.
Jis
Priešgaisrinės apsaugos de ras Kazimieras Vasiliauskas torius Tadeušas Kondrusevič
reiškė
Demokratinės partijos „Šeimininkas" pirmininkas Ziepažymi,
kad
reikia
orientuotis
Policininkai
partamento Informacijos sky tęsti pastoracinio darbo arti kreipėsi į užsienio lietuvių ka
donis
Čeveris.
į
2000
metų
Seimo
bei
savival
riaus viršininko pavaduotojas miausiu metu gali būti išsiųs talikų vyskupą Paulių Balta
raginami išlipti
Vašingtonas. Kroatija norėtų šių metų pabaigoje ar 1998
Vladas Rakštelis sakė, kad tas į Maskvą, rašo „Lietuvos kį, prašydamas skirti kunigą į dos rinkimus ir įrodyti, kad
partija
dvejonių
ar
krizių
pe
iš automobilių
m.
pradžioje prisijungti prie NATO „Bendradarbiavimas var
rytas"
(07.25).
Rusiją.
trečiadienį prezidentas su lie
riodą
yra
įveikusi.
dan
taikos" programos, o 1999 m. būti įvardinta būsima NATO
Ši žinia sukėlė nerimo ne
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) tuviais susitiko jų darbo vie
Monsinjoras KVasiliauskas
nare,
ketvirtadienį teigė Kroatijos ambasadorius JAV. Kroatija
A.
Saudargas
mano,
kad
tik
— Lietuvos Seimo vicepirmi toje — Liubicos mieste. Už pa tik sostinės tikintiesiems.
sakė ir pats prie šios idėjos
iki
šiol
negalėjo prisijungti prie NATO veiklos dėl etninių konf
tada
galima
kelti
kandidatą,
o
ninkas, Centro sąjungos pir galbą A. Kwasniewski ugnia
Jautrios širdies, visada pa šiek tiek prisidėjęs, nes Rusi
liktų,
supriešinusių
ją su likusia Jugoslavija.Tačiau Zagrebas,
dabar
tai
daryti
būtų
nesolimininkas Romualdas Ozolas gesiams padėkojo lietuviškai. siruošęs padėti kiekvienam, jos lietuvių katalikų padėtis iš
visiškai
atgavęs
valdžią
serbų anklave Rytų Slavonijoje. tikisi
du.
Jis
pabrėžė,
kad
krikš
paragino Vidaus reikalų mi
Kitą dieną lietuvius aplan kuriam reikia pagalbos, mon tikrųjų esanti labai liūdna,
nisterijos vadovybę susitvar kė Lietuvos ambasadorius sinjoras K.Vasiliauskas dau bene 7 metai šioje valstybėje čionys demokratai iš viso nėra užmiršti konfliktus. Nuo pernai metų Rytu Slavonijos sritį ad
apsisprendę, kurį kandidatą ministruoja Jungtinės Tautos, tačiau spalio mėnesį iš regiono
kyti su eiliniais policininkais.
Lenkijoje Arvydas Valionis. geliui žmonių seniai tapo ne gyvenantys lietuviai katalikai
rems. „Yra tik asmeninės nuo turi būti išvesti paskutiniai JT taikdariai. o sausio mėnesį iš
R. Ozolas iiplatino atvirą Drauge jie nuvyko prie lakūnų tik ganytojo pavyzdžiu, bet ir neturi dvasinio globėjo.
vyks ir civiliai administratoriai.
laišką ministrui Vidmantui Stepo Dariaus ir Stasio Girėno tartum gyvu Vilniaus simbo
„Kaip kunigas esu lyg ir šio monės", sakė ministras.
Pasak jo, jei būtų paremtas
Kijevas. Ukrainos prezidentas Leonid Kučma, siekdamas
Žiemeliui, atsiliepdamas į žūties vietos, kur padėjo gėlių. liu.
reikalo entuziastas, nors ži
kitas
kandidatas
nei
pasirinko
veiksmus po prancūzų diplo
pagreitinti
užstrigusias valstybes ekonomines reformas, penk
nau,
kad
turiu
gerokai
ne
„Lietuviams Maskvoje ku
30-ties ugniagesių gelbėjimo
..vyresnieji"
koalicijos
bendra
mato sumušimo.
tadienį
radikaliai
pertvarkė vyriausybę. Apžvelgęs pagrindines
sveiką
koją
ir
nelabai
stiprią
būrys, vadovaujamas Prieš nigo, žinoma, reikia ir galbūt
reformų sritis. L. Kučma paskelbė nutarimus del premjero, mi
„Policininkai turi išlipti iš
širdį", sakė mnns. K. Vasi darbiai konservatoriai, tai
sunku
įsivaizduoti
tinkames
gaisrinės apsaugos departa
būtų žmonių priimama lyg nistrų, tarp jų ekonomikos, pramonės ir energetikos, pakeiti
savo greitaeigių ir kol kas nenę tokiai misijai kandidatūrą, liauskas
mento
direktoriaus
pavaduo
rezultatyviai skrajojančių ma
mo. Pagal Ukrainos konstituciją. L. Kučma, paskyręs naują
Paklaustas, ar iš tiesų jam krikščionys demokratai remia
'Lietuvos rytui' sakė Vilniuje
tojo
Remigijaus
Baniulio.
į
oponentą. ,Jr tai būtų teisinga
šinų, išeiti į gatves ir kiemus
premjerą, turi suformuoti ir naują kabinetą.
gali
tekti
imtis
misijos
Rusi
dirbantis
kunigas,
nenorėjęs
iš nuovadų ir komisariatų, iš Lenkiją išvyko liepos 16 d. Jie skelbti pavardės. Tačiau pir joje, mons. K. Vasiliauskas pa išvada", pridūrė A. Saudargas.
želio pradžioje Lietuvoje gyve
sitiesti ir pasitempti, o svar gyvena Pietų Lenkijos Koščino miausia reikia pagalvoti apie tvirtino kol kas gavęs jau mi
KALENDORIUS
biausia — nebelaikyti piliečių miestelyje, o darbuojasi už 30 šio nusipelniusio kunigo am nėtą raštišką Vilniaus arki
* Sausio-gegužės mėne no 3 mln. 705,600 gyventojų
statistiniais vienetais", rašo R. kilometrų — Liubice, kur po žių ir sveikatą. Susidaro įspū vyskupo metropolito A. J. Bač siais natūraliai gyventojų Lie — 1,576 mažiau nei metų
Liepos 26 d.: Šv. Ona ir Joa
evakuacijos iš 18,000 gyven
Ozolas.
tuvoje sumažėjo 1.506, prane pradžioje.
chimas, Marijos tėvai; Gluosnis,
dis, kad monsinjoras dar sykį kio leidimą.
tojų liko tik tūkstantis.
yra ištremiamas".
Jis taip pat pabrėžia, kad
Monsinjoras mano arti šė Statistikos departamentas.
* Austrijos ambasada ke Greitute.
Pagrindinis ugniagesių dar
Gegužes mėnesį natūraliai tina įsigyti pastatą Vilniuje.
Lietuvai nereikia valstybės
Liepos 27 d.: Pantaleonas,
miausiu
metu
gausiąs
užsie
Vilniaus arkivyskupijos ku
žmonių padaugėjo 162. Šiemet Arklių g. 10. Austrijos amba Natalija. Danguolė. Žintautas.
institucijų pajungimo policijai bas yra tvirtinti pylimus ir
nio
lietuvių
katalikų
vyskupo
krantinę. Jie stora polietileno rijoje buvo paaiškinta, kad yra P. Baltakio pa-irašytą pasky gimė 170 kūdikių daugiau nei
ar „policinės valstybės".
Liepos 28 d.: Botvydas, Ada,
sadorius Lietuvoje daktaras
tik Vilniaus arkivyskupo me
„Mums reikia demokratinės plėvele kloja krantą ir dugną, tropolito Audrio Juozo Bačkio rimą, kuris turėtų atsirasti ar pernai per 5 pirmuosius mė Florian Haug dėl to tarėsi su Inocentas, Kintibutas. 1922 m.
valstybės policįjos, kurios tik todėl nemažai laiko dirba van leidimas monsinjorui K. Vasi kivyskupo metropolito A. J. nesius. Sausio-gegužes mėne Vilniaus miesto meru Rolan JAV pripažįsta Lietuvą de jure.
Bačkio leidimo pagrindu. Tik siais palyginti su 1996 m. tuo du Paksu ir sakė, kad pas
slas vienas — piliečių ir vals denyje.
Liepos 29 d.: Šv. Morta,
V. Rakštelis pažymėjo, kad liauskui „aptarnauti lietuvių gavus paskyrimą būsią aišku, pačiu laikotarpiu sumažėjo tatas bus suremontuotas lai Lozoriaus sesuo; Feliksas. Ola
tybės svečių pasitikėjimas Lie
tuva", rašoma Seimo vicepir lietuviai nusiteikę dirbti iki nenuslūgs. ugniagesius pa kokios pareigom laukia ir ko iš mirtingumas — šiemet mirė kantis Senamiesčio restaura vas, Mantvydas. Beatričė. Jūros
rugpjūčio vidurio. Jei potvynis keis kitas būrys.
jo tikimasi.
mininko laiške.
1.287 žmonėmis mažiau. Bir- vimo taisyklių.
diena Lietuvoje

Vilnius, liepos 25 d. (BNS)
— Europos reikalų ministrė
Laima Andrikienė nenori to
liau vadovauti Valstybinei
užsienio paskolų komisijai.
Ketvirtadienį ji įteikė pa
reiškimą premjerui Gediminui
Vagnoriui.
Auganti Lietuvos užsienio
skola, faktai apie neefektyvų
skolintų lėšų naudojimą bei
užsienio paskolų panaudojimą
ne pagal paskirtį liudija, jog
būtina peržiūrėti ir bendruo
sius skolinimosi užsienyje
principus, ir paskolų bei vals
tybės garantijų suteikimo rei
kalavimus, savo pareiškime
nurodo L. Andrikienė.
Liepos 1 d. bendra Lietuvos
valstybės skola užsienio valiu
ta buvo 5.068 mlrd. litų (1.267
mlrd. JAV dolerių). Per šešis

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios
vadovas mokosi iš Lietuvos

Diek Durbin ragina JAV
prezidentą pakviesti Baltijos
valstybes į derybas dėl NATO

I augi monsinjoras
K. Vasiliauskas bus ištremtas
antrą kartą?

Lenkijos prezidentas padėkojo
Lietuvos ugniagesiams

DRAUGAS

DKAUGAS, šeštadienis, 1997 m. liepos mėn. 26 d.

(USF6-ltl86S) ,
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnwood Ave.
Arlington Heights, EL 60004

DIDŽIUOJAMĖS PRAEITIMI,
PASITIKIME ATEITIMI!
Vieno pašnekesio šių metų kas ateitininkijoje yra derinys
MAS stovykloje minčių san- tarp krikščionybės ir pasaulio
trauka.
arba tarp tikėjimo ir mokslo...
„Kelias, tiesa, gyvenimas", Ateitininkija pasaulį ima ne
— tai Kristaus žodžiai, kuriais vien kaip blogybę ir į kriks- Detroito studentą: a t e i t i n i n k a i p a v a s a r i n ė j e š e i m o s š v e n t ė j e , S.m. birželiu 8 d Iš k. — Paulius J e š m a n t a s , P e t r a s
sekė krikščionys. Nors praei- čionybę žiūri ne vien kaip i J e š m a n t a s . Saulius P o l t e r a i t i s . A u d r a Ricci, p a t a r ė j a d r . Marija J a n k a u s k i e n e . J o n a s Korsakas, E d m u n d a s L«p a r s k a s , Rimas P o l t e r a i t i s , L i n a s P o l t e r a i t i s , T o m a s J a n u l i s .
tyje žmonės buvo arčiau svetimybę žemiškam gyveni
Nuotr. Dr- E d v . M i s e v i č i a u s
bažnyčios ir tikėjimo, bažnyčia mui, bet kaip žmogiška gyve
daugiausia rūpinosi jų dvasi nimo aukščiausią išsipildy
PAAUKOJO JAI SKIRTĄ
ATEITININKU MINI-KURSAS
niu ir pomirtiniu gyvenimu. mą".
ATLYGINIMĄ
Buvo daug skurdo, daug ne 1899 Friburgo universitete
MOKSLEIVIAMS
turto, daug vargo. Žmonės gy- Šveicarijoje susikūrė katali•
veno ir tikėjo viltimi, kad tik kiškos ideologijos draugija
Laima Šalčiuvienė, š.m. bir
Gegužės 24-26-tą Nekaltai Dr. Andrius Kazlauskas dirateinančiame
pomirtiniame "Rūta". Tai buvo būsimųjų Pradėtosios Mergelės vienuo- ba Harvard universitete medi- želio 1 d. Clevelande vykusios
gyvenime jie susilauks atpil ateitininkų vyresnieji idėjos lyno patalpose Putname, Con- cininio tyrimo skyriuje. Dr. Ateitininkų šeimos šventės
do,
pripažinimo,
tikrojo broliai. 1910 m. pasirodė Kau necticut, vyko ketvirtasis šiau- Kazlauskas su žmona Lione prelegentė, atsisakė jai skirto
džiaugsmo. Bažnyčia per daug no moksleivių rankraštinis rės rytų pakraščio Ateitininkų Bradūnaite-Kazlauskiene
ir kelionės išlaidų atlyginimo,
prašydama pinigus skirti Lie
nesikišo į žmonių kasdieni laikraštėlis "Ateitis", o 1911 mini-kursas
dviem
vaikučiais
atvyko
į
Bos
moksleiviams.
nius reikalus, per daug neska m. jau spausdinta "Ateitis", Dalyvavo dvylika jaunuolių iš tono apylinkę prieš pusmetį ir tuvos ateitininkų paramai.
tino socialinio teisingumo. Pa priedu prie "Draugijos" žur Massachusetts, Connecticut, tuoj įsijungė į ateitininkišką Ateitininkų federacijos fondas
gal kun. Vytautą Bagdana- nalo. Pirmajame numeryje P. Pennsylvania ir New Jersey veiklą. Dr. Kazlauskas pra dėkoja Clevelando sendraugių
vičių („Draugas", 1985.4.27), Dovydaitis iškėlė "tris pama valstijų. Kurso organizatorė vedė
pasikalbėjimą
tema „Ateities" klubui, o taip pat ir
Laimai Šalčiuvienei už 100
devynioliktojo šimtmečio pa tinius klausimus":
— dr. Mirga Girniuvienė; va „Visą atnaujinti Kristuje".
1. Kuo mes save vadiname ir
baigoje krikščionijoje buvo
dovės padėjėja ir viena paskai Aldona Lingertaitienė šiuo dol. auką.
įsigalėjusi pažiūra, kad Baž kodėl? Atsakymas: Esame tininkų — Daiva Navickienė; metu ruošia teologijos pedago
nyčia yra tuo geresnė, kuo ji teistai, krikščionys, katalikai. mergaičių vadovė — Rita Sa gikos doktoratą ir dirba kape
yra toliau nuo konkrečių že Išpažįstame Dievą, Kristų, kutė; svečias paskaitininkas lione (angliškai „campus miAMŽINYBĖN IŠĖJUSIŲ
Bažnyčią.
miškų uždavinių.
— dr. Andrius Kazlauskas. nister") University of MassaATMINIMUI
2. Ką mes aplink save ma Taip pat talkino Aldona Lin- chussets, Bostone. Jos parū
„Tuo metu, kai nihilizmo
1908 pagimdyta bolševikų tome? Atsakymas: Matome gertaitienė, pakviesdama pas pinta paskaitininke, Melissa
srovė pradėjo savo pirmuosius žmogaus tragediją be Dievo, kaitininke, kalbėjusią apie Chern, jauna studentė, pati
Šviesiam a.a. Petro Balčiūno
patyrusi
kultų
veiklą
universi
žygius šūksniu 'viską griauti', bedvasės kultūros grėsmę.
atminimui
Nijolė Balčiūnienė
kultų veiklą JAV universite
3. Kokios mūsų priemonės, tuose.
tetuose, dabar vadovauja ka įteikė 100 dol. auką Ateiti
popiežius Pijus X tais pačiais
metais visam krikščionių pa siekiai ir keliai? Atsakymas:
Daiva Navickienė, Bostono talikiškam studentų būriui, ninkų federacijos fondui.
Neseniai į amžinybę iškelia
sauliui metė šūkį Visą atnau Mūsų kelias negali būti kitoks bendruomenei gerai pažįs kovojančiam prieš šią kultų
vusių dviejų ateitininkų —
jinti'! Taip pasaulėžiūrinė ko kaip atnaujinti Kristuje save tama kaip Bostono Lituanis veiklą.
va išsirikiavo dviem ryš ir gyvenimą, dorovę, mokslą: tinės mokyklos vedėja ir Bos
Šio kurso tema buvo katali a.a. Paulės Balčiūnienės ir
atnaujinti
drąsios
kovos
ir
kiausiais frontais. Ateitinin
tono vyrų seksteto vadovė, jau kiškumas. Rimtąją kurso dalį a.a. Žiedonio šviesiam atmini
mui, Aldona Kamantieriė ski
kai įsijungė į pilnutinės pa pažangios mokslinės kūrybos antrą sykį prisideda prie mini- sudarė:
ria Lietuvos ateitininkams 25
filmas: „Jesus of Montreal"
saulėžiūros
kovos
frontą" keliu. Ateitininkų sąjūdis sie kurso pravedimo darbų. Jos
paskaita — „Dogmos ir ti dol. auką.
(Kun. Stasys Yla, „Ateitininkų kė religijos, tautybės ir sociali iniciatyva kursas šį pavasarį
nio teisingumo sintezės.
"Ateitininkų federacijos fon
vadovas", 1960, psl. 43).
prasidėjo su mankšta taikyto kėjimas" (Daiva Navickienė)
1927 metais įvyko Palangos bendradarbiavimui
paskaita/pokalbis: „Visa at das taria nuoširdų ačiū.
Popiežius Pijus X patarė ka
lavinti.
talikams nebijoti rūpintis šio Reorganizacinė konferencija, Šių mankštų metu, jaunuoliai naujinti Kristuje" (dr. Andrius
pasaulio reikalais, net skatino persiorganizuota į trilypę fe atlikinėjo įvairias užduotis, Kazlauskas)
DR. V. J.
VASAJTIENĖ
pratimai: „Kaip tu norėtum
jais domėtis ir juos atnaujinti deraciją: Moksleivių ateiti pavyzdžiui, turėjo išspręsti
DANTLĮ GYDYTOJA
Kristaus dvasioje. Ką reiškia ninkų, studentų ateitininkų ir kaip visi dvylika, nepaleisda pakeisti katalikų bažnyčią?"
4817 W. 83 SL, Burbs**, IL
pranešimas: „Ateitininkų or
ta „Kristaus dvasia"? Su Ateitininkų sendraugių sąjun mi viens antro rankų ir nepraTel. 706-4234114
gas.
Po
septyniasdešimt
me
. rasdami pusiausvyros, gali ganizacija ir veikla" (dr. Mirga
glaustai galima sakyti, kad tai
Valandos pagal susitarimą
tų,
šįmet,
liepos
11-13
d.
vyko
lynu pereiti iš vieno taško į Girniuvienė)
reiškia būti teisingu visuose
pasikalbėjimas: „Klausimai,
reikaluose, būti protingu ir Nepaprastoji konferencija toje kitą.
JONAS V. PRUNSKIS,
MD
mylėti tuos dalykus, kurie yra pačioje Palangoje.
Rita Sakutė yra ateitininkė kurie labiausiai mums rūpi"
TEFR DALIAS
PRUNSKIS,MD
Romualdas
Kriaučiūnas
paskaita:
„Kultų
veikla
JAV
verti mylėti. Tokioje būklėje,
iš Toronto. Ji ruošia biznio ad
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
kai Bažnyčios ryšys su pasau
ministracijos magistrą (MBA) universitetuose" (amerikietė
ir kt. vietų skausmo gydymo
studentė)
liu buvo nutrūkęs, suskam
Northeastern universitete, Bo
STOVYKLOS
specialistai
Linksmąją
kurso
dalį
su
bėjo šis kvietimas; jį išgirdo
stone. Tuoj po mini-kurso R.
Chicago: 773-726-0800
DAINAVOJE
prof. Pranas Dovydaitis ir
East Dundės: 847-551-1212
Sakutė išvyko į Texas valstiją, darė:
Rugpjūčio 3 - 10 d. — kur ji pusmetį dirbs Texas In
McHsnry: 816-363-9595
Iškyla į Matulaičio senelių
būrys jo draugų. Jie padarė
Eik Grovs: 647-716-1212
savo gyvenimo uždaviniu tai Mokytojų studijų savaitė
struments bendrovei, lavinda- namus:
Rugpjūčio 10 • 17 d. —- masi savo srityje. Grįžusi į
Daina Žiaugraitė ir Angeliperduoti mokslus einančiam
DR. RAMUNĖ
MAOEJAUSKAS
Bostoną ji vėl žada įsijungti į ka Kazakaitytė paskambino
Lietuvos jaunimui ir tai jiems Studentų studijų savaitė
DANTLĮ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
lietuvių veiklą Bostono apy pianinu,
pasisekė. Buvo sukurta orga
Rugpjūčio 17 - 24 d.
rUCKOfy MOT
Gilija Aukštikalnytė padai
linkėje. Jai ypač svarbu, kad
nizacija, kuri laiko eigoje pa T a u t i n i ų šokių mokytojai
Tel.
706-596-2131
kursantai pajustų, jog kurso navo itališką dainą,
tyrusi įvairias priespaudas
Valandos pagal susitarimą
Rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 štabas rūpinasi jais ir domisi
Rasa Stirbytė padeklamavo
tebegyvuoja ir veikia ir šian
d. — Ateitininkų studijų sa jais, kaip žmonėmis.
Vinco Kudirkos eilėraštį „Ladien.
DR. VIUUS
MIKAITIS
bora", o jai gitara akompanavo
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Jau cituotame straipsnyje vaitgalis
FAMLY MEDtCAL CUMC
Skaidrys de Sa Pereira,
toliau rašoma: „Reikia pasaky
Haos-i J7 at. Lemom. «. SMSt
PnMauso Pak» CommuMy Hospita!
ti, kad jokioje kitoje tautoje
•aai Cro«« Moto**
Loreta ir Angelika KazakaiValandos pagal susitarimą
Europoje šie Pijaus X žodžiai
Tai 706-267-2266
tytės, Nomeda Girniūtė, Simo
nebuvo tiek efektingai priimti,
na
Smirnovaitė
ir
Daina
DR. K. JUČAS
kad pasidarytų visuomenine
Žiaugraitė padainavo „Motie
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
realybe pasauliečių akade
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
jukas turi ūkį". Joms pianinu
mikų tarpe, kaip Lietuvoje.
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
akompanavo
Aras
Vėbra.
KOSMETINE CHIRURGIJA
Lenkijoje nieko panašaus neVisas būrys padainavo liau
6132 3 Kadzie A m , CNoago
susikūrė. Prancūzijoje to irgi
773-778-6068 arba 773-466-4441
diškų bei stovyklinių dainų
nebuvo. Ten liko darbininkų
pynę.
DR. PŠlHAŠ
V. KISIEUUS
teisių gynimo sąjūdis. Italijoje
Žaidimas „Koks prots" (ang
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS
ir ispaniškame pasaulyje su
gydymas bei cfirrurgija
liškai „Jeopardy"), kuriame
sikūrė kažkas panašaus į atei
172 Schrller St., Elmhurst. IL 60126
savo Lietuvos istorijos paži
630-941-2809
tininkus. Tai vadinosi sąjūdis
nimu pasižymėjo Skaidrys de
valandos pagal susitarimą
už geresnį pasaulį, „Mundo
Vakarais ir savaitgaliais tel 70*884-1180
Sa Pereira ir Mantas Lingermeliore". Nuo ateitininkų jis
taitis.
o
lietuvių
tautosakos
SURENDER LAL, M.b.
skiriasi tuo. kad buvo daugiau
žiniomis
pasižymėjo
Nomeda
Specialybė - Vidaus ligos
pamaldumo sąjūdis, o ne kul
Girniūtė.
7722 S. Kertate Ave.
tūrinis sąjūdis. Galbūt ar
CNcago, IL 80652
Kitas
šiaurės
rytų
pakraščio
čiausiai ateitininkams yra vo
Tel. 773434-2123
Ateitininkų
mini-kursas
mo
kiečių katalikų kova už kul
valandos pagal susitarimą
ksleiviams numatytas rugsėjo
tūrinę laisvę. Jis nesitenkino
26-28-ta Putname. Tema bus
teise melstis ir rašyti teolo
DR DOMAS LAPKU6
inteligentiškumas. Kviečiame
Vidaus ir plaučių ligos
gines studijas. Jis kovojo už
iš anksto užsiregistruoti pas
15300 WeetAva.
teisę reikštis visame gyve
Mirga Girniuvienė, tel. (508)
OrtandPsik
nime.
Lina Sidryte, Kun Alf Lipniuno moksleivių ateitininkų k u o p o s p i r m i 
706-349-8100
960-2512.
Kun. V. Bagdanavičius tei ninkė, kalba Čikagos ateitininkų Šeimos Šventėje. I ^ m o n t e
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
Mirga Girniuvien*
Nuotr S. V a z n e l i o
gia, kad „būdingiausias daly-

Published daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays, the
f uesdays follovving Monday observance of legal Holidays as well ai
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society, 4545
VV 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589.
Penodical dass postage paid at Chicago, IL and addihonal mailing
ofnces.
Subscnption Kates: $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunfiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vimetų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik ie«tadienio laida:
JAV
$55.00
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DR. JANINA
JASKEVtdUS
JOKŠA
6441 S. Putotu n n , CNcago, IL
Rsz. 706-422-7807
Ka*. 773482-0221
Valandos susitarus
DR. LEONAS

DR VILUA

7Z71 S. Hartsm, DrtaąavtatK, H. 60486
Tat 706 m 0*00
Valandos pagal susitarimą

DAUA A. CEPELĖ,

SEIBUT1S

7915 W. 171 8t
TlrasyPark.IL 60477
706-614-8871
Valandos pagal susitarimą

KaMnato am 773-77S4M0

DR. DAUA
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

SsT»rtgraBndAva..8te.201
(skersai gatves nuo Good Semarttan
Donriara Grove, IL 60615
TeL 830*60-3113
Vatandos susitarus

—mwBBanam—

DOKHANCHI

Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. M St.. CMes*o, IL
Tai. 77S-7M
—
4707 8. OHbart, U dranga. IL
Tat. 70a-3tt-44«7

YIDASJ.NBHHCKAS,M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
EDMUNDAS V&NAS, *LD.,S.C.
Specialybė - Vidaus 11914 gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prte Austo)
Tel. 773-586-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgm, IL 60-120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

CavrJec Dišgnom, LTD.
6132 S. Kedzte Ave.
CNcago, IL 80629
Tel. 773438-7700
RIMGAUDAS NBMCKAS, M.D.
S. PRASAD TUUMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija .
9830 S.RMOjetend Ave.
CNc«go RkJfją, IL 69415
Tel. 7 0 e - 6 3 M 6 2 2
4149 W. 63ra\St
T e i 773-73S-7700
ARAS2UOBA,M.D.
INDRĖ RUDAITIS,

JODWAUS

DANTŲ GYDYTOJA

DR.KENNETHJ.YERKES
DR. BOB

D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJA

INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. KaSUs Av.
Vai antrd 2-4 v p p ir katvd. 2-5 v p p
šestd pagal susitarimą

21470 S. Mato SL
Matteaon, IL 80443
TeL 708-7460033
valandos pagal susitarimą

KERELYTĖ

Chiropraktmis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

O.D.

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192Wa*er9L, Lement IL 60438
Tel. 815-723-1884
7800 W. Cossge Dr.
MoeHetfito,l.80463
Tel. 708-381-0010

DA.E.DEČKYŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-736-4477
Ras. 706-246-0067 arba 706-246-6S61
6446 3. Putes* Roed
Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mennheim Rd.
Vtostchaster, IL 60154
Tai. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS

KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai 706-662-4156 atsakomas 24 vai
1448 S. 50tt Ava., Ctosro
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v
Išskyrus treod ; seštad 11-4 v.p.p

DR.PEfRAŠŽuSSJT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Keb. tel 773-666-3166
Narnu, tai. 847-361-3772
6746 Waat 63rd Street
vai pirmd ir katvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p.
Kitomis dienomis - susitarus

NUOLE STANKEVIČIŪTE,
M.b.
Board Certified, Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Holy Crose PrateseJonaj Pavajon
'38SOUS)
Utuantan Ptaza Ot at CaMomai Ava.
CNoaoo.IL 60629
T8t 773471-7879
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W . 103 SL. Oak Latwn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

T6L708-422-8260
Tel (630)527-0090
3628 HOnfcmd Ava.,
T C M M H , Siate 3C

Donnam Ome, IL 60615

Tel. (630)435-0120
DhLt>ETRElk%
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9525 S.7981 Ave., Htotory H6a. IL
T a t (708) 500-8101
Valandos pagal susitarimą

DR.A.Š.&LŠVEČKAŠ
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 SL Tel. 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p-7v.v , antr 12:30-3v p p
trse uždaryta, ketvirl 1 - 3 v.p.p.
psnktad ir sestad 9 v.r - 12 v.p.p.
Dr. ALGIRDAS
KAVAUONAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
5 5 4 0 S. PuaMM R d .
Tel. 773-585-2802
Pirmd. 9 v.r. • 7 v v.
Antr. TreC. ir Penki 9 v.r - 3 v.p.p
Kttvd. 10 v.r. - 7 v.v SeStd ir kt
disnorms reikalingas susitarimas
Sumokama po vizito

Rimties valandėlė

Danutė

STEBUKLINGAI MAITINAMI
Kai dirbame Dievo garbei ir
artimo meilei, Dievas pasirū
pina, kad per mus jo meilės
tikslas būtų pasiektas. Pir
mame šio sekmadienio skaiti
nyje iš Antrosios Karalių kny
gos (2 Kar 4:42-44) skaitome
apie žmogų, atėjusį pas pra
našą Eliziejų išreikšti Dievui
dėkingumą, paaukojant sim
bolišką auką iš pirmųjų tų
metų derliaus vaisių: „dvide
šimt miežinės duonos kepa
liukų ir naujų grūdų pinti
nėje".
Priėmęs šią dovaną Dievo
vardu, pranašas Eliziejus pa
liepia savo tarnui tai padalinti
susirinkusiems žmonėms. Tar
nas suabejoja, ar šio maisto
užteks šimtui vyrų su šeimo
mis. Tuomet Eliziejus pasako
Dievo j a m duotus žodžius:
„Privalgys, ir dar atliks", ir
taip įvyko. Devintame šimt
mety prieš Kristų, Dievas pa
darė stebuklą, kad žmogus
išmoktų, jog Dievas džiaugiasi
dėkingu žmogumi, suprantan
čiu, jog visa, ką turi — iš Die
vo rankos turi. Dievas padarė
stebuklą, kad žmogus išmok
tų, jog aukoti Dievui reiškia
dalintis su žmonėmis, ir kad
Dievas padarys, kad dėkinga
širdimi aukojama, toji auka
pasotintų žmones.
Nors pranašas Eliziejus ne
žinojo, kad vykdydamas šį
Dievo nurodymą, jis vykdo ir
pranašystę apie žadėtąjį Me
siją, mes, Jėzuje pažinę Išga
nytoją, tą aiškiai matome, gir
dėdami šio sekmadienio Evan
geliją — Jono 6:1-15. Evange
listas Jonas, aprašydamas šį
stebuklingą žmonių pamaiti
nimą, pažymi, kad Jėzų J y dėjo gausi minia, nes žmonės
matė stebuklus, kuriuos jis
darė ligoniams". Jėzus ir čia
padarys stebuklą, bet jo tiks
las jį darant, yra kitas, negu
susirinkusių žmonių, kurie
nori jį padaryti politiniu vadu.
Evangelistas pamini, kad
tuo metu artėjo Velykos, žydų
vadinama Pascha. Kristui,
apaštalams, ir juos lydėju
sioms minioms ši šventė pri
minė Išėjimo įvykį jų istori
joje, kai Dievas stebuklais
išvedė žydus iš Egipto nelais
vės. Nenuostabu, kad tokiu
metu
stebukladaris
Jėzus
pradėjo daug kam atrodyti
kaip naujasis Mozė, kuris juos
išvaduos iš Romėnų nelaisvės.
Tiesa, Jėzus yra naujasis Mo
zė, vaduojantis žmones iš ne
laisvės — nuodėmės ir žmonių
susvetimėjimo nelaisvės —
mokydamas gyventi meilės
Jstatymu. Jis žinojo, kad ne
išlaisvintas iš vergystės nuo
dėmei, žmogus nemokės gy
venti nei politinėje laisvėje —
užsitrauks tik kitą nelaisvę.
Gailėdamasis išalkusios, pas
jį atėjusios, minios, Jėzus nu
tarė ne tik juos stebuklingai
pamaitinti, bet ir apaštalus

pamokyti apie Dievo veikimą,
kai jie rūpinasi pas Jėzų
atėjusiais žmonėmis.
P a t s Jėzus iškėlė apaštalui
Pilypui klausimą: kur pirk
sime duonos jiems pavalgydin
ti? Pilypas priminė, kad tu
rimų pinigų t a m neužteks.
Apaštalas Andriejus atvedė
pas Jėzų berniuką, pasiūliusį
savo šeimos turimus „penkis
miežinės duonos kepaliukus ir
penkias žuvis", pats pridurda
m a s savo nuomonę. „Bet ką
tai reiškia tokiai daugybei!"
Jėzus tačiau priėmė berniuko
auką, duodamą iš pasitikė
jimo, kad Dievas kaip nors ją
panaudos. Apaštalams supra
t u s , kad jie patys yra bejėgiai
patenkinti susirinkusius žmo
nes, Jėzus jiems pasakė suso
dinti žmones pievoje.
Tuomet Jėzus sukalbėjo Pa
dėkos maldą — tradicinę žydų
maldą prieš valgį, kurioje gar
binamas Viešpats, visatos Kū
rėjas, iš kurio malonės gau
name maistą (šią maldą kuni
gas kalba Mišiose, paruošda
m a s aukas; o Eucharistija —
liturginis Mišių pavadinimas
— paimtas iš graikiško žodžio
„eucharisteo" — dėkoti). Tuo
met gautąsias dovanas Jėzus
davė apaštalams, kad jie pa
dalintų žmonėms. Visi gavo ir
duonos ir žuvies, kiek kas
norėjo, ir dar apsčiai liko. Die
vas priima žmogaus net ir ri
botą auką, kai ji duodama
meilės ir dėkingumo ženklan.
ir ją padaugina taip, kad Die
vo, žmogaus ir visatos Kūrėjo,
meilės žmogui tikslas būtų
įvykdytas.
Krikštu pavedęs m u m s Die
vo vardu rūpintis, kad žmonės
nekentėtų materialinio nepri
tekliaus, Jėzus ir m u s siunčia
dalintis tuo, ką turime, j a m
dėkojant, nes visa turime tik
iš jo. Ir šią auką jis iš mūsų
priima, kai jo vardu ją atiduo
dame vargšui, net ir kai ji
aiškiai nepakankama esamam
reikalui patenkinti. Tuomet,
kai kviečiamės kitus žmones į
pagalbą, Dievas per juos ją pa
daugina taip, kad pasiektume
gerąjį tikslą, kurio pats J ė z u s
būtų norėjęs.
Stebuklų tikslas nėra žmo
nių dėmesį į save p a t r a u k t i , o
stiprinti, jungti Dievo šeimą,
ypač kai ją ištinka sunkumai,
kaip atsitiko iš kalėjimo ra
šančiam šv. Pauliui ir Efeso ti
kintiesiems (Ef 4:1-6). Vykdyti
Dievo valią ne visuomet taip
lengva, kaip buvo pievoje Ga
lilėjos ežero pakrantėje. Kai
nesutarimai ir nuomonių skir
tumai drasko bendruomenę,
dar labiau reikia pasitikėti
Dievu ir ištvermingai išsau
goti nuolankumo, meilės ir
kantrybės dorybes, aktyviai
puoselėti „tarpusavio meilę.
sergėti Dvasios vienybę tai
kos ryšiais", anot Pauliaus.
Tuomet būna s u n k u tikėti

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
'Tęsinys)
Netenka abejoti,
Šv. Tėvui arkivyskupo as
kad tik jo prisidėjimu Šv. muo buvo gerai žinomas. Po
Tėvas sutiko įsteigti paskirą piežius jį labai gerbė ir verti
Bažnyčios Provinciją Lietu no, todėl ir jo projektus pri
voje. Ir štai mes Kaune susi ėmė turbūt be pataisų. Ba
laukiame naujo Šv. Tėvo Dele landžio mėnesio pradžioje ar
gato su labai plačiais įgalio kivysk. Jurgis vėl parvyko į
jimais. Buvo juo Arkivysk. Lietuvą jau su gatavomis
Jurgis Matulevičius. J a m bu bullėmis taip Bažnytinei Pro
vo pavesta vietoje ištirti, kaip vincijai, taip naujiesiems jos
turėtų būti Lietuva paskirsty Vyskupams. Todėl mūsų Baž
ta vyskupijomis ir numatyti nytinės Provincijos įsteigimas
kandidatus į vyskupus. Šito yra a. a. arkivysk. Jurgio nuo
darbo Arkivysk. Jurgis ėmėsi pelnas.
stropiai ir labai atsargiai. Ke
Arkivysk. Jurgis buvo ir
lis mėnesius užtruko, kol visa naujiesiems Vyskupams pa
ką paruošė. Tik 1926 metų tarėju, galima sakyti, jų vadu.
kovo mėnesio pradžioje su pro Per pirmuosius Vyskupų pasi
jektais išvyko į Rymą.
tarimus arkivysk. Jurgis pir

Bindokienė

Kaip laikaisi,
Žeme?
Dar palyginti neseniai žmo pradės tirpti amžinieji ledy
nija buvo įsitikinusi, kad že nai ir vandens lygis vandeny
mės gerybes yra neišsemia nuose tiek pakils, k a d kai ku
pakrančių
teritorijas
mos arba kažkaip stebuklin rias
gai atsinaujina, jeigu sunau apsems. Kadangi apie 60 proc.
dojamos ar užteršiamos. Žeme planetos gyventojų
gyvena
sukurta žmogui — jis jos maždaug 60 mylių nuotoliu
viešpats, tad gali šeiminin nuo jūros ar vandenyno ir
kauti, kaip tinkamas. Laime, daug didžiulių miestų stovi
kad šio šimtmečio antrojoje visai pakrantėse, v a n d e n s ly
pusėje tokių
savanaudiškų gio pakilimas sudarytų nema
pažiūrų pasekmes pradėjo pa žai problemų.
stebėti i protingesnės galvos.
Žvejyba nuo seniausių laikų
Kaip paprastai atsitinka su buvo vienas svarbiųjų maisto
įsisenėjusio pripratimo simp ir pajamų šaltinių, bet ir jis
tomais, pirmieji perspėjimai pradeda išdžiūti. Svarbiausia
bei jų autoriai ne tik nesusi priežastis — per daug išsi
laukė dėmesio, bet buvo plėtusi žvejyba,
naudojant
išjuokiami už savo ..tamsias naujausias technikos prie
Nuotr. J u o z o Polio
Lietuva, juoda arimu nėlė...
pranašystes" ir bereikalingus
mones, todėl manoma, kad
būgštavimus.
šiuo metu apie 60 proc. van
Vienok ilgainiui pavojaus denų yra visiškai išžvejota
sia aiškus pavojus prarasti
žuvų
derlius
labai
įtaką Kaukaze ir Užkauka ženklai pasidarė tokie ryškūs. arba
zėje, del kurios caristine Rusi kad ir didžiausi skeptikai sumažėjęs. Kai kuriose vals
ja kovojo 50 metų. Tačiau Dū pradėjo rūpintis Žemės svei tybėse pradėta verstis žuvų
E. R I N G U S
mos narys, saugumo komiteto katos stoviu. Šis judėjimas ūkiu. tad ateityje, j e i šis ver
pirmininkas, pareiškė spau prasidėjo labiau pasiturinčių slas bus plečiamas, užau
kraštuose, bet netrukus išsi gintos žuvys a r kiti vandens
Dabartinėje politikoje Balti NATO narystes klausimus. dos atstovams: „Rungtynės dėl
veržė
pasauliniu mastu. 1992 gyviai palengvins žmonių mi
jos k r a š t a i palikti tolimame Ten vėl buvo peržiūrėti kandi naftos pasiekė pavojingą pa
m.
Rio
de Janeiro. Brazilijoje. tybos problemas.
užkampyje. Tų kraštų likimo datai. Be Lenkijos. Vengrijos, dėtį ir reikalauja iš Rusijos
J
u
n
g
t
'
n
i ų Tautų dėka. įvyko
Aplinkos tarša tebėra labai
gvildenimas
nepatogus
vi ir Čekijos diskutuota a r ne imtis atitinkamu žingsnių".
tarptautinis
suvažiavimas, opi.
ypač
neturtinguose,
Jeigu Lietuva turėtų daug
siems didiesiems. Niekas ne reikėtų pridėt; Rumunijos ir
kuriame net Trečiojo pasaulio
nori erzinti Maskvos dėl trijų Slovėnijos. Galutinis sprendi naftos, kelias
į Europos valstybes pasižadėjo labiau mažiau išsivysčiusiuose kraš
tuose, nes daugiausia pramo
mažų valstybėlių, per visą Eu mas buvo padarytas Madride. Sąjungą ir NATO būtų daug
susirūpinti gamtosauga. Deja. nei ir namų reikalams varto
ropos istoriją stovėjusių dide Tik dabar išeina į viešumą, trumpesnis.
pasirašyti dokumentą
daug jamas organinis kuras, palei
lių g r u m t y n i ų pakelyje. Pas kad buvo diskutuota likimas
pastangų nereikia, bet vykdy džiantis j atmosferą milži
kutiniuose
šimtmečiuose kitų „karštų" teritorijų. Tuo
ti jo nutarimus jau svarbu niškus kiekius dūmų. Dėl tos
d r a u g e su Lenkija teko būti j a u po Denver susitikimo radi
turėti ir finansinių išteklių, ir priežasties nemažėja rūgšti
KAUNE ATIDARYTA
dalybų objektu t a r p rusiškų ir jo jSvoboda" ir Amerikos vers
gyventojų
švietimo priemonių,
EUROPIETIŠKA
mis užterštas lietus, atsiran
g e r m a n i š k ų tautų. Visi trys lo spauda „Journal of Comir
atsisakyti
nusistovėjusio
TURGAVIETĖ
da plyšiai ozono sluoksnyje,
k r a š t a i paliko be industriali merce" paskelbė, kad JAV,
gyvenimo budo. O tai galbūt
saugančiame
planetą
nuo
zacijos, be pažangos. J ų gy Prancūzija, Rusija, pritariant
Kaune. Šilainių gyvenama sunkiausia.
kenksmingų saulės spindulių.
ventojai mokėjo duokles oku Turkijai, Azerbaidžanui ir Ar
Š.m.
birželio
pabaigoje Negana to. bent 3 mln. pavo
p a n t a m s savo natūraliu t u r t u mėnijai, bancie rasti išeitį jame rajone, atidaryta euro
— žemės produktais. Dar taikiai išspręsti Kalnų Kara- pietiška, iš lengvų surenkamų J u n g t i n ė s Tautos vėl sušaukė jingų taršalų kasmet iš pra
prieš 30 metų demografai pra bacho klausimą. Visi šie pasi metalinių ir medinių kon panašią konferenciją, nes nuo monės valstybių išvežama į
našavo badą planetoje. Žemės tarimai dar vis laikomi pas strukcijų sumontuota turga pirmosios nepakankamai pa svetimus kraštus, kurie lei
žangos padaryta ir mūsų pla džia juos išversti savo teritori
ūkio k r a š t a m s ateitis atrodė laptyje ir tik nuotrupos pra vietė.
netos
sveikatos prognoze per joje, nes gauna būtinų paja
gera. J ų produktai bus perka siveržia į viešumą. Pagal pa
Salia automagistralės Vil
mi mechanizuotoje Europoje. siūlytą projektą, padarytą Is- nius-Klaipėda pastatytoje tur daug vilčių neteikia.
mų. Deja, patys ilgainiui mo
Tačiau prognostikai apsiriko. tambule, armėnai turėtų grą gavietėje prekiaujama mėsos,
Duomenys rodo. kad nuo ka didesne kainą, kai užter
V a k a r ų Europa, prie kurios žinti užimtas Karabacho teri pieno produktais, daržovėmis, Rio de Janeiro konferencijos šiamas geriamas vanduo, že
maitinimo Lietuva prisidėjo torijas už tikrąją autonomiją ir vaisiais, gėlėmis, pramoninė žmonių skaičius planetoje pa mė, oras ir kyla pavojus visos
tarpkariniame
laikotarpyje, laisvą susisiekimą su Armė mis prekėmis.
gausėjo 450 milijonais. Nepa gyvosios gamtos, t u o pačiu ir
Lietuvos žemės produktų da nija per skiriantį kalnyną.
Turgavietė užima 1.5 ha prašai paplatėjo spraga tarp žmonių, sveikatai.
b a r nenori. Atvirkščiai, jie
Gyvoji g a m t a apskritai yra
Dar svarbesnis gandas yra plota. Teritorijoje įrengta 12 I turtingųjų ir beturčių. Sako
siunčia
maistą
Lietuvon.
ma,
kad
apie
20
procentų
skriaudžiama,
paaukojant jos
JAV pasiūlymas pasiųsti į nedidelių pastatų ir 270 pre
G a m t a nedavė Lietuvai nei
žmonių
'1.1
uuj.)
turi
pragy
gerovę
žmogaus
naudai arba
Karabachą ..taikos" dalinius. kybos vietų talpinančios sto
metalų, nei naftos klodų. Lie
venti
už
mažiau
kaip
vieną
savanaudiškumui.
Kasmet Že
panašius į kitus ginčytinus ginės, kuriose bus prekiauja
tuva t u r i vienintelį turtą —
punktus, kitaip sakant, siųsti ma maisto prekėmis, vaisiais dolerį per diena. Nors maisto mėje į nebūtį nuslysta bent
darbo jėgą. J o s ateitis ir prik
NATO dalinius giliai į Rusijos ir daržovėmis. Taip pat įreng auginimo pramonė ir padi 50,000 augalų ir gyvulių
lausys nuo to, kaip t a jėga bus
imperijos užnugarį. Tokių da t a 130 vietų aikšte prekybai iš dėjusi, vis tiek daugiau kaip rūšių, o beatodairiškai išker
p a n a u d o t a . Prisijungimas prie
linių buvimas Kaukaze turėtų automobilių bei 200 vietų au 800 milijonai žmonių kenčia tama ir sudeginama apie 13.7
V a k a r ų Europos NATO — pri
alkį arba laba; prastai minta. mln. akrų miškų, daugiausia
užtikrinti taiką Užkaukazėje tomobilių stovėjimo aikštelė.
klausys nuo to, kaip atgimusi
Verta
pastebėti, kad apie 20 atogrąžų kraštuose.
ir pakelti gerovę kaimyninėse
7 mėnesius trukusios tur procentų pasaulio gyventojų
valstybė sugebės tvarkytis,
Minėtoje birželio pabaigos
valstybėse, sumažinant Irano
gaus statybos jos savininkui suvartoja 80 proc. maisto pro
n e u ž d ė d a m a sunkumų didė
konferencijoje susirinkę 65
įtaką. Tačiau svarbiausia už
UAB „Dalminta" kainavo dau dukcijos ir kitu i gerybių, kai
jančiai NATO.
valstybių
vadai
pasižadėjo
tikrinti pastovų naftos plau
giau nei 1 mln. litų. Kaip sake likusiems nuolat jų stinga.
daugiau
dėmesio
kreipti \
kimą
į
Viduržemio
jūrą
per
Denverio, „aštuntukės" pa
„Baimintos" direktorius Algi
Dar
blogiau
su
vandeniu.
Armėniją
ir
Turkiją.
Vamz
gamtosaugą,
bet
ypatingų
re
s i t a r i m a i d a r kartą peržiūrėjo
mantas Jakniūnas. vienas Tvirtinama, kad penktadalis
džiai jau pradėti kloti, nes
zultatų nesitikima. Pagrindi
išskirtinių turgavietės bruožų
stebuklais, bet kritiškai svar JAV pasirašė naują susita yra tai. kad prekiautojai galės Žemės gyventojų patiria šva- nė konferencijų nauda y r a ta,
bu išsaugoti viltį ir vykdyti, rimą su Azerbaidžanu. Pagal savo produktus palikti nakčiai i raus. tinkamo vartoti vandens kad apie šias problemas kal
trūkumą. Pagal šią statistika bama pasauliniu mastu. Kai
ką J ė z u s įsako, nes anot Pau paskutinius duomenis. Kaspi 60 vietų saugykloje.
daromi spėliojimai, kad iki praeis kalbėjimo metas, gal
liaus. Krikštu esame pašaukti jos jūroje ra-ta milijardų tonų
Turgavietės teritorijoje dirbs 2025 m. bent du trečdaliai prasidės rimtesnės pastangos
būti vienas kūnas, viena Dva naujų nafto- klodų.
veterinarijos specialistai, veiks žmonijos pajus vandens sty neigiamybes atitaisyti ir nau
sia, valdomi vieno Viešpaties
J tokius Amerikos planus
kavine, valiutos keitykla, vais gių. Antra vertus, jeigu nebus jų išvengti. Reikia tikėtis, kad
Kristaus.
aštrios reakcijos iš Kremliaus
sustabdytas klimato atšilimas. nebus per vėlu.
Aldona
Zailskaitė d a r nėra, nepaisant, kad gre- tine. — 'BNS i

JEIGU LIETUVA TURĖTŲ
NAFTOS KLODUS?

mininkaudavo,
teikdamas
m u m s šviesių savo nurodymų.
Naujoms dijecezijoms įsi
k ū r u s , d a u g dalykų dar rei
kėjo nustatyti ir sutvarkyti.
Arkivysk.
J u r g i s , vis te
b e b ū d a m a s Šv. Tėvo Delegatu
Lietuvai, visa tai pamažėli ir
atsargiai tvarkė. Bet negailes
tingoji mirtis nedavė j a m baig
ti to darbo. Neseniai Kaune
atike su a.a. arkivysk. Jurgiu
posėdį, netikėtai buvome pak
viesti į to b r a n g a u s žmogaus
laidotuves. Jos mums buvo la
bai skaudžios. Bet tikimės,
kad arkivysk. J u r g i s danguje
nesiliauja meldęsis už Lietuvą
ir jos Bažnyčią.
Justinas Staugaitis,
Telšių Vyskupas

1905 metų pavasarį baigiau
mokslą Vilniaus Kunigų Semi

narijoje ir rudenį buvau pa
1907 m. rugsėjo men. 13 d. įžanginę paskaitą tema ..quosiųstas į Petrapilio Kunigų atvyko į Akademiją kun. Dr. nam iure nititur proprietas"
Akademiją eiti aukštuosius te Jurgis Matulevičius, pakvies 'kokia teise remiasi nuosa
ologijos mokslus. Tų metų ru tas sociologijos katedrai. Mū vybei. Paskaitos jspūdi- apie
duo buvo neramus, triukš sų, studentų, susidomėjimas naują
profesorių
išreikštas
mingas, revoliucingas. To pa buvo labai dideli*. Tiesa, apie anų laiku mano dienyno šiais
sėkos buvo caro manifestas. naują profesorių mes jau kiek žodžiais: „gilus protas, nuo
pažadėjęs politinės ir kultū turėjome labai geru žinių: seklumas, iškalba, rimtumas".
rinės laisvėm Atsiskleidė nau pačioje Akademijoje užsiliko ir
Rugsėjo 25 d buvo pirmoji
j a s gyvenimas, naujos susi kursavo atsiminimas iš J. Ma eilinė paskaita. įspūdis — tik
darė veikimo sąlygos. Sukru- tulevičiaus studentavimo lai džiaugtis nauju profesoriumi.
tome ir Akademijos studentai kų Akademijoje. Prieš kokį Dėstė visuose keturiuose kur
ir po kiek laiko įteikėme savo dešimtį metų buvę Akademi suose. Dėstė taip Įdomiai, kad.
artimiausia, vyriausybei me joje du gabiausi studentai ir pasitaikius galimumui, eida
morandumą
kuriame tarp artimi draugai: Pranas Būčys vome klausyti jo paskaitų net
kitų dalyku prašėme įsteigti ir Jurgis Matulevičius. Būčys į kitus kursus. Kalbėdavo ra
Akademijoje sociologijos ka buvęs teoretiką.-. Matulevičius miai, bet taip gražiai, nuošir
tedrą. Kaip matome, jaunų — praktikas. Bučys sugalvo džiai, logiškai, aktualiai, kad
žmonių, studentų, žingsnis davęs naujus
sumanymus. jo žodžius nors tiesiog spaus
buvo labai drąsus aniems lai Matulevičius surasdavęs jiems dink O kalbėdavo, rodos. IK;
kams — įve-ti sociologijos lek pritaikymų
ir vykdydavęs. jokio susirūpinimo: dažniau
cijas, — tacau paskesnis gy Nuo 1902 m. rudens Pr. Būčys siai kiek atkišękairiąją
venimas ir mokslų pažanga jau profesoriavo Akademijoje. ranką -u užriestai- pirštais ir
Europoje visu patvirtino ano
Tu pačių 1907 metu rugsėjo žiūrėdamas į tų pirštų gal is.
jo žingsnio teisingumą.
18 d. laike prof. Matulevičius Jo paskaito- ne vien maistas

protui, bet ir širdžiai: ne vien
išdirbdavo pažiūras, bet ir nu
sistatymą, nusiteikimą, pasi
ryžimą gyventi, jausti taip.
kaip pažiūros reikalauja. Ir
jeigu aš. asmeniškai, suprantu
gyvą reikalą visuomeniškai
veikti, visuomenini reikalą
branginu, ji mėgstu, t a i yra
daugiausia
prof.
Matulevi
čiaus sociologijos p a s k a i t ų vai
sius.
Prof Matulevičius dėstė so
ciologijos teoretine ir praktine
bei pritaikomai;) dalį Pritai
komojoje dalyje deste ir apie
susirinkimu vedimą bei daly
vavimą juose. Ypač čia gyvai
įstrigo viena begalo praktiška
taisykle: eik į susirinkimą vi
sada tinkamai pasiruošęs, va
dinasi, dienotvarkę išstudi
javęs. kiekvįen:i jos punktų
išnagrinėjęs.
Bus dnupriau'

sumo ir sąžiningumo, aiškios
vizijos ir konkrečios pagalbos
visose gyvenimo srityse", —
kalbėjo
arkivyskpas.
Jis
kvietė mokslo žmones drąsiai
sutikti šiandienos iššūkius,
suvokti, kad jų darbas be galo
imasi evangelizacijos, nesykį svarbus ir Bažnyčiai, ir Lietu
pranokdami net kunigus. Ga vai. LKMA suvažiavimo proga
nytojo manymu, daug pažan „Bažnyčios žinių" korespon
gos padaryta Bažnyčios socia dentas A. Matusas pakalbino
linėje veikloje. Katalikų Baž ilgametį (1959-1991) LKMA
nyčia Lietuvoje vis labiau pirmininką emigracijoje, da
įsisąmonina, kad labdaros da bartinį Akademijos garbės pir
lijimu neįmanoma išspręsti mininką, Romos Grigališkojo
krašto socialinių problemų. universiteto profesorių kun.
Vytauto Didžiojo universiteto Antaną Liuimą, SJ.
Socialinės rūpybos profesinių
— Šiandien (06.15) Vil
studijų centro parengti katali
niuje prasidėjęs ir gražiai
kiškos orientacijos darbuotojai
su 7-osiomis Akademija me
jau dirba įvairiose instituci
tinėmis sutapęs 17-asis su
jose ir bus nepaprastai reika
važiavimas yra jau trečias
lingi ne tik Bažnyčiai, bet ir
lietuvių katalikų moksli
Lietuvai. Arkivyskupo teigi
ninkų forumas Lietuvoje
mu, jų nuoširdus pasišven
po Nepriklausomybės at
timas dirbti su žmonėmis, tu
kūrimo. Jūs, profesoriau,
rinčiais vienokių ar kitokių
Akademijai
vadovavote
problemų, yra vienas iš ryš
emigracijoje. Kokia buvo
kiausių atsinaujinančios Baž
pradžia? Kaip pavyko su
nyčios ženklų.
telkti karo audrų išblaš
Visuomenės
informavimo kytus Akademijos narius?
priemonės, anot arkivysk. S.
— Sovietams panaikinus
Tamkevičiaus, Bažnyčios gy Akademiją Lietuvoje, po kele
venime turi užimti labai svar to metų ji atsikūrė Romoje.
bią
vietą.
Išreikšdamas Tai įvyko ten gyvenančių lie
džiaugsmą dėl katalikų infor tuvių iniciatyva. Veikla po
mavimo priemonių daromos truputį plėtėsi — ypač tai pa
pažangos, jis sykiu pripažino, sireiškė tradicinių, kas treji
jog šioje srityje dar daug metai vykusių suvažiavimų
neišspręstų problemų. Viena rengimu. Jų surengta 11 — vi
jų — kompetentingų žmonių, sur, kur buvo susitelkusios di
tvirtai
besivadovaujančių desnės lietuvių kolonijos (net
krikščioniškomis vertybėmis, du kartus Čikagoje, Bostone,
trūkumas.
Toronte, Los Angeles, St.
Kalbėdamas apie Dievui pa Petersburge). Suvažiavimams
švęstąjį gyvenimą, arkivysku pasibaigus, kiekvieną kartą
pas teigiamai įvertino seserų buvo išleidžiami suvažiavimų
kongregacijų iniciatyvą rimtai darbai. Kita veiklos kryptis —
užsiimti jaunų narių ugdymu. spauda ir leidybinis darbas.
Jau metai laiko vykdoma pro Leidome ne tik suvažiavimų
grama kongregacijų magist darbus, bet ir metraštį bei stu
rams, parengta programa jau dijų rinkinį, kitus tęstinius
nesniosioms seserims. Kong leidinius, pavyzdžiui, „Negęs
regacijos rūpinasi, kaip suda tantys žiburiai". „Negęstantys
ryti galimybę visoms seserims žiburiai" — prieš karą Lietu
įgyti teologinį išsilavinimą.
voje prelato A. Jakšto leistų
Lietuvos hierarchai, pasak „Užgesusių žiburių" tęsinys.
arkivysk. S. Tamkevičiaus, Prel. A. Jakšto leidinyje bū
nuliūdę atsisveikino su apaš davo spausdinama jau miru
tališkuoju nuncijumi arkivys sių asmenų atminimui skirti
kupu Justo Mullor Garcia, ku straipsniai, o kadangi naujo
ris buvo ne tik geras Vatikano joje serijoje buvo rašoma ne
diplomatas, bet ir labai akty tik apie mirusius, bet ir apie
viai rūpinosi Lietuvos Kata visus negęstančius, kultūrai
likų Bažnyčios sielovada. Jo nusipelniusius „žiburius", pa
rūpesčiu buvo įsteigta nauja vadinimas buvo pakeistas. Iš
Šiaulių vyskupija, ir dvi arki leidome septynis „Negęstančių
vyskupijos gavo po vyskupą žiburių" serijos veikalus. Kitos
augziliarą. Iš atjaunėjusios svarbesnės serijos — Šal
Vyskupų konferencijos atei kauskio, Salio, Ivinskio raštai,
tyje galima tikėtis daugiau kurių kiekvieno buvo išleista
naujų iniciatyvų. Sykiu prele po kelis tomus. Iš viso 53 to
gentas pastebėjo, jog per pas mai, apie 30 tūkstančių pusla
taruosius metus labai page pių — taigi ne toks jau mažas
rėjo Vyskupų konferencijos kultūrinis įnašas. Atkūrus ne
sekretoriato darbas, kas yra priklausomybę, ir Centro val
dabartinio sekretoriaus kun. dybą 1991 metais perkėlus į
Gintaro Grušo nuopelnas.
Lietuvą, šis darbas toliau sėk
Kalbėdamas apie LKMA ir mingai tęsiamas. Kita veikla
Bažnyčios santykius, ganyto — ji nebuvo tokia plati —
jas pažymėjo, jog Bažnyčia vyko skyriuose, tada vadin
turėtų labiau negu iki šiol tuose židiniais. Jų buvo, ro
remti akademijos darbą. Savo dos, 11-12 visose didesnėse ko
ruožtu, akademijos nariai lonijose. Narių turėjome per
turėtų padėti Vyskupų konfe 250. Branduolį sudarė su
rencijai rengti įvairias progra didžiąja pokario emigracijos
mas, kurios būtų pozityvi ats banga atvykę ir nuo sovietų
vara mirties kultūros šali pasitraukę intelektualai —
ninkų rengiamoms progra inžinieriai, medikai, teisinin
moms. Arkivysk. S. Tamke- kai, kurie, skirtingai nei seno
vičius pastebėjo, jog, blogiui ji emigracijos karta — ūki
intensyviai skverbiantis į vi ninkai, greitai įsitraukė į
sas visuomeninio gyvenimo Amerikos ir kitų šalių gyve
sritis, žmonės dažniausiai tik nimą — mokslinį, politinį,
piktinasi, kritikuoja, reikalau ekonominį. Jie turėjo žinių, ir
ja vienokių ar kitokių drau skirtingai negu, sakykime,
dimų. Tačiau taip kelio blogiui „tikrieji" amerikonai mokėjo,
neužkirsi. Reikalinga teigia be anglų, dar po kelias kalbas.
ma veikla visose mokslo ir
— Jau minėjote, kad nuo
kultūros srityse. „Todėl Baž 1991 metų LKMA atsikūrė
nyčia labai brangina mokslo Lietuvoje. Kaip vertinate
žmones ir kviečia juos savo dabartinę jos veiklą?
darbu tarnauti visuomenės
— Veikla gana nebloga.
statybai", — sakė arkivysku Ypač leidyba — juk jau iš
pas. Kalbėdamas apie sritis, leista per 10 įvairių leidinių.
kur Bažnyčiai ypač reikia ka Štai ir šiomis dienomis teko
talikų mokslininkų pagalbos, matyti dar du spaustuvės
\ ganytojas minėjo gerų gyvybe, dažais kvepiančius puikius
šeimą, moralę ginančių pro veikalus. Vienas — prof. A.
gramų stygių. Nėra ir aiškių Maceinos laiškai prelatui Ju
jaunimo ugdymo programų. rui. Jie yra savotiškai asme
„Jaunimas iš mūsų laukia ne niški, bet kartu labai įdomūs
bevaisio moralizavimo, bet tie ir religiniu, ir kultūriniu, vi-

formuojančių apie verslininku
iniciatyvą Marijampolės ra
jone, Avikiluose užbaigti Vai
ko tėviškes namų kūrimą. Ak
cijos metu surinkta ir tarr
tikslui pervesta apie 800.00C
dolerių.
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17-ASIS LKMA
SUVAŽIAVIMAS
Birželio 15 dieną Vilniaus
Šv. Jonų bažnyčioje šv. Mi
niomis prasidėjo 17-asis eilinis
Lietuvos Katalikų
mokslo
akademijos I LKMA) suvažia
vimas. Šv. Mišias koncelebra\o Kauno arkivysk. S. Tamkevičius. nominuotas vyskupas
J. Boruta, SJ, ilgametis
LKMA garbės prezidentas
kun. Antanas Liuima, SJ,
kun. E. Merkys, SJ. Per pa
mokslą vysk. J. Boruta pažy
mėjo, jog įtampa tarp mokslo
ir tikėjimo dar nėra išnykusi,
primindamas, kad Dievo su
kurtasis pasaulis nėra visiškai
pažinus žvelgiant vien tikėji
mo arba vien mokslo akimis.
Vysk. J. Boruta kvietė: „Nebi
jokime būti maži, augti, bręsti
ir priimti Dievo dovanas. Buvo
persilaužimo laikotarpis, da
bar — sėjos ir augimo laiko
tarpis"'. Visą savaitę Vilniaus
universitete vyko atskirų sek
cijų posėdžiai. Per 6 suvažia
vimo dienas perskaityta per
80 pranešimų, apimančių įvai
rias mokslo sritis. Tarp pra
nešėjų buvo Lietuvoje ir pa
saulyje gerai žinomų, ir jaunų
mokslininkų, neseniai baigu
sių aukštąsias studijas.
Pirmąjį šios akademijos pra
nešimą tema „Katalikų Baž
nyčia ir Lietuvos Katalikų
mokslo akademija šių dienų
Lietuvoje" skaitė Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris priminė, jog Lietu
vos Vyskupų
konferencija
prieš metus oficialiai paskelbė
Evangelizacijos ir sielovados
projektą ir pakvietė visus dva
sininkus bei pasauliečius pri
sidėti prie šio projekto tobuli
nimo bei įsitraukti į Bažnyčios
statybą. Arkivyskupas apžvel
gė per metus nuveiktus dar
bus.
Kalbėdamas apie katechezę,
jis akcentavo tris momentus.
Pirma, lietuvių kalba pasirodė
„Katalikų Bažnyčios Katekiz
mas", padedantis daugeliui
susiorientuoti dabarties idėjų
sumaištyje, kai kartais net ku
nigai, nusitvėrę ne vieną abe
jotinos vertės tiesą, ją skelbia
kaip katalikų Bažnyčios dok
triną. Kitas svarbus laimėji
mas, anot arkivyskupo, tai,
kad pradėta rimtai katechezuoti bei rengti santuokai
sužadėtinius. Trečiasis gany
tojo akcentuotas momentas —
tikybos mokytojų kvalifikaci
jos kėlimas. Tarpdiecezinis
katechetikos centras įgyven
dina įvairias programas, su
teikiančias mokytojams gali
mybę kelti savo profesinį lygį.
Jeigu iki šiol labiausiai siekta
patenkinti didelį tikybos mo
kytojų poreikį, tai nuo šių
metų dalis vyskupijų atsisakė
rengti katechetus, neturinčius
aukštojo išsilavinimo.
Kalbėdamas apie kunigų
rengimą, arkivysk. S. Tamkevičius pripažino, kad „ilgą
laiką būta rimtų spragų, tiek
parenkant kandidatus, tiek
rengiant juos kunigystei". Ta
čiau per pastaruosius metus
Kauno Tarpdiecezineje kunigų
seminarijoje buvo įvykdyta
didžiule reforma — iš esmės
pakeista busimų kunigų for
mavimo programa. Arkivysku
pas dėkojo buvusiam semina
rijos rektoriui, neseniai Šiau
lių vyskupų paskirtam Euge
nijui Bartuliui už nuoširdžiai
jo atliktą didel} darbą.
Kalbėdamas apie pasaulie
čius, ganytojas džiaugėsi, kad
pastarieji „vis labiau jaučia
savo atsakomybę Bažnyčioje ir
vis aktyviau reiškiasi". Pasak
jo. tokiu pasauliečių galime
rasti ne tik karitatyvinio dar
bo, bet ir švietimo, kultūros,
politikos srityse. Pasauliečiai
katalikai studijuoja teologiją.

Dalis švedu, susirinkusių Į Vaiko tėviškės namų atidarymo iškilmes birželio 22 d. Tarp jų - Lietuvos ambasa
dorius prie Šv. Sos;o Kazys Lo/.oraitis. Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius ir kiti.

TEATLYGINA VIEŠPATS
ŠIMTERIOPAI
BESIRŪPINANTIEMS
BEGLOBIAIS VAIKAIS
ELVYRA ŽEIŽIENĖ
Birželio 21 d. Marijampolės
rajone, Avikiluose įvyko dide
lės iškilmės, į kurias, kaip į
atlaidus, suplaukė apie pusė
tūkstančio žmonių.
Oficialiai atidaryti ir Vilka
viškio vyskupo Juozo Žemaičio
pašventinti šiame kaime pa
statyti Vaiko tėviškės namai,
kuriuose įsikūrė 120 našlaičių
ir beglobių vaikų su mamomis-auklėtojomis, tetomis-pagalbininkėmis.
Iškilmės prasidėjo pamink
linės lentos atidengimu, kuri
liudys, jog Vaiko tėviškės na
mai skirti Lietuvos kankinių,
žuvusių laisvės kovotojų, są
žinės belaisvių ir tremtinių at
minimui.
Atidarymo šventėje dalyva
vo Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas,
lydimas
aukštų vyriausybės atstovų,
Italijos ambasadorius Lietu
voje Mario Fugazzola, Lietu
vos ambasadorius Italijoje Ro
manas Podagėlis bei ambasa
dorius prie Šventojo Sosto Ka
zys Lozoraitis ir pagrindinis
Vaiko tėviškės namų rėmėjas
iš Italijos Domenico Passuello
su žmona Maria Rosa Zanini,
atvykę specialiu lėktuvu iš
Italijos drauge su 105 kitais
rėmėjais. Dalyvavo svečių rė
mėjų iš Amerikos, Kanados,
Vokietijos, Austrijos. Lenkijos.
Jie buvo pasitikti su duona ir
druska bei grakščia, merginų
atliekama „Kepurine"'.
Garbingiausieji svečiai į
naujakurių kaimelį, perkirpus
simbolinę juostelę, įvažiavo
pro ąžuolo vainikais išpuoš
tus vartus su kryžiumi.
Vaiko tėviškės namų stei
gėjas mons. Vytautas Kaz
lauskas, padėkojęs preziden
tui ir kitiems svečiams už
atvykimą, kuriuo jie parode
dėmesį šių namų problemoms
ir siekiams, pakvietė apsilan
kyti sodybose, susipažinti su
vaikais, mamomis, tetomis,
darbuotojais.
Čia — tėviškės namų židiny,
rūpestingas motinas, brolius

suomeniniu aspektais. Kitas
naujas veikalas — 10-sis
„Metraščio" tomas. Tai soli
dus, 600 puslapių rimtų mok
slinių studijų rinkinys, mūsų
mokslo istorija.
— Šis 17-asis suvažia
vimas atsitiktinai ar ne su
tapo su 75-uoju LKMA jubi
liejumi?
— Atsitiktinai, nes tradi
ciškai suvažiavimai rengiami
kas treji metai (Lietuvoje jie
vyko 1991, 1994 metais ir da
bar). Taigi tai atsitiktinis, bet
gražus sutapimas.
„Bažnyčios žinios",
1997, Nr. 12

Taigi niekas ir nesistebėjo,
kad į inauguracijos iškilmes
atvyko tokia didelė grupė
verslininkų iš Italijos, kuriai
vadovavo Lietuvos garbės kon
sulas Venecijoje Alberto Bertoldi su šeima, Italijos Pra
monės ir prekybos rūmų
sąjungos prezidentas dr. Danilo Longhi, Bassano del Grappa, Verslo ir etikos mokyklos
vadovas dr. Tullio Chiminazzo, labdaringos organizacijos
„Pro familia" komiteto pirmi
ninkas dr. Giovanni Scalco ir
daugybė kitų garbingų svečių.
Septyniems Italijos rėmė
jams ir Kanados Katalikių
moterų draugijos pirmininkei
Angelikai Sungailienei, dau
giausia prisidėjusiems kuriant
Vaiko tėviškės namų kaimą,
Marijampolės rajono savival
dybės tarybos sprendimu, su
teikti Garbės piliečio vardai.
Marijampolės meras Juozas
Vaičiulis įteikė liudijimus ir
apjuosė vardinėmis juostomis.
„Esi turtingas tiek, kiek
atiduodi kitam", — dėko
damas kalbėjo mons. V. Kaz
lauskas, kuriam buvo įteiktas
pirmuoju numeriu pažymėtas,
Marijampolės Garbės piliečio
liudijimas. — Tegul Viešpats
atlygina šimteriopai visiems,
kas nuoširdžiai rūpinasi be
globiais Lietuvos vaikais".
Mažieji naujakuriai savo
geradariams atsilygino skam
biomis eilėmis, dainomis ir
šokiais, kurie baigėsi saulei
leidžiantis.

ir seseris turi 120 nuskriaustų Netrukus iškilo pirmieji na
Lietuvos vaikų, kuriems visa, mai, kuriuos padovanojo Ka
kas brangiausia, atėmė ne nados lietuvių katalikių mo
priešai, o patys artimiausi terų draugija, Gustaičių —
žmonės, nesugebėję atsispirti Algirdo ir Juttos-Jūros šeima.
alkoholiui, blogai įtakai. Šiuos Šiuose namukuose gyvenantys
vaikus buvo pasmerkę pakar vaikučiai žino savo geradarių
toti jų gyvenimą, eiti klystke vardus ir nuolat savo mal
liais. Apytikriais duomenimis, delėse juos prisimena.
tokių nelaimingų vaikų Lietu
Kaip ir kiekvienoje šeimoje,
voje yra 20,000, per 12,000
čia vaikas pirmiausia mokosi
jaunų žmonių yra mūsų val
skaityti, melstis, pažinti Die
stybės kalėjimuose, kiti įtrau
vą ir gyvenimą.
kiami į nusikaltėlių gaujų gre
Pasak mons. V. Kazlausko,
tas.
auklėjimo vaikų ugdymo siste
Atgimimo laiku į Lietuvą
ma pagrįsta krikščioniškųjų
sugrįžęs kunigas mons. Vytau
vertybių įtvirtinimu, tautinės
tas Kazlauskas, buvęs Vatika
„Tai buvo nuostabi šventė.
patriotizmo dvasios formavi
no radijo lietuvių laidų direk
mu. Čia stengiamasi sukurti Pamatėme, kaip gražiai auga
torius, pasitaręs su arti
maisiais, nusprendė savo tė
viške pasidalyti su beglobiais
vaikais. Buvusioje Kazlauskų
— Motiejaus ir Barboros —
sodyboje,
kurioje
pasaulį
išvydo vienuolika vaikų, 1989
metais apsigyveno pirmoji
našlaičių šeima.
Kunigas, pasinaudojęs gerą
ja užsienio patirtimi, sukūrė
savitą Lietuvos našlaičių glo
bos sistemą, kurios esmė su
grąžinti tai, ko šie vaikai yra
netekę:
tėviškes,
namus,
rūpestingas motinas, šeimos
gyvenimą.
Tai brangiai kainuojantys
projektai. Pasak mons. Kaz
lausko, pasikeitus ekono
minėms sąlygoms, buvo iški
lusi grėsmė sužlugti VTN pro
gramai, tačiau Apvaizda at
siuntė geradarius iš Italijos.
Šiaurės Italijos Venecijos sri
ties verslininkai atsiliepė į pa
galbos prašymą. Buvo organi
zuota solidarumo su Lietuvos
beglobiais
vaikais
akcija,
{kurtas komitetas „Pro familia", kontroliuojantis teisingą
lėšų paskirstymą.
1992-ųjų liepą pašventinti
pirmųjų trijų namų pamatai.
Mūsų Lietuvos dalelė užjū
ryje. Vakaruose, išgirdo naš
laičių pagalbos šauksmą ir
ištiesė kilnią pagalbos ranką.

Nuotr. Ričardo Šaknio

kaip
įmanoma
artimesnę
aplinką natūraliai šeimai.

mūsų Lietuvos ateitis — vai
kai," — tokie ir panašūs laiš
Mons. V. Kazlauskas viliasi, kai plaukia mons. Vytautui
jog pabaigus įrengti Vaiko Kazlauskui, be kurio rūpesčio
tėviškės namų sodybas, bus ir pasiaukojimo, šie vaikai
pastatyti ir senelių namai. nebūtų patyrę namų židinio
Vaikai turi įprasti gerbti ir šilumos.
Namų pastatymas ir kaimo
rūpintis silpnesniais, seneliais,
bendravimu, išmintimi pra pašventinimas yra tiktai pasi
rengimas tikrajam darbui: be
turtinti jų pasaulį.
Numatoma taip pat greta globių vaikų globai ir jų ugdy
VTN steigti ir šeimyninio mui. "Vaiko Tėviškės Namų"
verslo įmones, kurios garan valiutinė sąskaita yra Lietu
tuotų darbo vietas ir VTN vai vos Valstybiniame Komerci
kams, sulaukusiems pilname niame Banke Kauno skyriuje
Nr. 06400029/700070432. VTN
tystės.
centro adresas: Druskininkų
Šio krašto spaudoje pasirodė g. 4-1, 3000 Kaunas, Tel7Fax
apie trisdešimt straipsnių, in- 370-7 / 22 82 24.
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MŪSŲ

J a m didelį įspūdį padarę šio
lietuvių telkinio vieningumas
ruošiantis šioms vestuvėms.
Jis džiaugėsi matydamas savo 1
dukterį įsijungiant į Lietuvių
šokių šokėjų grupę ir dalyvau
jant Tautinių šokių šventėje.
Save pristatė škotų palikuo
niu. Mato panašumų tarp
škotų ir lietuvių.

ŠEIMOSE

ANICETOS IR JURGIO
MAŽEIKŲ ŠVENTĖ
1997 m. birželio mėn. 21 d.
Daytona Beach, FL, gyvenan
tys Aniceta ir Jurgis Mažei
kos į savo gražius n a m u s suk
vietė didoką būrį savo arti
mųjų draugų, švęsti jų gyve
nimo gražią šventę. Šeimi
ninke Aniceta, kviesdama sve
čius prie vaišių stalo, išsakė
paslaptis — kelias progas: vie
na jų esanti Anicetos ir Jurgio
vedybinio gyvenimo penkias
dešimt penkerių metų sukak
tis. Padėkojo Aukščiausiajam
už suteiktas dovanas, gražų
gyvenimą, nuoširdžius drau
gus. Ypač Aukščiausiajam dė
kojo už gražų vedybinį gyve
nimą, su mylimu vyru J u r 
giu.
Į šią šventę iš Čikagos atvy
ko senieji Mažeikų draugai —
inž. Jonas ir Vanda Stankai,
bei iš Lietuvos Mažeikų dvi
giminaitės — Janina ir Ona.

traukė į Vokietiją. Vokietijoje
gyveno Berlyne, Bamberge, o
ilgiausiai Hanau didžiojoje
lietuvių stovykloje. Cia Anice
ta dirbo amerikiečių įstaigoje,
o Jurgis H a n a u lietuvių gim
nazijos raštinėje.
1949 m., JAV gyvenančių
brolio ir sesutės — Petro ir
Bronės Mažeikų pastangomis,
atvyko Amerikon ir apsigyve
no White Plaines, netoli New
Yorko, k u r teko dirbti papras
tus darbus. Čia gimė sūnus
Arūnas ir d u k r a Sigita.
1955 m. Anicetos ir Jurgio
šeimos gyvenimas pakito, kai
Janušaičiai
juos
pakvietė
partneriais į Čikagą. Čia buvo
ir gyvenimo sąlygos geresnės,
čia vyko lietuviškoji veikla,
čia lituanistinės mokyklos,
kurias lankė abu jų vaikai.
Janušaičiams 1984 m. iš „Pa
ramos" prekybos išėjus, Ma-

Jurgis ir Aniceta Mažeikai

Mažeikų namuose šventiška
nuotaika: ka: įbariuose pražy
do rožės ir j . airiaspalvės gė
lės, o draugai reiškė sukaktu
vininkams
nuoširdžiausius
sveikinimus ir linkėjimus.
Svečiai vaišinosi
skaniais,
įvairiais valgiais, pakeldami
taureles už Jaunavedžių" lai
mingą gyvenimą.
Vaišių metu savo, šeimos ir
artimųjų vardu
linkėjimus
Anicetai ir Jurgiui išsakė bu
vęs p a r a m o s " partneris Jur
gis Janušaitis, prisimindamas
ir abiejų šeimų ilgą draugys
tę, lėmusią partnerystę, be
veik trisdešimt metų bendro
darbo.
Linkėjimus savo ir žmonos
vardu išreiškė Gediminas La
penas. Ilgiausių metų linkėji
mai palydėti šampano tostu.
Jurgis ir Aniceta gražiosios
Aukštaitijos vaikai. Jurgis gi
mė Ažuolytės kaime, Pa
nevėžio apskr. Aniceta Grincevičiutė Vidulaukių km., Kė
dainių apskr. Bet abu prik
lausė tai pačiai Truskavos pa
rapijai.

žeikos „Paramą" valdė dar iki
1992 m., kada ją pardavę at
sikėlė gyventi į Daytona
Beach, k u r j a u daugelį metų
turėjo įsigiję gražias nuosa
vybes.
Lietuvai
nepriklausomybę
atgavus, Aniceta ir Jurgis
Mažeikos stambia auka pa
rėmė savo gimtinės, Lietuvo
je, Truskavos parapiją. Išvyk
dami iš Čikagos stambią sumą
paaukojo Marquette Parko
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijai. Įstojo į „Draugo" fondą
su
tūkstantine.
Daytona
Beach gyvendami, stambes
nėmis aukomis paremia lietu
viškųjų organizacijų darbus.
Aniceta Mažeikienė tuojau
įsijungė į Lietuvių klubo veik
lą, šiuo metu valdyboje vice
pirmininkė, aktyvi darbininkė
ir renginių organizatorė. Taip
pat ji dainuoja ir chore „Sie
tyne".
Jurgis
nuostabaus
darbštumo žmogus, labai gra
žiai tvarko savo sodybos ir
namų aplinką, nepamiršta ir
meškerės, ant kurios dažnai
užkimba ir didelės žuvys.

Anicetos ir Jurgio pažintis
prasidėjo nuo Jurgio Mažei
kos brolio Petro ir Anicetos se
sutės Bronės vestuvių 1936 m.
Šešetą metų besitęsusi pažin
tis ir nuoširdi draugystė at
vedė Anicetą ir Jurgį prie al
toriaus, sujungti savus gyve
nimus amžinu
moterystės
sakramentu.

Tačiau gražų, laimingą Ani
cetos ir Jurgio Mažeikų gyve
nimą sudrumstė ir labai
įskaudino brolio a.a. Petro
Mažeikos, labai mielo žmo
gaus, mirtis 1988 m. gegužės
18 d. O po poros metų, 1990
m. vasario mėn. 1 d., mylimus
tėvelius palieka ir brangus
sūnus a.a. Arūnas. Šios di
džiosios netekties niekada
nepamirš tėveliai ir didysis
skausmas liks gyvas amžinai.

J ų jungtuvės įvyko jau ka
rui siaučiant, 1942 m. birželio
20 d.. Kaune, Prisikėlimo baž
nyčioje, kur santuoką palaimi
no kanauninkas Feliksas Ka
počius.

Tad mieli, Aniceta ir Jurgi,
jūsų gražaus vedybinio gyve
nimo sukaktį prisimindami,
nuoširdžiai linkime sveikatos,
Jaunavedžiams Anicetai ir nusiraminimo
ir
laimingo
Jurgiui neilgai teko džiaugtis ateities gyvenimo, gyvenant
laime tėvynėje, o okupantams meilėje ir sutarime.
antrą kartą grįžtant, jie. pali
Jurgis J a n u š a i t i s
kę tėvynę, 1944 metais pasi-
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Dr. Gytis ir Gillian Udriai.

„TAVE AŠ PAMAČIAU, TAVE
AŠ PAMYLĖ JAU"
„LANG MAY YER LUM vaišino paslaugios patarnau
REEK! Tai škotiški linkėjimai tojos, siūlydamos įvairią už
šeimos laimei, tarti jaunosios kandą. Vėliau teko sužinoti,
tėvo dr. Ian Findlay, jo duk kad salės papuošimas buvo
ters Gillian ir dr. Gyčio Udrio suprojektuotas Ramutės Pet
vestuvių puotoje, Dievo Ap ruševičienės. Projektą įgyven
vaizdos
Kultūros
centre, dino jaunųjų šeimos ir jų
Southfield, Michigan, š.m. ge draugai.
Pokylis prasidėjo maršu ir
gužės 31 dieną. Ta proga jau
ilgu
tautinių juostų tiltu. Su
nasis buvo apdovanotas ofi
duona
ir druska jaunuosius
cialia Farąuaharson genties
pasitiko
tėveliai Gerlinde ir
liemene, kurią iš languoto, vil
Robert
Lindy,
dr. Ian Find
nonio audeklo pasiuvo jauno
lay,
Janina
ir
Narimantas
sios močiutė. Dar prieš ves
Udriai.
Pulką
pristatė
ir po
tuves jaunojo motina J a n i n a
kylį
pravedė
dr.
Audrius
Poli
Udrienė pasiuvo lietuviškus
kaitis.
Jaunųjų
pulkui
vadova
tautinius drabužius savo bū
simai marčiai. Dabar, pokylio vo vyriausioji pamergė Carmetu, jauniesiems buvo įteik men Wells ir vyriausias pabro
t a lietuviška juosta, su jų var lys advokatas Linas Udrys.
dais ir šios ypatingos progos Kiti palydos dalyviai: Moira
Yuhas, Dana Rugieniūtė, Staįrašu.
Moterystės sakramentą Die cy Kelly, Carin Colella, Kristi
vo Apvaizdos bažnyčioje palai na Radvilaitė, Iain Findlay,
mino kun. Antanas Saulaitis, Karigaila Petrulis, Viktoras
S J . Savo žodyje priminė jau Memenąs, Vitas Rugienius ir
niesiems kaip svarbu statyti Mykolas Abarius. Taip pat
savo namus ant tvirtų pa buvo pristatyti jaunųjų arti
matų. Kaip visuomet, savo miausi giminės.
dalyvavimu ramiai, įtikinan
Tautiniais drabužiais pasi
čiomis mintimis, j a u t r i a mal
puošęs
būrys gražaus jaunimo
da, kun. Saulaitis suteikė
atvedė
jaunuosius
salės vidun
daug dvasinės taikos ir geros
ir pokylį pradėjo „Rezginėlės"
valios. Mišių metu su įsi
šokiu. Tai ne tik prasmingas
j a u t i m u giedojo dr. Audrius
ir progai tinkantis šokis, bet
Polikaitis, Marius Polikaitis,
ir, bent simboliškai, jaunosios
Rima Polikaitytė ir Marius
įtraukimas į lietuvišką kul
Tijūnėlis. Vargonavo Vidas
tūrą. Čia reikia paminėti, kad
Neverauskas. Fleita grojo Ri
jaunieji priklauso Detroito
ma Polikaitytė. Apypilnėje
tautinių šokių šokėjų grupei
bažnyčioje kilo šeimos šventės „Šaltiniui" ir abu šoko pasku
nuotaika, kurią
paryškino tinėje Lietuvių tautinių šokių
žvakių uždegimas šeimos vie šventėje Čikagoje.
nybės intencija ir liepsnos per
davimas jaunajai kartai —
Vaišes palaimino kun. Anta
jaunavedžiams. Specialiai pa nas Saulaitis. Tostą prieš va
ruošto apeigų lankstinuko ga karienę kėlė jaunojo brolis Li
le tariami pirmieji jaunųjų nas, paminėdamas, kad jis
žodžiai: „Labai nuoširdžiai dė pats, kaip vyresnysis brolis,
kojame mūsų mylimiems tėve buvo pripratęs laužti pirmuo
liams, artimiems giminėms ir sius ledus mokykloje, sporte,
puikiems draugams, kad mū stovyklose ir kitur. „Tačiau
sų sprendimus priėmėt, dva šiandien tu žengi šį didelį ir
siškai rėmėt ir šiandien dali džiaugsmingą savo gyvenimo
natės mūsų džiaugsmu. J ū s ų žingsnį. Šia proga noriu pasa
meilę ir nuoširdumą atsimin kyti, kad jus abu myliu ir lin
sime visados!"
kiu ilgo, gražaus ir džiaugs
Po bažnytinių apeigų visi mingo gyvenimo kartu!" Po to
rinkosi į Kultūros centrą, t a m visi dalyviai sugiedojo „Ilgiau
vakarui tapusiu pasakų kara sių m e t ų "
lyste. Kiek ten daug kūry
Vaišėms baigiantis, skonin
bingumo, kiek
elegancijos, gai buvo pereita į dvasinę
kiek šventiško jaukumo! Cent puotą. Tai jaunųjų tėvų bei
ro fojė pastatyti balti vasari kitų sveikinimai. Jaunosios
niai baldai, apsupti žolynų, motina Gerlinde Lindy iš
žadėjo kažką nepaprasto. Pati reiškė padėką jaunojo tėvams
puotos salė iš paprasto vikšro Udriams už suruošimą šaunių
tapo baltaspalve peteliške. vestuvių. Janinai Udrienei
Nuo aukštų lubų kabėjo pla ypač dėkojo už gerai atliktas
čios, baltos drobės juostos su motinos pareigas ne tik savo
paparčiais, kiek primindami sūnui, bet ir jos dukrai. Toliau
garsiuosius Babilonijos gėly paaiškino, kad ji su Gillian
nus. Baltų masyvių graikų ko patėviu, atidirbę eilę metų
lonų grupuotės dvelkė jėga ir Michigano universiteto admi
pasitikėjimu. J a s supo vešli, nistracijoje, išėjo į pensiją ir
patraukliai apšviesta augme dabar gyvena Floridoje. Savo
nija. Skoningai išdėstyti stalai žodį baigė lietuviškai: „Ačiū
puošėsi baltomis gėlėmis.
visiems
už
jūsų
visą
Kavinėje savo eilės laukė nuoširdumą". Jos lietuviškas
tortų ir raguolio stalas. T a r p žodis buvo palydėtas nuošir
kavinės ir didžiosios salės džiomis ovacijomis.
apskritas stalas, a p k r a u t a s
gardžiais užkandžiais, supo
Apie jaunosio- tėvo žodį jau
baltą koloną. Ją meniškai da buvo trumpai užsiminta šio
bino aukšta gelių puokštė ir aprašymo pačioje pradžioje.
didžiulis,
žydintis
medis. Jis sakė, kad didžiuojasi bū
Gurkšnojant gėrimus, svečius damas šioje šeimos šventėje.
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PREL. JONO KUČINGIO
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Gegužes 18 d. Los Angele.Šv. Kazimiero p a r a p . bažny
čioje buvo didelės iškilmės,
kuriomis buvo atžymėta prel.
Jono Kučingio 60 metų kuni
gystės sukaktis. Iškilmėse da
lyvavo atvykęs vyskupas P.
Baltakis. Mišias
atnašavo
pats jubiliatas prel. J. Ku
čingis, šios parapijos klebonus
emeritas, dabartinis klebonas
prel. dr. A. O l š a u s k a s , kun. A.
Volskis ir svečias kun. K. Am
brasas, SJ, iš Montrealio

Janina Udrienė jaunuosius
skatino šiandien išgyvenamą
meilę vertinti, saugoti, ugdyti
ir gerbti. Jauniesiems įteik
dama Lietuvoje išaustą juostą,
išreiškė norą abu jaunuosius
ta juosta apjuosti ir pasilaiky
ti savo lietuviškoje bendruo
menėje, kurią riša draugystė
Per Mišias nuostabiai giedo
ir dvasinė meilė. Pastangos
priimti Gillian į lietuvių tarpą jo parapijos choras, vadovau
pakartotinai išryškėjo ir jau jamas muziko Viktoro Ralio.
nosios mergvakaryje, kurio Kirie (Missa Di Angelis) —
proga buvo paruoštas k u p i n  choras ir solistas A. Polikaitis.
siu dainužę" dainynėlis. Su jo Gloria (Mozart) — choras ir
švelniom, linksmom dainom kvartetas: sopranas Vita Vil
išlydimas savas
atžalynas kienė, altas D a n a Žemaitainauju gyvenimo keliu. Dai- tytė, tenoras Marco Tėti, bo
norėlio paruošėjos išreiškė • sas Antanas Polikaitis. Fleita
viltį, kad Gillian „...priglaudus grojo Natalija
Bagdoniene.
prie savo šeimos... jos dėmesys Giesmę „Mariją mylėti'" (auto
mūsų tautinei kilmei bręs ir rius prel. J. Kučingis! atliko
stiprės".
solistė J a n i n a Čekanauskienė.
Sanctus ( C. Gonoud) solo
Sveikino ir jaunojo tėvelis Marco Tėti ir choras. Giesmė
Narimantas Udrys, save api „Prieš altorių" (autorius prel.
būdinęs Udrių šeimos patriar J. Kučingis,
harmonizuota
chu. Jis patvirtino, kad dar muziko V. Ralio) atliko cho
nus vedusiųjų gyvenimas rei ras. Nuostabiai skambėjo gies
kalauja iš abiejų daug pasiau mės. Tai buvo tikras bažny
kojimo ir pastangų. Jis dėkojo tinis koncertas, sužavėjęs vi
visiems svečiams, ypač išskir sus šiose iškilmingose Mišiose
damas tuos, kurie savaitę dalyvavusius.
prieš vestuves daug savo kū
Vysk. P. Baltakis šia proga
rybingumo ir laiko paaukojo, kalbėdamas savo pamokslo
kad ši šventė pasisektų. Šia įvade rėmėsi 1971 m. Romoje
proga pristatė gerbiamą Lie vykusiame pasaulio vyskupų
tuvos Respublikos garbės kon išryškintam kunigo vaidme
sule Ingridą Bublienę ir jos niu, atitinkančiu šiuos laikus.
vyrą Romualdą Bublį iš Cleve- Kristus įsteigęs Bažnyčią pa
vedė jai žmoniją vesti į išga
lando.
nymo darbą. T a m įsteigta ku
Baigiamąjį žodį tarė jauna nigiškoji t a r n y b a .
Kunigas
sis Gytis. Dėkojo tėveliams, veikdamas Kristaus vardu sie
kurie „...taip gražiai augino, kia Dievo karalystės kūrybos
išmokslino ir dabar švenčia žmonių širdyse ir bendruo
mūsų naujo gyvenimo pradžią menėje, t u r ė d a m a s d a u g įta
kartu su mumis... Mes jums kos ir žemiškajai žmonių pa
amžinai būsime dėkingi!!!" žangai. Vyskupas sveikinda
Išmokslinti buvo ne vien jau mas jubiliatą, savo pamoksle
nieji. Šioje puotoje dalyvavo iškėlė jo charakteringus bio
bent vienuolika jaunų dan grafinius bruožus jaunatvėje,
tistų ir šeši jauni daktarai.
siekiant kunigystes, ir toliau
Pagaliau atėjo laikas jau jau priėmus kunigo šventi
nųjų valsui. Brolių Puodžiūnų mus, einant sunkiu pašau
orkestrui linksmai užgrojus kimo keliu. Padėkos žodį tarė
„Tave aš pamačiau, tave aš ir jubiliatas prel. J. Kučingis.
pamylėjau", sukosi jaunieji.
Po iškilmių bažnyčioje para
Vėliau prisijungė pulkas ir pijos salėje buvo priėmimas.
tėvai. Netrukus ir visi kiti Čia jubiliatą pasveikino Bend
šokio sūkuryje džiaugėsi jau ruomenės ir parapijiečiu var
nųjų meile ir laime.
du Juozas Pupius, Šv. Kaži
Jaunasis šį pavasarį sėk miero choro vardu — Antanas
mingai baigė odontologijos ko Polikaitis. įteikdamas čekį.
legiją Michigano universitete, Asmeniškai jubiliatą sveikino
Ann Arbor. Jaunoji turi du kiekvienas parapijos narys,
mokslo laipsnius: bakalaurą iš atvykęs į iškilmes iš arčiau ir
psichologijos ir antrąjį laipsnį toliau.
Anot prel. J . Kučingio, jo kū
iš fizinės terapijos srities. Ji
nas
čia. o siela Lietuvoje. Že
savo internatūrą baigė bir
maitijoje,
k u r jis planavo dar
želio 20 dieną. Po medaus mė
buotis
religinėje
ir tautinėje
nesio
Jamaikoje • jaunieji
srityje,
eidamas
pareigas
pa
išvyko į Colorado Springs, Corapijose,
b
ū
d
a
m
a
s
kapelionulorado, kur naujasis dantistas
kariuomenėje ir mokyklose.
tarnaus JAV kariuomenėje.
Tačiau Viešpaties planai buvo
Romualdas K r i a u č i ū n a s kitokie. Karo išblokštas iš

Tėvynes, perskrodęs Atlantą,
pasiekė Paciliko krantus. Čia
j a m buvo lemta atlikti savo
misijų. Kalifornijoje, Hollywood pašonėje jam buvo skirta
panaudoti savo administraci
nius gabumus. Pastatyta nau
j a stilinga bažnyčia, sale, mo
kykla, klebonija ir kiti trobe
siai. Žodžiu, buvo įkurtas re
liginis ir tautinis centras, prie
kurio telkiasi lietuvių visuo
meninis gyvenimas. Pamatuo
tai Šv. Kazimiero parapija lai
koma
lietuvybės
tvirtove
Amerikos vakaruose.
Šv. Kazimiero parapijos 50
metų sukaktuvininkas leidi
nyje prel. J. Kučingis pavadin
tas šios parapijos architektu.
Tokia jo charakteristika prigi
jo ne tik JAV lietuvių, bet ir
Lietuvos periodinėje spaudoje.
Mylėdama.- savo
gimtąjį
kraštą, prel. J. Kučingis liepos
3 d. išvyko į Lietuvą 'jau tre
čią ar ketvirtą kartą). Švėkš
noje, kur j a m u?ko žengti pir
muosius žingsnius, siekiant
mokslo ir kur bažnyčioje prieš
60 metų (1937 m. birželio 20
d.) atlaikė pirmąsias Mišias,
bus didelės iškilmės, dėkojant
Dievui, kad šiam Žemaičių
žemes sūnui davė energijos,
apdovanojo gera sveikata, gy
venant toli nuo Tėvynės, su
darė sąlygas jai tiek daug pa
sidarbuoti.
Kaip ir buvo tikėtasi, prel. J.
Kučingiui atvykus į Vilnių,
Lietuvos respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas už
nuopelnus, sudarant sąlygas
lietuvybei tarpti Kalifornijos
žemėje, apdovanojo jį DLK
Gedimino 3-jo laipsnio ordinu.
Prezidentas A. Brazauskas
bene prieš trejetą metų yra
lankęsis Kalifornijos Lietuvių
dienose, kurios vyko Šv. Kazi
miero parapijos teritorijoje.
J i s savo akimis galėjo įsiti
kinti sukaktuvininko atliktais
darbais Dievui ir Tėvynei.
Gamtoje taip sutvarkyta,
kad žmogus, atlikęs savo už
davinį, pakviečiamas į am
žinybę, bet jo darbai lieka
kaip liudininkai. Prel. J. Ku
čingis savo veiklą aprašė kny
goje „Mano gyvenimo takais",
kuri neseniai buvo išleista Logos leidyklos Vilniuje. Čia jis
stengėsi iškelti ne savo nuo
pelnus, liet norėjo parodyti
.•>ąlyga<. kuriose jam teko
dirbti sukuriant parapiją, ku
rios centras butų atsparos
t a š k a s lietuviškų organizacijų
veiklai. Jo atsiminimų knyga
— tai Los Angeles lietuvių re
liginio ir tautinio darbo vei
drodis.
Prel. J. Kučingiui svarbios
sukakties proga tenka pa
linkėti .Ad multos annos". Ti
kimės, kad jo sukurta lietu
viška tvirtovė ilgai bus atspari
g r i a u n a n č i a i laiko į t a k a i .
Ignas Medžiukas

Gegužes 18 d. po iškilmingu .sukaktuvinių Mišių Šv Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, <".ilif iš
kaires: kun. A. Volskis, prel. A Olšauskas, prel. J. Kurinjns. vysk P Baltakis, OKM. kun K Ambrasas t ' ? j ų
— parapijos komiteto pirm. J. Pupius.
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Vytis Travel

Čigonėle,
pasakyk kas
greičiausiai
siunčia?

Internet

CLASSIFIED GUIDE

40-24 2 3 5 St.
Douglaaton, NY 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800-77-VYTIS
http://www.travelflle.com/get/Ttours.html

STASYS

REAL ESTATE

1 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL

Cia nėra jokių stebuklų
Laumės kėslų ir kerų
Siųskit siuntinius per jūrą
Air cargo ar laivu.

REAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

REALMARTII. Inc.
6C02 S. P u l u U Rd.
CMeafoJJL C0C29

IŠ

$760

RE/MAX
A ^ ^ RE/

MIAMI. TAMPA, ORLANDO

(706) 425-7161

Broker Associate

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

$805

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO

(773)586-5959

BALYS BUDRAITIS

CHICAGO, DETROfT, DALLAS, HOUSTON ...$906

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 N A M U S LAIVU IR AIR C A R G O .
SIUSKITE l LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, LENKIJĄ. UKRAINĄ.
KARALIAUČIAUS SR.. M A S K V Ą IR PETERBURGĄ

Bu».773-5iM100
Fax.77WSW9»7

$1,050

RIMAS L STANKUS
• Greitas Ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkama ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Pspsr 773-30*0307

• u»sa*y*>ia amartuatifeo maiato kompUktv* ; Uatuva. • PMtama pigai i « W »utomoWui
vartytnaaa • Paramnetama automobilis, aulo rtatal— • Komarcinat siuntoa pagal
sutari • labdaros aiuntoa • Vizų pratasimas. *fcviat«nai • Vartsvna. notanzuoiafna

7122 S.
43SS S. ArdMr

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

12301 Htm Ava . SuKa D, Lamont IL 6 0 4 3 9 Te; 630-243-1688

ACCENT REALTY
5265 VVest 951h street
Oak lawn. Illinois 60453

2719 W«st 7 1 « S*., CNOflo. IL 60629. « a t 773^34-21
MOsų atstovai:
Htm Yotk • 914-258-5133 • CtaveUnd • 216-481-001

TRANSPAK

Rocheater • 716-223-2617 • Plttsbuigrt • 412-381-6281

INC.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai

UNITED INSURANCE

• Lietuviškas maistas—"catered"

BROKERS,

S680 N MILVVAUKEE AVE

• Siunčiame mūsų produktus UPS

773

Atidaryta 7 dienas savaitėje

775

350 N. Clark, Chicago, U 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

ASTA T. MIKUNAS

SKELBIA:

1 mieg. butas 67 & Kedzk*
apyl $356 į mėn. + ..security"
Tsl. 773-778-1411.

INC.

0303

FREEDOM

TEAM DRtVERS FOR
STRAJGKTTRUCKS

Tnps to Northeast States & Canada
Easier & safer work than on semi,
but pays the šame money! The job is
appropriate also for couptes.
Reųuires C0L Class B & some
EngRsh 8 4 7 - 4 6 5 - 0 0 1 6

ISRAEL

bHntal klasių, sakų ir virtuves valy
mui. Darbo valandos pagal susitari
mą. Reikia turėti darbo lėkimą. Norintoeji ctauojauirrformacijoe, kreipki
tės į PLC administraciją telefonu
(630)257-8787 darbo dienomis

aaTp9vstfytolr6vMva*sro,
ALSIP, IL apt buRdhg
for sala,
vic. 127 St. & Central;
24 flat, brick.
Cal: 708-460-5367

TOUR

instapeataiari
gsimybB prade* savo banį „nt» 0".
PutssM ir Archer gatvių apyksteja parduodamalėpyMa supins įranga. Sav.gaf
sYianeuof praeini įmokejmą Kropta:

AMERICAAT Tt*^

773-284-3S98 arba 773-434-3422
PuM proga graHeJ įsfcurl sesYtei
teisėtai atvykusiai is Lietuvos.
Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos piiežiorai, kito- virtuvėj, namų
mošoj ar prie ligonių. Kreiptis: V s 8 t
PjaBwtt6;TrXrnj)sa\CT08Z77

V rVBROAI*INC

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

PLAN

Australija
Kanada
Vokietija
Anglija
JAV.

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

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

STARTEC

" " " ( • Th« Stor o' Long Diilonce Sov.rgi

i

42c
19c
34c
29c
13c

PAVASARIO
KAINOS
Ten Ir atgal
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Belmont/Laramie
5150 W. B e l m o n t

r

TsL: 773-767-1929
AUTOMOBMJO, NAMU SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUOa«AS
Agantas Frank Zapoks ir Off Mgr. Auksą)
S. Kana Kalba ketuvdkai
FRANK ZAPOUS
320S^zWestSSSl
Tat. (70» 424SSS4
(312)591

MOVIMO

*e^en s* a y w seaaavs e ••> aawat^amftm^awątwwammm)

ag=

už minutę •
kalbant su Lietuva
24 vai į dieną
7 dienas per savaitę

tį•••^^•^•^a^aa^B^aa^ (SBViS^Bl ^ " a f f

Ilgametis profesionalus kraustymas
pneiramomis katxjms
Draudirnas garantuotas.
GEDIMINAS
773-925-4331

didelis sklypas padam Sėtuvių
centre, Ambassador gatvėje.
T a ilUsftj^osnMraMsdar. 708-687-3945

Ten beautiful days, Holy Spirit fiUed, with tour
hosts Stephen Sumri and John Avanzinc.
Spend them in the best 5-star hotel.
Pricc $1,895.00
Registration now until August 25.
For information vvrite:
Host Rama Alminauskas,
P.O. Bcoc 877, Bloomington, IN 47402

.TIE KRAŠTAI TAIP
TOU, KAIP TOLI
JŪSŲ TELEFONAS!

AMHR cotarajcnoN co.
Dengiami stogai, kalamas ..akfng*.
atsekami cemento, „plurnbing* bei
kiti namų remonto darbai.
.Ucenaed. I i a n e i l

English. References needed.

I
SurtnvHaas. FL Davdujodamaa

Isnuorrojs/nss 2 mieg. butas,
antras aukštas, su šiluma;
Kedzie Ave. ir 63 St. apyl.
$500 į mėn.
TaL 773-778-6009

M o s t inspirational tour to visit
HOLY LAND
November 10 to 1 9 , 1 9 9 7

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
\ TOLIMUS
KRAŠTUS !

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Crucagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

CaN my ottice, tel. S30-*SS-7S29

I vakarus nuo Ksdzle, 66 St
1 misa, bubu su visais įrengi
itnucjrncjjarnas modernus 1 mieg.
mais. Naujai išremontuotas.
butas pirmame aukšte; virykla,
Palanga, Sodo 23, bt.3.
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
mo mašina, vieta auto pastatymui. Tsl. Palanga, 011-370-5-53250
arba Santa Monica, ponia
Vyresnio amžiaus žmonėms.
Gartmanta, tai. 310-556-1148
Tsl. 708-656-6599

C H I C A i . O . IL M)b Jb

NOVEMBER

Best job and saiary is yours if you

J K S CONSTRUCTION
„Shmgle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alummiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 630-069-2658

lova chHdren, clean wsH and speak

DRIVERS-SEMI
Days, Chicagoland, hourly pay,
benefits, Haz. Mat. and rail experience needed, S.T.S. Truckjng,
4131 W. 52nd Ptace, Chicago.
Mušt speak English.
Call : 773-581-2724

Startec

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

MES SIŪLOME •InvesticiĮas 'Individualias pensįos sąskaitas (IRA)
ATVYNTE R SUSPA2N0TE SU M0SLĮ PASOLYMAISI
Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų sravimo rekordo.
Mes kabame ir lenkiškai

Savaitgalį uždaryta

Jai norite parduoti ar pirkti namus
Icraipkftto į Danu* Mayer J pro»assionsfcsi, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimu
veltu.

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

Pigi apdrauda per žymia* draudimo bendroves
* AUTO
* SVEIKATOS
" INVALIDUMO
* NAMU
* GYVYBES
* VERSLO

KAVINE

DANUTĖ MAYE*
773-284-1900

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

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą LAIVU arba ORU.
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. $98.TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

FloriOa • 800-533-2121 • LaMaWa|a)« 370-2-736-336

BUCE

CONSTRUCTION

Sįstsui darbai, rosiu, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; tisfarnikos plyteles; „sKlngs*> „soilMs ,
I ^aSs^vmSp | f t a ^ a * a ^ a S J ^ j y ^ S % ^ S ^ W ir..srangl»stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudamą
8.Bsnsėė TeL
930-941-1912

REALTORS

NEW YORK; BOSTON

As matau kaip vyrai dirbaCia ir už Atlanto.
Siųskit siuntinius visi,
Siųskit per ATLANTĄ!

ATLANTA IhtPORTKKPOHT,
800-773-9KNO

MISCELLANEOUS

T e l . 312-685-2020

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

$740
$788
$797
$740

Belmont/Central

5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSIda
3000 N . Milwaukee
T e l . 312-489-4999
FarNorth

4801 VV. Peterson
Tel. 773-725-9500

| viena pus**
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$506
$526
$535
$506

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W69th Street
TeL: 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms tompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Emp4oyment A f e n c y

Td. 312-734.7900

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. PulaakiRd
Tel. (773) 581-4111
F»atduodu1967rxiC«60rnrmr
5-Speed, 74,000 orig mylių.
Važiuoja puikiai; reikia „exhausf
sistemos. Kaina: $800
Skambinti vakarais:
773-737-0082
Pigos automobiliai
po nedkleftų avarfų l
Remontuokite patys.
Taip pat ieškome skardininko.
TeL 708-201-0598
arba 708-417-0516

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e «Mj
Mtd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekind.
uidaryta. Antrad. ir trtid. su
sikalbėsite liehivilkai.

3314W.63St
TeL 773-776-8998
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

A.tA.
DANIEL PUCINSKIS

KOMPIUTERYJE GALITE RASTI DAUG
NAUDINGOS INFORMACIJOS
— The National Institute on
Deafness and other Communication Disorders atlieka tyri
mus girdėjimo (klausos), pu
siausvyros išlaikymo, uoslės,
skonio, balso, kalbos tyrimus.
Šis institutas remia gaminimą
priemonių, galinčių padėti
žmonėms, sutrikus minėtoms
funkcijoms. Šis Web lapas tei
kia informaciją apie vėliausius
tyrimus. Jūs galite naudotis
jų „database", naudodami jų
raktažodžius informacijai apie
įvairias brošiūras, knygas,
straipsnius, duomenis ir orga A. ir S Sereikų šeima, gyvenanti netuii Raseinių, augina _ " vaikus „Lietuvos nažlaičių globos" komitetas šelpia
21 jų vaiką Iš k S Sereika. Birute -Jasaitiene. A.Streiku : • K Gervickiem- ir vaikai
nizacijas, kurios jus domina.
TARĖSI JAUNIEJI
7. TYRIMAI DANTŲ SRI
KEIČIATE DARBOVIETĘ?
MALTIEČIAI
TYJE.
(http://www.nidr.nih.gov) —
Radote geresnį darbą; ge
5. Palikite darbovietę gra
Balandžio 5-6 d. Bukonyse
The National Institute on
riau apmokamą ir geresnėmis žiai — oriai.
(Jonavos rajonas) rinkosi Lie
Dental Research (NIDR) atlie
darbo sąlygomis.
Jūsų darbdavys gali bandyti tuvos jaunieji maltiečiai, ku
ka tyrimus burnos ir dantų
Keičiant darbdavius — dar jus perkalbėti, kad pasilik- rių grupių šiuo metu Lietuvoje
sveikatingumo tyrimus. Šis
bovietes darykite tai gražiai ir tumėte. Kadangi jūs apsis- yra devyniolika. Konferenci
Web lapas teikia informaciją
oriai, nes nežinote, kada nors prendėte darbovietę apleisti, joje dalyvavo Vilniaus, Kauno,
apie tyrinėjimus ir programas
ateityje gali reikėti jums ko kredito korteles. Apgavystė Kaišiadorių, Ignalinos, Rokiš
šioje srityje, vėUausius tyri nors iš buvusio darbdavio.
dažnai yra dar blogesnė, nes kio, Vilkaviškio, Akmenės,
mus ir spausdinius. Šis Web
Išeinant iš dabartinės dar jūs turite rinktis prekę iš ka Marijampolės ir Bukonių jau
lapas gali sujungti jus ir su
bovietės, tikintis geresnio dar talogų, kuriuose nieko gero nieji maltiečiai. Dvi dienas
National Orai Health Infor
bo, yra svarbus žingsnis jūsų
mation Clearinghouse, kurį karjeroje. Tą žingsnį turėtu nėra, arba tų prekių kainos jaunimas bei jų vadovai apta
yra labai išpūstos. Kaip galite rinėjo veiklos rezultatus, to
remia NIDR. Ten galima rasti mėte žengti oriai.
apsisaugoti tų apgaulingų kre lesnės veiklos principus, vasa
spausdinių ir „database", ku
Darbų parūpinimo įstaigų tai gerai apgalvokite ir ne ros stovyklų Lietuvoje ir Vo
ria galite naudotis vartojant
specialistai sako, kad, kaip jūs
raktažodžius. Ten pateikiama pasielgsite tokiu pereinamuo leiskite būti perkalbami, sa kietijoje organizavimo klau
įvairi medžiaga apie šią sritį: ju laikotarpiu yra labai svar kykite, kad jau įsipareigojote simus. Pirmąją renginio dieną
kitur. Kai kurie asmenys, ku vyko įdomi diskusija „Devyni
video ir kt.
bu, norint išlaikyti svarbius rie leidžiasi savo viršininko jaunojo maltiečio deimantai",
8. CUKRALIGĖ.
biznio ryšius ir žengiant pir perkalbami, keletą ar kelio parodytas išradingas, pasitari
(http://www.-niddk.nih.gov)
myn jūsų pasirinktoje karje lika mėnesių vėliau, kai bend mo metu sukurtas grupių pa
— The National Institute of roje.
rovei yra patogu, ir ji yra ra sirodymas. Antros renginio
Diabetes and Digestive and
Štai keletas patarimų:
dusi
pakaitalą, jie netenka dienos užsiėmimai prasidėjo
Kidney Diseases tiria inkstų,
šv. Mišiomis Bukonių šv. My
1. Prieš paliekant senąją darbo.— yra atleidžiami.
urologines ir virškinimo ligas,
kolo Arkangelo bažnyčioje. Sa
darbovietę, turėkite raštišką
Keičiant
darbą
gerai
pagal
cukraligę ir maitinimosi su naujo darbo patvirtinimą.
kydamas pamokslą, parapijos
vokite
ar
naujasis
darbdavys
trikimus. Jūs galite peržvelgti
2. Parašykite trumpą ir. bus jums geresnis, ar mokama klebonas kun. Sigitas Bitkausspausdinius ir sužinoti dau tikslų atsistatydinimo laišką.
didesnė alga atsvers kitas pri kas pažymėjo, jog tik dalyvau
giau apie vėliausius kliniki
3. Susitikite su savo virši vilegijas, turimas senoje dar dami organizacijų veikloje jau
nius bandymus, ieškančius ninku aptarti jūsų išėjimo da
nuoliai gali geriausiai išreikšti
pacientų. Šis Web lapas teikia tos ir kitų reikalų, susijusių bovietėje ir pan., o kai apsis save, išmokti gražiai bendrau
prendžiate, darykite tai siste
informaciją apie National Dia su jūsų atsistatydinimu.
ti, būti naudingiems žmonėms
mingai ir gražiai.
betes Information Clearing
ir Tėvynei. Jaunųjų maltiečių
4. Nesakykite niekam, kokia
Naudotasi medžiaga iš „Chi susitikimas baigėsi spaivinga
house, galite gauti informaciją bus jūsų naujoji alga.
cago Tribūne". 1997.07.10 .
apie spausdinius, žiniaraščius,
Atvelykio švente Bukonių pa
„detabases" ir kt.
gas, kas jas sukelia, kaip jas
3. AKOJ LIGOS
Aldona Šmulkštienė ir rapijos bendruomenės vai
9. PROTO LIGOS.
susekti, kaip saugotis, kaip
(http://www.nei.nih.gov).
— BŽ, 1997, Nr. 8
Birute Jasaitienė kams.
(http:///www.nimh.nih.gov)
gydytis, kaip atstatyti žmo
The National Eye Institute at
lieka tyrimus apakimo ar su — The National Institute on gaus kūną po gydymo ir kaip
Švenčių m e t u trikusio regėjimo priežastis. Mental Health tiria protines rūpintis vėžiu sergančiais pa
Džiugiu a r l i ū d n u laiku
Teikiama informacija dėl am ligas ir protinę sveikatą. Pa cientais. Šiame Web lape tei
Prašome
nepamiršti
žiaus paveiktą akies degene teikiami vėliausi duomenys ir kiama informacija apie vė
Lietuvos v a i k ų .
raciją, kataraktus, kornijos li informacija apie šia tema įvai liausius tyrimus įvairių vėžio
ligų. Daugiau informacijos
gas, diabetinę retinopatiją, rius spausdinius.
apie nemokamą
medžiagą
glaukomą ir histoplasmosę.
10. VAIKU SVEIKATA.
kompiuteryje
pensininkams
Siame lape yra naujausi
(http://www.nih.gov/nichd)
spausdintai apie akių ligų ty — The National Institute on (Free Stuff for Seniors). skam
rimus.
Child Health and Human De- binkite 800-532-5566 arba
Galima padM našlaičiams, invalidam* vaikams
4. ŠIRDIES, PLAUČIŲ IR velopment vykdo tyrimus, su siųskite elektroniniu paštu
ir daugiavaikėms Aeimomt:
74774.73@
compuserve.com
KRAUJO INFORMACIJA
sijusius su kūdikių laukiančių
1. atsiunciant auką;
Kaip matote, yra daug ne
(http://www.-nhlbi.nih.gov/
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant
motinų ir vaikų sveikata. Web
$20.00 per mėnesį;
nhlbi/nhlbi.-htm) The Natio lapas teikia spausdinius ir mokamos informacijos tik rei
3. per „Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba
kia norėti ją surasti.
nal Heart, Lung and Blood In pranešimus.
sudarant savo siuntinį.
Labai ačio. „Saulute", 419 VVaidnar Rd; BUfaJo Grove, IL 60069
Naudotasi medžiaga iš „Chi
stitute remia ir atlieka tyri
11. TYRIMAI SENĖJIMO
Tai. (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339
cago Tribūne" „Your Money"
mus, išvengimui, ištyrimui ir SRITYJE.
1997.07.07.
gydymui širdies, plautių ir
(http://www.nih.gov/nia) —
kraujo ligų, o taip pat ir miego The National Institute on Agsutrikimus. Užtikrinamas ir ing (NIA) vadovauja valstybės
kraujo sandėliavimo saugu pastangoms, pradedant tyri
mas. Šis Web lapas teikia in mus susijusius su' senėjimo
formaciją pagal ligų pavadini klausimais. Šis Web lapas tei
mus: teikia informaciją apie kia informaciją apie visas NIA
spausdinius šiais klausimais programas, galima peržiūrėti
ir net apie naujai atliekamas ar užsisakyti įvairių spausdi
Kaina: $1,946 asmeniui iš New Yorko, $2,045 iš Čikagos.
studijas, kurios ieško pa nių, pvz., apie menopausę, AlIš kitų miestų pridėtinis, papigintas mokestis.
cientų.
zheimerio ligą, osteoporozę ir
6. ALERGINĖS IR UŽ kt.
Kaina įakaNo: • Skrydžiai
KREČIAMOS LIGOS.
• Pirmos klasės viešbučiai
12. TYRIMAI APIE NAR
(http:/www.niaid.-nih.gov).
• Pusryčiai ir pietos kiekvieną dieną
KOTIKŲ NAUDOTOJUS.
• (domių vietų apžiūrėjimas kiekvieną dieną privačiu, tik lietuvių autobusu
The National Institute of Al(httpywww.nida.nih.gov) —
lergy and Infectious Diseases The National Institute on
• Profesionalai gidai
• Valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai
atlieka tyrimus, supratimo ir Drug Abuse atlieka tyrimus
gydymo daugelio užkrečiamų, apie vaistų piktnaudojimą ir
Kelionės vadovas - Romas Kezys
imunologinių ir alerginių ligų narkotikų naudojimą.
Vietos
garantuojamos
prisiuntus $100 mokesti asmeniui.
bei nuo jų apsisaugojimą. Di
13. VĖŽIO UGOS INFOR
delė jų tyrimų dalis skiriama MACIJA.
AIDS ligai. Šiame Web lape
(http://www,nci.nih.gov) —
galima peržiūrėti ar užsisa The National Cancer Institute
kyti spausdinių, sužinoti, dau yra pagrindinė federalinės
giau apie vėliausius tyrimus ir valdžios įstaiga vėžio tyri
40-24 235thStr.
kokie klinikiniai bandymai mams ir mokymui, gydant
Douglaston, N Y 11363
ieško pacientų.
vėžį. Šis institutas atlieka
Tel. 718-423-6161
6. KALBOS IR KLAUSOS įvairius vėžio ligos tyrimus,
800-77-VYTIS
SUTRIKIMAI.
teikia įvairią informaciją apie
(http://www.nih.gov/nidcd)
programas liečiančias vėžio li-

Šiais laikais daug žmonių
turi kompiuterius ir naudojasi
jais ieškodami reikalingos in
formacijos, kurios dabar kom
piuteryje labai daug ir įvai
rios. Nereikia eiti į medicinos
mokyklą ar biblioteką, kad
sužinoti paskutinius medici
ninius pasiekimus — išradi
mus. The National Institute of
Health (NIH) išleidžia 12 bil.
dolerių kasmet medicininiams
tyrinėjimams. Kad naujausi
duomenys greičiau pasklistų,
NIH išvystė neįtikėtinai platų
„Web site" kompiuteryje, kur
pensininkai ir kiti gali susi
pažinti su dabartiniais tyri
mais, spausdiniais, klinikinė
mis studijomis ir pan., tik
reikia kompiuterio ir šių adresų:
1. NIH Homepage (htt://
www.iiih.gov). NIH apima 24
institutus, centrus, skyrius ir
atlieka tyrimus visoms ligoms
ir negalioms. Vieni tyrimai
yra atliekami įvairiuose insti
tutuose, o kiti — nepriklau
somuose tyrimų centruose. Šis
Web lapas (site) supažindina
su NIH programomis. Galima
ieškoti, naudojant jų lentelę,
teikiančią tyrimų pavadini
mus, „raktažodžius", autorius,
ar kitus šaltinius, kad rasti
tai, kas domina.
2. INFORMACIJA APIE
ARTRITĄ
(http://www.nib.gov/niams).
The National Institute for Arthritis and Musculoskeletal
and Skin Diseases atlieka ty
rime?* liečiančius artritą ir
daugelį kitų reumatinių ligų,
8utrtWttių „muskuloskeletaT
sistemoje ir raumenų, kaulų,
juos jungiančius audinius ir
odos ligų. „The Web site" in
formuoja apie naujausias bro
šiūras, klinikines studijas ir
pranešimus bei faktus. Gali
ma sužinoti, kur gauti dau
giau informacijų.
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Lietuvių grupės kelionė į
BUDAPEŠTĄ, PRAHĄ, VIENĄ
Rugsėjo 19-29 d.

VYTIS
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Gyveno Čikagoje.
Mirė 1997 m. liepos 24 d., sulaukęs 89 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.
Nuliūdę liko: dukros — Irene, žentas Robert Miroballi,
Kristina, žentas Kenneth Knight, Angelą, žentas Ben Pennisi; aštuoni anūkai; sesuo Amelija Budrikaitė Lietuvoje.
Velionis pašarvotas pirmadienį, liepos 28 d. nuo 10 vai.
ryto iki 11 vai. ryto laidojimo namuose, Brady-Gill-Heeney
2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 28 d. Po religinių
apeigų 11 vai. ryto laidojimo namuose, velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukros, žentai, anūkai, sesuo.
Laidotuvių direkt. Michael Heeney. Tel. 708-636-5500.

dojimąsi keliais. Už lengvuo
sius automobilius per metus
reikės mokėti nuo 50 iki 300
' Nuo kitų metų pradžios litų, — rašo „Lietuvos rytas".
lengvųjų automobilių savinin
Lietuvoje yra apie 700,000
kai, priklausomai nuo auto lengvųjų automobilių, todėl
mobilio bendrosios masės, kelininkai apskaičiavo, jog
turės mokėti mokestį už nau bus surinkta apie 60 mln. litų.
AUTOMOBILININKAI
MOKĖS MOKESTĮ

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

GAIDAS -

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

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

4330 So. California

M**4*M**a«

4605 So. Hermitage

ALLPHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV./71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
KALBAME

TRAVEL

*ftl

DAIMID

LIETUVIŠKAI

PALOS HILLS
11028 S. Southwcst Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS. Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. liepos mėn. 26 d.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Nuoširdžiai kviečiami ge
radariai, kurie galėtų talkin
ti „Draugo" vasaros šventės
darbuose, pirmadienį, liepos
28 d., 4 vai. p.p. atvykti \ Tėvų
Marijonų vienuolyną pasitari
mui Visi kviečiami — talka
labai reikalinga ir vertinama.
Vertingas d o v a n a s laimi
kiams „Draugo" vasaros šven
tei dovanojo: Eleonora Valiukėnienė, Petras Menkeliūnas, Juozas Rabevicius, Mari
ja Plačienė, Jūra Gvildienė ir
Darius, Sofija Bražionienė,
Julija Satinskas, Sofija Pie
menė. Elena Jurkėnienė ir
Bronė Madeikienė. Visiems
nuoširdus, nuoširdus AČIŪ!
J o e Kulys pasirūpino,
kad „Draugo" vasaros šventėn
atsilankiusieji galėtų pasitik
rinti kraujo spaudimą, kraujo
cukringumą, gauti informaciją
apie vėžio ligas. Šiose pastan
gose patarnaus Mercy ir Cook
County ligoninių medicinos
personalo tarnautojai.
Šeši policininkai prižiūrės
automobilių judėjimą ir jų
pastatymo tvarką sekmadienį,
rugpjūčio 3 d., ruošiamoje
„Draugo" vasaros šventėje.
Įdomios pramogos vai
k a m s JD raugo" vasaros šven
tėje. Bus ne tik arkliai ir dre
siruoti šunys, bet kiekvienas
vaikas galės gauti ir asme
nišką tapatybės kortelę. O ką
jau bekalbėti apie pabėgiojimą
su draugais pavėsingame Tė
vų Marijonų vienuolyno sode
lyje. Ne tik suaugusieji, bet ir
vaikučiai neturės nuobodžiau
ti. Atvykite!
Kraujo spaudimą galima
pasitikrinti kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. Šį sekmadienį, liepos 27 d.
nuo 12 vai., kraujo spaudimą
tikrins 103 kamb. Pasinau
dokite šiuo nemokamu patar
navimu.
Pasaulio lietuviu centro
gegužinė ruošiama rugpjūčio
17 d. nuo 12 vai. centro sode
lyje. Skanus lietuviškas mais
tas, linksma, pramoginė muzi
ka, dainos, graži, sava aplin
ka. Šios gegužinės pasisekimu
rūpinasi, iš stovyklų sugrįžusi
mūsų jaunesnė karta. Praleiskime tas kelias popietės va
landas malonioje draugų ir
bičiulių artumoje.
Vasara — atostogų, gimi
niu, draugų bei pažįstamų
lankymo laikas. Atvykusius
iš kitų miestų kviečiame ap
lankyti Pasaulio lietuvių cent
rą, Lemonte. Sekmadieniais,
Misijos bažnyčioje galėsite
išklausyti šv. Mišias, apžiūrėti
Lietuvių dailės muziejų, pa
sigėrėti dailininkų meno kū
riniais. Centre yra dovaninių
prekių krautuvėlė, kur galima
įsigyti knygų, lietuviškos mu
zikos įrašų, gintaro, lietuviškų
audinių ir daug kitų dovanų.
Po šv. Mišių centro salėje
smagu išgerti kavos puodelį,
suvalgyti pyragaitį ir pasi
kalbėti su rečiau sutinkamais
pažįstamais.
Vyresniųjų lietuviu cen
tre, „Seklyčioje", liepos 30
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Skambės dainos, veiks
laimes ,šulinys" ir kiti įvai
rumai Atvyks ir LTV — lietu
vių televizija su vadovu reži
sierium A. Reneckiu. Bus ir
bendri pietūs, kaip „Sek
lyčioje" įprasta, pabendravi
mas vėsioje ir jaukioje aplin
koj. Visi maloniai kviečiami ir
laukiami. Nepraleiskite pro
gos — atvykite!

x „Žiburėlis", priešmo
kyklinio amžiaus Montessori
mokyklėlė Lietuvių centre, Lemont, IL ieško vaikus my
linčios, energingos asistentės
mokytojai. Valandos nuo 12-4
p.p., tris dienas į savaitę. Dėl
informacijos skambinkite ve
dėjai Vidai Slapsienei (630)
968-3057.
(sk)

Sekmadieni, rugpjūčio 3
d., 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje,
kad ,.Draugo" vasaros šventės
svečiai galėtų „atiduoti, kas
Dievo — Dievui", ir kas
„Draugo" — „Draugui", o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti,
pasižmonėti ir pasilinksminti.
„Seklyčioje" kraujo spaudi
mas matuojamas kiekvieną
savaitę — ketvirtadienį nuo 3
iki 5 vai. p.p. Šį patarnavimą
nemokamai atlieka gail. sesuo
Sofija Plenienė. Kviečiame vi
sus šiuo patarnavimu pasi Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto vadovė Bronė Nainienė ir
naudoti.
PLC valdybos pirm. Algis Bakaitis.
Nuotr. B. Kronienės

DR. P. KISIELIUS PASAKOJO
ĮSPŪDŽIUS IŠ LIETUVOS IR PUNSKO
Žymusis lietuvių visuomeni
ninkas ir kultūrininkas dr.
Petras Kisielius, grįžęs iš savo
trijų savaičių lankymosi Lie
tuvoje, liepos 20 d. po lietu
viškos Sumos Šv. Antano parap. bažnyčioje Cicero, papa
sakojo savo įspūdžius. Jo
pranešimas vyko sekmadieni
nių lietuvių „Kavos klubo"
suėjimo metu. Arti šimtinė
tautiečių, dėmesingai klausėsi
naujausių žinių iš tėvynės.
Dr. Kisielius, kuris daugiau
sia vadovauja panašiems po
kalbiams, šį kartą pats kal
bėjo Cicero ir apylinkių lietu
viams. Pranešėjas aktyviai da
lyvavo visuose svarbesniuose
birželio pabaigos ir liepos pra
džios įvykiuose, Lietuvoje. 7
dienas jis praleido PLB IX
Seime, Vilniuje; 4 dienas J
Laisvę" studijų savaitėje, Jur
barke, ir Nepaprastoje Ateiti
ninkų konferencįjoje, Palan
goje, (3 dienas) vienai dienai
buvo nuvykęs į Lenkiją — Su
valkų trikampin ir nuo savo
įspūdžių šioje lietuviškoje sa
lėje pradėjo savo pasakojimus.
Aplankęs Seinus, Punską ir
aplinkines vietoves, dr. P. Ki
sielius teigė, kad ten „tikra
Lietuva", visai panaši į Suval
kiją. Gerą įspūdį padarę dideli
ūkiai — 40-60 ha. Lietuviai
šeimininkauja 44 kaimuose ir
visai gerai verčiasi. Nepai
sant, kad valdžios tuose plo
tuose keitėsi, lietuviai išlaikė
savo tautiškumą.

džiai, stebint žymiojo, pasauli
nio garso lakūno, Jurgio Kai
rio skrydį po tiltu. Kadangi
tuo metu labai lijo, tai šį reto
pobūdžio įvykį stebėjo televizi
joje.
Kalbėtojas daugiau laiko
pašventė pasakojimui kelionės
į Jurbarką, kur vyko J Lais
vę" studijų savaitė. Buvo va
žiuota dviems autobusais iš
Vilniaus; pakelyje tris kartus
buvo ilgėliau sustota. Pamaty
tos gražios vietovės palei Ne
muną. Labiau įsiminė sustoji
mai Seredžiuje ir Veliuonoje.
Visur jį su grupe pasitikdavo
jaunimas — tautinių šokių
šokėjų grupės ar dainininkai.
Jie ne tik grojo, šoko ir daina
vo, bet ir vaišino. Kalbėtojas
tvirtino, kad visur lietuviai
buvę labai vaišingi; kyla klau
simas: „iš kur jie pinigų su
randa".
Kalbėjo ir apie trečiąja ap
lankytą vietovę — Palangą,
kur vyko Nepaprastoji Ateiti
ninkų konferencija. Tomis die
nomis buvę vėsu, tad besimau
dančių ne tiek daug matėsi,
nors šiaip žmonių — pilnos
gatvės. Viešnagės Palangoje
metu, visą parą žaidė krep
šinį, norėdami „sumušti" lig
šiolinį rekordą. Šiaip Palan
goje daug užsieniečių — vo
kiečių ir kitų; jie Lietuvai duo
da nemažai pajamų.
Kalbėtojas iškėlė ir kitą įdo
mų pastebėjimą, kad Lietu
voje jau aptvarkyti tualetai;
Lankėsi ir lietuviškoje mo tai labai gera žinia, nors spau
kykloje, kur buvo surengtas doje ir per radiją yra daug
įdomus koncertas: tautiečiai pranešimų apie rastus lavo
šoko ir dainavo. Tačiau lenkai nus bei kitus nusikaltimus,
ten neskatina lietuviškumo, niekur su tuo neteko susitikti.
greičiau jį varžo. Net ir lietu Tik po Krikščionių Demokratų
viškoje mokykloje matėsi tik partijos suruošto priėmimo
lenkiški užrašai, o lietuviškos vienas iš „amerikiečių" — dr.
pavardės keičiamos į len Z. Brinkis pasigedęs piniginės.
Žmonės daug kalba apie
kiškas. Suvalkuose, kur ilsisi
vysk. A. Baranausko palaikai, artėjančius prezidentinius rin
lenkai vis nebeleidžia statyti kimus; ši tema visur vyrauja.
Daug linksniuojama Valdo
jam paminklo.
Adamkaus
pavardė, tačiau jo
Pradėjęs kalbėti apie Lie
dalyvavimas
rinkimuose pro
tuvą, dr. Kisielius pasidžiau
blematiškas,
nes
šis čikagietis
gė, kad Vilnius gražėja, atnau
neturi
Lietuvos
konstitucijos
jinamas jo centras, o taip pat
numatyto
trejų
metų
sėslumo
ir katedra. „Iš paprastumo
Lietuvoje.
Kitas
kandidatas
pereinama į didingumą", —
kalbėjo pranešėjas. Jam puikų Vytautas Landsbergis turįs
įspūdį padaręs Lietuvos prezi daug priešų, nes buvusi eksdento A. Brazausko priėmi komunistinė vyriausybė per
mas Prezidentūros sodelyje, ilgą laiką sugebėjo Landsbergį
kur suėjo visa Lietuvos „grie neteisingai apkalbėti ir jį su
tinėlė". Buvo Vilniaus arkivys priešinti su žmonėmis.
kupas metropolitas Audrys
Pranešimo pabaigoje dr. Ki
Bačkis, ministrai bei kiti žy sielius paminėjo, kad jis ap
mūs žmonės. Čia netrūko gerų lankė neseniai iš Cicero į Vil
vaišių su šampanu, vynu ir ki nių — Gerantologijos centrą
tais dalykais.
išvykusią Stasę Balutienę. Jis
Prezidentūros kieme buvęs galvojęs, kad ši prašysianti
ir geras koncertas su puikiais grįžti atgal į namus Ciceroje.
solistais ir chorais. Patriotišką tačiau išėjo kitaip — buvusi
kalbą pasakęs ir pats prezi cicerietė labai patenkinta savo
dentas A. Brazauskas. Kalbė padėtimi. Ji turinti du kam
tojas išskirtinai pabrėžė, kad barius, gauna gerą maistą ir
patys Prezidentūros rūmai už tai mokanti tik 485 dol. per
darė labai gerą įspūdį; prieš mėnesį (Amerikoje tai kai
juos nublanksta JAV prezi nuotų bent 4 kartus daugiau v
dentų buveinė — Baltieji Rū Tik ji prašiusi, kad į tą centrą
atvyktų ir kita cicerietė, poeto
mai.
Jo atmintyje užsiliko įspū Algimanto Mackaus mama —
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Marcelė. Tuose rūmuose taip "
pat teko sutikti gerai pažįs
tamą Vincą Trumpą, čikagiečius P. ir E. Leonus bei kt.
Kadangi dr. Kisielius kal
bėjo ilgokai — arti pusantros
valandos, jis šį kartą negalėjo
papasakoti apie įvairių suva
žiavimų eigą, pasitenkino tik
bendrais įspūdžiais. Būtų ge
ra, kad jis tai padarytų atei
nančiais sekmadieniais.
Pradedant šį susirinkimą,
susikaupimu ir trumpa malda
buvo prisiminta buvusi „Ka
vos klubo" lankytoja, neseniai
mirusi, Bronė Štangenbergienė. Buvo pasidžiaugta, kad
parapijos klebonas lietuvių su
sirinkimų kambaryje, palu
bėje įtaisė besisukančius vė
sintuvus.
Ed. Šulaitis

x TRANSPAK praneša:
„Gausiai poilsiautojų lanko
mas Palangoje Birutės kalnas
ir Botanikos parkas, kuriame
yra daugiau kaip 200 rūšių
įvairių medžių ir krūmų". Pi
nigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W 63 St^ Chicago, IL 60629, teL 773-8381050.
z Pamaldos su sv. Mišių
(sk)
auka rugpjūčio 2 d., šešta
dienį 4 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų
x A-a. Phil Mescher atmi
koplyčioje. Atsineškime po gė
nimui, „Saulutei", Lietuvos
lę Švč. Motinai Marijai. Židi
vaikų globos būreliui, gautos
nys
aukos: Robert ir Rebecca Hes(sk)
ter (Oviedo, FL) $25, Westinghouse Electrical Corporation
(Kevin R. Burns, Orlando, FL)
$200, Bonnie ir Harry Orr
KVIEČIAME!
(Minneapolis,
MN) $150.
'„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja
Gimtoji kalba
už aukas ir reiškia užuojautą
velionio artimiesiems. Ačiū!
Iš kopų šnabždesio su
„Saulutė", 419 Weidner
debesim ir prošvaistėm, RtL, Buffalo Grove, IL
Iš marių virpulio ir ežerų
60089, teL (847) 537-7949
nendrėtų, arba (847) 541-3702. TAX
Iš duonos kvapo ir miškų
ID*36-3003339.
giesmės
(sk)
Kalba gimtoji lūposna įdėta.
Janina Degutytė
x Ieškau Benedikto Si

Lietuvių kalbą galima paly
ginti su šimtamečiu medžiu,
kurio dabar gerokai supurty
tas kamienas, vėjo aplaužytos
šakos ir apdraskyti lapai.
Gimtasis žodis jau tyla na
muose, šeimose, kur ne retai
tik vienas televizorius dienų
dienas kalba ir dainuoja už vi
sus šeimos narius. Gimtoji
kalba tarsi benamė dar glau
AtsiąsU paminėti džiasi tai vienoje, tai kitoje lie
tuviškoje šeimoje. Mums būti
„Kultūros barai", 1997 nai reikia daugiau dėmesio
m. Nr. 7. Kultūros ir meno skirti savo kalbos puoselėji
mėnesinis žurnalas. Vyr. re mui, jos svarinimui.
daktorius — Bronys Savuky
Gerbiamieji mokytojai! Net
nas. Adresas: Latako g. 3, rukus vyks 31-ji mokytojų stu
2001 Vilnius, Lietuva. Fax: dijų savaitė. JAV LB Švietimo
610538. Šiame numeryje, taryba kviečia jus į „Dainavos"
kaip visad daug straipsnių stovyklą rugpjūčio 3-10 d. Šių
literatūros, teatro, dailės, fi metų studijų savaitės tema:
losofinėmis temomis. Zeno „Gyvosios kalbos vystymas ir
nas Rekašius mąsto apie Va išlaikymas". Žinome, kad į lie
karų kultūros atėjimą į poso tuviškas mokyklas ateina ne
vietinį laikotarpį, E. Nek mažai vaikų iš šeimų visai ne
rošiaus prieštaringai verti kalbančių arba silpnai kal
namą spektaklį „Hamletas" bančių lietuviškai. Prie jų mo
aptaria Valdas Vasiliauskas kymo lygio tenka derintis vi
ir Ramunė Marcinkevičiūtė, sai klasei. Mokytojui svarbu
spausdinami Algimanto Bal daugiau kalbėti gimtąja kal
takio eilėraščiai, Tomo Re- ba, turini mokinių žodyną. Ge
meikio pamąstymai, kodėl resnis gimtosios kalbos mokė
lietuviai nesipriešino sovieti jimas padės jiems geriau ra
nei okupacijai. Trumpai ta šyti, geriau išreikšti savo min
riant, žurnalas patenkins net tis lietuviškai. Nelengva viso
ir labai „išlepusio" skaitytojo to išmokyti, bet kaip būtina!
Negalim sakyti, kad mūsų
skonį.
mokiniai, mūsų kolegos, mes
patys jau tikrai gerai mokam
KUUtJROS BARAI * m\ lietuviškai. Kaip atrodys mū
sų lietuviškos mokyklos po
metų — kitų, priklauso ir nuo
mūsų mokytojų sąmoningumo

ĮĮW]

PMM
^uil

•

'•nč^^^mM ~"J^5r^«iB

^B *- ^^|

B***-

'-t'^^m\

V

„Krivūlė", 1997 m. birže
lis, Nr. 1 (65). Leidžia Lietu
vių sielovados delegatūra Vo
kietijoje. Kolektyvinės redak
cijos atsakingasis — prel.
Antanas Bunga. Adresas:
Hauptstrasse 14, 88167 Maierhofen b. Isny. Tel.: (08383)
484, fax: (08383) 1392. Šiame
numeryje — popiežiaus Jono
Pauliaus II Velykinis žodis
(1997 m. kovo 30 d.), patei
kiamos ir fotografijos; kun. K.
J. Ambraso, SJ, Marijos gar
binimas; vysk. Pauliaus A.

ir nuo visų tėvų noro.
Visi mokytojai, be išimties,
dalyvaukime Šių metų Moky
tojų studijų savaitėje, kurioje
gvildensime lietuvių kalbos
ugdymo svarbą tautinei savi
monei išsaugoti. Prašom ne
delsiant registruotis pas švie
timo tarybos pirmininkę Re
giną Kučienę, skambinant te
lefonu 708-301-6410.
Iki pasimatymo stovykloje!
Vida Brazaitytė

Baltakio, OFM, Velykinis
laiškas; Vilkaviškio vyskupo
J. E. Juozo Žemaičio, MIC,
Velykinis laiškas kunigams ir
tikintiesiems. Aprašomi Va
sario 16-osios šventės minėji
mai Vokietyoje, Vasario 16osios gimnazijoje, Romoje;
spausdinami rašiniai blaivy
bės Lietuvoje tema, prisime
namas vyskupas Motiejus
Valančius ir jo darbas kovo
jant su šia žmonijos rykšte.

monaičio, Adomo sūnaus,
gim. Lietuvoje, Raudonpamušio km., Linkuvos valsč. Jis,
arba apie jį žinantieji, prašomi
rašyti: Antanas Algis Gairionis, „Prasi" p-n, Livberze, Jelgava, LV 3014 Lat
vis.
(sk)

x R. Pūkštys — TRANSU T H INC dba TRANSPAK,
nupirko ir padovanojo per
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetą Lietuvos našlaičiams
576 dėžes vaikiškų vitaminų.
Taip pat tuos vitaminus nemo
kamai persiųs Lietuvos naš
laičiams. Tie vitaminai skirti
kaimo vaikams ir bus dalina
mi per „Kaimo vaikų" fondą.
Dėkojame geradariui už tokią
didelę auką Lietuvos vaikams.
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71
SU Chicago IL 60629.
(sk)
x Noriu pirkti ar pasisko
linti dr. J. Totoraičio išeivijoje
išleistos Sūduvos-Suvalkijo8
istorijos abu tomus. J. Ru
dzevičius, 3308 Wood Ter,
Los Angeles, CA 90027. TeL
213-661-3119, (galima palikt
žinutę).
(sk)
' x Galiu padėti l«_
gauti „SOC. SECUROTT.
kortelę, vairavimo leidimą
(driver's license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, teL
1-708-246-8241.
. (sk)
x Dėmesio radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS praneša, kad WNDZ
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michigan ar Wisconsin valstijose,
kurie iki šiol turėjo sunkumų
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo
pirmadienio iki sekmadienio
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
WNDZ. Informacinės radijo
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė
VERSMĖ, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos
bei išeivijos veidrodis. Lithuanian News Radio, PO Box
1161, Oak Park, IL 60304.
Red. teL 708-386-0556.
(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casimir Memorialą, 3914 W. l l l t h
S t Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydį ir
t.t. Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
, įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
x DĖMESIO! VIDEO APA
Lilija ir Vilimas Nelsonai. RATŲ SAVININKAI! Norė
TeL 312-233-6336.
dami tikrai kokybiškai išvers
(sk) ti video įrašus iš Lietuvoje
x Dėmesio, lietuviai! Nau naudojamos PAL sistemos į
jas JAV imigracijos vizų tik amerikietiškąją NTSC ir at
rinimas prasidės balandžio virkščiai, kreipkitės į INTERmėn. Pasibaigusias vizas ga VIDEO 3533 S. Archer Ave.,
liu pratęsti. Žmonės iŠ kitų Chicago, IL 60609. TeL 773valstijų gali pasiusti man duo 927-9091. Sav. Petras Ber
menis paštu. Ed Šumanas, notas.
(sk)
5701 Linden, La Grange, IL
60525, teL 1-708-246-8241.
x Baltic Monumentą, Inc.,
(sk) 2621 W. 71 Street, Chicago,
x „Žiburėlis", lietuviu IL. TeL (773) 476-2882. Visų
Montessori mokyklėlė, šiuo rūšių paminklai, žemiausios
metu priima naujų mokinių kainos, geriausiomis sąlygo
registraciją. Dar yra vietos po mis.
(sk)
pietinėje pamainoje. Dėl infor
macijos skambinkite vedėjai
Vidai Slapsienei, teL 630- x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems
968-3057.
(sk) iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
x Pigiai parduodama de & L. Insurance Agency, 9439
likatesų krautuvė ir restora S. Kedzie Ave., Evergreen
nas: pastatas ir visi įrengimai. Pk«, IL 60805-2325. Tel. 708Skambinti: 773-881-7394.
422-3455.
(sk)
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
ADVOKATAS
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir GINTARAS P. ČEPČNAS
prieinamais
nuošimčiais. 6436 S. Pulaski Rd, Chicago. IL 60629
Kreipkitės į Mutual Federal (1/2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
- Tel.: 773-582-4500
Savings, 2212 West Cermak
14325
S. Bell Rd., Lockport, IL60441
Road. Tel. (312) 847-7747.
Tel. 708-301-4866
(sk)
Valandos pagal susitarimą

x Pats pigiausias telefo
ninis rysis su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBERLINK. Minutė į Lietuvą tik
62 centai kada beskambintumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų.
Informacija lietuviškai 708786-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio imtinai nuo 4
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLINK
(sk)

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seiud 9 v r iki 1 vai. p p
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
Skersai gatvės nuo „Draugo")
TeL: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

