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Tarptautinės organizacijos
susirūpinę nacionalinės
neapykantos apraiškomis
Lietuvoje
Vilnius, rugpjūčio 15 d.
(BNS) — New Yorke įsikūrusi
tarptautinė organizacija, ste
binti antisemitizmo apraiškas
pasaulyje — Antidefamation
League (ADL) susirūpinusi
nacionalinės neapykantos ap
raiškomis Lietuvoje, pareiškė
Lietuvoje viešintis ADL orga
nizacijos vadovas Abraham
Foxman.
J Lietuvą atvykome, jausda
mi sieloje skausmą ir tikė
damiesi geros valios", sakė A.
Foxman. Jis pažymėjo, kad
siekia gerinti lietuvių ir žydų
tautų bei tarpvalstybinius Iz
raelio ir Lietuvos santykius.
„Jie rūpi ne tik žydams, bet
ir aukščiausioms JAV valdžios
sferoms", pabrėžė A. Foxman.
Tuo tikslu ADL delegacijos
nariai susitiks su Lietuvos
žydų bendruomenės atstovais,
oficialiais valdžios pareigu-

nais.
Penktadienį ADL delegaciją
priėmė Lietuvos prezidento
patarėjas, santykių su Izra
eliu ir žydų tauta valstybinės
komisijos vadovas Neris Ger
manas. Šeštadienį numatytas
pokalbis su Seimo pirmininku
Vytautu Landsbergiu.
Delegacijos vadovas infor
mavo, kad artimiausiu metu
lyga įsteigs savo atstovybę
Vienoje, kurios veikla apims
Vidurio ir Rytų Europos val
stybes.
Antidefamation League leidžia
metraštį „ADL Annual Report* ir laikraštį „ADL on the
Frontline", rašančius apie an
tisemitizmo ir kitokias tautų
nesantaikos apraiškas bei
kovą su jomis, stebi teismo
procesus, kuriose svarstomos
holokausto vykdytojų, rasizmo
kurstytojų bylos.

Nevyriausybinės Lietuvos
organizacijos norėtų vystyti
demokratiją
Vilnius, rugpjūčio 14 d.
(BNS) — 90 nevyriausybinių
Lietuvos organizacijų sieks
gauti JAV Tarptautinės plė
tros agentūros (USATD) finan
sinę paramą.
Tiek paraiškų gavo šios
agentūros atstovas Lietuvoje
JAV Baltįjos fondas.
Finansinę paramą gaus 1012 organizacijų, pateikusių ge
riausius projektus, kaip daryti
įtaką įstatymų leidybai de
mokratijos plėtros, gamtosau
gos, laisvosios rinkos ir socia
lines saugos srityse.
Kol kas atrenkamos tik or
ganizacijos, kurios dalyvaus
kitame konkurso etape su
savo projektais.
Daugiausiai organizacijų —
31 — išreiškė norą įtakoti
įstatymų leidybą demokratijos
srityje. Tokius projektus nori

rengti Žmogaus teisių centras,
Lietuvos moterų lyga, Miški
ninkų sąjunga bei kitos orga
nizacijos.
Socialinės saugos srityje
projektus ketina pateikti 29,
ekologijos — 17, Lusvosios rin
kos — 13 nevyriausybinių Lie
tuvos organizacijų.
Pasak Baltijos fondo pro-'
gramų vadovės Birutės Vove
rienės, Konsultacinė patarėjų
grupė paramai gauti stengsis
atrinkti tokias organizacijas,
kurios dabar neturi nuolatinio
finansavimo.
Tokią pinigų sumą gaus
konkurse laimėjusios organi
zacijos, dar nežinoma. Anks
čiau JAV Tarptautinės plėtros
agentūra (USATD) projektams
rengti skirdavo nuo 4,000 iki
96,000 litų.

Pasaulio

naujienos

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

1950 m. Lietuvių Bendruomenės Vokietijoje pastangomis įkurtos Vasario 16-osios gimnazijos tikslas buvo
„išugdyti krikščioniškos doroves, stipraus bodo, gražaus elgesio, fiziškai sveikus, sąmoningus lietuvius ir lietu
vaite* ir parengti juos studijoms aukštosiose ir specialiose mokyklose bei veiklai lietuviškoj visuomenėj*. Šios
nuostatos nepakito ir daugiau kaip po 40 metų. Šiemet gimnaziją baigė didžiausia mokyklos istorijoje laida, ku
rioje — moksleiviai iš Lietuvos, Šiaurės bei Pietų Amerikos, Vokietijos.
M . Šmitienės nuotr.: Vasario 16-osios gimnazijos šių metų absolventai.

Lietuvoje — kariniai mokymai
„Gintarinė viltis *97"
Vilnius, rugpjūčio 12 d.
(BNS) — Jonavos rajone Ruk
loje sekmadienį prasidės ben
dri Lietuvos, Danijos ir Lenki
jos kariniai mokymai „Ginta
rinė viltis *97".
Jiems vadovausiantis laiki
nai gynybos štabo viršininko
pareigas einantis Vytautas
Lukavičius antradienį spau
dos konferencijoje sakė, kad
pratybos rengiamos jau trečią
kartą ir pagrindinis jų tikslas
— paruošti karius taikos pa
laikymo operacijoms, išmokyti
vykdyti operacijas ypatingose
situacijose, tobulinti karių pa
siruošimą.
Lietuvai pratybose atsto
vaus 2 kariuomenės būriai,
Lenkijai ir Danijai — po vie
ną.
Aktyvioji mokymų fazė pra
sidės rugpjūčio 20-ąją, kai ka-

riai turės malšinti įsivaiz
duojamą konfliktą. Mokymų
legenda sukurta istoriniu pa
grindu, tačiau visi geografi
niai pavadinimai yra išgalvoti.
V. Lukavičius žurnalistams
pasakojo, kad legendoje numa
tyta, jog didelė valstybė skyla
į kelias dalis, kurios tarpusa
vyje konfliktuoja. Pasaulio
bendrijos nusiųsti taikos pa
laikymo būriai konfliktą ap

malšina, tačiau vėliau jis vėl
atsinaujina ir kariai, esantys
toje teritorijoje, turi imtis ati
tinkamų veiksmų.
Pasak mokymų vadovo,
pratybose kariai taip pat pri
valės teikti pirmąją medicini
nę pagalbą. Vadovaujama ma
nevrams bus anglų kalba.
„Gintarinę viltį *97" stebės
specialistai iš Latvijos, Esti
jos, Vokietijos bei Raudonojo
Kryžiaus atstovai. Kiekviena
valstybė naudosis savo ryšio
priemonėmis ir ginklais.

,Mažeikių naftos" privatizavimo
patarėjų konkurse dalyvaus
užsienio specialistai

Vilnius, rugpjūčio 12 d.
(BNS) — Europos reikalų mi
nisterija išsiuntė 20 kvietimų
galimam AB „Mažeikių nafta"
privatizavimo patarėjui iš
rinkti.
Dalyvauti patarėjo kon
kurse pakviesti „Deutsche
A. Butkevičiui
Morgan Grenfell", „Dresdner
Kleinvvort Benson", UBS Ltd.,
pranašaujama
„N. M. Rothschilds & Sons",
„politinė mirtis 1»
„Robert Fleming", „JP Mor
gan", „Citiban,, NA", "Merill
Vilnius, rugpjūčio 15 d. Lynch", .Lehman Brothers",
Vilnius, rugpjūčio 15 d. baudžiamoji byla. Byla buvo (Elta) — Seimo liberalių re „SBC Warburg", „Natvvest",
(BNS) — Seimo Centro są iškelta dėl machinacijų, Lietu formų frakcijos seniūnas Alvy „Paribas Banąue", „Societe
jungos frakcija penktadienį vos firmai „Dega" sudarant su das Medalinskas mano, jog, jei Generale", „Banąue Nationale
nutarė pritarti baudžiamosios amerikiečiais degalų pirkimo pasitvirtins generalinio proku de Pariš", ..Bankers Trust In
bylos iškėlimui parlamentarui sandėrį- Generalinio prokuro roro Kazio Pėdnyčios parla ternational".
„Creditanstalt
Audriui Butkevičiui ir laikinai ro Kazio Pėdnyčios teigimu, iš mentarui Audriui Butkevičiui Investment Bank", „Lazard
sustabdė jo įgaliojimus frakci viso A. Butkevičius turėjo gau keliami katinimai, tai neabe Freres et Compagnie", „Coojoje. Seimo narys įtariamas ti 300,000 dolerių.
jotinai reikš šio Seimo nario pers & Lybrand", „Price Wapasikėsinimu sukčiauti stam
Pasak Centro frakcijos se politinę mirtį.
terhouse" bei „Curtis, Mallet biu mastu.
„Aš nematau galimybių Prevost, Colt & Mosle" konsul
niūno, A. Butkevičiaus įgalio
Frakcijos seniūnas Egidijus jimai frakcijoje sustabdyti jo šiam politikui išsipainioti iš tantai.
Bičkauskas sakė, kad, sie paties prašymu, kol teisiškai kaltinimų, kurie j a m pateik
Viešo konkurso komisija
kiant objektyvaus bylos tyri bus įvertinti jam pateikti kal ti", sakė Alvydas Medalinskas.
mo, taip pat pritarta Seimo tinimai. Frakcijos posėdyje J i s mano, kad Audrius Butke energetikos įmonėms privati
parlamentinės komisijos suda taip pat dalyvavo Generalinis vičius, teigdamas, jog pra zuoti antradienį apsvarstė
rymui.
prokuroras K. Pėdnyčia ir par laimėjimo atveju jis nieko ne „Mažeikių nafta" privatizavi
praras, sako netiesą. „Bet ku mo patarėjo darbų apimtį,
Jis pažymėjo, kad tai ne lamentaras A. Butkevičius.
reiškia, jog centristai kaltina
Centro frakcijoje yra 15 na rioje valstybėje už tokius poel konkurso vertinimo kriterijus
A. Butkevičių. 3yloje yra la rių ir, E. Bičkausko nuomone, gius politikas yra baudžiamas bei jo vykdymo tvarką.
bai daug neaiškumų, kuriuos pirmadienį vyksiančiame neei politine mirtimi", teigė jis.
Nuspręsta konkursą pra
Alvydas Medalinskas sua dėti nuo galimų patarėjų ap
reikia išsiaiškinti", sakė E. liniame Seimo posėdyje jie
Bičkauskas. Jo nuomone, bau balsuos vienbalsiai už A. But bejojo kaltinamo parlamenta klausos. Pagrindinės užduotys
džiamosios bylos iškėlimas ir kevičiaus neliečiamumo statu ro pareiškimais, esą tai buvusi patarėjui — atlikti AB „Ma
parengtinio tardymo atlikimas so panaikinimą. Įstatymai nu Valstybės saugumo departa žeikių nafta" auditą, parengti
būtinas tam, kad galima būtų mato, kad už tai turi pa mento surengta provokacija. akcijų
pardavimo sutartį,
oficialiai patvirtinti arba pa sisakyti daugiau kaip pusė „Faktas lieka faktu, pinigai įvertinti investuotojų patiki
neigti kaltinimus.
buvo paimti", sakė jis.
Seimo narių.
mumą ir pradėti derėtis.
Liberalių reformų frakci
Seimo narys A. Butkevičius
36 metų A. Butkevičius yra
Pasiūlymu dalyvauti naftos
buvo prokuratūros sulaikytas nepartinis ir priklauso Seimo jos vadovas spėliojo, kad, jei
įmonės
išvalstybinimo kon
antradienį Vilniuje, JDrau- Centro sąjungos frakcijai, dir tyrimas vyks ryžtingai, Aud
kurse
laukiama
iki rugsėjo 12
gystės" viešbutyje su 15,000 ba Teisės ir teisėtvarkos komi rius Butkevičius gali imti pa
dienos.
dolerių. Prokuratūra įtaria, tete. Nuo nepriklausomybės sakoti ir kitus faktus, susiju
..Mažeikų* nafta" akcinis
kad parlamentaras pinigus atkūrimo 1990 iki 1992-ųju sius su „politinėm jėgom, ku
gavo už pažadėtą tarpininka lapkričio vadovavo Lietuvos rios dabartinėje situacijoje jo kapitalas — '34.6 mln. litų. Iš
vimą, kad būtų nutraukta Krašto apsaugos ministerija'. nepalaiko".
jo 90.54 proc akcijų priklauso

Centristai pritarė
baudžiamosios bylos kėlimui
A. Butkevičiui
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Šveicarijoje vykusios penkių dienų derybos dėl Kipro su
vienijimo penktadienį baigėsi be rezultatų po to, kai šios salos
turkų vadovas Rauf Denktash neatsisakė savo prieštaravimų
dėl galimo Kipro stojimo į Europos Sąjungą (ES). Susitikime
tarp R. Denktash ir Kipro graikų vadovo Glafcos Clerides iš
bristi iš aklavietės nepavyko. R. Denktash dėl krizės kaltino
ES, kuri nutarė pradėti derybas su Kipro graikų vyriausybe
dėl galimo šios salos priėmimo. „Jeigu ES vertina Kipro grai
kus kaip Kiprą, tuomet kokia nauda iš derybų", sakė žurnalis
tams turkų vadovas. Pasak AP, atsiskyrusią Kipro turkų vals
tybę pripažįsta tik Turkija, tuo tarpu graikų vyriausybė yra
pripažinta tarptautiniu mastu.
Tokyo. Japonija penktadienį pažymėjo savo kapituliacijos II
pasauliniame kare 52-ąsias metines dviem visiškai priešingo
mis ceremonijomis, kurių vieną organizavo atgailaujanti vy
riausybė, o kitą — dešinieji nacionalistai. Imperatorius Akihito vedė ceremoniją Budokan salėje, kurios siena buvo išpuošta
geltonomis chrizantemomis, iškilmingoje kalboje pareiškęs, jog
jaučia „gilų liūdesį" dėl kare prarastų gyvybių. Visiškai kito
kios iškilmės vyko prie netoliese esančios Jasukun šventovės,
kur per karą buvo didelis militarizmo centras, kuris skirtas
Japonijos žuvusiesiems. Ši vieta ypač prieštaringa, nes joje pa
gerbti ir mirtimi nubausti karo nusikaltėliai. Čia esančiame
karo muziejuje eksponuojamas kamikadzės lėktuvas. Panktadienį čia mitingavo veteranai ir dešinieji nacionalistai, kurie
ragino paskelbti Jasukun valstybiniu paminklu, nors to nelei
do JAV okupacinės pajėgos, todėl ji laikoma privačiu religiniu
objektu.
Maskva. Karinė reforma kelia grėsmę valstybės saugumui,
ją vykdydama Rusija gali visiškai prarasti savo gynybinę galią,
penktadienį spaudos konferencijoje Maskvoje pareiškė komu
nistų vadas Genadij Ziuganov. „Bendrosios paskirties kariuo
menė jau iš esmės likviduota, liko tik branduolinis 'skėtis' ",
sakė G. Ziuganov. Anot jo, karininkų protestas prieš armijoje
susidariusią sunkią ekonominę padėtį turi pasireikšti ne pa
dažnėjusiomis savižudybėmis, o vienijantis į karininkų susirin
kimus, kurie parengtų reikalavimus valdžiai.
Bona. Vokietijos finansų ministras Theo Waigel interviu
dienraščiui „Bild" pareiškė, kad rekordinį bedarbių skaičių val
stybėje iš dalies sąlygoja užsienio imigrantai. Waigel sake, kad
Vokietija turi būti ryžtingesnė tiek išsiųsdama nelegaliai gyve
nančius užsieniečius namo, tiek nustatydama imigracijos skai
čiaus ribas tais atvejais, kai tai galima padaryti ir kai toks ri
bojimas pateisinamas. Ministras sakė, kad valstybėms, kurios
atsisakytų priimti iš Vokietijos išsiųstus savo piliečius, Bona
turėtų nutraukti pagalbos vystymuisi programas.
Tokyo. JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Bill Richardson penktadienį pareiškė, kad Šiaurės Korėjoje gilėja maisto
krizė, tačiau Vašingtonas neturi įrodymų, kurie padėtų paneig
ti pranešimus, jog Pyongyang skiria tarptautinę pagalbą vals
tybės kariuomenei. Jis sakė, kad JAV yra ir toliau pasiruošu
sios atsiliepti į Šiaurės Korėjos maisto pagalbos prašymus.

valstybei.
Naftos produktų perdirbi
mo bendrovė per pirmąjį metų
pusmetį gavo 18.2 mln. litų
grynojo pelno. Šiemet įmonė
Maskva. Rusijos karinės kosmoso pajėgos penktadienį iš
planuoja perdirbti 6 mln. tonų
Baikonūro kosmodromo paleido į orbitą aplink Žemę karinį pa
naftos.
lydovą „Kosmos-2345". Tai — 3075-asis kosminis aparatas, pa
* Lenkijos pasienio pa leistas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje, ir 285-asis paly
reigūnai vėl grąžino į Lietuvą dovas, išvestas į orbitą nešančiąją raketą „Proton".
Bialska-Biala. Buvęs Lenkijos prezidentas Lech VValęsa po
nelegalių migrantų grupę —
rugsėjo
mėnesio visuotinių rinkimų planuoja suformuoti parti
jau antrą šią savaitę.
ją,
kuri
nebus susijusi su „Solidarumo" rinkimų akcija, tačiau
Ketvirtadienį popiet lenkai
nebus
jai
priešiška. Jis pareiškė, kad jo partija daug tikisi iš iš
Lietuvos pasieniečiams per
davė 24 nelegalius migrantus. silavinusių jaunuolių ir neprisileis „politiškai mirusių" asme
Į Lietuvą grąžinti 10 Vietna nybių. L. Walęsa teigė, kad jo partija bus krikščioniškos pa
mo, po 7 Kinijos ir Afganista kraipos ir išugdys daug naujų rėmėjų.
Groznas. Maskvoje įvyksiančiose derybose su Rusijos prezi
no piliečius.
Kalvarijos pasienio poste an dentu Čečėnijos vadovas Aslan Maschadov ketina ginti respub
tradienio ryte į Lietuvą grą likos nepriklausomybę. „Mūsų nuostata visiems gerai žinoma,
žinti 60 nelegalių migrantų. mes jos neslepiame. Ji grindžiama tuo, jog čečėnų tauta nusi
Bangladesho ir Sri Lankos pi pelnė būti laisva", sakė A. Maschadov. pridurdamas, kad „nė
liečiai buvo sulaikyti, kai pir viena pasaulio valstybė ateityje neturėtų teisės nebaudžiama
madienio naktį bandė nelega žudyti čečėnų tautą". Čečėnijos prezidentas teigė, kad .jokios
liai kirsti Lietuvos ir Lenkijos pagalbos iš Rusijos nesitiki ir žino. kad visas vidaus problemas
teks išspręsti patiems". Tačiau jis neketina atsisakyti reikala
sieną.
vimo
apmokėti valstybei padarytą žalą.
Sulaikytieji bus įkurdinti
perpildytame Pabradės užsie
Kuala Lumpur. Užsienio kariuomenė Bosnijoje bus reika
niečių registravimo centre.
linga ir po 1998 metais numatyto jos išvedimo termino, trečia
Penktadienį centre gyveno dienį pareiškė Bosnijos ministrų tarybos pirmininkas Boro Ba
813 ekonominių bėglių iš sic. Tiek jis, tiek kitas ministrų tarybos pirmininkas Hari Silaskurstančių Azijos valstybių. djžič pritarė JAV specialiojo pasiuntinio Bosnijoje Richard HolCentro direktoriaus pavaduo brook diplomatiniams veiksmams.
tojas Rimantas Markauskas
sakė, kad artimiausiu metu į
KALENDORIUS
* Antradienį Lietuvos
Pabradę bus atvežta dar 116
banke
vykusiame
aukcione
nelegalų.
Rugpjūčio 16 d.: Šv. Stepo
pusės metų trukmės Vyriau
* Per septynis šių metų sybės vertybinių
popierių nas. Vengrijos karalius (969mėnesius įvairių Lietuvos (VVP) emisijos paklausa be 1038 m.); Rokas, Šarūne, Gra
kelių remontui ir priežiūros veik tris kartus viršijo pasiū silda. Alvitą.
darbams išleista daugiau kaip tą. Prekiauta 30 mln. litų
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas
200 mln. litų. Tai sudaro apie apimties W P Patenkinus vi
'Jacintas. Jackus), Laisvydas.
pusę šiais metais numatytos sus nekonkurentinius pasiū
tokiems tikslams skirtų lėšų lymus, buvo parduota obliga
Rugpjūčio 18 d.: Šv Joana
sumos. Didžiausios kelininkų cijų už 26 mln. 38.000 litu Praciška de Chantal. Vijėgos dabar sukauptos auto Parduotoji VVP emisija bus iš zitiečių vienuolijos steigėja
magistralės „VTA Baltica" pirkta kitų metų vasario 6 (1572-1641); Agapitas, Elena.
dieną.
Kauno-Marijampolės ruože.
Ale. Mantautas.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 16 d.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnwood Ave.
Arlington Heights, E- 60004

VISI ŽINOM, BET KARTAIS
UŽMIRŠTAM
Dovana! Buvo mūsų antrieji
metai Amerikoje. Buvome lai
mingi turėdami pastogę, ką
valgyti, kuo apsirengti. Abu
tėveliai dirbo — mama dieno
mis, tėvelis naktimis — o se
nelė prižiūrėjo mano naujagi
mę sesutę ir mane. Tais lai
kais ypatingų dovanų negau
davom, bet ir nelaukdavau —
saldus pyragas buvo „šventine
dovana". Galima įsivaizduoti
kokia reikšminga buvo tėvelio
dovana duota man gimtadie
nio proga — plonas, auksiniai
blizgantis parkeris. O, kaip aš
juo džiaugiausi! Pasikišusi po
pagalve miegojau su juo. Tė
velis
man suteikė
tiek
džiaugsmo su ta dovana, kad
aš savo džiaugsmu norėjau pa
sidalinti su kitais.
Nusinešiau į mokyklą paro
dyti klasės draugams. Mano
anglų kalba, nors nebuvo
vienžodė, tačiau dar menka.
Vieną, kitą žodį mokėjau, bet
aiškiai susikalbėti buvo sun
ku, todėl man nesisekė, išaiš
kinti mokytojai, kad Jane pa
sisavino tėvelio man dovanotą
parkerį. Tokiu būdu netekau
man brangios dovanos ir šian
dien, arti penkiasdešimt metų
po įvykio, prisimenu širdgėlą,

bet dar aiškiau prisimenu tė
velio
dovanos
suteiktą
džiaugsmą.
Taigi, dovana! Kas ji yra?
Kokiomis progomis gauname
dovanas? Kas mums jas duo
da? Kaip elgiamės su dovano
mis, kurias vertinam? Kurių
nevertinam? Dovana, ar ji
būtų materialinė/medžiaginė
ar dvasinė/moralinė, yra ma
lonė. Malonė, kurią mums su
teikia mama. tėtis, sesuo, bro
lis, artimas draugas, pažįsta
mas, ar kiti. Jie" mums sutei
kia tas malones ypatingomis
progomis — gimtadieniams,
šventėms, sukaktuvėms, ir pa
našiai. Jei mes tas dovanas
vertiname, jas naudojame, tai
jas saugome nuo kokio blogio.
Jeigu mes jų nevertinam, .už
mirštam, kad gavome, pa
mirštame kur padėjome, jas
prarandame...
Tačiau, pačios brangiausios
dovanos yra tos, kurias mums
suteikia mūsų Sutvėrėjas. Tos
gamtinės ir antgamtinės dova
nos — gyvybė, gyvenimas, sie
la, kūnas, intelektas, jausmai,
visuomenė/žmonija,
padaro
mus dvasiniais, fiziniais, pro
taujančiais, emociniais ir so
cialiniais sutvėrimais. Dievo

ATSILIEPIA „ŠATRIJIEČIAT
Į redaktorės kvietimą siųsti
žinutes apie žinomus/žinomas
„Šatrijietes/čius" atsiliepė Fe
liksas Breimeris iš San Diego,
California, ir Audronė Stakytė
Užgirienė iš Highland Park,
Illinois.
Feliksas Breimeris rašo:
„Labai apsidžiaugiau per
skaitęs 'Šatrijai' 70 metų. Juk
tai pavadinimas, su kuriuo
mane sieja 67-rių ^taip, šešias
dešimt septynerių!) metų lai
kotarpis. Taip, 1930 — Vytau
to Didžiojo metais įstojau į
'Šatriją', nes tikėjausi, kad ši
meno draugija — 'kaip ji tada
vadinosi) bus gera dirva plėsti
mano literatūrinius gabumus.
Savo pirmuosius plunksnos
bandymus buvau parodęs kan.
Juozui Tumui-Vaižgantui, su
kuriuo mūsų šeimą siejo sena

draugystė, ir savo vėlyvesniam kaimynui Petrui Vaičiū
nui. Pastarasis skatino mane
ugdyti poetinį talentą.
1931 metais, 'Šatrijai' pirmi
ninkavęs mūsų būsimasis ta
lentingas filosofas Antanas
Maceina išvyko studijų į
užsienį. Pirmininku buvo iš
rinktas žinomas etnologas
Juozas Lingis (dabar gyvenąs
Švedijoje), vicepirmininko pa
reigos buvo patikėtos man,
sekretorės Magdalenai Myko
laitytei, mūsų garsaus poeto
prof. Vinco Mykolaičio sese
riai.
Naujai valdybai kilo nauja
netikėta mintis — išvesti
Šatriją' daugiau į viešumą,
taip, kad apie ją būtų galima
ne vien girdėti, bet, kad ir jos
vėliava rikiuotųsi eisenose ar

Feliksas Brpimeri*, 1931 m buvęs „Šatrijos* vicepirmininkas, šiuo metu
(jw*»na S a n DIPĮJO. Jtalifornijoje.

Šią vasarą Dainavoje vykusios moksleivių ateitininkų stovyklos dalyvių
pasirašytą sveikinimą Nepaprastajai Ateitininkų Konferencijai Palan
goje, laiko MAS stovyklos vadoves, MAS CV narte Birutė Bubliene, dr.
Gailutė Černiauskaitė ir Vija Bublytė.

supratimas kas yra tuščia, kas
klaida. Šitokiame pažinime ir
glūdi sugebėjimas atleisti sau
ir kitam už klaidas. Pagarba...
gerbti ir tarnauti Dievui, kaip
žmonyos ir visatos Tėvui ir
Kristui, kaip žmonijos broliui.
Dievo baimingumas... tai ne.
kad Dievo bįjotume, bet kad
gerbdami Dievą nenorėtume
jo užgauti, kad gerbdami Die
vą mylėtume Jį visa savo es
me.
Jeigu mes tikime, kad Die
vas mus apdovanojo šiomis
šventosios dvasios dovanomis,
mes jas ne tik priimsime, bet
ir naudosime taip, kaip gra
žiausias ir vertingiausias, do
vanas, kurias gavome iš tėvų
ar draugų. To parkerio seniai
neturiu, bet ta nuotaika, su
kuria jis man sunkiose sąly
gose buvo tėvelio dovanotas,
manęs niekados neapleis.
Šventos dvasios dovanos tam
pa netektim tik tada, kai mes
jas nepriimame ir nenaudo
jame. Tačiau jos mūsų visados
laukia — ar mes jas vertinda
mi jomis naudosimės ar atme
sim, priklauso grynai nuo
mūsų.
Tikros neišdilstamos ver
tybės ne daiktuose, ne egois
tinėje atpildoje, bet dvasinėje
nuotaikoje, moraliniame nusi
teikime, gyvenime. Naudoda
mi šventosios dvasios dova
nas, ugdom jas savyje, siek
dami tapti tokiais asmenimis,
kokiais Kristus kviečia mus
būti. Savo dėkingume už gyvy
bę, padovanojam mūsų Su
tvėrėjui mūsų pačių nuoširdų,
atvirą, Kristų sekantį gyve
nimą. Kad mūsų gyvenimo
sunkumai, kaip austrės perla
mutras apdengiantis erzinantį
smėlio grūdelį, apdengtų ir
mus erzinančius sunkumus
išauginant dailų ir vertingą
perlą. Kviečiu ateitininkus
tapti Kristaus ir tautos per
lais!
Laima Šalčiuvienė
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JOKŠA
sutvėrimais! O būdami Dievo galiu kaltinti, savo pavaldi
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
6441 S. PutSSM Rd., Chicago, H.
sutvėrimais esame taip pat Jo nius, arba galiu pats imtis at
7Z71 S. Hartorn. Bfttgeviev/. IL 6 0 * 5 6
Raz. 706422-7607
apdovanoti laisva valia ir sakomybe. Marina, norėdama
Tat 706 694 0400
Kab. 776662-0221
iškilti savo bendrovėje gali
Valandos pagal susitarimą
samprotavimu.
Valandos susitarus
Laisva valia gali gyvuoti tik- sąžiningai dirbti, arba gali
tai sąmoningame gyvenime. O savo garbei savintis kitų idėDALIA A. CEPELĖ. D.D.S.
DR. LEONAS SEIBUTIS
DANTŲ GYDYTOJA
INKSTUI. PŪSLES IR PROSTATOS
sąmoningas gyvenimas yra jas, planus, strategijas. Sąmo
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
7916 W. 171 St
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6132 S Kedtie Av.
TMay Park, IL 60477
sprendimas,
apgalvotai
pak
Vai.:
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v.p.p.
ir
ketvd.
2-5
v.p.p.
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706-614-8871
Sėsta pagal susitarimą principus, pagal pasisavintas reiptas elgesys yra laisvos va
Valandos pagal susitarimą
Kabineto M. 773-776-2880
gyvenimo taisykles. Sąmonin lios reiškinys.
gas gyvenimas nepasiduoda Kartais pamirštame, kad
DR. DALIA JODWAUS
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJA
jausmams, aplinkai, drau esame apdovanoti Dievo ma
DANTŲ GYDYTOJAS
8800 HaMand A m , 8a*. 201
gams ar kitiems vien malė lonėmis, kad kiekviena diena
gerves nuo Good Samaritan
21470 S. Mato 3 t
numų ar daiktų siekiantiems pasisavinimo iš mūsų laukia
Daamem Grove, IL 80616
MattMOn, IL 60446
TsL 630460*113
troškimams, kurie norėtų vai- šventosios dvasios dovanų. IšTai. 708-748-0033
Valandos susitarus
Valandos pagal susitarimą
dyti ar pavergti mūsų valią.
mintis, supratimas, apgalvojiSąmoningumas lengvai su- mas, atsparumas arba narsuDFL EUGUUS LEUS
DR. KENNETH J. YERKES
prantama sąvoka. Jeigu Zeno- mas, pažinimas, pagarba ir
AKIL) LIGOS IR CHIRURGIJA
DR.BOBDOKHANCHI
nas piktai pastūmė Žilviną Dievo baimingumas. Išmintis
1192 Ws»wSL, Lament IL 60439
Dantų gydytojai
mokyklos aikštelėje, Žilvinas spręsti pagal principus, savo
Pensininkams nuolaida
TsL 816-723-1664
gali stumti atgal, arba gali. tikėjimo principus. Suprati4007 W. S* St., CMoago, IL
78O0W.Coa»gaDr.
Tat. 773-786 1686
pasitraukti. Jeigu Morta savo mas... spręsti* atvirai, nuoPato* Hetghas, i . 60463.
4707 s. OHben, La Oranes, IL
TsL 706*81-0010
draugei Agotai pasigyrė, kad širdžiai su tikru savęs pažiTel. 708 — 4487
gavo naują dviratį. Agota gali nimu ir pagal Kristaus mokySTOVYKLOS
DR.E.DECKYS
VIDAS J. NEMICKAS, MD.
džiaugtis drauge su Morta, mus. Apgalvojamas... rinktis
" GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
DAINAVOJE
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
arba gali lyginti savo dviratį antgamtinius principus, Kris7722 S. Kezie Ave.
Rugpjūčio 10 • 17 d. —
Kab. 773-736-4477
su jos ir teigti kokiomis ypa- tų, kuris yra tikroji Tiesa. AtRaz. 708-246-0067 arba 706-24SS661
Chicago, IL 60652
Studentų studijų savaitė
6449 S. PutaaM Road
tybėmis jis geresnis. Jei per sparumas, narsumas... gyvenKab. tel. 773-471-3300
Rugpjūčio 17 - 24 d. Valandos pagal susitarimą
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DR. DANA M. SAUKUS
EDMUNDAS VttJNAS, U.D..3.C.
Rugpjūčio 29 • rugsėjo 1
•
užduotis ir tuos sunkumus
Dantų gydytoja
Specialybė • Vidaus ligų gydytojas
d. — Ateitininkų studijų sa
Kalbame lietuviškai
625 S. Mamhaim Rd.
iškilminguose
minėjimuose ištesėti Dievo garbei. Paži8187 S. Aichsr Ava. (prta Ausin)
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drauge su kitomis.
nimas... samprotavimas pa- vaitgalis
Tai. 773486-7756
Tat 706-344-1804
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27
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Dainavos
L. S. straipsnelyje "Šatrijos' grįstas praeities patirtimis,
Valandos pagal susitarimą
Valančios pagal susitarimą.
metinė
šventė
ir
šimtininkų
vėliava aprašyta teisingai, bet
, ,, .
suvažiavimas
nedaug kas žino kad ji mums
DR. PETRAS KJSIEUUS
DR. ALGIS PAULIUS
Dėl tikslesnės informacijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kainavo arti 800 litų! Ir be STUDIJŲ DIENOS
ORTOPEDINĖS
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prašoma kreiptis į Dainavos
T a t 708-662-4158 atsakomas 24 vai
veik visą tą sumą sukalėdo
CHIRURGIJA
1443 S. 8 0 t i Ave., Ctoero
Šių metų Studijų dienos
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mininkė, Lietuvos lenkė, bet mi visi ateitininkai bei jų
Tai. 7064236114
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Tat 773-436-7700
Valandos pagal susitarimą
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Board Certrfied, Internal Medicine
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Valandos pagal susitarimą
Valandos jūsų patogumui
visą šimtinę.
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3 fl South
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UNAS SIDRYS, M.D.
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sudėtyje matysime naujų jau
EUOENE C. DECKER, DDS, P.C.
4149 W. 63rd. St
Atrodo, kad dabar iš mūsų nų veidų bei mums pažįstamų
4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL
TsL
773-736-7709
DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS
veteranų tik vienas kitas prelegentų. Jaunųjų kalbėtojų
Pirmas apyl. su Northv/estern un-to
OANTŲGYDYTOJA
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
bebusime gyvi. Iš mano laikų gretose bus jauna doktorantė
ARAS2UOBA.M.D.
už prieinamą kainą. Pacientai
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Tai.706-422-8260
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rokai papildyta) 1977 metais. kun. Kęstutis Trimakas, dr.
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Valandos pagal susitarimą
TsL 773464-2123
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Pagarbiai, cago, IL 60629; tai. 773-776706-349-6100
Valandos pagal susitarimą
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Poilsinga, bet rimta, nuotai
ka dvelkia šio sekmadienio
skaitiniuose. Poilsinga, nes
esame kviečiami išsitiesti prie
vaišių stalo (pirmame šimt
mety nebuvo kėdžių; žmonės,
sėdėdami ant grindų, išsities
davo prie vaišių stalo); rimta
dėl Jėzaus žodžių: „Jei neval
gysite Žmogaus Sūnaus kūno
ir negersite jo kraujo, ne
turėsite savyje gyvyvės".
Poilsinga nuotaika kyla ir
pirmame skaitiny iš Patarlių
knygos (Pat 9:1-6), nes jos
pamokymai nėra sudėtingi ar
ba tik išrinktiesiems. Kaip gir
dime skaitiny, Išmintis išsiun
čia savo tarnaites į miestą,
kviesti visus žmones į jos pa
ruoštą puotą. Norint jos puo
toje dalyvauti, tereikia tik
nuolankumo ir geros valios.
Tai nedideli reikalavimai: „Pa
meskit paikystę, tada jūs gy
vensit, [stokit į proto ir nuovo
kos kelią" (kun. Rubšio nau
jame .vertime: „Atsisakykite
nesubrendimo, kad gyventu
mėte ir eitumėte suvokimo ke
liu"). Tai švelnus, nebauginan
tis kvietimas, primenantis
mums mylinčių tėvų arba ge
rų mokytojų skatinimus.
Evangelijoje (Jono 6:51-59),
kurioje Jėzus sako, kad jis yra
gyvenimo duona, atrodo, kad
jis aiškiai kalba apie Eucha
ristiją, tačiau jis kalba ne vien
apie Eucharistiją — jo kūno
duoną, kurią priimame Mišių
metu.
Prisiminkime, kad
„priimti Jėzų" — tai ne vien jo
kūną valgyti, bet pirmiausia,
priimti visą jo mokymą, jo gy
venimo būdą: taip bendrauti
su žmonėmis ir Dievu, kaip jis
bendravo. Tada iš tikrųjų da
lyvaujame ir Jėzaus dieviškos
išminties puotoje.
Šio sekmadienio pirmasis
skaitinys yra Patarlių knygos
Įvado pabaiga. Kaip pastebi
šiuos skaitinius komentuojan
tis kun. Carroll Stuhlmueller,
kai Izraelio tautos svarbesnie
ji išminties raštai buvo su
rinkti į vieną rinkinį (vėliau
pavadintą Patarlių knyga),
jau sugrįžus iš tremties Babi
lonijoje (mžd. 4-me šimtmety
prieš Kristų), jų surinkėjas
parašė rinkiniui įvadą — šios
knygos 1-9 skyriai. Čia pa
minėdamas Izraelio pranašų
bei liturgines tradicijas, auto
rius netiesiogiai nurodo, kad
šių tradicijų viltys ir dvasin
gumas pasiekiami ne tik
kažkada ateity, bet šiandien,
klausant Išminties mokymų.
Kur pranašai grasino sunaiki
nimu ir žadėjo išganymą tik
tolimoje ateityje, Išmintis at
veria savo lobius ir ištiestomis
rankomis kviečia: „Ateikit ir
valgykit duoną nuo mano sta
lo, išgerkite vyno, kurį jums
su pilsčiau. Atsisakykite nesu
brendimo, kad gyventumėte".
Iš visų Šv. Rašto knygų, Pa
tarlių daro mažiausiai reikala
vimų, norint ją teisingai su
prasti. Nereikia žinoti nei
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Izraelio tautos istorijos, nei
Dovydo karališkųjų rūmų pa
pročių, nei Išganymo istorijos
— teologijos. Tereikia tik svei
ko proto, nuosaikumo, tiesu
mo, atvirumo, nuolankumo —
noro ko nors išmokti. Pvz.,
„Tingi ranka neša skurdą, o
darbščiųjų rankos praturtina"
(Pat 10:4), arba „Neapykanta
sukelia vaidus, o meilė už
dengia visas kaltes" (Pat
10:12). Tad ir tikėjimo svar
biausias reikalavimas yra au
tentiškas, tiesus žmogišku
mas. Ir tai yra Dievo dovana
kiekvienam, kas užauga svei
koje, mylinčioje šeimoje.
Antrasis skaitinys iš šv.
Pauliaus laiško Efeso tikintie
siems (Ef 5:15-20) yra paimtas
iš šv. Pauliaus pamokslų bei
laiškų glausto rinkinio. Jis yra
giliai teologiškas, net mistiš
kas savo įvadinėje giesmėje.
Bet paskutiniuosiuose savo
skyriuose jis tvirtai atsiremia
į Žemės planetą, kurioje visa
žmonija gyvena. Stengdama
sis būti prieinamas žmonėms
jų gyvenimo tikrovėje, šis laiš
kas mums gali atrodyti per
daug prisitaikėliškas, nes ne
kritikuoja vergystės instituci
jos (Ef 6:5-9) ir nesipriešina to
laikmečio visuomenės normai,
kad žmonos privalo būti pa
valdžios savo vyrams. Bet čia
reikia prisiminti, kad ir Va
karuose vergystė ar baudžiava
tebuvo oficialiai panaikinta
tik 19-ame amžiuje, o moterys
dar ir šiandien iš dalies nėra
laikomos lygiavertės vyrams
daugelyje pasaulio kultūrų.
Bet Paulius sugeba kelti visų
žmonių dvasią, net ir labai ne
tobulose visuomeninėse aplin
kybėse.

Bindokienė

Ne pavydėti,
o pasimokyti

Š.m. liepos pradžioje, PLB seimo Vilniuje metu, įvyko Lietuvos partizanų paminėjimas. Iškilmių metu kalba
partizanas Jonas Čeponis.

AŠAROS — NE LIUDININKAI
VYTAUTAS VOLERTAS

Viskas labai brangu, negali negrąžinamomis paskolomis
ma įpirkti — taip kalba ir de apiplėšiami bankai, kai iš
juoja Lietuvos žmonės. O tie Lenkijos atvežti kiaušiniai yra
dejuoją tėvai turi savus auto pigesni už vietinius, kai iš gu
mobilius ir jų devyniolikmetė • dės parduotas sviestas mažiau
duktė, VDU antro kurso stu kainuoja, kai sanatorijas vel
dentė, taip pat savu važinėja. tui užpildo sveiki piliečiai, net
Jos sesuo, trejais metais jau tie patys,kurie niekina jiems
nesnė, žiūri, kuris iš tėvų kelionlapius išduodančią val
nuveš į gimnaziją. Jei tai bus džią, — baisi padėtis.
menkesnio automobilio savi Labai skaudu. Bet Lietu
ninkas, ji išlips tolėliau nuo voje, kurioje nuo nepriklauso
mokyklos, kad nepastebėtų mybės pradžios matome tiek
draugai — kokia gražuolė, jei daug pažangos, šiandien su
ant pigių ratų sėdi...
priežastimi ir dažnai be jokios
Viskas nežmoniškai brangu, priežasties .girgžda didele da
bloga valdžia.
lis visuomenės. Jūs, sąjungi
Tai kodėl jau beveik suaugu ninkai, dėpėdistai, konserva
sią mergaitę tėvai veža į gim toriai, krikdemai, centristai,
naziją? Kodėl pati nenueina ar socdemai, jūs, visi kairieji ir
nenuvažiuoja autobusu?
dešinieji duokite man, val
Atsakymas rimtas: kartais katėlei, skanios duonos. Ei,
jaunas
mergaites,
vienas didelės ir mažos valdžios!
vaikščiojančias, gatvėje su Mums, savto sąžiningu darbu
griebia ir tada jų nematysi. ir rūpestėliu sotiems bei apsi
Gal Izraelyje paklius, į kur rengusiems- ir ratuotiems, ne
Amerika kasmet milijonus parūpinate brangesnio auto
atiduoda. Žinoma, paklius į mobilio! O tarnautojo alga? Su
Jo nurodymai, kaip ir Patar tam tikrus namus, nes žydai ja tik į Lenkiją ar Vengriją
lių knygos, nereikalauja dide krikščionių aukštoms tarny gali ekskursuoti, kitur neuž
lio mokslinio pasiruošimo: boms nepageidauja.
tenka litų..-. Ir mes, įvairūs
„Rūpestingai žiūrėkite kaip
O viešomis priemonėmis machinatoriai bei turto prie
jūs elgiatės: kad nebūtumėte
naudotis? Autobusais labai- vartautojai, i mafijos sūneliai,
tarytum neišmanėliai, bet
nepatogu — prisigrūda žmo posūniai ir? paprasti apgavi
kaip išmintingi... nepasigerkai, esame'gąsdinami ir gąs
kite vynu, kuriame slypi pasi nių, ypač nereikalingų pensi dinami teisėsaugos, nors jau ir
ninkų,
sunku
kvėpuoti.
Kur
leidimas, bet būkite pilni Dva
šiandien, -kai įvairiais kyšiais
sios. Kalbėkitės psalmių, him ten autobusu su seniais... Net atsipirkinėjame nuo kalėjimo,
ir
į
miesto
centrą,
į
parduo
nų, bei dvasinių giesmių žo
mums kainuoja didoką uždar
džiais... visuomet ir už viską tuves vykstama savomis prie bio dalį.
monėmis. Automobiliai palie
dėkodami Dievui".
kami aikštelėse, bet reikia
Kad mūsų pilka kasdienybė
sumokėti 3 litus. Labai bran Lietuvoje yra daug verkau
nušvistų dangiškais atšvai
jančių ir vyriausybę keikian
gu, bloga valdžia!
tais, Jėzus mums paliko dan
Valdžios padėtis Lietuvoje, čių. Jei nesiskųsi, nebūsi ma
giškąją savo Kūno duoną —
dingas. Tik maža šių rau
Eucharistiją, apie kurią dar jei pati negrobia ir stengiasi dančiųjų dalis yra tikri var
prieš
Kristų
psalmistas piliečiams tarnauti, yra nepa guoliai. Kas dirba ir stengiasi,
kalbėjo, prisimindamas dyku vydėtina. Lai būna seniūnija, tasai pats gyvena ir šeimą
moje Dievo duotą maną: „Jis miesto merija, sostinės aukš išlaiko. Sako: reikia mokėti už
įsakė aukštoms padangėms ir čiausioji galybė — jei nėra pi vandenį (šiltą ir šaltą), už
atidarė dangaus duris, — lijo liečių supratimo, nėra jokios elektrą, už šilumą, už kitus
ant jų maistui duodama ma valdžios galybės. Baisi padė patarnavimus. O kokiame
na, davė jiems duoną iš dan tis, kai graibstomos mergai krašte ir kas šitai gauna vel
gaus" (Ps 78:23-24). Dangus, tės, nežmoniškomis algomis ir tui? Ir duoną pirk, ir vištelės
kuris yra virš visos žemės,
kulšį, ir bulvę su morka, jei
išlijo visai žmonijai dangaus menėje ir žmonijoje. Ir tuomet
pats neišsiauginai. Pirk ir
duoną, jungdamas ją į vieną suprasti, kad Kristus iŠ tiesų
šeimą, kuri dalinasi viena, yra tų visų ryšių tikrasis lai pirk.
Dievo duodama duona. Tad kas ir centras, duodantis
Visų girtuoklėlių pilstuku
mūsų atsakomybė — pirmiau mums reikiamą išmintį ir dva aprūpinti nepajėgs jokia vy
siai suvokti ir gerbti visuome sinį pajėgumą teisingai gyven riausybė. Be to, ar tai vyriau
ninius ryšius, kurie mus riša ti.
sybės pareiga gyventojams py
mūsų šeimoje, vietinėje visuoAldona Zailakaitė ragus dalinti? Ar turi maisto

PALAIMINTASIS 4T
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)

Buvo žmonių žemų, viduti
Buvo ir drąsos,
išstačiusios jo gyvybe pavojun, nių ir aukštų, kurie Vilniuje
nepaisant vyskupo sufragano vyskupui Matulevičiui kas
ir kapitulos įspėjimų, bandžiu dien bėrė į jo širdį kartybių,
sių atkalbinėti nuo drąsaus bet kai juos ištiko nelaimė, jis
žingsnio.
jiems ištiesė meilingą ranką ir
Milžiniškos Vilniaus vysku padėjo išgelbėti. Kai kurie
pijos lietuviai ir baltgudžiai buvo ir liko nedėkingi niekšai,
niekuomet neužmirš savo ga bet kiti liovėsi žemo darbo ir
nytojo — užtarėjo. Ir lenkai tapo ištikimi kilniaširdžiui ga
pripažįsta, kad jis niekuomet nytojui. Lengva būtų šitą po
nė per plauką nenukrypo nuo sakį paaiškinti gausiais gy
teisingumo, gindamas skriau vais pavyzdžiais. Ir Šitame da
džiamuosius, užtardamas ne lyke Arkiv. Jurgio Matulevi
laimingus, saugodamas tikėji čiaus dorybė buvo aukštesnė
mą, Bažnyčią ir sąžinės teises. už tą, ką paprastai matome

pačiuose labiausiai pagyrimo
vertuose žmonėse.
A.a. Arkiv. Matulevičius iš
jaunų dienų buvo iškalbus
kaipo studentas, iškalbus kai
po visuomenės veikėjas, žavin
tis kaipo profesorius, nepa
prastas pamokslininkas. Jo
raportai į Romą yra pavyz
džiai ramaus, bet gryno sti
liaus ir skaisčios lotynų kal
bos. Jis mėgo savo gimtąją
kalbą ir puikiai ją mokėjo,
sekdamas kalbininkų nurody
mus. Viename dalyke jis ne
turėdavo iškalbos, būtent, kai
reikdavo minėti žmonių kaltes
ir ydas.
Šiuos dalykus aš pats paty
riau, kuris jį pažinau iš jaunų
dienų. Su juo drauge buvau
gimnazijoje, su juo drauge
mokinausi Petrapilyje ir Fri

pensininkai su ligoniais? Ar
dirbą laiku gauna pragyve
nimą laiduojančius atlygini
mus? Ar tramdomi banditai
gatvėse, versluose, bankuose,
vyriausybėje? Ar naikinamas
biurokratinis
parazitizmas?
Ar vyksta tinkamas jaunimo
auklėjimas? Ar atsisakyta ego
izmo, nes kaip galima auginti
jaunimą, kai jo akyse graibsto
ma sau nauda? Štai valdžių
pareiga ir atsakomybė.
Kiekvienos
vyriausybės
aukšti valdininkai, ministrai
ir premjerai, jei jie nėra va
gišiai, už sąžiningą vargą yra
gerbtini ir gerbiami, nors vy
riausybes nariai už nesąži
ningumą turėtų būti kiečiau
baudžiami kaip eiliniai nusi
kaltėliai. O tie, kurie be reika
lo vyriausybes keikia (skir
kime nuo žodžio „kritikuoja"),
yra ne kas kita, kaip savo kai
mynes aprėkiančios moterė
lės.
Sovietinis palikimas yra la
bai gilus. Okupacijos žmones
išnaudoja, bet neišsiurbia jų
proto, kaip komunizmas darė
ir padarė. Dar blogiau: kurį
laiką po nepriklausomybės at
gavimo tie tobulai išsiurbtieji
valdė Lietuvą ir gyveno savo
įprastinėmis
tradicijomis.
Štai, kodėl ilgai negrįžtama į
normalų gyvenimą, kodėl suk
čiavimas pakeičia darbą, ko
dėl vyrauja nepasitenkinimas
padėtimi, kodėl niekinama
valdžia, kodėl valdžiose knibž
da korupcinių žiurkių, kodėl
viskas negerai ir negerai, blo
gai ir blogai. Tiesa, vidutinio
piliečio gyvenimas nėra leng
vas, bet pakeliamas. Tačiau
„vidutinis" pilietis reikalauja
nenormaliai daug.
Neturėtume skandintis emo
cijose. Lietuvos našlaitis yra
našlaitis, invalidas yra invali
das, o verksnelis yra verksnelis. Ašaros nėra vargo liudi
ninkai, jomis neapmokama ši
luma, elektra, jomis nenuper
kamas maistas. O rūpesčių
užtenka visų šalių gyvento
jams. Nemalonu, kad šiame
ašarų klonyje kiekviena diena
reikalauja darbo ir pastangų
aukos. Nelemta vieta gyventi.
bet po žvaigždynus lengvesnės
buities žvalgytis dar nepajė
giame.

Po vado Gorbačiovo paskelb
to „atolydžio" pirmieji laisvė
jimo krebždesiai Baltijos val
stybėse pasigirdo iš Lietuvos.
Vėliau jie sutvirtėjo, išsivystė
į Sąjūdį ir ilgainiui tauta
drįso viešai pasisakyti už
laisvą, nepriklausomą gyve
nimą. Tuo metu Vakarų Eu
ropos ir Amerikos
žiniasklaidos nuolat kartojo Lietu
vos vardą, minėjo joje besivy
stančius įvykius. Daugelis
Amerikos gyventojų, kuriems
apskritai geografijos
paži
nimas dažnai baigiasi savo
sios apylinkės ribomis, jau
galėjo pasakyti, kur yra Lie
tuva, o kiekvienas lietuvių
kilmės žmogus tapo dėmesio
centru, vis prašomas papasa
koti apie savo tėvynę. Tai
buvo mums visiems ir pasidižiavimo, ir didžiojo rūpesčio
metas, kurį, deja. dabar kar
tais pamirštame.

šūnę Baltijos — ir kitos —
laisvosios tautos
kabinasi
..dantimis ir nagais". Nenuos
tabu, kad kai kurių metodai
geriau veikia, kai kurios gau
na daugiau pagalbos iš savo
kaimynų ar parodo daugiau
sugebėjimo pristatyti savo byla
tarptautinėje plotmėje. Ne pa
vydėti joms reikia, bet pasi
mokyti. Mums parankiausia
mokytoja galbūt yra Estija.
Pastaruoju metu ši mažutė,
šiauriausioji valstybė prie
Baltijos jūros (turi apie 1
mln. gyventojų) vis dažniau
minima Amerikos spaudoje ir
apskritai žiniasklaidos sluok
sniuose. Panašiai yra ir Euro
poje, ypač Briuselyje, kur va
kariečiai daro nemažai svar
biųjų sprendimų. Estų misija
prie Europos Sąjungos Briuse
lyje varo nuolatinę propa
gandą, stengdamosi kuo pla
čiau supažindinti pasaulį su
Kai Lietuvos ir kitų, iš savo krašto siekiais, istorija,
silaisvinusių iš sovietų val kultūra, pažanga ir demokra
džios, valstybių padėtis nusi tiškumu. Tas darbas jiems,
stovėjo po nepriklausomybės atrodo, neblogai sekasi, kaip
paskelbimo, ypač po Sovietų parodo netikėtai geras Euro
Sąjungos žlugimo, pasaulio pos Komisijos įvertinimas ir
dėmesys joms atslūgo, nu prestižinė viet;. kandidačių į
krypdamas į kitas kritiškes- ES sąrašuose. Estai paruošė
nes sritis. Dabar tik retsy i- patraukliai išleido 2,000
kiais Baltijos valstybės pla puslapių leidinį apie savo val
čiau paminimos svarbiojoje stybę, pasistengdami jį iš
žiniasklaidoje.
Dažniausiai platinti įtakingu ir nelabai
rinkimų atveju, c pastaruoju įtakingų asmenų tarpe. Tai ne
metu — paminint p.įstangas, turistinis lankstinukas, o ge
kurias tos valstybės deda, kad rai dokumentuotas ir rimtas
būtų priimtos į NATO ar Eu leidinys, kuriuo verta susi
ropos Sąjungą.
domėti ir lietuviams.
Reikia pastebėti, kad iš Bal
Šios vasaros pradžioje Esti
tijos valstybių trijules prade jos sostinėje vyko Dainų šven
da stipriai išsiskirti Estija, ge
tė, kurią gražiai aprašė ir
rokai pasinešusi į priekį ypač
JAV spauda. Žinant, kaip ne
Europos Sąjungos kandidačių
lengva patekti į svarbiųjų
tarpe. Liepos mėnesį po Euro
pos Komisijos atlikto įver laikraščių puslapius su savo
tinimo nustatyta, kad Estija renginiais, gausios spalvotos
yra viena iš šešių valstybių, nuotraukos ir šiltas, platus
labiausiai tinkančių Europos reportažas jau yra šis tas.
Lietuvoje
vykusi
dainų
Sąjungai. Kitos: Vengrija,
Lenkija, Čekija, Slovėnija ir švente, kurią mes vadinome
Kipras. Lietuva vėl palikta už „viso pasaulio lietuvių" šven
durų, „nors ji atitinka visas te, tokio dėmesio nesusilaukė,
politines stojimo į ES prielai o juo labiau Amerikoje vyk
das, tačiau, pereinant į rinkos stančios tautinių šokių ar
ekonomika dar yra problemų. dainų šventės. Mūsų mokslo
Įmonės turi būti pertvarkytos, bei kūrybos simpoziumai pa
žemės ūkis modernizuotas, o minimi vos keliomis eilutėmis
bankininkystė labiau vysto vietiniuose laikraščiuose, mū
ma". Tiesa, ir Estijoje ne vis sų opera, kuria taip di
kas
čiobreliais
kvepia: džiuojamės, taip pat negauna
„...šalis turi imtis priemonių. daug dėmesio. Galbūt ir čia
kad greičiau būtų priimtas pi reikia parodyti daugiau ini
lietybės įstatymas, kad netu ciatyvos, agresyvumo, pa
rintys pilietybės rusakalbiai ruošti geresnius „propagan
galėtų geriau integruotis į dinius" leidinius, pasinaudoti
estų visuomenę. Be to. reikia savo jaunesniųjų kartų, dir
pagerinti teisėsaugos darbo bančių šio krašto žiniametodus ir aktyviau kovoti su sklaidoje ar reklamų pasau
korupcija..." Apie Lietuvos lyje sugebėjimais. Juk dvi
tautines mažumas komisija dešimtojo amžiaus pabaigoje
pasisakė, kad ,.Iš esmės tauti yra tiek daug pasigarsinimo
nių mažumų padėtis yra pa priemonių, kad dirva pa
tenkinama'".
skleisti teigiamas žinias apie
Kaip sakoma: kiekvienas už savo krašą — kone neribota.
save. J demokratijos kalno vir Pasinaudokime ja.

burge, su juo drauge dirbau
tame pačiame Petrapilyje, iš
arti mačiau jį atnaujinant
Marijonų Vienuoliją, šalia jo
tuose pačiuose namuose gyve
nau Kaune paskutinius jo gy
venimo 1926 ir 1927 metus.
Jei reikia mums pavyzdžio, tai
negalime rasti geresnio taip
arti, kaip jis yra mums arti
mas.
Kai jo kūnas perkeliamas iš
Kauno į Marijampolę, mums
netenka abejoti, kad jo siela
jau tikrai danguje. Padaryki
me jo sielai dar vieną džiaugs
mą viršaus: būkime toki kata
likai, toki veikėjai ir toki
apaštalai, kaip jis mokino ir
savo pavyzdžiu parodė.
Vytk. P . P r . Būčys
Adtinis", 1934. Nr. 44

Pabaiga

Maninni.1 vic-v.r.
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SU KNYGA — UŽ MAŽĄJA
LIETUVĄ
REMIGIJUS MISIŪNAS

Mažoji Lietuva — ilgaamžis už knygų spausdinimą MLT
mūsų tautos skausmas. Liki turėjo sumokėti spaustuvėms
mo į Vakarus nublokšti tau 10,000 DM. Deja, į aukų rin
tiečiai ir ten nepamiršo savo • kimą dėtos viltys nepasiteisi
žemės bei siekio susijungti su no, nors MLT atstovas ir lan
Didžiąja Lietuva. Jų politiniu kė didesnes stovyklas, kur
organu, tautinių aspiracijų aiškino propagandinės spau
vykdytoja tapo 1946 m. lapk dos būtinumą. Juoba, jos
ričio 6 d. Fuldoje atkurta Ma reikšmė didėjo garsėjant Vo
žosios Lietuvos Taryba (MLT), kietijos revansistams reiškia
vadinta dar 1918 m. Tilžėje moms pretenzijoms į Mažąją
įsteigtos Mažosios Lietuvos Lietuvą. To pasėkoje 1948 m.
Tautinės tarybos įpėdine. išeivių spaudoje buvo ragina
MLT savo deklaracijoje pakar ma susirūpinti specialios leidi
totinai pareiškė Mažosios Lie nių serijos — „Mažoji Lietuva
tuvos lietuvių valią susijungti faktų ir duomenų šviesoje" —
su Didžiąja Lietuva.
suorganizavimu, nes buvo ga
MLT nemažai dėmesio kaip, - linčių tai padaryti, tereikėjo
jos vadovų žodžiais, priemonei vadovavimo ir lėšų; be to,
Smėlio bangos...
Prūsų lietuvių dvasiai stiprin buvo siūloma sušaukti Ma
ti ir išlaikyti jų tautinį kovin žajai Lietuvai gelbėti kong
gumą, skyrė spaudai, kurios resą britų zonoje, kur buvo vo
leidyba rūpinosi prie Tarybos kiečių revanšistų centras ir
1897 - 1967 -1997
veikusi A. Puskepalaičio vado kuo skubiau bet kokia kaina
išleisti
Z.
Ivinskio
veikalą
„Tau, sesute
puikios
vaujama Spaudos komisija.
„Šaukiu, o Nemune" — 1992
gėlės,
m. Vilniuje; „Tėvynės drobes"
Iki 1948 m. valiutos refor „Sienų klausima" bei pridėti
Man gi kardas prie šalies. — 1944 m. Vilniuje.
mos Vokietijoje MLT spėjo prie jo dar 1946 m. „Patrios"
Tau akis plaus ašarėlės,
Prano Lemberto šimtmečiui
išleisti atsišaukimą lietuvių ir išleistą Lietuvos žemėlapį.
Man gaisrai takus
atžymėti, žadama išleisti dar
vokiečių kalbomis „Mažosios Deja, šios idėjos liko popie
nušvies".
vieną leidinį — tai būtų pri
Lietuvos lietuviai", taip pat riuje, kaip ir J. Paupero ragi
siminimai apie poetą, ku
vokiškai bei lietuviškai ir ats nimas išleisti išeivijoje mirusio
Poetas Pranas Lembertas, riame tilps straipsnių iš jo
kiromis laidomis Vydūno stu žymaus Mažosios Lietuvos
diją „Gyvenimas Prūsų Lietu veikėjo V. Gaigolaičio pamok gimęs prieš šimtmetį, prieš bendradarbių, kolegų, gerbėjų
voje apie 1770 m., kaip jį vaiz slus. Matyt, būta tiesos spau trisdešimt metų miręs, iš San prisiminimų ir net iš jau
Nuotr. Algimanto Žižiuno
Rašyt. Ievos Simonaitytės paminklas.
davo Kristijonas Donelaitis", doje šmėkštelėjusiam atodū ta Monikos (Kalifornijoj) kapi nesnės kartos autorių, kaip jo
dar vieną jo knygą vokiškai siui, jog „mes linkę kenkti, nių „saujele palaikų" grįžta sūnaus Vitalio vaikystės drau
(„Ein Nachlas schlichter li- bet, dievaž, ne gelbėti". Ir amžiams ilsėtis į tėviškę — go, kauniečio Valdemaro Mi
tauischen Menschen") bei dvi nežinia, kiek MLT spaudai pa zanavykų krašte, kurį labai kalausko ir kitų.
kalbį leidinį „Krivūlė" (vokiš rengtų knygų neišvydo dienos mylėjo ir jautriais eilėraščiais
Pranas Lembertas negalavo
šviesos.
aprašė.
kai ir lietuviškai).
širdimi ir mirė netikėtai —
DOMAS KAUNAS
Gimęs Eiciūnų kaime, Pa- staigiai, būdamas dar kūry
Po valiutos reformos leidy
Tačiau nepaisant visų sun
ežerėlių valsč. (dabar Kriūkų bingu. Liko šeima: žmona Mo
bos
sąlygos
žymiai
pasunkėjo.
kumų
MLT
neprarado
tikėji
Žodžiai prie Rašytojos paminklo
Atrodo, MLT neužteko lėšų ne mo propagandos būtinybe. Tai rajonas-seniūnija), Šakių ap nika (Monė) Pinkevičiūtėskrity, jo ištikimos žmonos Lembertienė, sūnus Vitalis, jo
Štai ir pirmasis Rašytojos bruožas — talentas, sutveria tik užmokėti už spausdina rodo ir E. Simonaičio iniciaty Monikos ir sūnaus Vitalio žmona Danutė Daukantaitėšimtmetis. Tokia sukaktis mas tik kas kelintą šimtmetį mas, bet ir už jau atspausdin va į LTB Šiaurės-Vestfalijos meile bei rūpesčiu, grąži Lembertienė ir dukraitės Au
reikšminga ne vien Jai. Jis galbūt paties Dievo, galbūt tas knygas. Taryba matė tik apygardos suvažiavimo rezo namas po 30 m. nuo jo mirties dra ir Brigita (dabar jau su
mus ragina vėl atsigręžti į motinos gamtos. Simonaitytei vieną išeitį — prašyti lietuvių liuciją patekęs punktas, ragi dienos į gimtinės kapus, kur šeimomis).
Rašytoją, ir jos knygas. Šimt nereikėjo jo nukalti, jis prasi DP paremti aukomis. Jų sie nęs „vykdomuosius veiksnius jis norėjo atgulti amžinam
Reta kuri šeima taip gražiai
metis yra gana svarbus ats veržė lyg gyvastingiausias kiui pritarė britų zonos LTB ir leidyklas susirūpinti infor poilsiui, nors buvo priverstas
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rijoje šiapus ir anapus būties simą, kodėl mes jau keliolika buvo išsiuntinėti DP stovyklų vokiečių tendencįjas, leidimu". taras, dalyvavęs ir „Vilkolakio nas yra Liet. rašyt d-jos na
1952 m. pasirodė „Lietuvi teatre" ir dainavęs solo (nes rys) bei daugybė jo draugų pa
ribos. Galiu paliudyti, kad kartų išleidome „Aukštųjų komitetams.
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Rašytoja apie savo šimtmetį
Tiesa, buvo ir kitas paramos
garsiai galvodavo. Ji turėjo kalbamės su Vilium Karalium būdas — pirkti MLT išleistas tams". Jį\urėjo išleisti Lietu studijavęs), tačiau visą laiką „Tau sesute" — poeto gyveni
viltj jame dalyvauti ir tarti ke ar Buše Pikčiurniene. Kita knygas. Palyginus su kitomis, vių evangelikų liuteronų vy savo dvasinę būseną reiškęs mo, kūrybos, prisiminimų gra
letą žodžių saviškiams: prie vertus, Simonaitytė atliko tai, jos kainavo nedaug. Tačiau po riausioji bažnyčios taryba, eilėraščiais — gamtiniais, nos žią knygą, su Pauliaus Jur
kuliškiams, knygų skaityto ko niekas kitas jau niekada reformos knygų pirkimas la tačiau kažkodėl nevaliojo, tad talgiškais, asmeniniais, pat kaus iliustracijomis.
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įvykio proga žvilgteltų atgal ir viškumo nėra ir nebus abejoja tik lašas jūroje, nes MLT pini kirtinas kitam MLT veiklos komponuota virš 20-ties dai muzikinėmis ir poetinėmis
pabandytų surikiuoti svar ma. Šis dokumentas yra gai buvo reikalingi skubiai etapui, tam, kuris liudija, jog nų, po jo mirties net išleista programomis.
išeiviai iš Mažosios Lietuvos, Lemberto žodžiams įvairių
Gal visų prasmingiausia,
biausia. Manau, minėtų daug Didžiosios ir Mažosios Lietu užmokėti spaustuvėms.
įsisavinę naujas leidybinės kompozitorių dainų plokštelė kad našlė ir sūnaus Vitalio
ką. Vanagus. Aukštųjų bažny vos geografinio arealo ir jame
1948 m. vasaros viduryje
čią ir kunigą Bleiveisą, lietu gyvenusios lietuvių tautos MLT prezidiumo pirmininkas veiklos formas, iki šiol lieka (sudaryta muz. G. Gudaus šeima 1992 m. poeto Prano
viško jaunimo sambūrius, abiejų dalių vientisumo ne E. Simonaitis kreipėsi į LTB vieni rimčiausių leidėjų išei kienės), pavadinta „Dainos, Lemberto 25 m. mirties pri
Klaipėdos 1923 metų sukilimo ginčijamas įrodymas. Tai vie VK pirmininką, prašydamas vijoje, bet tai jau kita, atskiro muzika ir gėlės'" (pagal vieną siminimui, įsteigė poezijos
konkursą studentams — prie
pergalės jaudulį, kūrybinę nas svariausių mūsų argu paskolinti 2,000 DM, kuriuos dėmesio reikalaujanti istorija. iš Lemberto eilėraščių).
karštligę ir „Aukštųjų Šimo mentų istorijos teisme dėl žadėjo grąžinti pasibaigus
Poeto Prano Lemberto kūry Vytauto Didžiojo universiteto
Rugpjūčio 17 m. 1544 me binis palikimas — šios kny Kaune (kur buvo studijavęs —
nių likimo" triumfą, sutiktus Mažosios Lietuvos. Ši aplin aukų rinkimo vajui. Deja, to
teisę ir Velionis).
gerus ir piktus žmones (žodžių kybė taip pat skatins vėl ir vėl buvo maža, nes, pavyzdžiui, tais įsteigtas Karaliaučiaus gos:
universitetas.
apie juos į vatą vėl nevyniotų!, leisti Simonaitytės knygas, jas
Konkursas (šeimos skiria
„Saulėtekiai" — 1935. Bir
širdį glostančias gyvenimo do versti į kitas kalbas, ieškoti
mas
kasmetinės 500 dolerių
žuose,
„Baltija
šaukia"
—
1947
• 1386 m. rugpjūčio 14 d.
vanas. To, kas Jai būtų nerei naujų Rašytojos bičiulių kai klaipėdiškė ir žemės lopinėlį Krėvoje pasirašyta sutartis tarp m. Vakarų Vokietijoj; ir po premijosijau vyko 1992-1995
kalinga ar išbrauktina, atsi mynuose ir toliau. Tik gaila, prie Nemuno ir Baltijos jūros Lietuvos ir Lenkijos, dalyvau mirtiniai leidiniai: „Tau. se m., tęsiasi ir toliau; kadangi
rastų nedaug. Na, gal tai, ką kad dėl tos pačios priežasties saugojo lyg savo akies vyzdį.
sute" — 1969 m. — USA, konkurso dalyvių būna gausu,
jant Vytautui ir Jogailai.
Vasaromis Simonaitytė par
jos plunksnai padiktavo politi Simonaitytės knygos dar ilgai
niai cenzoriai, persekiojimų nebus verčiamos į vokiečių važiuodavo į Priekulę, į savo
baimės jausmas, nepavykę su kalbą ir leidžiamos toje šalyje, namelį Vingio paunksmeje.
manymai. Ji buvo taupi ir nie kurios pavaldine kadaise ir Ji Rašytoja senam įpročiui liko
ištikima ir šiais, savo šimt
kada nieko neatsisakydavo. Ji pati buvo — Vokietijoje.
mečio metais. Ji jau čia, skve
buvo iš aukštujiškių Simo
naičių. Galite ginčytis, bet yra
Geras Simonaitytės bruožas relyje, prisėdo šalia tėviškės
ir kitokia Simonaitytė. Tokia, buvo pilietiškumas. Ji niekada ąžuolo. Gal vėl koją skauda,
kokią mes patys sugebėjome nesisaistė su politiniais sąjū gal masto, kas ne taip
matyti ar įsivaizduoti, kokią džiais, nors jų sukeltų skers parašyta, gal ketina bartis,
mylėjome ir barėme, kokią vėjų išvengti negalėjo. Kartais kad apsileidome, kad senus
teko palenkti ir galvą, kad jos kapus mažai beprižiorime ir
prisimename šią akimirką. nenuneštų. Tačiau tai ne nuo bažnyčios neatstatome, kad po
Poetas Kazys Bradūnas dar dėmė, tai lengvai pažeidžiamo svetimus kraštus trankomės
1962 metais išeivijos spaudoje žmogaus asmenybės ir savo ir žirgų varžybų neberenteigė, kad Simonaitytės var pašaukimo savisaugos in giame, o Priekulės gaisrinin
das turi būti rašomas kaip vie stinkto padiktuota būtinybė. kai aptingo ir jos rožyno nenas iš trijų didžiųjų, šalia Do Rašytoja visada buvo Lietuvos bepalaisto. Man atrodo, kad
nelaičio ir Vydūno. Šiais pilietė: ir tada, kai laikinojoje nuo šios vasaros Simonaitytė
žodžiais pasakyta nepaprastai sostinėje ėjo atsiimti valstybės savo miestelyje užsiliks ilgė
stipriai, tai jau monumento literatūrinės premijos, ir tada, liau ir viskas bus pastebėta
statymas. Istorikas ir biogra kai traukė iš Sibiro vagonų ar bei įvertinta. Tad netrūks Jai
fas tokiam monumentui turė timuosius, ir, pagaliau, tada tų rūpesčių. Paremkime savo
tų suteikti ryškesnių, būdin kai Jai prie atlapo segė Gedi Rašytoją. Aplankykime, pasi
giausių bruožų. Jų aš matau. mino ar Tautų draugystės or kalbėkime, kai galėsim — gė
Ir labiau krentantis į akis dinus. Dar daugiau, Ji buvo lių nuneškim. Ji jas juk mėgo.
Klaipedo* uoutas - vartai i pasaulio vandenin
Nuotr Juozo Polio

PRANAS LEMBERTAS

IEVA SIMONAITYTĖ SUGRĮŽO Į
PRIEKULĘ

tai Vertinimo komisija suma
niai išskaido sumą po 100 dol.
ir paskiria ne vienam, ne
dviems, o keletai gabiausių geriausių kūrinių.
Šis auklėjantis, talentus ug
dantis, Lembertų įsteigtas
konkursas iki šiol turi di
džiausią pasisekimą ir tokio
pobūdžio yra kaip ir vieninte
lis. Administruoja Vyt. Didž.
universitetas,
pakviečiama
profesionali Vertinimo komisi
ja (ryšininkas — Albinas Vai
čiūnas). Lembertų šeima ne
tik parūpina kasmetinę 500
dol. premiją, bet ir atsilygina
V. D. universitetui už admi
nistravimą.
Po kelerių metų pastebima
konkurse dalyvavusių (ir lai
mėjusių) pažanga: jaunuoliai
iškyla į ryškesnius poezijos
kūrėjus, pasirodo periodikoj
su kūryba, net jau dalyvauja
Poezijos pavasarių progra
mose. Taigi, Prano Lemberto
kūrybingumas ir jo šeimos
gera valia atsiliepia jaunes
nėse kartose. Ar gi tai ne
gražiau ir už marmuro pa
minklą?
Bet ir paties Prano Lember
to kūryba tebėra gyva. Jo
eilėraštis „Tau, sesute", 1927
m. atspausdintas savaitrašty
„Iliustruotoji Lietuva", muzi
kui Stasiui Graužimui para
šius melodiją, yra pavirtęs lyg
„liaudies daina", iki šiol pla
čiai dainuojama (net po 70
metų jos sukūrimo!).
Zanavykų draugijai ir Liet.
Rašyt, s-gos pirm. V. Sventickui, tarpininkaujant Alb. Vai
čiūnui ir Vyt. Gaižiūnui, pavy
ko gauti iš Ryšių ir Informati
kos ministerijos leidimą: 1997
m. rugsėjo 18 d., per Pr. Lem
berto šimtmečio nuo jo gimimo
paminėjimą, per tą visą dieną
Kriūkų pašte specialiu žymek
liu antspauduoti į visą pasaulį
siunčiamą bet kokią pašto
siuntą; tuo „filatelijos pamink
lu" bus atžymėtas poeto šimt
metis.

Ir tą dieną poeto. palaikus
priglaus jo gimtoji žemė. O pa
minėjimai įvys Liet. Rašyt,
sąjungoje Vilniuje, Kaune,
Biržuose, poeto tėviškėj ir ki
tur.
Alė Rūta
* Vilniuje, Lietuvos ar
chitektu sąjungos (LAS)
būstinėje, įsteigtas architekto
Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio stipendijos fondas, infor
muoja „Respublika" (07.30).
Architekto Vytauto Landsber
gio-Žemkalnio vaikai — Aust
ralijoje gyvenantys Gabrielius
Žemkalnis ir Elena Landsbergytė-Karazijienė bei Lietuvos
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis — nutarė įam
žinti tėvo atminimą, skirdami
stipendiją gabiausiam archi
tektūros specialybės studentui-magistrantui, besimokan
čiam Lietuvos dailės akademi
joje. Dailės akademijos Kauno
filiale, Vilniaus Gedimino
technikos universitete arba
Kauno technologijos universi
tete. Stipendijos dydis — 300
Lt per mėnesį, ją skirs neprik
lausoma LAS valdybos narių
komisija. Pirmasis konkursas
vyks šį rudenį.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio men. 16 d.

EMILIJOS IR VINCO RASTENIŲ
LABDARINGAS PALIKIMAS

tabumu ir kruopštumu ir jas
skelbė radijo bangomis.
Sukaktuvininkas Petras
Viščinis, gyvendamas Brock
tone, visą laisvą laiką skyrė
„Laisves varpo" radijo progra
mai, kuri reiškėsi keliose sri
tyse: skelbti politines žinias,
organizuoti kultūrinius ren
ginius ir ugdyti jaunus talen
tus. Kasmet jis suorganizuo
davo po du koncertus kvies
damas geriausius
išeivijos
menininkus, o Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, žymius
menininkus iš Tėvynės. Nepa
miršo jis ir jaunųjų talentų,
suteikdamas jiems progą kon
certuoti ir per Lietuvių fondą
skirdamas jiems stipendijas.
Petras Viščinis buvo ypač
dosnus aukotojas
Lietuvių
fondui Jis ne tik kvietė
„Laisves varpo" radijo bango
mis tautiečius jungtis nariais į
Lietuvių fondą, bet pats gau
siai aukojo ir įsteigė fondą
Lietuvių fondo apimtyje. Be
to. jis buvo Lietuvių fondo
įgaliotinis Bostono apylinkėje,
organizuodavo sėkmingus au
kų vajus.
Petras Viščinis darbuose
buvo ištvermingas, pareigose
stropus ir nepamainomas, iš
tikimas savo duotam žodžiui,
vertinantis viską, kas gera,
tauru ir teisinga. Tatai patvir
tina jam paskirtos premijos:
Amerikos Lietuvių tarybos,
dvi iš Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos, o Lietuvos
prezidentas už nuopelnus Lie
tuvai paskyrė jam Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino or
diną.
Čia rašančiajai teko Petrą
Viščinį ir žmoną Mirą aplan
kyti, sugrįžusius į Druskinin
kus. Jis palyginti neblogos
sveikatos. Būdamas jau tokio
brandaus amžiaus, dar tebe
sirūpina Lietuvos ateitimi, do
misi Lietuvių fondo skiriamo
mis stipendijomis, tebeišlaikantis žvalią atmintį. Druski
ninkuose jis gyvena kukliame
giminaitės namelyje, apsuptas
atsivežtų lietuvių dailininkų
paveikslų, knygų ir prisimi
nimų. Jo žodžiais: „Daugelis
galvojo, kad tėvynėje gyvensiu
dideliuose rūmuose, kaip bajo
ras. Mano uždarbis buvo in
vestuotas išeivijoje į lietuvišką
švietimą ir kultūrą. Esu lai
mingas, kad galėjau savo
pažadą ištesėti ir sugrįžti į
tėvynę, visų bendromis pas
tangomis atgavusią laisvę".
Sukaktuvininko gyvenimas
buvo tikrai našus ir prasmin
gas. Visą savo laisvą laiką,
savo talentus ir pastangas jis
skyrė lietuvių tautiniam išli
kimui išeivijoje ir Lietuvos ne
priklausomybės
atgavimui.
Lietuvai atgavus laisvę, jis

grįžo į savo gimtinę — Druski
ninkus.
Sveikindama sukaktuvinin
ką Petrą Viščinį, linkiu dabar
patirti užtarnautą poilsį, kad
kiekviena diena neštų ramy
bę, o širdžiai — laimę, gyve
nant gimtoje žemėje, bekvė
puojant tyru tėvynės oru ir besistiprinant jos nepalaužiama
dvasia.
Marija R e m i e n ė

mams Lietuvoje.
Vaikų atvežimas į Ameriką
operacijoms nėra lengvas da
lykas. Reikia surasti lėšas.
Atvežti reikia ne tik vaiką, bet
ir vieną tėvų, ar globėją, nes
Shriners's ligoninė to reika
lauja. Reikalavimas yra labai
pagrįstas, nes operacijos labai
sunkios, vaikas yra svetimoje
aplinkoje, visur reikalaujama
tėvų sutikimas. Pooperacinė
KŪRYBINGAS
priežiūra, be tėvų būtų labai
LIETUVIS
brangi ir sunki. Atvežtus vai
kus ir jų tėvus, reikia iš
Teatro meno
profesorius
laikyti, vežioti įvairiems tyri
Kęstutis
Nakas,
studijų
metu
mams, operacijoms, vertėjauti
bandęs rašyti mažų filmų
ir t.t. Vaikų operacijos — gy
skriptus ir lietuviškų legendų
dymas tęsiasi nuo 3 mėnesių
temomis (apie
kunigaikštį
iki pusantrų metų. Amerikos
Dėkojame Emilijos ir Vinco
Kęstutį ir kitus), gyveno New
lietuviai yra labai dosnūs ir
Rastenių labdaringo palikimo
Yorke, Pennsylvanijoj, o da
pinigus suaukoja, o komiteto
vykdytojams už auką ir gra
bar, atvykęs į Holyvvood, Calisavanoriai yra nuostabūs žmo
žius žodžius, o dabar truputį
fornia, bando čia kūrybinį
nės. Be tų pasišventusių
apie patį komitetą.
„Lietuvos Vaikų vilties" komitetas su atvykusia į JAV pasitobulinti gydytoja V. Meškiene Sėdi iš kaires pirm.
gyvenimą.
žmonių šis projektas negalėtų Gražina Liautaud, dr. Vida Meškiene, Birute Jasaitienė; stovi: Antanas Valavičius, Marija Kriaučiūnienė* Irena
1991 metų sausio mėnesį būti įgyvendinamas. Savano Blinstrubienė, Dana Kauniene, Birute Augaitiene ir Aldona Šmulkštiene.
K. Nakas — teatrinių vizijų
įkurtas „Lietuvos Vaikų vil riai vaikus vežioja tyrimams,
žmogus. Turėdamas
MFA
ties" komitetas, jau atvežė į vertėjauja, operacijų metu jos buvo Aušra Petry, Dana
laipsnį dramos, vaidybos, fil
Ameriką 100 vaikų. Tiems kartu su tėvu — motina iš Putrienė ir dabar Birutė Ja
mų meno srity, kurį laiką
vaikams padėta — suteikta būna tas sunkias netikrumo saitienė. Komitetą šiuo metu
dėstė ir instruktavo studentus
visa galima modernios medici valandas, juos guosdami. Lau sudaro: pirm. Gražina Liau
Philadelphijos
universitete,
Blinstrubienė,
nos pagalba, taip kad jie, grįžę kimas operacijų ar gijimo pe taud, Irena
drauge bandydamas šį tą
Aldona
į Lietuvą gali žengti norma riodas tarp operacijų ar po jų, Birutė Jasaitienė,
rašyti. Dabar jis Assosiated
liais gyvenimo žingsniais .į yra ilgas skaudus ir nuobo Šmulkštiene, Antanas Vala
professor of Theatre at the
Buvęs žymus JAV lietuvių
priekį. Šiuo metu „Lietuvos dus, savanoriai pasirūpina, vičius, Marija Kriaučiūnienė, visuomenės veikėjas Petras
University of New Mexico —
Vaikų vilties" komitetas vei kad vaikai nenuobodžiautų, Birutė Augaitiene, Dana Kau Viščinis liepos 27 d. Druski
toks jo tarnybinis titulas. Bet
kia Čikagoje. Jo pirm. Gražina atvažiuoja, juos aplanko, ap nienė ir Jūratė Budrienė.
šią
vasarą, ir gal visiems me
ninkuose tyliai atšventė savo
Atskirai reikėtų paminėti
Liautaud, o komiteto skyriai dovanoja, išveža į įvairias pra
tams,
naudodamasis profeso
85-rių metų sukaktį. Petras
yra Los Angeles, C A , su pirm. mogas, parodo miestą ir jo Daną Kaunienę, kurios parei Viščinis, po 52-jų klajojimo
riška „Sabatical leave", yra at
Danguole Navickiene ir Tam apylinkes. Turime nuolatinius gos yra rūpintis Vilniaus ope
vykęs
į Hollyvvood'ą
—
metų, sugrįžo į gimtinę, j
pa, FL, kuriam vadovauja savanorius, kuriems galima racine. Dana šį darbą atlieka'
išbandyti
kūrybines
jėgas.
Druskininkus, kartu su žmo
Vida Meiluvienė. Kurį laiką padėkoti, tai: Marija Bruso- labai sėkmingai, telkdama- gau
Jau yra šį tą pasiekęs. Š.m.
na Mira. Visuomenininkas,
įvairius
komitetas turėjo skyrių San kienė, Romas Burneikis, Vy dama nemokamai
liepos 10, '11 ir 12 d. jis atliko
kultūrininkas,
diplomuotas
Francisco CA, kuriam suma tautas Dijokas, Irena Garuns- brangius, operacinei reikalin
„One Man's Show" kūrybinėj
teisininkas Petras Viščinis pa
niai vadovavo Vyga Dikinienė, kienė, Dana Gierštikienė, Ja gus instrumentus ir kitus da
„Glaxa" studijoj (1707 Sunset
liko gilius pėdsakus Bostono
bet Shriner's organizacijai už nina Jarasienė, Antanas Jarū- lykus. Taip pat komiteto nepa
Blvd., Hollywood, C A), pava
lietuvių apylinkėje, kur jis gy
darius ten ligoninę, užsidarė nas, dr. Aldona Juozevičienė, mainomas talkininkas yra dr.
dintą „Dead Man Talking", su
veno.
Ypač
žymus
jo
įnašas
ir tas skyrius. Lietuvoje yra Irena Kairytė, Genė Kiudu- Algimantas Čepulis iš Cleveįdomia Lucas Critchfield mu
Lietuvių
fondui
ir
garsinant
labai daug vaikų su ortope lienė, Elena ir Kazys Majaus land. Dr. A. Čepulis lydi Lie
zika. Kęstučio Nako vaidyba
Lietuvą
radijo
bangomis.
Ne
dinėmis problemomis, komite kai, Genovaitė Maldenienė, tuvon Amerikos daktarų ke
sofistikuota, su psichologi
paminėta
iki
šios
dienos
yra
jo
tas, imdamas tą dėmesin, ir Judita Mauersberger, Stasys liones, ten vertėjauja ir visaip
niais, filosofiniais ir religiniais
amžiaus
ši
sukaktis
spaudoje.
žinodamas, kad negalės visų Naujokas, Jūratė Jensen, Ona padeda. Anksčiau tai atlikda
niuansais. Daug vaizduotės ir
Neprisimintas jis, kaip t a u r u s
vaikų atvežti į Ameriką gydy ir Kęstutis Paulikai, Raimun vo Jūratė Budrienė.
Petras Viščinis.
vidinės žmogiškos įžvalgos,
lietuvis, patriotas ir didysis
mui, 1993 metais susitarė su das Rimkus, Albinas ir Regina
Komitetas Lietuvoje turi sa aukotojas išeivijos švietimo
taip pat nemažai įdomaus hu
lygų. Petras Viščinis tuoj įsi
universiteto ligonine Vilniuje Smolinskai, Antanas ir Vikto vo „Lietuvos Vaikų vilties"
moro.
bei kultūros reikalams. Nepri jungė į naujųjų ateivių orga
ir ten padėjo įrengti modernią rija Valavičiai, Birutė Vinskyrių. Šis skyrius yra regis simena ir neaplanko jo nei
Sudėtingas tekstas, paties
nizacijas ir 1950 m. buvo
operacinę. Dr. John Lubicky, dašienė, Vytautas Stanevi
truotas, kaip nepelno siekianti išeivijos veikėjai, besilankyda
K. Nako sukurtas, ir gera jo
išrinktas Tremtinių komiteto
vyriausias Shriner's ligoninės čius. Išskirtinai reikėtų pa
organizacija. Lietuvos komite mi Lietuvoje.
vaidyba parodo nemažą ir
pirmininku. Tais pačiais me
chirurgas, j a u suorganizavo 7 minėti Mariją Kriaučiūnienę,
to skyrių sudaro daugiausia
įvairų jo talentą.
P e t r a s Y'ščinis gimė 1912 tais per vietinę radijo stotį
gydomas — parodomas 10 kuri, gyvendama netoli ligo
žmonės, kurių vaikai buvo m. liepos 27 d. ūkininko
Kęstučiui Nakui, dar jau
pradėjo ruošti Vasario 16dienų gydytojų ir medicinos ninės, būna su vaiku ir mama,
Amerikoje gydyti. Lietuvos šeimoje,
nam
kūrėjui, linkėtina sėkmės
garsioje
dainomis
tosios dienos ir tragiškųjų bir
darbuotojų keliones Lietuvon. prieš ir per kiekvieną opera
komitetui pirmininkauja Ele gražioje Dzūkijoje, Druskinin
ateitv
šių menų srityje.
želio įvykių minėjimus. įsteigė
O 1998 metų sausio mėn. dak ciją — tai pusantros dienos
na
Gervickiene.
Komiteto
dar
A-R.
kuose.
Pirmuosius
„mokslus"
šeštadieninę lietuvišką mo
tarai važiuos jau 8 kartą į Lie sunkus darbas, kurį ji atlieka
tuvą. Daktarai važiuoja į Lie su malonumu. Yra daug žmo bas — koordinuoti „Lietuvos pradėjo prie motulės ratelio, kyklą, išeivių tarpe įgyven
tuvą aukodami savo atosto nių, kurie savęs nelaiko sava Vaikų vilties" darbus Lietu vėliau „Ryto" draugijos išlai dino sumanymą kasmet Vasa
gas, komitetas užmoka už jų noriais, bet jie aplanko vai voje. Jie renka aukas Lietu komoje mokykloje, kol lenkų rio 16-tosios proga vienos die
PANEVĖŽIO
kelionę, o Lietuvos valdžia kus, jų mamas, apdovanoja, voje, rūpinasi Vilniaus opera okupacinė valdžia ją uždarė. nos uždarbį skirti Lietuvos
VYSKUPIJOS
dažnai padengia pragyvenimo išsiveža kur nors. Tiems vi cine, padeda važiuojantiems į J a m lemta buvo didžiausią gy laisvinimo reikalams, atkūrė
CHORŲ ŠVENTĖ
išlaidas Lietuvoje. 10 dienų siems geriems žmonėms dėko- Ameriką vaikams s u t v a r k y t i venimo dalį gyventi ne Lietu BALFo skyrių Brocktone. Nuo
dokumentus, gauti vizas, pa voje. Iki 1939 metų gyveno 1954 m. pradėjo sekmadieni
Amerikos daktarų, kurie nėra
Tradicija tampa Panevėžio
ruošia juos atvažiuoti gydytis. lenkų valdžioje, o nuo 1944 m. nę, visuomeninę, politinę ir
lietuviai, „atostogos", tai yra
vyskupijos
chorų švente. Pra
Aprašyti galima tik dalį to iki 1996 m. klajojo po platųjį kultūrinę
radijo
programą
sunkaus darbo dienos. Jie* jame!
ėjusiais
metais
tokia šventė
Įkūrus šį L W komitetą pir didelio darbo ir rūpesčio, kuris pasaulį. J i s mokslo siekė, kiek „Laisvės varpas"", kuriai sėk
apžiūri iki keturių šimtų ar
vyko
Krekenavoje,
šiemet ge
daugiau vaikų su ortopedi moji pirmininkė buvo dr. Regi atliekamas „Lietuvos Vaikų galėdamas, lietuvių
kalba. mingai vadovavo iki 1995 m.
gužės
25-ąją.
per
Švč. Tre
nėmis negaliomis, sunkiau na Kulienė, po dvejų metų vilties" komiteto ir jo savano 1925 m. įstojo į Vytauto balandžio mėnesio. Jis mokėjo
jybes
šventę,
17
Panevėžio
sius, kuriems negalima Lietu komitetui pirmininkauti pra rių. Prisimenant 1990 m. spa Didžiojo lietuvių
gimnaziją rinkti žinias su ypatingu pas
vyskupijos chorų ir per 400
voje padėti,
rekomenduoja dėjo ir iki šių dienų tą sunkų lio mėn. lankant S h r i n e r ' s li Vilniuje, kūną baigė 1935 m.
giesmininkų buvo susirinkę
atvežti į Ameriką, kitus kartu darbą tęsia Gražina Liautaud. goninę su vienu Lietuvos dak Toliau tęsė te:sės studijas Ste
Pirmoji
komiteto
reikalų
vedė
Biržų Šv. Jono Krikštytojo
taru,
užklausus
dr.
J.
Lu
su Lietuvos daktarais operuo
pono Batoro universitete Vil
ja
buvo
Teresė
Šoliūnienė.
Po
bažnyčioje. Taip pat atvyko
bicky:
„Daktare,
J
ū
s
gydote
ja savaitės bėgyje Lietuvoje,
niuje ir jį baire 1943 m. teises
svečiai iš Kauno arkivyskupi
kitus
lengvesnius
atvejus jos atėjo Jūratė Budrienė, kuri viso pasaulio vaikus, ar ne magistro laip-niu.
jos
Raudondvario parapijos.
palieka Lietuvos gydytojams savo sumanumu, gabumu ir galėtumėte priimti ir lietu
Nuo jaunu dienų Petras
Giesmių ir dainų šventė šie
operuoti — gydyti, patikrina įžvalgumu į ateitį, padėjo tvir vius?" Dr. J. Lubicky atsakė: Viščinis reiškėsi spaudoje, re
met buvo skirta Jėzaus Kris
vaikus, kurie buvo operuoti tus komiteto veikimo pagrin „Atvežkit, gydysime!" Ir taip dagavo laikraštėlius ir prik
Amerikoje, įvertindami jų giji dus. Po Jūratės reikalų vedė- prasidėjo bendradarbiavimas lausė lietuviu organizacijoms,
taus metams. Bažnyčioje pra
mo procesą. Be daktarų kelio
sidėjęs renginys tęsėsi Biržų
su Shriner's ligonine. Kun. A. joms. vadovavo, organizavo
nių į Lietuvą, komitetas jau
pilies kieme. Negalėdamas da
Saulaičiui paskatinus, įkurtas vaidinimus, koncertus.
Jis
atvežė keturis gydytojus iš
lyvauti šventėje. Panevėžio
komitetas, ir pradėtas darbas. buvo Vilniaus krašto lietuvių
Santariškių ligoninės vaikų
vyskupas Juozas Preikšas at
1991 m. sausio mėr. steigia visuomenės, :>olitikos ir kul
ortopedinės chirurgijos sky
siuntė sveikinimo laišką, ku
majame komiteto posėdyje, tūros variklis J o visuomenine
riaus. Tai Dalia Bacevičiūtė,
riame
pabrėžia
jaunystės
vienas žinomas žurnalistas ir kultūrinė veikla gyvai reiš
Šarūnas Bernotas, Kęstutis
svarbą visam žmogaus gyveni
man pasakė: „Ką tu galvoji, kėsi po karo irvvenant Vokieti
Saniukas ir Vida Meškiene.
mui. Vyskupo žodžiais, tai la
atveši porą vaikų ir viskas joje ir persikėlus už Atlanto į'
Keliones jiems apmokėjo So
bai atsakingas gyvenimo tarp
pasibaigs, iš kur gausi pinigų, JAV Brockton. MA.
ros fondas, kitas išlaidas pa
snis, kuriame dedami ateities
kas dirbs?" Atrodo, kad jis
1949 m. Petras Viščinis su
dengė Lietuvių fondas, o dr. J.
pamatai Sykiu jis pastebėjo,
prieš septynerius metus klydo. žmona Mira emigravo į JAV ir
Lubicky pasistengė, kad jie
kad jaunimui ieškant atsa
Komiteto darbai auga, didėja, apsigyveno Brockton. Mn.^s
per kelis mėnesius ar kelias
kymų į gyvenimo klausimus
plečiasi. Lietuvoje Vaikų or Nelengvos buvo kūrimosi sąly
savaites įgytų kiek galima
pasaulis dažnai siūlo klaidin
topedinė chirurgija laikoma gos naujoje žemėje, nes reikėjo
daugiau žinių. Dabar tarp
gus atsakymus. Vyskupas J.
viena labiausiai
į
priekį duoną pelnyti sunkiu fiziniu
Santariškių ligoninės ir Shri
Preikšą- popiežiaus žodžiais
pažengusių medicinos šakų. Ir darbu. Nepaisant sunkių sąner's ligoninės Čikagoje mo
ragina jaunimą tiesos ieškoti
tai yra Amerikos lietuvių au
dernios technikos pagalba eKristuje ir kurti meilės civilikų ir darbų dėka. „Lietuvos
Amerikos lietuviams aukoto
mail yra palaikomas nuolati
maįą.
Vaikų vilties" komitetas yra
j a m s ir nepamainomai, suma
ni* ryšys: dr. J. Lubicky yra
įkurtas JAV LB Socialinių
niai pirmininkei Gražinai Liau
Reikalų Tarybos ir yra jos
t a u d už toki didelį ir gražu
• 1932 ra. rugpjūčio 11 d.
padalinys. Bet turime būti
darbą — pagalbą Lietuvos vai
konsultuojamas ir duoda pa
Hagos teisme baigta Klaipėdos
tarimus, atsiradus sunkiems L W komiteto skyriaus Lietuvoje dėkingi „Lietuvos Vaikų vilties" kui su negalia!
.l-iiisvės varpo' lietuvišku radijo laidų ilgametis vedįjas Petras Viščinis byla — pripažintas Lietuvos su
komitetui, jo
savanoriams,
Birutė Jasaitienė
gydymo — operacijų klausi pirm. Elena Gervickiene.
verenumas Klaipėdos krašte.
savo studijoje Bostone

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas praeitą savaite gavo
3,000 dol. čekį, skirtą Lietuvos
vaikams su negalia. Prie čekio
pridėtas laiškas sako: „Norė
damas padėti Lietuvos vai
kams su negalia atvažiuoti į
Ameriką ir čia pasinaudoti
nemokamai teikiama medici
nos pagalba, labdaringas Rastenių palikimas 'Vaikų vilčiai'
siunčia 3,000 dol. Šia maža
parama mes norime ne tik vai
kams kaip galima padėti, bet
taip pat ir pabrėžti šitokio
darbo svarbą bei paskatinti
tuos, kurie jį dirba. Tegu
sėkmė ir toliau lydi jūsų pas
tangas".

MŪSŲ ŠEIMOSE
PETRAS VIŠČINIS SUKAKTUVININKAS
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CLASSIFIED GUIDE

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
•
•
•
•

Čigonėle,
pasakyk kas
greičiausiai
siunčia?

REAL

350 N. Clark, Chicago, H 60610
TeL 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalj uždaryta

BUCE

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

Siuntiniai j Lietuvą
laivu arba oru - AIR CARGO.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas.

• U2uky<uM amankiatiako manio komplaktus t Lnnivą • Padtoma pigai ingyti autofnobmut
vartytmaaa • Paratunetam* automobrimt. aulo MaM* • Komardnaa aiunloa pagal
sutarti • Labdaros aiuntoa • Vtni praiaaimaa. lakvianim • Varoama. notanzuotama

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

BIN.77MSS-4100
Fex.77WSV3B»7

P*** 77340*0307

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

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

FOR SALE
l°^^—a

Knygos į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.TRANSPAK, 4545 Wcst 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

FOR SALE
OokLawn,IL2bsdr.oondo
with c/air. $73,500. CaJI Karsti
Oaytord at Century 2 1 / Dabbs
TaL 708-346-0100

ACCENT REALTY
5265 West 95th Street
Oak Lawn, Itlinois 60453
Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS

ATLANTA

IMPORT-VCPORT,

INC.

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

SOO-77B-9KND
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Lietuvos vaikų.

FOR

RENT

UfMM
1mtog. butas 67 U f H *
apyi. $365 į mėn. + „sscurity".
Tsl. 778-778-14S1.
Pu* proga gražiai įskur. tanai
teisėtai atvykusiai iš Lietuvos.
Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūra1, kito- virtuvėj, namų
ruošoj ar prie ligonių. Kreiptis: V i s S t
JBstriV PO. Bw155,TlxnpaoaCT 06277

FA«AMA<
Gahma padėti natiaiflamt, invalidame vaikams
ir daugiavaikėms tetartoms:
1 atsiunčiant auką;
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant •
$20.00 per mėnesį;
3. per „Saulute" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba
sudarant savo siuntinį.
Labai ačiO, „Šautu**', 4 1 0 VVeidner Rd; Buffato Grove. IL 60089
Tel. (847) 537-7940, T A X I D #36-3003330

Skrydis į Vilnių ir atgal
nuo rugsėjo 1 et

Startec

darbai, rOsių, vonių ir virtu
vių įrengimas; pri—tatai; keramtkoa plyteles; „eksngs , „aofSBr,
.decks*. „guOers, ptaka k. .stangi*
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.Bsnstis T9L
990*41-1911

J K S CONSTRUCnON
„Shingle" stogai ir visu rusiu
apkalimai (siding): medžio,,
alummiaus ir kt. Tunu darbo
draudimą. R.
tsl.
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBEt CONtTtUCnON 0 0 .
Dengiami stogai, kalamas ..sklng*,
atteirami cemento,„piumoing* bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucensed, Inaured.
Skambinti Sigitui:
TsL: 773-767-1826

dkJsss namas VlnMa, Antekalnyje. Yra galimybe pirkti dkJaĮ sklypą AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS.
IR GYVYBES ORAUOatAS.
šaka. Kreiptis: 760-340-0719 arba
Agentas
FrankZapoiis ir OtfMgr. Auksė
702-384-4478, arba Virtus,
S. Kana kalba ketuvUkai.
011-370-2-768-342
FRAMKZAPOUS
320SV,Weet»5ttt Street
HELP W A N T E D
Tel. (TOS) 424-BS54
(312) SS1
Rsfcalnoa margina
varyti namus.
Tel. 708-3854864

i 2 - 1 / 2 m.
mergaitei, Čikagos priemiestyje.
Darbas 3 dienos per sav.

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

po 4-5 vai. į dieną.

MIGLINAS TV

TaL 708-485-2314

G E / R C A ATSTOVYBE2346 W 6 9 t h Street
Tel.: 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 6 6

HELPWANTED
Ieškome caUttnMoi žoles
pjovimui. Darbas maždaug 40-50
vai. į sav. Pradžiai $300.
tai. 708-424-4467.
Skambinti tarp 5 v.v. ir 9 v.v.

Gtea žinia Floridos gyventojams!

CONSTRUCTIOl

RE/MAX
REALTORS

TRANSPAK

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR CARGO
SIUSKITE | LIETUVĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ, UKRAINĄ,
KARALIAUČIAUS SR , MASKVĄ IR PETERBURGĄ.

ESTATE

REAUMART M. Inc.
6602 S. PulasU Rd.
CMeagoJL 60629

KAVINE

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

MOaų atstovai:
Naw Y o * • 914-258-5133 • Ctavatand • 216-481-0011
Rocnostar • 716-223-2617 • Pmaburgh • 412-381-6281
Florida • 800-533-2121 • Lietuvoje • 370-2-736-336

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir {vairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

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

12301 N«w Ave.. Sorta D. Lomom, L 60439 Tai 630-243-1688
2719 W«st 71 tt Str . Chicago. H. S0S29. Tai. 773-434-2121

STASYS

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompantjonėms

ir namų

ruošos

darbininkėms. Galima gyventi

MISCELLANEOŪŠ

kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE

$1000*8 POSSIBLE TYRINO

EmpfOymtnt Afoitcy

Part Time.

Tai.

At Home.

SKELBIA:

778-786-7900

Toli Free 1 •800-218-9000

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
I TOLIMUS
KRAŠTUS !

iš Orlando, Miami ar Tampa.

Ext. T- 2415 for Listings.

Vytis Travel

tsnuomoįsfnss modemus 1 mieg.
butas pirmame aukšte; virykle,
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovimo
mašina, vieta auto pastatymui.

* 40-24 2 3 5 Str.
Douglaston, NY 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 0 1
1-800-77-VYTIS

I vakarus nuo Kada*. 68 St,

Tai.

708-658-6599

Pardundu "85 m.

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virs 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEWRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Tst. (773) 561-4111

Unootn Toam Car.
Puikus, labai gerame stovyje,
rudos spalvos auto. $2,000.
Kreiptis: tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 4 2 3

sss*

VVACNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

AMERICAAr T^ŠŽs.

IR MĖGĖJAMS

N BROAl> INO

5058 S. A r c h e r , C h i c a g o , IL 60632 • Tel.: 773-838-8888

PAVASARIO
KAINOS
Ten I r a t g a l
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk
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

NEW OFFICE

Bei m o n t / C c n t r a l

8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

Bclntont/Laramle

r

N o r t h Sld«
3000 N . M i l w a u k e e

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020

T e l . 312-489-4999

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

4801 W. Peteraon
Tel. 773-725-9500

Far N o r t h

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu ,Jay-away" planu/ At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-* v.v.;
JeJtd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir treM. su
sikalbėsite lietuviikai.

$570
$570
$570
$570

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

Best job and saiary is yours II you

| viena puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$380
$405
$405
$380

Į j u j a v

mht I I aSa^ai —

d*A^a^Bta» aa^aeatt

a % a i w 4 aVaaVaaafee^aVa

•ove u taurei i, ctean wea ano efpaeK
Engish. References needsd.
Cal. my otrios, as.

dažymu bei kaus statybos
darbus, kHjuoki ptytsiss.
'tst 709-366-7719

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

GERI VANDENS NUTEKĖJIMO
VAMZDŽIAI YRA JŪSŲ NAMO APSAUGA
Gerai sutvarkyti vandens
nutekėjimo vamzdžiai gali ap
saugoti stogą ir vandens da
romą žalą namo sienoms.
Jei jūsų namų sienos yra
nemūrinės, ir jūs norite page
rinti savo namo išvaizdą,
uždėdami naujas sienų len
teles
(siding),
pirmiausia
pradėkite nuo viršaus ir patik
rinkite vandens nutekėjimo
vamzdžius (guttere). Galvani
zuoto metalo vandens nute
kėjimo vamzdžių beveik nebė
ra ir šių dienų besiūliai (seamless) vamzdžiai yra pasiren
kami dėl dviejų pagrindinių
priežasčių: jie nepraleidžia
vandens, kadangi jie padaryti
iš aliuminijaus, ir nereikia jų
dažyti. Statybos specialistai
sako, kad galvanizuoto plieno
vandens nutekėjimo vamz
džiai pradėjo pranykti prieš
20-25 metus. Šiandien žmo
nės perka be sudūrimų aliu
minijaus vamzdžius, kurie yra
elektrostatiškai padengti ilgai
laikančia danga. Statybinin
kai sako, kad, nepaisant
didžiulio skaičiaus namų sta
tytų per paskutiniuosius 30
metų, daug darbų jie gauna,
pakeisdami vamzdžius na
mams, statytiems prieš 1970
metus. Specialistai sako, kad,
pakeičiant vamzdžius naujais,
reikia atsižvelgti į 3 dalykus:
pirmiausia pirkti tik be
sudūrimų vandens nutekėjimo
vamzdžius (seamless gutters);
antra, kad tie vamzdžiai būtų
pritvirtinti prie namo kas 24
coliai, ir trečia: tos sistemos
(naujų nutekėjimo vamzdžių)
įdėjimas. Turi būti vadinama
sis „roof apron flashing", t.y.
metalinė plokštė, kuri yra
įdėta 2 coliai už ir 3 coliai virš
vandens nutekėjimo vamz
džio, po stogo danga. Be šios
apsaugos jūsų stogas gali būti
gerai apgadintas.

rumo vamzdžius. Statybinin
kai sako, kad daugumai namų
pakeisti vandens nutekėjimo
vamzdžius gali kainuoti tarp
800-1,500 dol. O visas sutvar
kymas gali kainuoti 2,0003,000 dol.
Čia keletas patarimų:
„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto savanoris Antanas Jarunas,
1. Paprašykite vamzdžių atvažiavusi operuotis Jolita ir jos mama Janina Bajorinienė.
keitėją, kad jis papildomai tose parduotuvėse galite pa- ne tik rūkantiems, bet ir šalia
sutvirtintų jūsų vamzdžius, jei keisti sudužusius bei suskilu- esantiems. To pasekmėje —
turite arti jų krepšinio lentą, sius langų stiklus. Padarykite šiuo metu JAV draudžiama
nes sviedinio mėtymas atsi tai vasarą, kada parduotuvės rūkyti valdiškuose pastatuose
lieps į jūsų vamzdžių pritai- nėra per daug apkrautos dar- ir įvairiose kitose vietose,
symą.
bu, o žiemos metu sutaisyti TaCiau ne taip lengva sutvar2. Paprašykite papildomų langų stiklai nepraleis šalčio į kyti plačiai paplitusį rūkymo
sutvirtinimų (brackete) vie kambarius ir jūsų šildymo įprotį, o be to ir visa tabako
tose, kur jūs lipate ant stogo sąskaita bus mažesnė....
pramonė tam priešinasi, nes
patikrinti ventiliaciją ar uždė
2. Kitas projektas, kurį va- čia kalbama apie milijonus doti kalėdines lemputes. Naują
lerių. Tačiau šiandien kovoja
sistemą dedant, tai turėtų sarą, kol šilta, turite padaryti, ma su rūkymu teismuose,
tai
pakeisti
ar
pripildyti
atsi
būti padaryta nemokamai.
žiniasklandoje, darbovietėse ir
3. Atminkite, nors jūs apklo radusius plyšius apie langų ir visur k u r t i k
>
atsiranda žmotumėte namą su „vinyl siding", durų rėmus. Geras sluoksnis
„caulk"
gali
sumažinti
šalto
nių
suprantančių
ir matančių
jūsų vandens nutekėjimo vamz
TOk mo
daroma
tiek
oro
prasiveržimą
ir
tuo
pačiu
y
***
^
džiai, („soffits" ir Jacia")
sutaupyti
šildymo
išlaidas
žieresniesiems,
tiek
jaunimui.
turėtų būti uždengti aliuminiRūkydamas žmogus žaloja ne
jumi, nes laisvai pritaikytas m a
Apžiūrėkite
langų
ir
durų
tik
savo sveikata, bet ir finan„vinyl" gali linkti.
siškai
rėmų
kraštus.
Jei
jau
ten
nukenčia. Ponia Ona
4. Daugumai vandens nu
esantis
„caulk"
yra
sutrupėjęs,
apskaičiavo,
kad ji būtų gatekėjimo vamzdžių duodama
lė usi
iškrapštykite
jį
ir
dėkite
nauJ
nusipirkti
naują auto20 metų garantija. Bet jūs
mobilį,
arba
investuoti
tuos
vamzdžių amžių galite prail ją. Jei „caulk" yra minkštas,
pinigus,
kuriuos
išleido
ciga
ginti, nusipirkę galioną skys tai reiškia, kad jis yra dar ge
retėms per paskutinius 20
čio (5-8 dol.) ir laistymo žarna ram stovyje. Tuo atveju pa m e t u P o n i a 0 n a
žiūrėkite,
ar
nėra
plyšių
tarp
> namų dekopurkšdami jį į vamzdžius,
r a t o r e iš N e w
„caulk"
ir
sienos.
Uždėkite
York'o, sako:
„fascia" ir.„soffits" kartą me
„caulk"
ir
ten,
kur
lango
-Aš
rūkiau
po
1 1/2 pokelio
tuose.
er d i e n
rėmas
sueina
su
siena
bei
viP
4
per
22
metus. Be to,
5. Patyręs meistras turėtų
dine
žieminio
lango
puse,
kur
turėdavau
nešti
drabužius į
pajėgti nuimti senąją sistemą
aliuminijaus
rėmas
sueina
su
valyklą
2
kartus
dažniau,
ir uždėti naująją per vieną
ne
medžiu
virš
palangės.
gn
dabar".
dieną. JSoffits" ir „fascia" pa
3. Dar vienas geras vasaros
Mažai žmonių ginčysis dėl
dengimui reikia nuo 1 iki 3
projektas
yra
įdėti
durų,
cigarečių
neigiamų poveikių
dienų.
„sweeps"
slenkstelį.
Daug
žmonių
sveikatai
ir ekonomiSamdant kontraktorių ir
kai
šalčio
į
namus
įeina
pro
prieMaždaug
420,000
miršta
darbininkus, yra gerai žinoti
nuo
kines
išorines
ar
rūsio
duris.
rūkymo
sukeltų
ligų;
pagrindinius dalykus. Atmin
Daugelis
žmonių
uždeda
ki50,000
mirčių
yra
siejama
su
kite, yra labai gerų kontrakto
limėlį
prie
durų
apačios,
kad
^antrinio
rūkymo"
parių, bet pasitaiko ir tokių, ku
rie nori jus išnaudoti. Kada nepraleistų šalčio, bet geriau- sėkmėmis ir mažiausiai 100
jūs žinote, apie ką eina kalba sia įdėti durų „sweep". Jums bilijonų dolerių tiesioginių meir suprantate, kas ir kaip bus gali reikėti išimti duris, kad dicininių išlaidų ir prarasto
daroma, tada jus niekas ne tą „sweep" įdėtumėte. Jį reikia produktyvumo kasmet siejapritaikyti prie jūsų durų.
ma su rūkymu. Daug sunkiau
Čikagos apylinkėse kasmet galės apgauti.
4.
Ketvirtas
projektas
yra
apskaičiuoti finansinius nuosbūna maždaug 13 užšalimų ir
Naudotasi medžiaga iš „Chi
šildymo krosnies patikrini- tolius šeimose, kuriose rū
atolaidžių, o be „flashing" — cago Tribūne", 1997-8-1.
mas, kurį turi padaryti profe- koma. Per daugelį metų ištos metalinės plokštės, jūsų
sionalas. Dabar, kai dauguma laidos perkant cigaretes gali
stogas bei namo apkalimo len
DABAR VASARA, BET
sistemų padaryti didelį nuostolį šeitelės sugeria drėgme ir ne- JAU LAIKAS PAGALVOTI šildymo-šaldymo
įvedimo kontraktorių užbaigė mos biudžetui. Po neseniai
išdžiūsta. Ir taip drėgmė pūdo
APIE ŽIEMA
didžiąją dalį vasaros darbų, pasiūlyto 368,5 bilijonų dolestogą bei jo dangą.
Nors lauke dar labai šilta, įvedant ar taisant šaldymo rių susitarimo su tabako benPriklausomai nuo to, kaip
sunku bus tai padaryti, atsi rodos neseniai vasara atėjo, sistemas, ir dar jų niekas nek- drovėmis rūkantieji turės dar
žvelgiant į stogo kampus, bet jau laikas pagalvoti, kad viečia dėl šildymo sistemų daugiau pinigų išleisti ciaukštį, vandens vamzdžių sis gražios vasaros dienos greitai problemų, yra pats laikas pa- garetėms, kad patenkintų satemą ir pan., jūsų namo ap praeis, ateis ruduo su lietumis tikrinti savo namo šildymo vo įpročius. Tų įpročių patenkinimas gali būti labai brankalimas, turėtų kainuoti nuo ir žiema su šalčiais. Vasara sistemą.
$2.50 iki $4.00 už pėdą. O kar yra pats tinkamiausias laikas
Kai ateis pirmoji šalto oro gus, sako J. Sherner, Smoke
tais, jei darbas yra labai sun paruošti savo namus, kad jie savaitė, kada žmonės pradės Free Educational Services prekus, lentelių pakeitimas, gali botų sandarūs ir šiltesni šildyti namus, bus sunku su- zidentas, N.Y., yra daug priekainuoti keletą dolerių dau žiemą ir kad šildymo energijos rasti laisvą profesionalą, kuris dinių išlaidų, kurių žmonės
giau. Statybininkai sako, kad sąskaita būtų mažesnė. Namų ateitų patikrinti jūsų šildymo net nepastebi,
žmonės, kurie deda naują van kontraktoriai duoda patari sistemą. Patyręs tikrintojas
j ^ g ( i r kiek)-yra tos priedens nutekėjimo vamzdžių sis mus energijos taupymo ir ne tik patikrins šildymo dinės išlaidos?
temą turėtų tuo pačiu laiku aplinkos priežiūros klausi krosnį, ar ji yra saugi ir ne- J a u ne kalbant apie ciga(jei namas medinis) padengti mais. Čia parašomi keturi va kenkia sveikatai, bet patik- r e t e s J A V 48 mln. rūkančių
ir „fascia" lentomis namą. To saros meto projektai, kurie rins ir jos veikimo efektin- pa didina savo kasdienines
kiu būdu namo išorė yra pa gali padėti jums paruošti gumą, kad ji veiktų gerai, ją pragyvenimo išlaidas, mokėdengta ir tada nereikalingi jo namą žiemai, prieš šaltiems išvalys ir patikrins elektroninį dami daugiau už valymą ir askie dažymai. Tinkamai įdėta orams prasidedant.
uždegimą, jei tokį turite. Toks meniškos higienos reikmenis,
aliuminijaus besiūlių vandens
1. Koį, lauke šilta, yra geras patikrinimas padės išvengti Jie taip pat išleidžia daugiau
nutekėjimo vamzdžių sistema laikas patikrinti žieminius problemų žiemos metu, o taip lankydamiesi pas gydytojus,
turėtų tarnauti visą jūsų na langus. Jei jų trūksta, jie yra pat sutaupys dolerių jūsų mokėdami apdraudas, kai kumo amžių. Šalia pritvirtini įskilę, sudužę, ar per laisvi šildymo sąskaitoje.
riais atvejais gaudami mažesmų, jūsų namo horizontalinė langui, gali labai lengvai pra
Naudotasi medžiaga iš „Chi- nę algą dėl mažesnio produkvamzdžių linija turėtų būti
leisti šaltą orą į namus. Pir cago Tribūne", 1997-8-8.
tyvumo ir prarasto darbo va
palinkusi ketvirtadalį colio
miausia patikrinkite žiemi
landų. Nors yra sunku tiksliai
nuo namo, kad vanduo galėtų
nius langus, ar jie gerai tinka
R
Ū
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apskaičiuoti,
bet daug pinigų
lengvai nutekėti į vertikalų,
rėmams.
Jei
stiklas
rėmuose
„išrūksta"
dūmais
per metų
vamzdį. Kiekvienas vertikalus
Dabar daug kalbama apie eilę, o tai yra finansiniai išvandens nutekėjimo vamzdis dreba-juda, išimkite jį ir pa
turi turėti metalinę nutekė tikrinkite specialią juostelę — rūkymo žalą žmonių sveika- tekliai, kurie galėtų būti naujimo skylę, ten kur horizonta „weather stripping", kuri pa tai. Anksčiau buvo madinga dojami skoloms mokėti, ar kilinis nutekėjimo vamzdis susi prastai yra pridėta užpakali rūkyti: tai buvo lyg suaugimo tiems reikalams.
nėje žieminio lango pusėje. Ta — subrendimo pažimys. ŽiūPonia Ona. nustojus rūkyti
duria su vertikaliu.
juostelė yra panaši į siaurą rint senuosius Hollywood fil- prieš 6 metus, labai konserVandens nutekėjimo vamz veltinio juostelę. Jei ši juostelė mus matome aktorius nuolat vatyviai apskaičiavo, kad ji
džiai yra įvairaus storumo. yra nusidėvėjusi, ar jos visai rūkančius. Tai įtaigojo jau- rūkydama prarado arti 15
Naujesnieji namai naudoja nėra, įdėkite naują. Jei lango nimą rūkyti, kol pasiekta to, tūkstančių dolerių, neskai.027 mastelį, kas namų staty stiklas dar vis dreba rėmuose, kad negalima sukontroliuoti čiuojant kitų išlaidų, ir padetojams, kurie stato po kelis gal reikia suveržti rėmus. Tai
rūkančių ne tik jaunuolių, bet dančių jai liautis rūkyti, naušimtus pastatų, sutaupo daug padaryti gali tik profesionalas
net vaikų.
dojant „accupancture" ir kitus
pinigų. Bet specialistai pata (paprastai tai padaro jūsų
Jvairūs šių dienų pažangios metodus. (Ji liovėsi rūkyti po
ria, kad, jei pakeičiate senus namų apyvokos reikmenų ir
vamzdžius, naudoti .032 sto įrankių krautuvė). Taip pat medicinos tyrimai, parodė, vienos 150 dolerių kainavukokią didelę žalą daro tabakas šios hipnotizmo sesijos).

Pakelis cigarečių, parduoda
mas už maždaug 2 dolerius,
priklauso nuo federalinių ir
valstijų pridedamų mokesčių.
Skaičiuojant šią kainą, vieną
pokelį per dieną surūkantis
asmuo išleidžia maždaug 730
dolerių per metus, 3,650 dol.
per penkis metus, 7,300 dol.
per 10 metų, 14,600 dol. per
20 metų ir 36,500 dol. per 50
metų. Čia neįskaičiuojama in
fliacija, ar nuošimčiai, kuriuos
galima būtų gauti, tuos pini
gus kur nors investavus.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn 16 d.
nerūkantieji. Tuo būdu, re rūkančio, bet ir aplinkinių as
miantis 1996 Census Bureau menų sveikatai, yra nuostolis
pranešimu, šeimai gali suda kiekvienam, o tuo pačiu ir
ryti nuo 1,363, iki 2,044 dol. JAV ekonomikai. Todėl visi
nuostolio per metus. Pagalvo rūkantieji turėtų stengtis liau
kim ar tai sudaro rimtą nuos tis rūkę ir susirūpinti savo ir
tolį JAV ekonomikai? Čia aps savo artimųjų sveikata.
kaičiuoti nuostoliai yra ne
Naudotasi medžiaga iš „Chi
tikslus — turbūt tikrieji nuos cago Tribūne" 1997-7-15.
toliai yra žymiai didesni.
Aldona Šmulk&tienė ir
Atrodo, kad dūmais paleis
Birutė Jasaitienė
tas doleris, kuris kenkia ne tik

• Ilgiausias Lietuvoje mo • Seniausias lietuvių mu
Jei susitarimas su tabako
las
nutįsęs į Kuršių marias 210 zikos instrumentas — XIV a.
bendrovėmis ir JAV kongreso
m.
Tai
jūrų perkėlos Klaipėda- pabaigos — XV a. pradžios —
ir nebūtų patvirtintas, ci
bandūrėlis.
Mukranas
dalis.
garečių bendrovės, žvelgda
mos į ateityje joms galimas
kelti bylas, turės padidinti ci
Mirus mylimam Pusbroliui ir Dėdei
garečių kainas. Vienas tabako
pramonės analistas sako, kad
A.tA.
beveik yra taisyklė, kad kiek
vienas 10% kainos cigaretėms
ANTANUI RAŠYTINIUI,
pakėlimas sumažina pareika
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELENAI, poduk
lavimą 4%. Ir asmeniškos hi
roms ir jų šeimoms ir liūdime drauge su jumis.
gienos priemonės gali daugiau
rūkančiam kainuoti. Pavyz
Jonynai
džiui, vienas priedinis dantų
Valukoniai
nuvalymas per metus gali kai
Žemaitaičiai
nuoti nuo 50-100 dolerių.
Rūkantys perka daugiau bur
nos kvapą gerinančių priemo
nių, purkštuvų, specialią dan
LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų
tis baltinančią pastą. Kiek
vienas jų gali kainuoti nuo 1
SĄJUNGA
dol. iki 4 dol v o tai reiškia, dar
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
mažiausia 52 dol. priedinių
apylinkėse ir priemiesčiuose
metinių išlaidų. Ir jūsų dra
Patarnavimas 24 vai.
bužių valymo sąskaitos bus di
desnės. Rūkanti moteris neš į
valyklą kas-savaitę gal porą
suknelių, ar palaidinukių (nuo
FUNERAL DIRECTORS
3 dol. iki 10 dol. už kiekvieną).
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
| tai neįsiskaito kartais pra
deginto kaklaraiščio, marš
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
kinių ar kelnių kaina. Be to
kainuoja ir namų valymas. Ki
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
limai, užuolaidos ir baldai gali
PROVIDING BŪRIAIS AND SHIPMENT TO UTHUANIA
dvokti rūkalais, ir' turi būti
4330
So. California
4605 So. H e r m i t a g e
valomi, ar net pakeičiami
dažniau, negu pas nerū
ALLPHONES
kančius. Ir jų kaina gali siekti
1-773-523-0440
nuo keletos šimtų iki keletos
tūkstančių per metus. Senų
dūmų kvapas gali kenkti ir
automobilio, ar namo pardavi
mui. Namų pardavimo specia
listai sako, kad cigarečių
dūmai veikia, kaip ir visi kiti
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
neįprasti kvapai, pvz., kaip
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
gyvuliukų ir pan. Pirkdami
namą žmonės į tuos kvapusreaguoja labai negatyviai.
ALL PHONES
Specialistai sako, kad parduo
ti rūkančių namus, užtrunka
ilgiau iš dalies dėl to, kad
jiems išvalyti reikia daugiau
laiko. Vienas žmogus sako,
kad jis pirko namus iš
rūkančių asmenų, ir jam teko
pakeisti visus kilimus ir per
FUNERAL DIRECTORS
dažyti kiekvieną kambarį, kad
\(ARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
pašalinti rūkalų kvapą. EastCICERO 5940 W. 35 ST.
erling Motors, Inc., Victoria,
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
Texas, perka ir parduoda dau
giausia nerūkančiųjų automo
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
bilius ir tai plačiai reklamuo
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ja. Ir ši bendrovė sako, kad
ALL PHONES
net ir rūkantieji nenori pirkti
CHICAGO
1-773-476-2345
automobilio, kurio sėdynės
NATIONWIDE TOLL FRE1 (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
yra pradegintos ar langų stik
lai pageltę.
Gyvybės apdrauda rūkan
tiems kainuoja paprastai dau
giau, nes jų mirtingumas yra
didesnis. Ir kai kurie auto
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
mobilių apdraudėjai reikalau
ja didesnio mokesčio iš rū
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
kančiųjų dėl to, kad vairuoto
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
jai, kurie važiuodami rūko,
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
gali turėti daugiau nelai
mingų atsitikimų.
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ReliaStar Financial Corp.,
ALL PHONES
gyvybės apdraudos įstaiga,
1-708-652-5245
Minneapolyje, sako, kad 45 m.
rūkantysis moka jiems 1,425
dol. per metus už 250,000 dol.
standartinę 10 metų gyvybės
apdrauda. Tuo tarpu nerū
kantysis moka tik 632 dol. už
FUNERAL H O M E
tokią pat apdrauda. Rūkan
tieji išleidžia daugiau, bet taip
KALBAME LIETUVIŠKAI
pat, galimas daiktas, kad jie ir
PALOS HILLS
uždirba mažiau.
National Bureau of Econo11028 S. Southwest Hwy.
mic Research 1995 metais
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
pravedė studiją ir rado, kad
rūkantieji, kurie sudaro 1/3
DAVID GAIDAS, Jf.
1-708-974-4410
AND FAMILY
JAV darbo jėgos, paprastai
uždirba 4-8% mažiau negu

GAIDAS -

DAIMID

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

1-708-430-5700

PETKUS & SON

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

GAIDAS-PALOS

sitarę su Saulių namų vado
* Galiu
vybe, nusprendėme padaryti
iti JSOC.
atostogas ir mėnesį vakaronių
ftjli&rieUi, vairavimo
nerengti. Šauliai sumanė pa
U i r t v e r ' s license)
tys organizuoti vakarones mū
Hprttfsimą. Ed Šumanas, teL
sų atostogų metu ir pasikvietė
1x708-246-8241.
A. Ba mišk j joms pravesti. Lie
tuvaičiai nesirinko, nes, ma
x „Žiburėlis"^ l i e t u v į
LB APYLINKĖS „KRANTAS"
tyt, visiems reikėjo daugiau
Montessori m o k y k l ė l ė , šiuo
PULSAS IR ATEITIES PLANAI
gamtos, negu vakaronės. Kiek
metu priima naujų mokinių
vieną
sekmadienį
Šaulių
na
registraciją. Dar yra vietos po
Dar taip neseniai naujai su kaip prisidėti prie bendro lie
muose
vyksta
gegužinės
su
K.
pietinėje pamainoje. Dėl infor
sikūrusi LB Vidurio Vakarų tuvybės gyvavimo tęstinumo.
Ramanausko
orkestru,
visi
macijos skambinkite vedėjai
apygardos apylinkė „Krantas" Pagal galimybes, naujai atvy
gali
dalyvauti
ir
pašokti.
Vidai
Slapiienei, teL 630blaškėsi ir dairėsi savo dide kę kviečiami dalyvauti įvai
„Kranto"
valdyba,
nors
atos
968-3057.
liam būriui bendros pastogės,
riose organizacijose, taip pat togaujanti, bet pastoviai posė
(sk)
jaukaus kampelio. O juk kranpadedame su socialia informa džiaujanti, vėl pakvies visus į
tiečiai — tai visi naujai atvykę
x Pats pigiausias telefo
cija. Sporto arenose vis dau šeštadienines vakarones rug
iš Lietuvos į šį svetingą kraštą
n
i n i s rysis su L i e t u v a ir vi
giau girdimi krantiečių var pjūčio 30 dieną, apie kurios
ir radę savąjį krantą aplink
su
pasauliu — tik per CYBERdai. Susibūrė krepšinio, tink turinį bus pranešta atskirai.
Čikagą. Kiekvieno ir užmojai,
LINK
Minutė į Lietuvą tik:
linio komandos.
Kiekvieną
ir interesai šioje žemėje yra trečiadienį, nuo 7 vai. vak. Ne Visų lauks nauja programa,
6 2 c e n t a i kada beskambinskirtingi. Bendra yra tik tai, kalto Prasidėjimo parapijos daug informacijos ir įdomūs Birželio 14 tusios — baisiųjų trėmimų minėjime, rengtame LB „Kranto" apylinkes, dalyvavo ir kartu „Lietuva tumėt. Jokių mėnesinių mo
kad visi esame lietuviai, visi salėje vyksta krepšinio treni susitikimai, o taip pat vėl tę brangi" giedojo ša- iai Petras Pileckis i.iS kaires) ir Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės vadas Alfonsas Paukštė.
kesčių. Jokių registracijos mo
atvyko legaliai su vizomis ir ruotės, kur laukiami ir nauji sis anglų kalbos kursai. Artė
kesčių. Jokių įsipareigojimu.
Kasdien kas nors pa
visi praėjo muitinės kontrolę. krepšininkai. ŠALFAS stalo jantis rudenėlis pilnas įdomių
Informacija lietuviškai 708Ir tik čia jau begyvenant ar teniso turnyrą buvo patikėta įvykių, kuriuose kviečiami skambina į redakciją ir pra
386-0556. Vasaros darbo va
besisvečiuojant, dėl vienų ar surengti „Kranto" valdybai. dalyvauti ir naujai atvykusie šo: „Pareklamuokite mūsų
landos nuo pirmadienio iki
kitų priežasčių nepratęsus vi Šeštadienio vakarus negi pra ji. Štai rugsėjo 6-7 d. Cleve- renginį. Gal būtų galima ne
ketvirtadienio imtinai nuo 4
x L i e t u v i u R o m o s kata
x J u l i u s ir Zita Širkai, Pa iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
zos galiojimo laiko ar nesilega- leisi žmogus be muzikos, be land, OH, įvyks ŠALFAS leng mokamai... Juk žinote, geram
vosios
atletikos
varžybos
vi
tikslui
ruošiame,
o
pinigų
ne
l
i
k
u labdarių s ą j u n g o s susi los Hills, IL, Laima ir R i m a s
lizavus, dalis naujai atvykusių patrepsenimo ar atgaivos. Ir
tautinė telefono ryšių bend
žmonių tampa nelegaliais, su čia įvairia muzika linksmina soms amžiaus grupėms. No daug turime..." Kadangi tik rinkimas ir komiteto rinkimas Milaičiai, Oak Lavvn, IL ir rovė CYBERUNK.
Žilevičius,
Palos
galimybe tikėtis laimėti nuo ne vienas entuziastas ar rintieji jose dalyvauti ir gauti slas tikrai geras, mielai redak įvyks š.m . r u g s ė j o m ė n . 14 S t a s y s
(sk)
cija
patarnauja,
renginį
ne
tik
informaciją,
gali
vakarais
kreip
d.,
s
e
k
m
a
d
i
e
n
į
,
P
a
s
a
u
l
i
o
Hills,
IL,
visi
atsiuntė
po
$150
latinio gyventojo JAV kortelę krištolinis balsas. Pajutę inte
x „Žiburėlis", p r i e š m o tis telefonu 773-863-8861. Bū vieną, bet kelis kartus rekla l i e t u v i ų c e n t r e , Bočių menės — tai pratęsimas globos jų re
loterijoje.
lektualų poreikį bendrauti ir
,
k
y
k l i n i o amžiaus Montessori
muoja.
Ir
jis
būna
sėkmingas.
salėje, 12 vai. p.p., po šv. miamiems našlaičiams Lietu
Kuriasi naujos lietuviškos ir vystyti kultūrinę veiklą, įsi tų gražu, jei „Kranto" atstovai
mokyklėlė
Lietuvių centre, LeTačiau
medalis,
kaip
sakoma,
Mišių.
Visi
nariai
kviečiami
voje. Dėkojame! „Lietuvos
mišrios šeimos, vaikučiai pa kūrė naujai atvykusiųjų Či galėtų sėkmingai dalyvauti
mont,
IL,
ieško vaikus my
turi
dvi
puses:
kai
„Draugas"
dalyvauti.
Norintys
kandida
šiose
varžybose.
N a š l a i č i ų globos" komite
pildo lietuviškas mokyklas ir kagos kultūros klubas „Bal
savo renginį rengia, kaip da tuoti į komitetą, praneškite t a s , 2711 W. 71 St., Chicago, linčios, energingos asistentės
Vienintelis
lietuvijos
leidžia
amerikietiškas
gimnazijas, tija", kuris sėkmingai vysto
mokytojai. Valandos nuo 12-4
bar jau pradedama garsinti Reginai Š a u l i e n e i , a n t r a d i e  IL 60629.
jaunuoliai
siekia
aukštojo savo užmojus.
Sveikintina mas „Draugo" laikraštis gali
rudeninį pokylį, rugsėjo 21 d. n i a i s 10-2 vai. p.p. tel. (708)
gyvuoti
tik
visų
remiamas,
o
(sk.) p.p., tris dienas į savaitę. Dėl
mokslo universitetuose. Dau būtų, kad susikurtų ir dau
informacijos skambinkite ve
vyskiantį Martiniąue salėje, o 636-6622.
žinios
ir
informacija
padeda
gelis bendrauja su jau bent giau klubų.
dėjai Vidai S l a p i i e n e i (680)
tų pačių organizacijų renginių
(sk.)
visiems
burtis.
Todėl
kvie
pusę amžiaus čia gyvenančiais
L.B. apylinkė „Krantas", ra čiame ir naujai atvykusius komiteto pirm. M. Remienė
x P r i e š užsisakydami pa 968-3067.
tautiečiais, dalyvauja ruošia
paprašo,
kad
užsisakytų
stalą
(sk)
minklą, aplankykite St. Caarimuose renginiuose, kuria pla dęs savo veiklai pastogę sve žmones dalyvauti „Draugo"
ir tuo paremtų dienraštį, su
x A-a. dr. B e n e d i k t o Roč- mir Memorials, 3914 W. l l l t h
x DĖMESIO! VIDEO APA
tinguose
ir
jaukiuose
Vytauto
rengiamame
metiniame
poky
nus, kaip ir patiems įnešti
retai
atsiranda. k a u s a t m i n i m u i aukojamos St. Turime didelį pasirinkimą: RATŲ 8AVININKAI1 Norė
Didžiojo šaulių rinktinės na lyje Martiniąue restorane rug tinkančių
savo indėlį į bendrą lietuvybės
dami tikrai kokybiškai išvers
muose, jau visą pusmetį rengė sėjo 21 dieną. Iškilminga ap Būtų gražu, kad ir organizaci šv. Mišios rugpjūčio 23 d., šeš matysite granito spalvą, dydį ir
reikalą. Susikūrė visų laukta
ti video įrašus iš Lietuvoje
vakarones. Jų metu turėjome linka, gardūs patiekalai, mu jos, kurioms taip mielai patar tadienį, 9 vai. ryto Šv. Antano t.t! Gaminame paminklus mūsų
lietuviška televizija, nors ir
naudojamos PAL sistemos į
daug įdomių susitikimų su zika ir šokiai turėtų suteikti nauja „Draugas", ryžtųsi pa bažnyčioje, Cicero, II. Po dirbtuvėje pagal jūsų pageida
sunkiai išsilaikanti, laukianti
tarnavimu
atsilyginti.
Mišių
—
paminklo
šventi
amerikietiškąją NTSC i r a t vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paramos, bet gyvuojanti ir žymiais žmonėmis, paskaitų ir visiems gerą nuotaiką. Naujienimas Šv. Kazimiero lietuvių paminklą, galėsite apžiūrėti ir
virkščiai, kreipkitės į LNTERteminių
vakarų.
Visada
tujį
gali
gauti
informaciją
apie
šį
kiekvieną šeštadienio rytą 7
VIDEO 3533 S. A r c h e r Ave.,
rime gausiai naujausios spau- pokylį telefonu 773-737-6792.
„Lion Frame" galerija, kapinėse. Maloniai kviečiu vi .įsitikinti, kad jis padarytas,
vai. per 23 TV kanalą turinti
sus
šiose
apeigose
dalyvauti.
Chicago, IL 60609. TeL 773dos iš Lietuvos, kuria labai dokaip
buvo
jūsų
pageidauta.
Sav.
įkurta
1988
metais,
iki
šiol
„Kranto" valdyba tikisi, kad
įdomią savo laidą. Kas rytą 20
927-9091. Sav. P e t r a s Ber
misi susirinkusieji. Prieš pra ateityje rengiamos vakaronės veikusi 3125 W 71st Str., Mar- N u l i ū d u s i ž m o n a Gabrielė. Lilija ir Vilimas N e l s o n a i
vai. per radijo bangą 750 AM
notas.
(sk.) Tel. 312-2334335.
dedant vakarones, paminime vėl bus gausios dalyviais. Apie ąuette Parko apylinkėje, per
girdima lietuviška laida. Svar
(sk)
šventes, kurios yra svarbios visus papildomus renginius kelta į Lemonto senamiestį,
(sk)
bią informaciją ir pranešimus
x L i e t u v o s p a r t i z a n u glo
visai lietuvių tautai. Įsimin bus informuojama vakaronių 216 Main Street (telefonas
x Baltic Monumentą, I n e ,
penkis vakarus per savaitę ga
x D ė m e s i o , lietuviai! Nau
tina liko Trėmimų diena, apie metu. Taip pat laukiame 630-243-8000). Galerijoje bus b o s fondo valdyba dėkoja už
2621 W. 71 Street, Chicago,
lime girdėti per seniausią lie
kurią norėčiau plačiau papa naujų aktyvių jėgų ir entu galima įsigyti. įvairių meno $275 auką partizanų šalpai ir jas JAV imigracijos vizų tik
IL. TeL (773) 476-2882. "Visų
tuvišką radijo stotį „Margutis sakoti.
ziastų vakarų pravedimui ir darbų, naujausios Lietuvos kartu reiškia nuoširdžiausią rinimas prasidės balandžio rūšių paminklai, žemiausios
2" banga 1450 AM. Lietu
Birželio 14-oji — Gedulo die organizavimui. Mes visi tu spaudos, dovaninių prekių, užuojautą artimiesiems mirus m ė n . Pasibaigusias vizas ga kainos, geriausiomis sąlygo
viškas dienraštis „Draugas"
na įėjo į mūsų tautos istoriją rime būti kartu, kartu spręsti odos, gintaro bei keramikos Henrikui Savickui, ilgamečiui liu pratęsti. Žmonės iš kitų mis.
pagrindinis žinių šaltinis ir kaip skaudžiausia. Į Sibirą
dirbinių ir lietuviškos muzikos Philadelphija, PA, radijo pra valstijų gali pasiųsti man duo
(sk)
pranešimų skleidėjas turėtų buvo tremiami šviesiausi Lie problemas, dalintis patirtimi,
menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
įrašų. Kaip ir anksčiau, bus nešėjui.
rengti
bendras
šventes.Juk
lankytis kiekvienoje lietu tuvos protai, jaunimas, ištisos
(sk.) 5701 L i n d e n , La Grange, IL
atliekamas profesionalus pa
x B a l t i s E x p r e s s pristatys
viškoje šeimoje ir būti remia šeimos, niekuo nekalti žmo mes visi esame kaip mažyčiai veikslų įrėminimas. „Lion
60525, tel. 1-708-246-8241.
jūsų
siuntinius į Lietuvą grei
savo tėvynės ambasadoriai ir
mas.
(sk) tai ir patikimai.
nės. Šaulių namų salė buvo kaip mes jai atstovausim gy Frame" galerija savo de
Siuntiniai
x V i l n i e č i ų žiniai! Š.m.
Visose šiose
žiniasklaidos pilna atėjusių paminėti. Juk vendami užsienyje,toks bus ir šimtuosius darbo metus pra r u g p j ū č i o 23 d., šeštadienį, 9
x N o r i u pirkti ar pasisko lėktuvu žemiausiomis kaino
vietose dirba įsilieję į lietuvy turbūt nėra šeimos, kurios Lietuvos įvaizdis pasaulinėje dės šį antradienį, rugpjūčio 18 vai. r y t o Tėvų Jėzuitų ko linti dr. J. Totoraičio išeivijoje mis. Amerikietiškų maisto
d.. Darbo valandos — nuo an plyčioje bus atnašaujamos šv. išleistos Sūduvos-Suvalkijos produktų rinkinys tik $44.00.
bę ir naujai atvykę žmonės, vienaip ar kitaip nebūtų palie arenoje.
tęs
trėmimas
su
ilgai
užsi
tradienio iki šeštadienio, nuo Mišios už mūsų skyriaus na istorijos a b u tomus. J. Ru Artimiausia l a i v o s i u n t a
turintys tam sugebėjimų bei
Šiomis dienomis iš Lietuvos
tęsusiais
ir
mintyse
įstrigu
10 vai. r. iki 5 vai. p.p.. o sek rius — rėmėjus a.a. agr. d z e v i č i u s , 3308 Wood Ter, rugpjūčio 18 d. Turite knygų
patirties. Sėkmingai tvarkosi
atvyksta Nepriklausomo ka
siais
skauduliais.
Minėjime
madieniais
nuo 12 vai. iki 4 J u o z ą Leką ir a.a. J o n ą L o s A n g e l e s , CA 90027. TeL Lietuvos bibliotekoms? Per
naujai atvykę Jaunimo centre,
nalo (LNK) televizijos žurna
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tininkų namai, kai juos pri tinės, savo kūnu ir siela pergy viją, ypač naujai atvykusią. nas Narbutis kviečia apsilan pažįstami kviečiami dalyvauti
(sk) 1-800-SPARNAI (1-800-772žiūrėti ėmėsi šeima iš Lietu venusios tuos baisumus. Po Čikagoje kūrėjai lankysis šį kyti ir susipažinti su nauja Mišiose ir kartu pasimelsti.
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$25.
Išeina
8
kartus
per me & L. Insurance Agency, 9439
mantį lietuvijoje nuo seno esa
ka ir dainomis. Jaudinantys įvyksiančiame susitikime — sios kelionės Lietuvoje. Visi buvo atnašaujamos jo gim
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x NAMAMS PIRKTI PA presnė — dieninis signalas
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Baigdama rašinį apie LB
Advokatas Jonas Gibaitis
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venę ilgą laiką skirtingose pa
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būtinos sėkmingam vakarui. saviti, bet dirbkime ir ben koje. Kantrus, tolerantiškas vogtas P i n i g a i ir komerci bei išeivijos veidrodis. Lithuavaldyba ir visi prisidedantieji
Chicago, IL 60(29
Ištisą pusmetį pasiaukojančiai draukime visi kartu, bendram visų noras būti išvien, mūsų n ė s s i u n t o s i Lietuvą. Maisto nian N e w s Radio, P O Box
kantriai ruošia vakarones, dirbo valdyba, turėdama tik lietuviškam labui. Tenka skir mažą tėviške padarys daug di siuntiniai. TRANSPAK, 4545
(Skersai gatves nuo „Draugo")
1161, Oak Park, IL 60304.
pastoviai posėdžiauja ir suda po vieną kitą pagalbininką ir ti laiko prisitaikymui vie desne.
Tel.: 773-284-0100
W. 63 St., C h i c a g o , IL Red. tel. 708-386-0556.
Valandos pagal susitarimą
ro planus, kaip susiburti ir patyrė didelį krūvį. Todėl, pa- niems prie kitų, naujiems atRita Š;ikenienė 60629. Tel. 773-83H-1050.
(sk)
išspręsti kiekvieno poreiki.
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 16 d.
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