fcHO PI GRATIS NFWS
IHF LIBRARY Of CONGRESS
REFERfNCF DEPARTMENT
SERIALS DIVISION
HASHINGTON OC 2002S

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS
August30. 1997

VoLLXXXvn

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUCAS@EARTHLINK.NET

ŠEŠTADIENIS — SATURDAY — RUGPJŪTIS — AUGUST 30, 1997

Kaina 75 c.

Demokratų partija rems
Valdą Adamkų siekiant
prezidento posto
Vilnius, rugpjūčio 29 d.
(BNS) — Lietuvos Demokratų
partijos prezidiumas remia
Valdo Adamkaus sieki kandi
datuoti Lietuvos prezidento
rinkimuose, penktadienį spau
dos konferencijoje sakė šios
partijos tarybos pirmininkas
Saulius Pečeliūnas.
Tačiau galutinį sprendimą
Demokratų partija
priims
savo suvažiavime spalio mė
nesį, kai bus žinomi jau visi
kandidatai. S. Pečeliūnas dar
kartą patvirtino, kad Demo
kratų partija savo kandidato
neketina kelti.
Demokratų partijos išpla
tintame
pareiškime
pažy
mima, kad „Lietuvos piliečių
teisės dalyvauti savo tautos ir
valstybės gyvenime suvar
žymas neatitinka visuotinai
pripažintų demokratijos prin
cipų ir varžo piliečių pasirinki
mo galimybes".
Demokratai pabrėžia, kad
Lietuvos piliečių teises turi
būti lygios, o vieno ar kito
kandidato pergalę gali nulem
ti tik rinkimai. Ji anksto pa
sakyti, kad vienas gali kandi
datuoti, o kitas — ne", yra ne
teisinga, sakė S. Pečeliūnas.
Demokratų partijos pirmi
ninko nuomone, įstatymai
aiškiai apibrėžia, kas yra nuo

Socialdemokratai nesurinko
referendumui reikalingų parašų
Vilnius, rugpjūčio 29 d.
(BNS) — Lietuvos Socialde
mokratų partija penktadienį
neįteikė Vyriausiajai rinkimų
komisijai surinktų jų inicijuo
jamą referendumą remiančių
gyventojų parašų.
Socialdemokratų partijos
pirmininkas Aloyzas Sakalas
sakė tiksliai nežinąs, kiek pa
rašų surinkta, tačiau, pasak
jo,, j ų aiškiai trūksta".
Rugpjūčio 29-ąją baigėsi
socialdemokratams
skirtas
laikas surinkti 300,000 para
šų, reikalingų referendumui
surengti. Galutinį surinktų
parašų skaičių socialdemokra
tai žada paskelbti kitą savai
tę.
Prieš 3 mėnesius socialde
mokratu pradėjo rinkti para
šus, siekdami surengti refe-

Pasaulio

rendumą, kuriuo būtų pasi
sakoma prieš strateginių ob
jektų privatizavimą.
Socialdemokratai tikėjosi
drauge su prezidento rinki
mais gruodžio 21-ąją surengti
referendumą, kurio metu Lie
tuvos piliečiai būtų balsavę
dėl įmonių „Būtingės nafta",
„Mažeikių nafta", „Naftos ter
minalas", „Naftotiekis", „Geonafta", „Ignalinos atominė
elektrinė", „Lietuvos dujos",
„Lietuvos energija", „Lietuvos
telekomas"„Lietuvos radijo ir
televizijos centras", „Lietuvos
geležinkeliai", „Lietuvos jūrų
laivininkystė", taip pat dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto, oro uostų, savivaldybių
vandens tiekimo įmonių priva
tizavimo.

R. Smetona: Įstoję į ES,
gyvensime kaip Rumšiškėse

naujienos

(Remianti* BNS, Reuter, DPA, AP, Interrax, iTAR-TASS, BelaPAN,
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Maskva-Helsinkis.
Rusijos atomines energetikos minist
ras Viačeslav Michailov penktadienį paneigė JAV ir kitų vals
tybių įtarimus, kad Maskva įvykdė bandomąjį požeminį bran
duolinį sprogdinimą. Pasak jo, 3.5 balo pagal Richterio skalę
požeminis smūgis prieš 12 dienų užregistruotas arktinėje Ka
ros jūroje, į rytus nuo buvusio sovietų branduolinių bandymų
poligono Naujosios Žemės salyne, tebuvo nedidelis žemės dre
bėjimas. Teigiama, kad šis poligonas 1990 metais buvo užda
rytas. Tuo tarpu Rusijos Žemės fizikos institutas ir nepapras
tųjų situacijų ministerija pranešė negavę pranešimų apie že
mės drebėjimą. Požeminiai branduoliniai bandymai uždrausti
pagal Visapusišką branduolinių bandymų draudimo sutartį,
kurią pasirašė Rusija, JAV ir daug kitų valstybių. Tačiau nei
Maskva, nei Vašingtonas šios sutarties dar nepatvirtino.

latinis gyvenimas Lietuvoje.
Pasak jo, V. Adamkus atitinka
įstatymo reikalavimus dėl 3
metų nuolatinio gyvenimo Lie
tuvoje. V. Adamkus nuo 1992ųjų yra įsiregistravęs Šiau
liuose.
Jis užtikrino, kad, jei Vy
riausioji rinkimų komisija at
sisakys įregistruoti V. Adam
kų, Demokratų partija kreip
sis į teismą. „Teisininkai tegul
aiškinasi teisinius dalykus, o
mes kalbame apie galimybes,
kurios turi būti lygios", sakė
S. Pečeliūnas.
Demokratų partijos vadovas
pastebėjo, kad V. Adamkus
nėra vien tik Centro sąjungos
kandidatas. „Tiesiog centristų
suvažiavimas vyko anksčiau,
ir jie paramą jam pareiškė
anksčiau", sakė S. Pečeliūnas.
Jis taip pat pažymėjo, kad de
mokratų parama V. Adamkui
nėra atsitiktinė, nes pernai
Seimo rinkimuose jis rėmė
vidurio dešinės jėgų koaliciją,
į kurią įėjo ir Demokratų par
tija.
Demokratų partijos vadovas
taip pat pareiškė paramą pi
lietinei parašų rinkimo akcijai
„Už Valdą Adamkų". „Piliečiai
turi teisę pareikšti savo nuo
monę", sakė S. Pečeliūnas.

Nr. 169

Artėja rugsėjo 1-oji. Lietuvoje — tai pirmoji mokslo metų diena, kai miestai ir kaimai pražysta gėlėmis moki
nių rankose, kai ankstyvą rytą tūkstančiai mokinukų skuba į savo pirmą pamoką. Šiemet Seime rugsėjo 1-ąją
rengiama atvirų durų diena Lietuvos moksleiviams. Jos metu vaikai galės susipažinti su Parlamento rūmų isto
rija, apžiūrėti Lietuvos išsilaisvinimo dešimtmečiui skirtą fotografijų parodą „Baltijos kelias", pabūti posėdžių
salėje.
A. Sutkaus nuotr.: Kad ir nedrąsiai, bet į pirmą klase..

Lietuva „šturmuoja"
Europos Sąjungos prieigas
Vilnius, rugpjūčio 29 d.
(BNS) — Lietuvos diplomatai
šią savaitę pradėjo aktyvią
kampaniją Europos Sąjungos
sostinėse, siekdami įrodyti,
kad Lietuva jau yra pasiruo
šusi pradėti derybas dėl stoji
mo į Europos Sąjungą.
Pasak Lietuvos URM aukš
to pareigūno, šia kampanija
siekiama, kad ES valstybės
įvertintų Lietuvos padarytą
pažangą ir pradėtų su ja na
rystės derybas kitų metų pra
džioje.
Šeštadienį iš Londono su
grįžo Lietuvos URM pasiruo
šimo deryboms su ES dėl na
rystės delegacijos vadovas Gediminas Šerkšnys, kuris ketvirtadienį aukštiems Didžio-

mi Howard Pearce.
Pasak G. Šerkšnio, britų
diplomatų supažindinimas su
Lietuvos nuostata buvo ypač
sios Britanijos diplomatijos at svarbus, nes rugsėjo 11 d. ES
stovams įteikė Lietuvos ko Ministrų tarybos įsteigta spe
mentarus dėl Europos Komisi cialistų grupė pradės nagri
jos (EK) išvados apie valstybių nėti EK parengtas išvadas
kandidačių pasirengimą dery apie Lietuvą.
boms.
G. Šerkšnys sakė, kad ar
G. Šerkšnys susitiko su D. timiausiomis savaitėmis jis
Britanijos URM ES departa ketina apsilankyti visose ES
mento direktoriumi Emyr sostinėse ir supažindinti val
Jonės Parry bei Vidurio Euro stybių vyriausybes su Lietu
pos departamento direktoriu vos parengtais komentarais.

Švedijos karo laivai baigė
minų paieškas Baltijos jūroje
Klaipėda, rugpjūčio 29 d.
(BNS) — Penktadienio naktį
Baltijos jūroje buvo susprog
dinti nuo karo užsilikę sprogmenys
Lietuvos kariniam jūrų lai-

Lietuvos i r Lenkijos premjerai
įkūrė Vyriausybių
bendradarbiavimo tarybą

Vilnius, rugpjūčio 29 d. zervato sąlygomis, pavyzdžiui
(BNS) — Nacionaldemokrati- — kaip Rumšiškėse".
Penktadienį spaudos konfe
nio judėjimo „Už Nepriklau
Vygriai, rugpjūčio 28 d.
somą Lietuvą" pirmininkas rencijoje R. Smetona dar (BNS) — Lietuvos ir Lenkijos
Rimantas Smetona teigia, kad kartą kalbėjo apie neigiamas ministrai pirmininkai penkta
Lietuvai įstojus į Europos Lietuvos narystės Europos dienį pasirašė deklaraciją dėl
Sąjungą „gyvensime, geriau Sąjungoje puses. „AŠ kalbu abiejų valstybių vyriausybių
siu atveju, gerai išlaikomo re- apie minusus, nes apie pliusus bendradarbiavimo tarybos įkū
šneka didelis choras", pažy rimo.
* Valstybės gynimo tary
„Šiandien atverstas naujas
mėjo Seimo narys.
ba nutarė, kad reikia susirū
R. Smetona yra vienas iŠ ne Lietuvos ir Lenkijos santykių
pinti Lietuvos karių gyvenimo
daugelio lietuvių „euroskep istorijos puslapis", pareiškė
sąlygomis ir kitų metų biudže
tikų", nes visos didžiosios poli Lietuvos premjeras Gedimi
te skirti tam daugiau lėšų.
tinės jėgos pasisako už narys nas Vagnorius po dokumento
„Kareivinės — sovietinės, są
pasirašymo Lenkijos mieste
tę ES.
lygos jose nepatenkinamos",
R. Smetona sako, kad kelias lyje Vygriuose.
sakė žurnalistams prezidento
G. Vagnorius linkėjo susita
patarėjas gynybos klausimais, į modernią 21-ojo amžiaus rimą įgyvendinti taip, kad
tarybos sekretorius Stasys Lietuvą veda ne per Europos
Knezys, poilsio kambarius pa Sąjungą. J i s teigia, kad kuo stybės — Europos Sąjungos
lygindamas i u sovietmečiu daugiau susipažįsta su ES rei dalimi. Seimo nario duomenisteigtais „Lenino kambariais". kalavimais, tuo labiau gali nu mis, kas ketvirtas jaunas
Pasak jo, nepasitenkinimą ka matyti neigiamas narystės pa žmogus ES valstybėse neturi
rių gyvenimo sąlygomis iš sekmes. Pasak jo, ES teikia ly darbo.
reiškė prezidentas Algirdas gias laisves narėms, bet su R. Smetonos nuomone, bendra ES teisė skatina tautinio
Brazauskas, ketvirtadienį ap daro nelygias galimybes.
Pasak
jo,
principų
„dirbti
—
savitumo mažėjimą ir visišką
silankęs kariuomenės padali
nyje Linkaičiuose, taip pat užsidirbti" bei „sutaupyti ir jo praradimą. „Mes neturime
Seimo pirmininkas Vytautas įsigyti" negalima bus įgy būti kitos valstybės dalimi",
vendinti, būnant superval- sakė Seimo narys.
Landsbergis.

„nei lietuviai, nei lenkai ne
norėtų Šio puslapio išplėšti".
Lenkijos vyriausybės vado
vas Wlodzimierz Cimoszewicz
džiaugėsi, kad taryba bus
„ypatinga ir betarpiška vy
riausybių bendravimo forma".
Vyriausybių bendradarbiavi
mo taryba baigia formuoti
abiejų valstybių aukščiausias
bendras institucijas. Kiek
anksčiau šiemet buvo įkurtas
prezidentų konsultacinis ko
mitetas ir bendra parlamentų
Asamblėja.
Penktadienį įkurta vyriausybių taryba turėtų padėti
koordinuoti dvišalių santykių
>r abi valstybes dominančių
tarptautinių problemų sprendimą.
Tarybai pakaitomis vadovaus Lietuvos ir Lenkijos
premjerai, posėdžių ji rinksis
ne rečiau kaip du kartus per
metus vienoje ar kitoje val
stybėje.

vynui sprogmenų padėję ieš
koti Švedijos Karališkojo lai
vyno minininkai Klaipėdos
uosto šiaurinės inkaravietės
pietinėje dalyje aptiko dvi 6
metrų ilgio ir 50 cm skers
mens torpedas, tris 70 cm ilgio
ir 15 cm skersmens aviacines
bombas bei vieną 180 cm ilgio
„ASW raketą, skirtą povan
deniniams laivams sprogdinti.
Nuo rugpjūčio 19 d. Lietu
vos pakrantėje Baltijos jūros
dugną tikrinę Švedijos jūri
ninkai aptiko 176 įvairius ob
jektus, iš kurių 159 buvo at
pažinti. Patikrintoje uosto va
goje, uosto vartuose, abejose
inkaravietėse rasti žvejų tink
lai, inkarai, grandinės, kranų
semtuvai, vamzdžiai.
Penktadienį Baltijos jūros
dugno tyrimo operacija buvo
baigta.
Šeši Švedijos Karališkojo
laivyno 21-ojo minimo laivų
junginio laivai patikrino 31
mln. 926,000 kvadratinių met
rų teritoriją. Narai apžiūrėjo 5
mln. 929.000 kv. m teritoriją.
Kartu su švedais Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio
kanalo bei inkaraviečiu valy
mo operacijose dalyvavo Lie
tuvos karinių jurų pajėgų lai
vai bei narų grupė, kurie
mokėsi dugne aptikti minas,
jas ištraukti ir susprogdinti.

Belfastas. Britanijos vyriausybė penktadienį pakvietė po
grindinės Airijos Respublikonų Armijos (IRA) politinį sparną
„Sinn Fein" prisijungti prie daugiašalių derybų dėl Šiaurės Ai
rijos ateities. Istorinį pareiškimą Britanijos ministrė Šiaurės
Airijos reikalams Mo Mowlam spaudos konferencijoje Belfaste
paskelbė praėjus mažiau nei šešioms savaitėms po IRA pali
aubų paskelbimo, užbaigusio sprogimų Šiaurės Airijoje ir Bri
tanijoje kampaniją. Britanijos vyriausybė nuo 1921 metų, kai
likusi Airijos dalis iškovojo nepriklausomybę, nelaikė „Sinn
Fein" lygiaverčiu politinių derybų bendradarbiu, todėl penkta
dienio sprendimą M. Mowlan pavadino „labai reikšmingu"
žingsniu, stengiantis užbaigti kraujo liejimą provincijoje.
Varšuva. Lenkijos Seimas ketvirtadienį pareiškė pasi
tikėjimą buvusiųjų komunistų vyriausybe, tuo padarydamas
galą jos krizei. Lenkijos valstiečių partija praėjusią savaitę ofi
cialiai pasiūlė balsuoti dėl nepasitikėjimo kabinetu po to, kai
jis nesutiko supirkti iš ūkininkų daugiau grūdų. Antradienį abi
pusės pasiekė kompromisą, kai vyriausybė sutiko iki metų pa
baigos papildomai supirkti dar 300,000 tonų grūdų. Tai ir lėmė
vyriausybės pergalę Seimo balsavime.
Luiemburgas. Europos Sąjunga (ES) penktadienį prisijun
gė prie griežtos JungtiniųValstijų kritikos dėl Bosnijos serbų
išpuolių prieš NATO vadovaujamoms pajėgoms priklausančius
JAV karius. Tokie veiksmai, pareiškė JAV, negali būti tole
ruojami. „Šios provokacijos autoriai turi atsakyti už savo veik
smus", pareiškime teigė dabar ES pirmininkaujantis Luxemburgas.
Minskas. Klausimas dėl neteisėtu sienos perėjimu kaltina
mų ORT žurnalistų Pavel Šeremet ir Dmitrij Zavadskij paleidi
mo bus išspręstas per Rusijos ir Baltarusijos prezidentų susiti
kimą, kurį planuojama surengti Maskvoje, kai bus švenčiamas
Rusijos sostinės 850 metų jubiliejus, penktadienį spaudos kon
ferencijoje Minske pareiškė Baltarusijos užsienio reikalų mini
stras Ivan Antonovič, pabrėždamas, kad „viskas priklauso nuo
ORT vadovybės, kuri turi atsiprašyti Baltarusijos". ORT veikla
Baltarusijoje nutraukta tol. kol bus sureguliuotas konfliktas.
Vašingtonas. Ketvirtadienį Pasaulio bankas (PB) patvirti
no naujas 50 milijonų JAV dolerių vertės paskolas karo nualin
tos Bosnijos pertvarkymui ir pavadino tarptautinės bendruo
menės remiamas atstatymo pastangas sėkmingomis. Anot
Pasaulio banko pareiškimo, 11 mln. JAV dolerių bus panaudo
ta karo nuniokotų pradinių mokyklų atstatymui ir įrengimui.
Likusi suma bus skirta minų pašalinimo operacijų ir kelių
tvarkymo darbų finansavimui bei plačiai ekonominei paramai.
Beirutas. Izraelio karo lėktuvai ketvirtadienį puolė įtaria
mus „Hizbollah" įtvirtinimus Pietų Libane netrukus po Izrae
lio kareivių susirėmimo su vietos musulmonų partizanais,
pranešė saugumo šaltiniai. Izraelis šiais metais Libaną puola
60-tą kartą.
Maskva. Pasirodžius Rusijos prezidento atstatydinto as
mens sargybinio Aleksandr Koržakov knygai „Boris Jelcin: nuo
aušros iki saulėlydžio", kurioje yra užuominų apie galimą kai
kurių dalykų iškėlimą viešumon. Kremlius ne juokais suneri
mo, rašo Maskvos savaitraštis „Argumenty i fakty". Kremlius
pasirinko taktiką dėtis, kad nereaguoja į A. Koržakov knygą.
Iš tikrųjų, Boris Jelcin ir Federalinės Saugumo tarnybos direk
torius Nikolaj Kovaliov susitiko būtent de! šios problemos.
„Susitikime buvo kalbama, kaip nuslopinti į nemalonę pateku
sio generolo azartą rašyti", teigia laikraštis, kurio nuomone,
„neutralizuoti A. Koržakov būtų sudėtinga, nes iš daug ko
sprendžiant, kai kas iš FST vadovų generolą labai užjaučia,
„apie bet kurią specialiųjų tarnybų akcija prieš save jaunasis
rašytojas' sužino dar jai neprasidėjus".
* Vasara dar nesitraukia
iš Lietuvos. Paskutinis vasa
ros savaitgalis bus karštas ir
visiškai neprimins artėjančio
rudens. Oro temperatūra nak
tį bus 13-18 C (54-65 F), dieną
— 23-28 C (74-83 F) laipsniai
šilumos. Penktadienį ryte van
dens temperatūra Kauno ma
riose ties Birštonu ir Toto
riškių ežere ties Trakais buvo
21 C (70 F). Nemune ties
Druskininkais - 20 C '68 F).
Neryje ties Vilniumi ir Balti
jos jūroje ties Nida - 1!) C <66
F) laipsnių šilumos

KALENDORIUS
R u g p j ū č i o 30 d.: Feliksas,
Adauktas. Gaudencija, Gintė.
Augūna.
R u g p j ū č i o 31 d.: Raimun
das. Izabele. Vilmante, Vil
mantas. 1993 m Rusijos ka
riuomene išvesta iš Lietuvos.
1994 m. Rusijos kariuomene
išvesta Latvijos ir Estijos.
R u g s ė j i s 1 d.:
Egidijus.
Verona. Gunda, Eigintas. Va
rline.
R u g s ė j o 2 d.: Ingrida, Ste
ponas. Vaidevutis. Vismilas.

PMOMOTI

Hanau stovykloje. Į JAV su
šeima atvyko 1949 metais. Ap
sigyveno Philadelphijoje, k u r
dirbo plieno fabrike. Ten įkūrė
Krikščionių d e m o k r a t ų sąjun
gos skyrių, k u r i a m pirminin
kavo ištisus 12 metų. Taip pat
buvo vienas iš iniciatorių
įkurti Ateitininkų sendraugių
sąjungos skyrių, kuriam ke
letą metų vadovavo. Be to, ak
tyviai dalyvavo Lietuvių Ben
druomenės ir BALFo veikloje.
Išėjęs į pensiją, 1962 metais
persikėlė į Čikagą, k u r gyveno
jo duktė ir s ū n u s . Čia d a r tre
jetą metų buvo Krikščionių
demokratų sąjungos skyriaus
pirmininko pareigose.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio men. 30 d.

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO
*

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnvvood Ave.
Arlington Heights. IL 60004

GYVĄ ŠIMTMETĮ
ŠVENČIANT
Šio mėnesio dešimtą dieną,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių
centre. Lemonte, \ Palaiminto
Jurgio Matulaičio misiją vie
nuoliktą valandą rinkosi su
kaktuvininko Bernardo Žu
kausko, turbūt šiandien vy
riausio amžiumi gyvenančio
ateitininko, šeima, giminės ir
draugai dalyvauti Padėkos šv.
Mišiose, švenčiant sukaktuvi
ninko šimtmetį. Prie Mišių
apeigų, prisidėjo dukra, anū
kės ir proanūkės. Mišių metu
giedojo Danutė Stankaitytė.
Vargonavo Darius Polikaitis.
Po šventų Mišių šeima ir
svečiai rinkosi Ateitininkų
namuose pabendravimui, svei
kinimams ir pietums. Sukak
tuvių šventę pravedė Juozas
Baužys, paskutiniosios Ateiti
ninkų federacijos valdybos
sekretorius, pradėdamas šiais
žodžiais:

arba 876,600 valandos, a r b a
52,596,000
minutės
arba
3.557,600,000 sekundės... Di
deli tie skaičiai, nuostabiai
milžiniški, lydėję J u s per visą
J ū s ų gyvenimą. O apie gyve
nimą apskritai, štai kaip rašo
poetas Vladas Šlaitas savo
poezijos knygoje 'Pro vyšnių
sodą':

Mano gražiausieji metai bu
vo mano jaunystėje.
Tačiau
mano ramiausieji
ir mano
patys laimingiausieji
metai
prasidėjo
tiktai po to, kai
aplankė mane senatvė.
Nes: (toliau rašo) —
Metai atneša
palengvėjimą,
vaikučių, juokas už lango at
neša džiaugsmą, žvirblių peš
tynės šiukšlyne atneša
džiaug
smą, arba kačiukas prieš saulę
atneša džiaugsmą.
Džiaugsmą
be apskaičiavimo,
džiaugsmą
be išskaičiavimo,
džiaugsmą,
„Didžiai gerbiami ir mieli kuris priklauso tik senatvei.
svečiai bei viešnios, susirinkę
Ir dar du poezijos posmeliai
į šį, tik vienkart per šimtą parašyti Aldonos Baužinskaimetų atsitinkantį įvykį, kurio tės-Kairienės apie dienas:
kaltininkas yra mūsų tarpe
j a u seniai pažįstamas ir visų Dienų dienas į krantą plovė
mylimas
sukaktuvininkas
bangos
Bernardas Žukauskas.
Po mažą saują baltĄ smėlį

Mielas
Sukaktuvininke, Po žiupsnį, po grūdelį plačios
lankos
gerb. p. Bernardai, aš , o taip
Išsitiesė,
išaugo,
kėlės.
pat ir visi šioje salėje esantieji
klausiame, ar J ū s įsivaizduo-,
Dienų dienas po žiupsnį, po
jate, kad per visą tą šimtą
grūdelį —
metų išgyventa 36,525 dienos,

Toks
keliomis
mintimis
išsakytas y r a m ū s ų gerb. su
kaktuvininko n u e i t a s 100 me
tų gyvenimo kelias".

Bernardas Žukauskas
Gyvenimą iš

smulkmenų
supyliau.
O vėjas sukasi ir kalnus kelia.
Ir žarsto saujomis patyliai.
Iš tų mažyčių smėlio grūd e i ų susidarė net 100 metų sukaktuvininko p. Bernardo bio
grafija. Neužtektų visos po
pietės su j a supažindinti. Tad
atleiskite, kad tik keliomis mi
nutėmis žaibo greičiu per
žvelgiame Jūsų, mielas Ber
nardai, pirmąjį šimtą metų:
Bernardas Žukauskas gimė
1897 m. rugpjūčio 20 dieną per
Šv. Bernardą, kurio vardu ir
buvo pakrikštytas. Jo tėvas
Andnus, ūkininkas, buvo knygnešys. Jo gimtinė - - Maišymų

R e n k j n t nauj.jji Ateitininkų federacijos p i r m i n i n k ą , Palangoje vykusioje A t e i t i n i n k ų N e p a p r a s t o j e Konferenci->

joje balsuoja gausiai dalyvavę studentai a įimfcafciiiffli
Nuotr Algirdo K a i r i o

kaimas, Rudaminos valsčius,
Kalvarijos apskritis. Jis Dzū
kijos sūnus. Jis pats savo pri
siminimų knygoje Tirmojo Pa
saulinio karo tremty' rašo:
^ ^
^
Esu
tad
^kraujis.
& į kiekvieno
svar:
besnio gyvenimo
pasireiškimo
neiškęsdavau savo dvylekio neprikišęs. Prof. Pakštas
tokio
tipo žmones vadino bruzdelninkais. Tokiu bruzdelninku
bu
vau ir aš.
Jis mokėsi Seinuose. Ten
progimnazyoje 1912 metais
įstojo į ateitininkus, kurių su
sirinkimai badavo slapti —
miške. 1914 metais, karo sūkuryje;
m o ksl e iviai buvo išv e ž t i > p i r m a j V ilnių, o 1915
metais į Voronežą. Ten virė
lietuviškas gyvenimas ir veik
la iki 1918 m. Voroneže buvo
per 1,000 lietuvių moksleivių.
Bernardas aktyviai dalyvavo
ateitininkų i r krikščionių de
mokratų veikloje. 1916 metais
Voroneže įvyko Rusijos ateiti
ninkų konferencija, kurioje jis
buvo išrinktas į centro val
dybą, o 1917 metais buvo
krikščionių demokratų centro
komiteto sekretorius ir daly
vavo Petrapilio lietuvių seime.
Revoliucijos audroms siau
čiant, tarp daugybės nuotykių,
išgelbėjo nuo kartuvių kun.
Mykolą Krupavičių. 1918 me
tais baigė gimnaziją Marijam
polėje, pasirinko teisės studi
j a s ir išvyko studijuoti į
Berlyną, vėliau į Goetingeną.
Teisę baigė VDU, Kaune. Dir
bo tardytoju Skuode ir Uk
mergėje.
Nuo komunistų pasitraukus
iš Lietuvos, su šeima gyveno

Sukaktuvininką
Bernardą
Žukauską sveikino artimieji ir
giminės: prel. dr. J u o z a s
Prunskis; Lietuvos Respubli
kos Seimo atstovas ir vicepirm. Feliksas Palubinskas;
senų dienų d r a u g a s , „Kęs
tučio" korporacijos dvasios va
das, kun. Vyt. Bagdanavičius;
artima šeimos d r a u g ė ir gi
minaitė Aldona Kamantienė;
buvęs Ateitininkų federacijos
vadas
Juozas
Polikaitis;
„Kęstučio" korporacijos v a r d u
sveikino Teodoras Rudaitis;
Krikščionių d e m o k r a t ų vardu
— Vladas Siliūnas; Paliokų
šeimos vardu — Indrė Tijūnėlienė; Čuplinskų
šeimos
vardu — V y t a s Čuplinskas;
sūnus Algis Ž u k a u s k a s ; anū
kų ir Ž u k a u s k ų v a r d u — Ele
na Butkienė; Venclovų vardu
Viktutė Biliūnienė. Prie svei
kinimų prisidėjo sukaktuvi
ninko s ū n ė n a s aktorius Vita
lis Žukauskas. Galutinį žodį
tarė d u k r a Rita Venclovienė,
sukaktuvių šventės sumanyto
j a ir organizatorė. Sukaktuvių
proga s u r i n k t a s pinigines do
vanas Venclovų šeima skiria
Bernardo Ž u k a u s k o vardo sti
pendijų fondui — stipendijos
bus skiriamos keliems Lietu
voje nusipelniusiems ateiti
ninkams.
Sukaktuvininkas buvo pa
sveikintas torte šimto šiltai
mirgančių žvakučių, svečių
sugiedotu „Ilgiausių metų" ir
pakėlimu š a m p a n o burbuliuo
jančių taurių!
Ateitininkų n a m ų priean
gyje dailiai išdėstytos nuo
traukos kvietė šventės daly
vius pažvelgti į sukaktuvinin
ko n a š a u s gyvenimo akimir
kas.
L.Š.
JONAS V. PRUNSKIS.
MD
TBiRrDALLASPRLHSKJS, MD
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
ir kt. vietų skausmo gydymo
specialistai

CMcago: 773-726-0600

EaatDundee: 647-561-1212

McMenry: 816-369-9696

Eik Grove: 8 4 7 - 7 1 6 - 1 2 1 2

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
i n » i r * . LOTOM. a. « M * »
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JAUNUČIAI PRADEDA
VEIKLA

ttm Ciom iSįm
valandos pagal susitarimą
Tat 709-267-2286

Daumanto — Dielininkaičio
jaunučių ateitininkų kuopa,
apjungianti vaikus nuo vaikų
darželio iki 8 skyriaus, nau
juosius veiklos metus pradės
sekmadienį, rugsėjo 7 d., 9
vai. r. šv. MiŠiomis Pal. J. Ma
tulaičio misijoje. Po Mišių pir
masis susirinkimas vyks Atei
tininkų namuose. Prašoma dė
vėti sportiniais drabužiais.
Naujus narius kviečiame re
gistruotis šeštadienį, rugsėjo 6
d.. PLC žemutinėje salėje. Re
gistracija bus vykdoma nuo 9
iki 11 vai. r. ir sekmadienį,
rugsėjo 7 d., po šv. Mišių Atei
tininkų namuose vyksiančia
me susirinkime Turint klau
simų, prašoma kreiptis į kuo
pos globėjas Rasą Kasniūnienę, tel. 708-403-4988. ar Dai
nę Quinn, tel 708-349-7403.

DR RAMUNĖ
MAOEJAUSKAS
DANTUGYDYTOJA
9366 S. Robertą Roed
Tai. 706-596-2131
valandos pagal susitarimą,

DR. Hė }RAŠ V. K1SIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai 70*494-1120

SURENDER LAL, M.D.
Specialybe - Vidaus ligos

7722 S. KedzJe Ave.
Crtteego. I L 60652
Tai. 773-434-2123

DRAUGAS
(vsn-inm)
THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY
Published daily exept Sundays and Mondays. legal Holidays, the
Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays as vvell as
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545
W 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589
Periodical dass postage paid tt Chicago. IL and additional mailing
orfices.
Subscription Ratcs: $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
V4 merų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
CVS.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
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DR JANINA JASKEVJaUS
JOKŠA
6441 S. Pulaakj Rd., CNcago, IL
Re*. 706422-7807
Kab. 773682-0221
Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8132 S. Kadzia Av.
Vai antrd 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v p p
Sestd pagal susitarimą
Kabineto tat 773-77S-28I0

DR ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. MaJn S t
Matteaon. IL 60443
Tel. 706-7460033
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETHJ. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų gydytoiai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St.. Chicago, IL
Tel. 773-7S8-55S6
4707 S. Ollbert, La Orangs. IL
Tel. 70S-352-4487

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EDMUNDAS VIŽINAS. M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Auettn)

T e l 773*85-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
T e l . (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Vidaus ir plaučių ligos

15300 VVeet Ave.
OrtandPstfc
70*340-6100
Valandos kaadien. itakyus savatigakus

DALIA A CĖPELĖ, D.D.S.
DANTUI GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
TrtayPark.IL 60477
706-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR DALIA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3600 rioNand Ava.. 31a. 201
(skersai gatves nuo Good Samaritan ligonines)
Donnera Orove, IL 60615

TaL 630-9806113
Valandos susitarus

DR. EUGUUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 WaJlar S t , Lemont IL 60430
Tat 815-723-1864 —

7600 W. CoMage Dr
PaJce Heighta, IL 00463
Tel. 706-361-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-736-4477
Raz. 708-246-0067 afba 706-2464681
6449 S. PuteaM Roed
Valandos pagal susitanmą

DR. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mannhelrn Rd.
Weetchaatai.IL 60154
Tai. 706-344-1604
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIEUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tai. 700-662-4159 atsakomas 24 vai
1443 S. 5001 Ava., Cicero
Kasdien 1 v.p.p. • 7 v v
Išskyrus trečd. šeštad 11 - 4 v.p.p.

DR. V. J. VASAJTIENĖ
CmnĖmc Dktgnomis, LTD.
8132 8. KedzJeAve.

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 S t , Burbenk. IL
Te). 708-4236114
Valandos pagal susitarimą

Tel. 773438-7700
RIMGAUDAS
NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA,
M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

NIJOLE STANKEVIČiOft S S

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9630 S.Rklcetand Ave.
CNcago RJdga, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tat 773-735-7709

T«i 773-471-7879

ARAS2UOBA,
MD.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

Board Certified, Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Hoty Croas Profaaslonal Pavfttoo
311. South
LHHuantan Plaza Ot ai CaEJomai Ava.
CMcego. IL 60629

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 8 4 7 VV. 103 S t , Oak Lewn, IL
Pirmas apyl. su Norttivvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260

T«^630)527-0090

3626 HajNand Ava.,
Towari,3uHa3C
Downera Grova. IL 60615

Tel. (830)435-0120
UR.L.pL\HklKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Htckory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708)5984055
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 S t Tel. 7064224101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v.p.p.-7v.v . antr 12.30-Sv.p.p
trač uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
penktad ir šestad 9 v r - 12 v p p

Dr. ALGIRDAS

KAVALIŪNAS

Specialybė- vidaus ir krau|0 ligos

Valandos pagal •usftanma.

DR DOMAS LAPKUS

DR. VILUA KĖRELYTĖ
Chiropraktmis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Hartem. Brtdgevta*, IL 60466
TaL 706-584-0400
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79«l Ava.. HJckory Hite, IL
Tel. (706) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

5540 S . PutaeM Rd.
Tel. 7 7 3 - 5 8 5 - 2 8 0 2
Pirmd 9 v r • 7 v v
Antr. Treč ir Penkt 9 v r - 3 v p p
Ketvd 10 v r - 7 v v Sestd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas
.Maofcsra AaatgninanC
Sumokama po vizito

jjpŪmties

valMndėlė

Danutė

DIEVO ĮDIEGTAS ŽODIS
Šio sekmadienio skaitiniai kad būsime „žodžio vykdyto
kviečia mus pamąstyti apie jai".
savo sąžinę. Kuo giliau ją
Per šį gyvastingą žodį Die
pažinsime, tuo geriau pajėg vas apdovanos „našlaičius bei
sime išgirsti Dievo balsą, o tai našles". Šventajame Rašte šie
mums duos tuo jautresnę asmenys simbolizuoja nega
sąžinę. Anot šiuos skaitinius linčius apsiginti, pagalbos rei
komentuojančio kun. Carroll kalinguosius, o m u m s įsakyta
Stuhlmueller, kadangi įkvė „nieko nepridėti prie žodžių,
pimai ateina iš Dievo ir todėl kuriuos a š j u m s perduodu, ir
yra išgirstami kaip veiksmin nieko iš j ų neatimti ...vyk
gas Dievo žodis, jie nepalieka dykite juos".
kito tikro pasirinkimo, kaip
Iš šių i š t r a u k ų matome, kad
tik visišką paklusnumą, nes Pakartoto Įstatymo — tai gai
kiti pasirinkimai ves į susinai lestingumo pilna knyga. Jėzus
kinimą. Bet iš tiesų, tai ne dažnai iš jos sėmėsi atsakymų
baisi, bet džiaugsminga, vil kai teisininkai bandė jį sugau
tinga padėtis.
ti (Mato 22:37) a r kai reikėjo
Anot apaštalo Jokūbo (Jok atsispirti g u n d y m a m s (Mato
1:17-18, 21-22, 27), ko Dievas 4:4-7). Tad galima įsivaiz
labiausiai iš mūsų nori, susu duoti, kaip galėjo erzinti, net
muojama
žodžiais:
„šelpti pykinti, kai teisininkai/Rašto
našlaičius ir našles jų siel aiškintojai, košdami jos mintis
varte ir sergėti save nesu per žmogišką tradicijų košterštą šiuo pasauliu. (Tai yra) tuvą, užgožė jos dvasią. Bega
tyras ir nesuteptas maldingu linė daugybė aiškinimų bei in
mas Dievo, mūsų Tėvo akyse". terpretacijų t a p o svarbesnės,
Dievo veiksmingo žodžio jau nei paties įstatymo tikslas. Iš
trumas yra būtent rūpestyje šalies pridėtos gairės nustelbė
pagalbos reikalingaisiais bei vidinę dvasią.
apsiginti neįgalinčiaisiais.
Svarbu pastebėti, kad Jėzus
Anot pirmojo skaitinio ir Pa užvedė ilgai užsitęsiančią kon
kartoto Įstatymo knygos (Įst; troversiją su „Įstatymo žino
1-2, 6-8), kai širdyje pajun vais" dė to, k a d jie kritikavo jo
tame tokius Dievo malonės mokinius. Draugystė ir atjau
skatinimus,
^įieko
nepri- timas nebeleido Jėzui tylėti,
dėkite... ir nieko iš jų nea- kai jo draugai buvo puolami.
timkite. ...Laikykitės jų ir vyk Ir
tuomet
Jėzus
aiškiai
dykite juos!" Ir labai svarbu tų išdėsto, k a s „sutepa žmogų".
žodžių Pakartoto Įstatymo Tai didžiausi nusikaltimai:
knygoje neinterpretuoti nei „paleistuvystės, vagystės, žmog
paviršutiniškai, nei raidiškai, žudystes, svetimavimai, godu
pabrėžia kun. Stuhlmueller. mas, suktybės, klasta, pavyNes būtent šioje knygoje prie dumas, šmeižtas, puikybė,
Dešimties Dievo Įsakymų (ku neišmanymas". O graikiškas
riuos randame ir Išėjimo kny žodis, kuris čia verčiamas
goje) yra specialiai pridėtą „neišmanymas",
iš
tikrųjų
gairė įsakymų
aiškinimui: reiškia žmogaus nenorą su
JKlaūšykis, Izraeli! Viešpats prasti, suvokti išmintį, per
yra mūsų Dievas, vien tik kurią ateina galia kitą atjaus
Viešpats. Mylėsi
Viešpatį, ti — j a u nekalbant apie
savo Dievą, visa širdimi, visa galėjimą iš viso pastebėti savo
siela ir visomis jėgomis" (Įst aplinkoje esančius pagalbos
6:5-6; plg. Morkaus 12:29). Ir reikalinguosius. Tas „neiš
būtent šis įsakymas tiek pra manymas", kurį J ė z u s vardija
našų, tiek Jėzaus, tiek ir mū k a r t u su žmogžudyste, va
sų laikais praktiškai užmirš gyste ir svetimavimu — ir
tamas,— kad reikia klausytis kaip jų visų viršūnė — tai ne
Dievo ir visu savo būviu jo noras iš viso išgirsti savo
žodį vykdyti.
sąžinės balsą; tai savo širdies
užkietinimas
prieš
Dievo
Apaštalo Jokūbo laiškas pa
balsą, prieš jo duodamą malo
sižymi tuo, kad reikalauja
nę pakeisti „našlės ir naš
veiksmų. Jis trumpai ir drūtai
laičio" — kiekvieno pagalbos
pasako: „Kas iš to ...jei kas sa
reikalingo žmogaus sunkią
kosi turįs tikėjimą, bet neturi
dalią. Tad šį sekmadienį pra
tikėjimo darbų?... Parodyk
šome, kad Dievas mums duotų
man be darbų savo tikėjimą, o
tyrą, jautrią širdį.
aš tau darbais parodysiu savo
tikėjimą" (Jok 2:14, 18). Bet
Aldona
Zailskaitė
šios dienos skaitinyje jis
R u g p j ū č i o 2 6 d. sukanka
pabrėžia sąžinės gležną, gy
vastingą ypatybę: „Savo valia 610 metų, kai prie katedros
jis pagimdė mus (mumyse Vilniuje buvo įsteigta pirmoji
prabilusiu) tiesos žodžiu, kad mokykla Lietuvoje.
mes būtume tarsi pirmenos jo
R u g p j ū č i o 21 d. 1959 me
kūrinių tarpe". Tad mūsų
tais Vilniuje išspausdintas Mi
uždavinys — priimti Dievo
kalojaus Daukšos parengtas
žodį, kad jis mumyse giliai
„Katekizmas, arba Mokslas,
įsišaknytų. O jis tūri galią
kiekvienam krikščioniui pri
mus išgelbėti — su sąlyga,
valus" — pirmoji knyga LDK.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Bematant
praslinko paskutinės karo die
nos, nuskambėjo taika. Su
bruzdo miestas, pasipylė žmo
nės į gatves, atsidarė kalė
jimai, užsidarė krautuvės...
Dryžuotais drabužiais kaliniai
džiaugėsi laisve, šeimininkavo
krautuvėse... Mudu su Stasiu
nugirdome, kad geležinkelio
stotyje pilna vagonų su maisto
siuntiniais frontui. Nutarėme,
kad ne nuodėme alkanam pa
sinaudoti tokia proga. Pasi
rodė, kad ten jau buvo pilna
tokių, kurie panašiai galvojo.
Kiekvienas griebė ir tempė,
kiek ealeio panešti.

Mano d r a u g a s , pasiilgęs ci
garetės, griebė už dėžės rū
kalų. Man po r a n k a pakliuvo
dėžė su džino buteliais. Šiaip
taip parvilkę į namus, tuoj su
vokėme, kad vis tiek dar alka
ni. Palikę „laimikius" — atgal.
Greit
užtikome
didžiulius
sviesto gabalus, kurių nepąjėgėm pakelti. Su lentgaliu
atkirtome gabalą, kurį Stasys
užsidėjo a n t peties. Radau
daniško sūrio ritinį, kurio taip
pat pakelti negalėjome. Išeitį
radom — kaip automobilio pa
dangą šaligatviais persiride
nome į n a m u s .
Sotūs ir patenkinti vakare

Bindokienė

Lai skamba
mokyklos
varpelis

Lietuvių dienų Šventė yra kasmetinis šaunus ir daug publikos sutraukiantis vasaros galo renginys, vykstami.-;
Šv. Kazimiero parapijoje, Los Angeles, CA. Šiais metais Lietuvių dienos bus spalio 4-5 d. Nuotraukoje —jauni
mas atlieka programą, džiugindamas amerikiečius ir lietuvius, gausiai susirinkusius i šventę.

AR KITAS KINIJOS TAIKINYS
BUS TAIVANAS?
IGNAS MEDŽIUKAS
Kinijos liaudies respublika,
turinti 1,190,431,000 gyven
tojų, valdoma komunistų par
tijos, y r a žymi politinė ir eko
nominė jėga, turinti daug
gamtos turtų. Jos vardas vis
dar prisimenamas dėl 1989 m.
Tiananmen aikštėje žudynių,
kurias įvykdė pasiųsti tankai
šaudydami beginklius demon
strantus, reikalaujančius de
mokratinės sistemos. Čia buvo
šaltakraujiškai nužudyta arti
5,000 žmonių ir sužeista arti
10,000.
Neseniai Kinija perėmė iš D.
Britanijos Hong Kongą su 6
mln. gyventojų ir puikiai iš
vystytą
ekonomiką.
Dabar
spėliojama, ar kitas taikinys
nebus Taivanas, sala, kurią
skiria nuo Kinijos 170 km są
siauris. Į šią salą, pralai
mėjusi karą prieš komunistus,
1949 m. persikėlė tautinė Ki
nijos vyriausybė ir su j a arti 2
mln. gyventojų, nepritariančių
komunistiniam režimui, š i u o
metu čia gyvena 21 mln. gy
ventojų. Tvarkosi demokra
tiškai. Sostinė — Taipei, tu
rinti
2.7 mln.
gyventojų.
Taivanas viena
stipriausių
ekonomiškai ir yra tarpe 10ties daugiausia eksportuo
jančių valstybių. Todėl su
prantama, kodėl daugumas
jos gyventojų yra nusistatę
prieš susijungimą su Kinija.
Kaip „VVashington Post" ra
šoma Chen Mao-sung, neprik
lausomas politikas, demonst
racijoje taip kalbėjo: s a k y 
kim, j ū s turite labai gražią
dukterį, ir vyras ginklu mė
gina ją priversti už jo ištekėti.
Tai, štai, kaip Kinija nori pri
versti Taivaną susijungti su
ja".
Tuo metu grupė bėgikų
olimpiniu stilių nešdami deglą
iš Pietų Taivano į Taipei, sos
pas draugus žaidėme profe
ransą, dalinomės įspūdžiais.
Užsibuvome ir užmiršome,
kad dar buvo karo stovis, kad
po 11-tos valandos vakaro
gatvės turėjo būti tuščios. Be
žygiuojant namo, tą įstatymą
mums priminė griežta ir garsi
komanda „STOP!" Ir r a n k a s
aukštyn, o pistoletų vamzdžiai
nukreipti į kaktą. Laimei, tie
amerikiečių kariniai patruliai
nei negalvojo mus pasiųsti į
kitą pasaulį.
— Ar merginas lankėte? —
vienas paklausė. — Gal turite
adresą? — pridėjo kitas. Ang
liškai tiek supratau dar iš
gimnazijos laikų. Atsakiau,
kad nežinome.
— O „snapso"?
— To tai turime.
— Okay.
Kareiviai buvo mūsų bend
raamžiai.. Vienas — mokytojas
iš N"ew Yorko. ramus, manda

tinę šiaurėje, k u r turėjo vykti
didelės demonstracijos, pasi
s a k a n t prieš prievartinį šios
salos sujungimą su Kinija.
Plakatuose buvo įrašyta: „Sa
kykim Kinijai ne".
Kai d a b a r buvusi Britų kolo
nija Hong Kong buvo perimta
Beijingo komunistų valdžios
„viena šalis su dviem skirtin
gom sistemom", tokia formulė
galėtų būti panaudota susi
j u n g i a n t su Taivanu. Tačiau
d a u g u m a Taivano gyventojų į
tokį projektą žiūri su nepasi
tikėjimu ir dargi priešiškai
nusiteikę.
Parris H. Chang, opozicijos
n a r y s Taivano parlamente pa
reiškė: „Aš nepasitikiu tokiu
sandėriu.
Nėra
.pagrindo
džiaugtis, kai 6 mln. žmonių
p a t e n k a į komunistinę sis
temą. Tiesa, č i a yra pabaiga
kolonializmo, b e t žmonės pa
t e n k a į neaiškią padėtį ir at
eitį". Tam pailiustruoti jis
davė tokį palyginimą: „Saky
sim, j ū s d u o d a t e puikų porce
lianą drambliui, kuris nemo
k a , kaip tuo daiktu pasinaudo
ti".
Dauguma Taivano gyven
tojų Hong Kongo perėjimą Ki
nijos valdžion sutiko apa
tiškai. Kinijos komunistų va
dai Taivaną, į kurį pasitraukė
nacionalistų
pajėgos,
laikė
išdavikų provincija. Po Hong
Kong ir portugalų administ
ruojamo Macau 1999 m. grį
žimo, manoma, Kinijos dėme
sys bus nukreiptas į Taivaną.
Šiuo metu Taivaną su Kinija
sieja prekybiniai santykiai —
arti 30 tūkstančių Taivano
bendrovių y r a investavusios
Kinijoje maždaug 30 mlrd.
dol. 1997 m. Taivano prekyba
su Kinija per pirmuosius tris
mėnesius siekė 5.2 mlrd. dole
rių. Andrevv Yang, gen. sękre-

torius politinių studijų sky
r i a u s Tapei, sako: ^ e i dviejų
sistemų planas Hong Kong pa
vyks, T a i v a n a s palaipsniui pa
j u s Kinijos spaudimą.
Kinijos komunistų partijos
v a d a s gen. sekretorius J i a n g
Zemin 1995 m. buvo pasiūlęs
8 p u n k t ų planą dėl geresnių
s a n t y k i ų su Taivanu. Kaip ir
kiti Kinijos vadai, jie neatsisa
ko p a v a r t o t i prievartos susi
jungimui.
Neseniai J i a n g slapta pa
siūlė būti Kinijos viceprezi
dentu
Taivano
prezidentui
Lee T u n g - h u i , jeigu jis pritar.susijungimui. Jeigu siūlymas
bus a t m e s t a s , politiniai ana
listai m a n o , kad bus sudaryta
proga pasireikšti
karingesn i e m s Kinijos vadams. J a u ir
a n k s č i a u buvo rengiami są
siauryje manevrai, vartojant
balistines raketas ir kitų
rūšių puolamuosius ginklus.
Taigi, Kinijos meilė per prie
v a r t ą Taivanu i jau reiškiasi.

PARTIZANAMS
ATMINTI
Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos Varėnos rajono
s k y r i a u s pirmininkas Vytau
tas Kaziulionis, bendražygių
t a l k i n a m a s , tikisi granite prie
koplytėlės Merkinėje iškalti
visų čia kovojusių ir žuvusių
p a r t i z a n ų pavardes.
M a n o m a , kad aplink Mer
kinės kryžių kalnelį palaidota
apie 600 kovotojų, tačiau iki
šiol žinoma tik trys šimtai
pavardžių. Todėl visus galin
čius suteikti daugiau informa
cijos, prašome kreiptis į Mer
kinės rezistencijos muziejų.
Politinių kalinių ir tremtinių
b ū s t i n ę arba Seimo nario A.
Kašėtos priimamąjį Varėnoje.
P a s a k V. Kaziulionio. šiam
d a r b u i lėšų iš biudžeto ne
prašoma, jų jau nemažai pa
aukojo ..Lietuvos avialinijų"
bendrovė ir gal dar atsiras
norinčių padėti.

Kažką:p nep įstebėta
„neturiu laiko'" amžiuje
bėgo dar viena vasara. Jau
po Darbo dienos šventės, tary
tu m oficialiai užskiendusii
vasaros duris. Didesniųjų ii
tuviškų telkinių mūsų tai
tiečiai seniai rungtyniauja d<
patogesnio savaitgalio,
gaiėtJ ruošti savo kor. i
pokyiį, minėjimą ar šve
ji nesusikirstų su
pana
galbūt nutraukiančia pu ,
nuo jų renginio. Tą liudija ir
..Drauge' kiekvieno mėnesio
pradžioje spausdinamas ren
ginių kalendorius. Kas gai:
sakyti, jį pasiskaitęs, kad
mūsų žmones neveiklūs —jau
kone visi ateinančių metų sa
vaitgaliai suplanuoti, užimti.
Ir tai tik Čikagoje bei apy
linkėse, o ką bekalbėti apie ki
t a s vietoves. Butu visai ne
blogai, r., i ; tautiečiai pa
skelbtų savo renginius ..Drau
ge'', juk visur turime skaity
tojų.'

jvynėje esančia. N'e kartą
iavo kilmes kraujo šauksmas
š t a m a s jau suaugus, ir į
atsiliepiama, kai iškyla pa
vojus Lietuvai ar reikalas jai
būdais padėti. J
usimą, iš kur. niekad neJraujant
su
lietuviais,
įga atsirado tas palankuLietuvai,
dažniausiai
nrsime atsakymą: aš vaije lankiau lituanistinę...
Visa tai turint mintyje, keis
ta, kad lietuviškų mokyklų
užsienyje likimu ir išlaikymu
daugiausia sielojasi mokytojai
ir mokyklinio amžiaus vaikų
tėvai, o plačioji visuomenė el
giasi, tarytum tai visai nes
varbus reikalas. Laikas įsi
sąmoninti, kad tai pats svar
biausias lietuvybės už Lietu
vos sienų išlikimo laidas ir
jam turi būti teikiama viso
keriopa pirmenybė bei para
ma. Lituanistinėmis mokyklo
mis privalo susirūpinti kiek
vieno krašto, kur tik jos vei
kia. Lietuvių Bendruomenės
valdyba ir kiekviena jos apy
linke. Nesielkime, kaip tos pa
sakėčios ..degloji po ąžuolu"
pasitenkindama tik nukritu
sias giles čiaumoti ir knaisioti
ąžuolo šaknis: deglei nė mo
tais, kad gilės ir ąžuolas
neatskiriamai susieti — be
vieno, nebus kitų. Taip ir be
lietuviškų mokyklų,
nebus
užsienio lietuvių lietuvybės
ateities.

Visas tas povasarinis „pasikrutii : ts
• abejo, pa
veikia ir mūsų nuolatinius
pesimistu.-., ku e 'virtai įsi
tikinę, kad jau visokia veikla
seniai sustojusi ir tereikia
laukti galutinio lietuvybės iš
nykimo... Dar mes negreit iš
nyksime, vienok n e pokylių,
suvažiavimų, sukakčių minė
jimų ar kitų renginių dėka, o
del to, kad su pirmaisiais va
saros pabaigos savaitgaliais
kiekviename didesniame lie
Tą ypač turėtų suprasti ne
tuvių telkinyje pradeda aidėti seniai atvykusieji iš Lietuvos.
lituanistinių mokyklų varpe •Jie neiabai noriai savo vaikus
liai, kviesdami mokinius vėl siunčia \ šeštadienines, pasi
atsiversti lietuviškų vadovėlį. teisindami, kad vaikai -geriau
Tačiau lietuviškoje mokyk moka lietuviškai už pačius tų
loje mokinys išmoksta daug mokyklų mokytojus. Tai, dau
daugiau, negu skaityti, rašyti geliu atvejų, galbūt ir tiesa,
ir linksniuoti. Mokykloje pa jeigu mes lietuviškų mokyklų
dedami pirmieji tikrojo tau ^ertę matuosime vien dalyvių
tiškumo pamatai, kurių ne linksniavimu ir žodyno gau
įstengia sugriauti nei laikas, sumu. Kaip minėta, lietuviška
nei tolimesnės'gyvenimo ap- mokykla
pratina
lietuvių
linky'oe.-.. net ir tada. jei buvęs Kilmes valką, gyvenantį dau
mokinys niekuomet daugiau giatautėje, daugiarasėje val
neturi progų ar savanoriškai stybėje, pažinti save, savo
atsisako bendrauti su lietu šaknis, savo praeitį ir tuo
viais. Šeštadieninės
suole būdu lengviau suprasti, kasįspaustas lietuviškumo ženk jis yra, kuo jis išsiskiria iš tos
las nebeišdyia. Tai buvo daug margos Amerikos gyventojų
kartų paliudyta, j a u suaugu ra sės. Tai būtina pilnutinei,
sių ir net žilstelėjusių, buvu savo dvasines vertybes suvosiu mokinių lūpomis.
iančiai asmenybei.
Lituanistinė mokykla yra
Taip ir knieti mūsų t a u pirmasis lietuviško s<
."icleidžiančių
savo
mo lopšys, o tai svarbiau ir u
vaikus į šeštadieninę dėl to,
taisyklinga žodži . kirčiavin
kad ji ,per prasta", kad neatiar istorinių datų išmok::!. • tinka kažkokių „aukštų rei
Ne kiekvienas, baigęs šeš kalavimų*", paklausti: kiek iltadieninę, gerai kalba, skail
i -ūnelis ar dukrelė kalbės
ir rašo lietuviškai - deja, tie •ietuviškai vien su vietiniais
laikai praėjo — bet kiekvienas bendraujant, jokiai lietuviškai
iš jos išsineša savo t a t
organizacijai, nepriklausant?
tapatybes sąvoka, t a m tikra Neleiskime, kad nutiltų lietu
prasme jį jungiančią su riša viškų mokyklų varpeliai. J ų
lietuvių tauta: ir užsienyje skambėjimas — tai lietuviš
gyvenančia jos dalimi, ir kosios gyvybes aidas.

gus. Kitas — „Cowboy" iš Texas, gyrėsi, k i e k priešininkų
paklojęs, vis demonstravo sa
vo pistoletą, kalbėjo be sustoji
mo. Užsikąsdami sūrį su
sviestu (duonos neturėjome)
išgėrėme gerokai. Mokytojas
u ž r a š ė savo bazės adresą,
kviesdamas j u o s aplankyti ir
ž a d ė d a m a s visko, ko 'tik
norėsime. Tuo tarpu kaubojus,
j a u gerokai įkaitęs, iš lėto pa
kilo, išsitraukė pistoletą ir
pradėjo šaudyti, paveikslus.
veidrodį, lempas. Kambarys
aptemo,
prisipildė
parako
d ū m a i s . Susirūpinęs mokyto
j a s vos ištempė savo įsisiau
tėjusį bičiulį
Kritome lovon ir miegojome
kaip užmušti. Paryčiui išgir
dome varstomas duris, tylius
žingsnius, vokišką kalbą ir
moteriškės verksmą.
(Bus daugiau)

JAV f*f»n«,rol:»'- D Eist'iihovvor lank > išviotintu;.
Muencbeno Iio uvig „Gintaro" kiuim sportininkai
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atvių krepšininkai, toliau —
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Manvydas

Vitkūnaa

KERNAVĖ. TYLA

APLANKYKITE ŽILĄJĄ
KERNAVĘ!
MANVYDAS VITKUNAS
Vakarėja. Mes stovime ant
didingo, Mindaugo sostu vadi
namo, piliakalnio Kernavėje ir
žvelgiame į rūku besiklojantį
Pajautos slėnį, mėlyną Neries
juosta, tolstančias girias ana
pus upės. Saulė tyliai leidžiasi
už švento bočių ąžuolyno.
Kernave — viena šventų
mūsų tėvynės vietų, kur Lie
tuvos gamtos grožis ir gyva
protėvių dvasia karšta banga
užlieja kiekvieną žmogų, kurio
krūtinėje plaka lietuviška
širdis.
Pirmieji gyventojai dabar
tinės Kernavės apylinkėse
pasirodė prieš dešimtį tūks
tančių metų. o gal netgi šiek
tiek anksčiau. Savo stovykla
vietes jie įkūrė Pajautos
slėnyje, Neries pakrantėje. Se
nieji gyventojai buvo paleoli
tinės svidrų kultūros gyven
tojų palikuonys. Jų buvimą
liudija karklo lapo formos
strėlių antgaliai, kiti titnagi
niai dirbiniai.
Gyvenimas Pajautos slėnyje
nenutrūko per visą akmens
amžių ir vėliau. Slinko tūks
tantmečiai, kartos keitė kar
tas, senosios kultūros nyko, jų
pagrindu formavosi naujos.
Kernavės apylinkėse rasta
mezolitinės ir neolitinės Ne
muno kultūros stovyklų, ki
tame Neries krante — virve
linės keramikos kultūros gy
ventojų stovykla. Antrame
tūkstantmetyje prieš Kristų
rytų Lietuvoje ir dabartinės
Gudijos teritorijoje formavosi
pirmoji rytinių baltų kultūra
— W&s£?uotosios keramikos
kultūra. Bronzos amžiuje pra
dėtos apgyvendinti ketvirto
sios antsalpinės Neries tera
sos pakraštyje tarp gilių ra
guvų kylančios kalvos, vėliau
paverstos piliakalniais. Pir
miausia žmonės apsigyveno
Pilies kalnu vadinamoje kal
voje. Pačioje bronzos amžiaus
pabaigoje senųjų gyvenviečių
šalia Neries vietoje pradėta
laidoti mirusiuosius. Rastas
griautinis vyio kapas be
įkap.ų. Ankstyvajame geležies
amžiuje (V-l a. pr. Kr.) čia to
liau laidoti mirusieji, tačiau
jau pereita prie deginimo pa
pročio. Degintiniai mirusiųjų
palaikai randami trijų tipų
kapuose: akmenų krūsnyse.
duobutėse ir molmėse urnose.

M i n i t e •/.!-.!:!.«•>,e ::
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Senajame geležies amžiuje
(I-rV a.) Kernavėje, kaip ir vi
soje Lietuvos teritorijoje, gau
sėjo gyventojų, didėjo gyven
vietės, dirbamos žemės plotai.
Tai sąlygojo geležinių darbo
įrankių išplitimas, palankios
klimatinės sąlygos. Kernavėje
tikriausiai pasikeitė gyvento
jai, nes nauja gyvenvietė įkur
ta ankstyvojo geležies am
žiaus kapinyno vietoje.
Didžiojo tautų kraustymosi
banga V a. palietė ir Lietuvą.
Priešai užpuolė ir sudegino
Aukuro kalne stovėjusią pilį.
Gaisro sluoksnyje rasta su
skaldytų žmonių kaulų, stepių
klajokliams (tikriausiai hu
nams) būdingų
trisparnių
strėlių antgalių.
Po priešų užpuolimų Ker
navė vėl greitai atsigavo. Pilys
ir gyvenvietės buvo atstatytos.
Gyvenimas tęsėsi. Žemdirbiai
augino javus ir gyvulius, ama
tininkai gamino darbo įran
kius ir ginklus, pirkliai iš to
limų kraštų gabeno brangias
prekes. Didžiausią klestėjimą
Kernavė pasiekė viduramžiais
(XIII-XTV a.). Pajautos slėnyje
išaugo didelis miestas su
gatvėmis, mediniais šaligat
viais, aukštomis tvoromis ap
tvertomis amatininkų ir pir
klių sodybomis. Daugelyje so
dybų stovėjo ir mediniai tvar
teliai, kuriuose buvo laikomi
gyvuliai. Rasta pirtis, o jos
kieme — gerai išlikusios
beržinės vantos.
Pilies kalne buvo įtvirtinta
aukštutinė miesto dalis. Min
daugo sosto ir Lizdeikos kal
nai — įtvirtinti priešpiliai,
saugoję centrinį piliakalnį —
Aukuro kalną, kuriame sto
vėjo kunigaikščių pilis.
Viduramžių Kernavės gy
ventojai laidoti Kernavės Kriveikiškių kapinyne. J kapus
jau nedėta ginklų, tačiau ran
damos kitos gausios įkapės:
paauksuoti apgalviai, sidabri
niai žiedai, vėriniai, antsmil
kiniai, iš Indijos vandenyno
atkeliavusios kauri kriauklės
irkt.
Rašytiniuose šaltiniuose (Ei
liuotojoje Livonijos kronikoje)
Kernavė pirmą kartą pa
minėta 1279 m. Istorikai gin
čijasi, ar Kernavė išties buvo
pirmoji Lietuvos sostinė. Ta
čiau nekyla abejonių, kad val-

\tanvyda> Vitkun.i:- prie senosios Kernavės varpines
rn-ivi-s ti.i/n\('i.i

Senoji Lietuvos sostine Kernavė.

dant Traideniui, o galbūt ir
Vyteniui, Kernavė buvo LDK
sostinė. XVI a. pr. Lietuvos
metraščiai Gedimino valdymo
pradžią taipogi sieja su Ker
nave. Gediminas atidavė Ker
navę valdyti savo vyriausia
jam sūnui Manvydui. Kernavė
dažnai minima kryžiuočių ke
lių aprašymuose. 1365 metų
rugpjūčio pabaigoje žygiuoda
ma į Vilnių Kernavę sudegino
kryžiuočių ir Vytauto brolio
Butauto kariuomenė. 1386 m.
Kernavę, kaip dalinės kuni
gaikštystės centrą Jogaila pa
dovanojo broliui Aleksandrui
(Vygandui). 1390 m. pradžioje,
artėjant jungtinei kryžiuočių
kariuomenei, vedamai marša
le E. Ravės ir Vytauto, Ker
navės pilį sudegino patys
gynėjai. XTV a. pab. — XVI a.

ČIURLIONIO GALERIJAI
JAU 40 METŲ
EDVARDAS ŠULAITIS

saulės anglėjantis atšvaitas krenta ir akys
lyg norėdamos išsaugot jį amžiams
lėtai užsimerkia
venom nuskuba amžiai klaikiai juokiasi sukapotos
į šimtmečius Klejos kaukė ir baisu vėl
nubust ir išvyst vėjų šuoruose virpančią šviesą
nusibrauk t nuo kaktos šaltą rasą ir nudegti
rankas beišblėstančio laužo žarijose — šiandien
Joninės
šiandien varpas nutilo ir neskelbia kapų atvėrimo
kryžiaus žygių ir juodojo maro šiandien tyliai
tylu ir taip garsiai nuskamba juokas per
piliakalnius krenta slėnin neria į bangą vėl iškyla kitam
krante ir pastojęs ant didžio akmens
sau matuojąs kadaise iškaltą mergelės Marijos
pėdą kaip matuodavos marškinius ir būriais
' brido upėn vėl prie šventojo ąžuolo grįžtantys
broliai
kaip murmėdavo maldą kurios nesuprato ir per naktį
girdėdavo kaip šventojo miško medžiuose murma
dievai dar suspėsim įpūst žarijas, dar neužgeso
mūsų laužai, dar suspėsim užgrūdint kalavijus...
taip tylu
šiandien tyliai tylu jau nutiko armonika ir mažas
mėlynas vabalas — traktorius jau nutilo žiogai
jų daina seniai nušienauta jau... kalbėkim
tyliau, kad išgirstume tylą
Kernavė 1996 vasara

žymėti, panašiai kaip ir Lietu jos. Tai, iš tiesų, tikrai vertin
vių Bendruomenės veikloje, gas leidinys, kuriuo suteikia
taip ir šioje galerijoje, buvo mas nemažas įnašas į išeivijos
iškilęs nelemtas nesutarimas lietuvių kultūrinės veiklos lo
ar ginčas, kuris gerokai ap byną.
temdė jos gražią veiklą. Jis
Kalbantis su A. Janusu, pa
prasidėjo 1962 metais, kuomet aiškėjo dar vienas jo rūpestis:
savo ginčą užmezgė galerijos kaip geriau perduoti Čiur
steigėjai — Lietuvių ameri lionio galerijos Meno kūrinių
kiečių menininkų klubas ir fonde esančius darbus Lietu
Galerijos direktoriatas. Tik vai, nes galerijos statute yra ir
1966 m. šis kivirčas buvo toks punktas: „Meno Kūrinių
išspręstas abipusiu susitari fondas yra Nepriklausomos
mu, įsteigiant Čiurlionio gale Lietuvos nuosavybė ir juo gali
rijos Globos komitetą (į jį disponuoti tik Nepriklauso
tada įėjo jėzuitų atstovas kun. mos Lietuvos vyriausybė".
Jonas Borevičius, SJ, JAV LB Taigi iki 1990-jų metų čia su
valdybos pirm. Jonas Jasaitis kaupti paveikslai turi būti
ir du dailininkai — Vanda Ba perduoti Lietuvai. A. Januso
pr. Kernavė tapo eilinių di
lukiene bei Bronius Murinas). teigimu, šiuo klausimu jau
džiųjų kunigaikščių dvaru. Pi
Kiek vėliau tas ginčas vėl at buvo diskutuota su Lietuvos
liakalniai prarado ginybinę
sinaujino, grupelė, nenorė Dailės muziejaus direktoriu
reikšmę. Miestas Pajautos slė
jusių paklusti bendram nuta mi, Romualdu Budriu, tačiau
nyje nebuvo atstatytas. Jo
rimui, atsiskyrė (1975 m.) ir nieko konkretaus nebuvo nu
likučiai, padengti storu Neries
įkūrė tuo pačiu vardu kitą tarta, nes Lietuvoje dar nėra
sąnašų sluoksniu, išliko iki
galeriją Midland banko patal patalpų, kuriose šie paveikslai
mūsų dienų kaip senosios Ker
pose. Šiuo metu apie atsis galėtų būti išstatyti.
navės didybės liudininkai.
kyrėlių veiklą jau senokai nie
Čia dar reikia paminėti, jog
Miestelis naujai įsikūrė
ko negirdėti ir, kaip teigia Čiurlionio galerija glaudžiai
aukštoje viršutinėje Neries te
Čiurlionio galerijos direkto bendradarbiauja su Pasaulio
rasoje. Ilgą laiką Kernavė
rius, gyvųjų tarpe iš jų grupės lietuvių
centre
Lemonte
buvo eilinis provincijos baž
tebėra likęs tik vienas — Do įsteigtu Lietuvių dailės muzie
nytkaimis. 1420 m. Vytauto
mas Adomaitis.
jumi, kuriam yra paskolinta
pastatyta katalikų bažnyčia
Dabar didžiausias galerijos daug meno kūrinių iš Lietuvai
kelis kartus buvo perstatyta.
direktoriaus ir jo talkininkų paskirtos Čiurlionio galerijos
XX a. pr. šalia jos pastatyta
— valdybos narių darbas yra kolekcijos. Kai kurie šių darbų
nauja neogotikinė Švč. Mer
40 metų sukakties pami dabartiniu metu jau turi gana
gelės Marijos ėmimo į dangų
nėjimas ir Čiurlionio galerijos aukStą piniginę vertę ir galėtų
bažnyčia, kurios šventoriuje il
kolekcijos leidinio pristatymas, būti parduoti už 10,000 dole
sisi vienas iš didžiųjų Ker
o taip pat iš šios kolekcijos rių. .
navės tyrinėtojų kunigas Ni
fondo atrinktų meno kūrinių
Šioje vietoje dar norėtųsi
kodemas Švogžlys — Milžinas.
parodos surengimas.
iškelti
didelį Algio Januso ir jo
Lenkams užgrobus Vilniaus
Pats leidinys jau išspaus talkininkų pasiaukojimą, dir
kraštą, Kernavė atsidūrė pa
dintas M. Morkūno spaus bant Čiurlionio galerijos vado
čiame Lietuvos pasienyje. Pa
tuvėje. Knyga gan graži, turi vybėje. Prie kai kurių jų
jautos slėnį kirto demarkacinė
128 didoko formato puslapius. minčių ar sumanymų dar
linija. 1930 m. mokytojo J.
Beje, jo leidimo komitetą su reikės grįžti kitą kartą. O
Šiaučiūno, vėliau žuvusio Sibi
darė Algis Janusas, autorė šiuo metu norisi perduoti jų
ro tremtyje, rūpesčiu įsteigtas
Jonė Liandzbergienė, Petras pakvietimą atsilankyti į 40 m.
Kernavės muziejus, ilgainiui
Aleksa, Vincas Lukas, Halina Čiurlionio galerijos pami
peraugęs į Kernavės archeolo
Molėjienė, Magdelena Stan nėjimą ir leidinio „Čiurlionio
gijos ir istorijos muziejų —• re
kūnienė. Čia įdėtas 116 daili galerijos kolekcija" pristatymą
zervatą.
ninkų, kurių kūriniai yra ko
Kernavės archeologinių pa PeT dail Viktore Petravičiaus, Čiurlionio galerijos buv. direktoriaus lekcijoje, paveikslų sąrašas, po rugsėjo 28 d., 3 vai. p.p. Jauni
(1962-1964 m.) parodos atidarymą kalba dr. Jonas Valaitis. Toliau stovi
mo centro rūmuose.
minklų tyrinėjimai pradėti pats dailininkas su žmona.
vieną jų darbų reprodukcijų ir
Nuotr. Ed. Šulaičio
dar XLX a. viduryje. Piliakal
daugumos trumpos biografinius ir aplinkinius pilkapynus
kasinėjo grafas K. Tiškevičius, vas docentas Aleksejus Luch
MARIJAMPOLĖS
L. Kondratovičius — Siro tanas. Radiniai saugomi ir
SPAUSTUVININKAI
komlė, A. Pliateris ir kiti. Ker eksponuojami Kernavės val
ATSISAKĖ ŠVINO
navę ypač išpopuliarino lenkų stybiniame archeologijos ir is
rašytojas F. A. Bernatovvicz, torijos muziejuje (direktorius
Nuo rugpjūčio pirmosios
istoriniame romane „Pajauta, — Saulius Vadišis). Muziejuje
Marijampolės spaustuvėje vi
Lizdeikos duktė, arba lietuviai pateikiama unikali archeolo
siškai atsisakyta šviną naudo
XTV amžiuje", 1826 m. iš ginė medžiaga, supažindina
jusios iškiliosios spaudos tech
leistame Varšuvoje, dalį įvy ma su istorine Kernavės rai
nologijos. Pasak uždarosios
kių vaizdavęs Kernavėje. Tad da. Muziejus atidarytas lanky
akcinės bendrovės „TeleSATnenuostabu, kad didinga ir mui nuo 10 iki 17 vai. kas
presa", kuriai priklauso spaus
paslaptinga šio krašto praeitis dien, išskyrus pirmadienį ir
tuvė, valdytojo Kosto Kyno,
dabar ir Marijampolėje jau
patraukė pirmųjų archeologų antradienį. Kernavę pasiekti
galima iš karto spausdinti lei
išties patogu (tik 35 km. nuo
dėmesį.
dinius dviem spalvomis.
Tačiau rimti ir nuoseklūs ty Vilniaus).
rinėjimai Kernavėje prasidėjo
Marijampolės spaustuvė —
Šiandien Kernavė — nedide
tik 1979 m. Jau aštuoniolika lis Lietuvos miestelis. Tačiau
pirmoji apskrityje, kurioje ne
vasarų Vilniaus universiteto, kiekviena žemės pėda čia al
bus naudojamas kenksmingas
o pastaruoju metu ir Kernavės suoja protėvių dvasia, o nuos
darbuotojų sveikatai švinas.
muziejaus archeologai dirba tabus gamtos grožis gaivina
Šioje spaustuvėje spausdina
senojoje Lietuvos sostinėje. širdį. Aplankykite Kernavę.
mi Marijampolės apskrities,
Ypatingai daug per tuos me Senoji Lietuvos sostinė laukia f'iurlioino i.',)lt'rijoje kalba buvęs jos direktorius '196.1 m > dail Adolfas Pnenų, Lazdijų rajonų laik
Nuotr Ed. Šulaičio
V.-ilcška l'rieš pora ritėtu jis mirp Lietuvoje
tus nuveikė ekspedicijos vado- Jūsų!
raščiai.(LR)
Turbūt Čikagoje (ir net vi
soje Amerikoje) nedaug ra
sime tautiečių, kurie nebūtų
girdėję apie čia veikiančią
Čiurlionio vardu galeriją. Ji
netrukus švęs savo 40-ties
metų gyvavimo sukaktį, kuri
iškilmingai hus paminėta rug
sėjo 28 d., jos dabartinėse pa
talpose Jaunimo centro rūmų
pirmame aukštę.
Ši galerija l)uvo atidaryta
Lietuvių amerikiečių meni
ninkų klubo (vadovas Povilas
Gaučys) pastangomis 1957 m.
spalio 20 d., neseniai pastaty
tuose Jaunimo centro namuo
se. Atidarymo proga buvo su
rengta meno paroda, kurioje
dalyvavo 20 dailininkų su 104
kūriniais. Per 40 metų laiko
tarpį joje buvo suorganizuota
daugiau negu 350 parodų ir
sukaupta 380 meno kūrinių
kolekcija (116 dailininkų dar
bai). Čia reikia pasakyti, kad
kiekvienas parodą rengiantis
dailininkas šiai kolekcijai tu
rėdavo padovanoti vieną savo
kūrinį ir tokiu būdu buvo su
rinkta dauguma šioje kolekci
joje esančių darbų.
Pirmąją galerijos direkciją

sudarė Mikas Šileikis (direk
torius), Antanas Skupas-Cooper, Zenonas Kolba, C. V. Baltramaitis. Vėliau galerijos di
rektoriais yra buvę: Viktoras
Petravičius, Adolfas Valeška,
Bronius Macevičius, Petras
Šeštakauskas, Petras Aleksa,
Vanda Balukiene, Regina Jautokaitė, Marija Gaižutienė,
Vanda Aleknienė, Vincas Lu
kas, Algis Janusas. Šis pasku
tinis — A. Janusas direkto
riauja ilgiausiai — nuo 1988
metų.
Su juo neseniai teko pasi
kalbėti apie šią žymiausiąją
Amerikos lietuvių tarpe lietu
vių meno įstaigą. Pradžioje
reikia pasakyti, kad jis turi
nemažai šaunių talkininkų,
kurie sudaro valdybą. Tai Ha
lina Plaušinaitienė, Birutė
Šontaitė-Krukovskienė, Hali
na Molėjienė, Daiva Petersonaitė, Leonas Narbutis. Be to,
veikia ir galerijos Globos komi
tetas, į kurį įeina: kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, Lietuvos
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, Marija Ambrozaitienė, dr.
Petras Kisielius.
Čia nenoromis reikia pa-

DRAUGAS. šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio men 30 d.
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LIETUVAITĖ —
CLEVELANDO ŽVAIGŽDĖ
Lietuva atsipeikės
Tvarka, talka Ir teisybe <
ąsivyraus tik tada, kai
ją okupuos užsienio
lietuviai.
*v

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė
Vartydama milijoninio tira džioje ji panoro atostogauti
žo „The Plain Dealer" rug p a s savo dėdę Petrą Papilėje.
pjūčio 17 dienos laidą, pama Deja, vokiečiams t r a u k i a n t i s ,
niau, kad akys mane apgauna, o r u s a m s a r t ė j a n t ir užkirtus
per vieną ištisą puslapį pa kelius, j a i nepavyko grįžti pas
mačiusi didžiulę patrauklios t ė v u s , k u r i e irgi buvo pasi
moters nuotrauką.
Veidas ruošę t r a u k t i s . Tačiau j i e ir
man atrodė pažįstamas. Dien kiti t r y s vaikai liko karo
raštis yra įvedęs specialų sky a u d r ų atkirsti. Dalia su dėde
rių pagerbti žymiausius Cleve- pabėgo į Vokietiją, po ilgos
lando asmenis, jį pavadinęs odisėjos a t s i d ū r ė H a n a u DP
„Ali Star Salute". Toks pager stovykloje. J i ten lankė lietu
bimas teko lietuvaitei, kurios vių gimnaziją, skautavo, buvo
vardas ir pavardė išliko lietu t u n t o adjutante ir skiltininkė.
viška: Dalia Žemaitytė (ne Ž). Administracijos
pareigūnai
Ilgokame straipsnyje išvar Dalią t r a k t a v o kaip našlaitę.
dinti jos mokslo laipsniai ir Nors labai s k a u d u s buvo
gyvenimo filosofija, kurios pa šeimos p r a r a d i m a s , bet taip
grinde yra troškimas padėti buvo lemta, k a d t a r p t a u t i n ė s
tiems, kurie yra reikalingi pa našlaičių globos organizacijos
galbos, globos ir užuojautos, dėka j i atvyko į JAV, Buvo ap
tuos
idealus
įgyvendinant gyvendinta Yonkers našlaičių
slauges profesijoje. Straipsnis n a m u o s e , baigė Yonkers gim
baigiasi išvada: „Dešimtys naziją. Įstojo į gailestingųjų
tūkstančių vaikučių džiau seserų mokyklą, nors norėjo
giasi, kad ji tą daro". Virš eiti tėvelio pėdomis ir studi
nuotraukos skambiomis raidė juoti veterinariją, bet t a m ne
mis užrašyta: „Sveikiname buvo nei lėšų, nei sąlygų. Pa
slaugę, kuri įrodo, kad rū- vykus g a u t i stipendiją, ji stu
pestis-globa yra geriausias re dijavo Syracuse universitete.
ceptas".
Baigė b a k a l a u r o laipsniu slau
gymo
pedagogikoje su dviem
J a u 37 metai, kaip ji eina
aukščiausiais
pagyrimais. J i
įvarias pareigas Clevelando
visada
troško
įrodyti,
kad lie
Rainbovv vaikų
ligoninėje,
kuri prieš keliolika metų susi t u v a i t ė gali d a u g pasiekti ir
jungė su VVestern Reserve uni k a d j a didžiuotųsi tėvynėje
versiteto
vaikų
ligonine.
Norėdama su j a arčiau susi
pažinti, pakviečiau Dalią Že
maitytę pokalbiui spaudai.
Nepaisant neišsemiamos ener
gijos ir kieto užsispyrimo
įgyvendinti savo idealus, ji po
kalbyje buvo kukli ir gan sun
kiai davėsi „tardoma", tačiau
pavyko patirti jos gyvenimo
faktus.
Gimusi
Gruzdžių
dvare,
Juozo ir Palmyros Žemaičių
šeimoje, augo su sesutėmis
Irena ir Danguole bei broliuku
Regimantu, ir turėjo labai
laimingą vaikystę. Jos tėvas,
veterinarijos daktaras ir pro
fesorius. Kaune pastačius ve
terinarijos akademijos rūmus,
su šeima persikėlė į Kauną,
profesoriavo ir buvo akademi
jos rektoriumi. Šalia rūpesčio
savo vaikų mokslu, altruis
tiškai nusiteikęs tėvas į moks
lus išleido daug j a u n ų žmonių.
Pasirodo, kad Dalia paveldėjo
savo tėvo pozityvią gyvenimo
filosofiją.
Dalia, baigus pradžios mo
kyklą, kartu su sesutėmis
lankė Kauno Aušros gimna
ziją. 1944 metų vasaros pra
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Akmenų muziejus Mosėdyje. Ant aukštojo akmens yra laljai įdomus užrašas, kurj lengviau galime įskaityti an
troje nuotraukoje.
Abi nuotraukos Vytauto L a z a u s k o

būtyje yra jos garbei įrengta
JDalia Embassy Suite". Pa
klausta, kaip pateko į Plain
Dealer „Žvaigždžių" garbės
puslapį, ji atsakė, kad tai
įvyko ligoninės administraci
jos siūlymo dėka. Stebėjausi,
kad jos vardas ir pavardė neli
ko ^uamerikietinti". Nors
buvę
daug siūlymų, bet ji
griežtai atsisakiusi.
J i vis dar apgailestauja
praradusi savo tėvelius, apie
kurių tragišką mirtį 1956 me
tais Kaune patyrė aplinkiniais
keliais, o ir jie taip pat su
žinojo apie jos atvykimą į
Ameriką. Brolis Regimantas
y r a miręs, bet, pensijos amžių
pasiekusios, seserys gyvena
Kaune. Irena — dramos teatro
aktorė, o Danguolė — dantų
gydytoja. Po 37 metų darbo
Rainbovv vaikų
ligoninėje,
Dalia jaučiasi radusi dėkingą
dirvą padėti kitiems, nes tie,
kuriais niekas
nesirūpina,
n ė r a patys pajėgūs rūpintis
kitais. Dalia „Plain Dealer"
korespondentui pasakė, kad,
norėdama įgyvendinti savo gy
venimo filosofiją, ji daugelį
metų sėkmingai kovoja už li
goninių darbo sukoncentra
vimą ir sujungimą tarp pa
ciento bei jo šeimos.

likę tėveliai.
Kelis m e t u s dėsčiusi Syra
cuse universitete, ji pasijuto
nelinkusi mokytojauti, bet no
rėjo pereiti į administraciją,
kad galėtų patobulinti ligonių
slaugymą. Atvykusi \ Cleveland W e s t e r n Reserve univer
sitetą, 1960 m e t a i s jį baigė
slaugymo administracijos ma
gistru ir pradėjo dirbti univer
siteto ligoninės vaikų bei
kūdikių skyriuje. Susijungus
su Rainbow vaikų ligonine, ji
buvo p a s k i r t a į Frances Bolton slaugių mokyklą, o d a b a r
Dalia Žemaitytė į gyvenimą
yra asocijuota klinikinė profe
žvelgia
optimistiškai, skatina
sorė, e i n a specialių projektų
kiekviename
žmoguje ieškoti
direktorės pareigas, ir dar eilę
gėrio,
geriau
stengtis
suprasti
kitų, bet jos pagrindinis dė
i
r
pateisinti,
negu
teisti.
Dar
mesys y r a n u k r e i p t a s į ser
gančius vaikučius bei j ų bovietėje ją vadina „Saulės
šeimas. J i taip p a t padėjo šviesa pastato viduje", „Geros
įsteigti „Šeimų patariamąją valios ambasadore" ir dar ki. t a i s gražiais, ją charakterin
tarybą".
gai apibūdinančiais, vardais.
Ž e m a i t y t ė s įtaką ligoninėje
Clevelando lietuviai tokiu
iškelia „Plain Dealer" žur
dėmesiu
ir „žvaigždės" titulu
n a l i s t a s , r a š y d a m a s , kad jos
Daliai
Žemaitytei
labai di
dėka Rainbovv ligoninėje rū
džiuojasi,
ją
sveikina
ir linki
pestis pacientų gerove t a p o
sėkmingos
tąsos
jos
idealis
ligoninės idealu. J i buvo a p 
tiškame
darbe,
kurio
įtaką
dovanota įvairiais žymenimis,
o v i e n a m e ištaigingame vieš- jaučia ypač tie, kurie turi lai
mę būti jos globoje, ir tie, ku
rie užsikrečia jos kilnios filoso
fijos bei artimo meilės samp
ratos dvasia. Valio, Dalia!

A. DAUGIRDAITE
STUDIJUOS
NY UNIVERSITETE

Daivos (Barsketytesi ir Altfio Mockatfių jaunieji — Danutm ir Vija

Andrėja
Janina
Daugir
daitė, Tomo ir Nijolės (Binderytės) Daugirdų duktė gyve
n a n t i Wilmette, IL, Š.m. bir
želio mėnesį baigė New Trier
Tovvnship,
Winnetka,
IL,
aukštesniąją mokyklą ir rug
pjūčio 24 d. išvyko studijuoti į
College of Arts and Sciences.
New York universitete.
Gimnazijoje besimokydama,
Andrėja ketverius metus buvo
New Trier Varsity debatų
grupės narė. Nuo 1994 m.
pradėjusi praktikuotis Stanford universiteto Debatų sky
riuje, kur ypač pasižymėjo.
Andrėja dalyvavo gimnazistų
debatų varžybose visoje Ame
rikoje, pasiekdama aukštą sa
vo iškalbos talento įvertinimą.
1996 m. Andrėja atstovavo
Illinois valstijai t a r p valstijų
vykusiose „Dabate Nationals"

varžybose, kuriose dalyvauja
geriausi
Amerikos
debatų
gimnazistai. Po varžybų Čika
goje ji buvo pakviesta daly
vauti televizijos programoje ir
papasakoti apie savo ypatingą
iškalbos talentą.

Andrėja Daugirdaitė.

1995 ir 1997 m. Andrėja
buvo laimėjusi New Trier
Township High School Board
of Education apdovanojimą už
išskirtinius pasiekimus iškal
bos varžybose, o šiais metais ji
atstovavo visai Illinois valsti
jai debatų grupėje ir buvo ap
dovanota valstybinės vertini
mo komisijos National Forsenic League) žymeniu.
Baigdama gimnaziją. And
rėja buvo New Trier ..Senior
Project Evaluation" pirminin
kė, jai taip pat suteiktas Illi
nois State Scholar titulas,
New Trier aukštesnioji mo
kykla paskyrė stipendiją, o
New York universitetas, į kurį
Andrėja priimta studijuoti, su
teikė ,.Draper Scholar" stipen
diją.
Laisvalaikiu Andrėja mėgs
ta lošti šachmatais, slidinėti,
buriuoti su t< eliu. užsiimi
nėja skulptūra, skambina pia
ninu.
Vyresnioji sesutė Kristina,
studijuojanti Brown universi
tete, ir jaunesnis brolis Kristo
foras, esantis -eštoje klasėje,
džiaugiasi Andrėjos pasiseki
mais. Taip pat savo dukraitės
sėkme didžiuojasi seneliai:
Kristupas ir Halina Daugirdai
bei močiutė Janina Binderis.

PLB pirm Hr liūs Nainys

StUSS-.C'

ĮSIGIJO MEDICINOS DAKTARO
LAIPSNĮ
Philadelphijos
lietuvaite
Monika Jovaišaitė-Van Sant
įsigijo
medicinos
daktaro
laipsnį, baigdama Philadelphia College of Osteopathic
Medicine š.m. gegužės 5 d.
Monika dabar atlieka prak
tiką
Kennedy
ligoninėje,
Stratford, New Jersey, šeimos
medicinos specialybėje.
Monika baigė Holy Family
kolegiją 1993 metais, gauda
m a bakalauro laipsnį, o prieš
tai buvo baigusi Nazareth
Academy aukštesniąją
mo
kyklą. Nuo j a u n y s t ė s ji daly
vavo Philadelphijos lietuvių
visuomeninėje
veikloje
ir
lankė lietuviškas vasaros sto
vyklas.
Dukros aukštojo mokslo pa
siekimu džiaugiasi Monikos
tėveliai — Danutė ŠtarkaitėJovaišienė Van S a n t ir William J. Van Sant bei sesuo

BAIGĖ
GIMNAZIJĄ

Vilija Regina Gulbinaitė
baigė James Monroe Magnet
gimnaziją
Kalifornijoje
ir
lankys U.C.L.A. universitetą,
įstodama į geriausiųjų (Honors) studentų programą.
Už labai gerą mokymąsi Vi
lija pelnė net 14 žymenų, dvi
stipendijas ir medalius, kaip
pati geriausia prestižinės kla
sės moksleivė. Ji taip pat pa
rinkta atsisveikinti mokyklą
visų baigiančiųjų vardu.
Vilija lankė Šv. Kazimiero
lituanistinę mokyklą Los An
geles, CA, ir baigė 12-tąją kla
sę pirmąja mokine už tai gau
dama a.a. Onos Razutienės
Monika Jovaišaitė
premiją.
Veronika, taip pat seneliai Jo
Dalyvauja tautinių šokių
nas ir Veronika Starkai, kartu
su visu Philadelphijos lietu
viškuoju telkiniu bei kitų vie
tovių lietuviais, kuriems teko
laimė pažinti Moniką.

ATSISVEIKINAME IR DĖKOJAME
Kadenciją baigusios PLB valdybos pareiškimas
Po penkerių metų įtempto
darbo 1997 rugpjūčio 24 per
davėme pareigas Devintojo
PLB seimo išrinktai naujai
valdybai ir savo kadenciją bai
gėme.
Nors ilgi ir s u n k ū s buvo
metai, tačiau, Kraštų Bend
ruomenių vadovybių, jų pa
dalinių ir gausių talkininkų
padedami, visuomenės remia
mi, savo uždavinį įvykdėme ir
istorijai vertinti paliekame
mūsų puoselėtas idėjas ir
daug atliktų reikšmingų dar
bų. . Mūsų idėjos, mintys ir
darbai Devintojo PLB seimo
buvo pripažinti, užgirti ir už
veiklą PLB valdybai buvo
padėkota.
Tokį teigiamą
įvertinimą
priimdami dėmesin, iš savo
pusės
norime
nuoširdžiai
padėkoti visoms Lietuvos val
stybės įstaigoms Lietuvoje ir
užsienyje, Lietuvių Bendruo
menės padaliniams, organi
zacijoms bei pavieniems asme
nims, PLB valdybai suda
riusiems reikiamas sąlygas ir
padėjusiems jai Aštunto PLB
seimo nutarimus, PLB Kon
stitucijos ir savo įsipareigo
jimus vykdyti.
Pirmiausia dėkojame Lietu
vos Respublikos
Preziden
tūrai, Seimui, Vyriausybei,
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamentui,
ypač šių įstaigų vadovams, už
šio istorinio, pirmą k a r t ą Lie
tuvoje įvykusio, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Devinto
seimo priėmimą, globą ir pa
galbą lėšomis bei gausia paty
rusių žmonių darbo talka.
Lietuvos Vyriausybes skirtos
lėšos padėjo į seimą atvykti
Rytų Kraštų Bendruomenių
atstovams, o darbo talka PLB

druomenių bei jų padalinių
vadovybėms, ypač padėjusioms
lėšomis; Finansinėms įstai
goms ir pavieniems aukoto
jams, nuolat papildžiusiems
mūsų skurdų iždą; JAV Lietu
vių fondui, parėmusiam ne
vieną mūsų darbą ir žurnalą
„Pasaulio lietuvį". Dėkojame
Lietuvos ir užsienio lietuvių
televizijai, radijui, spaudai ir
joje savo pranešimus bei ra
šinius apie mus skelbusiems
bendradarbiams, padėjusiems
supažindinti visuomenę su
mūsų tikslais, idėjomis, už
mojais, darbais.
Ilgai PLB valdybos narių
mintyse liks mus išrinkęs ir
visada rėmęs bei palaikęs
Aštuntasis PLB seimas, ta
čiau niekada
nepamiršime
Lietuvos s stinėje Vilniuje.
Seimo rūmuose. įvykusio is
torinio Devintojo PLB seimo,
pajėgusio
susivokti
prieš
taringų nuomonių sraute, tei
singai suprasti dabartį, per
kelti į ją 1949 birželio 14 pas
kelbtos Lietuvių Chartos prin
cipus, išlaikyti iš jų išsiru
tuliojusią Pasaulio Lietuvių
Bendruomenes sąrangą, jos
Konstituciją ir taip ilgam lai
kui užtikrinti ypač mūsų puo
selėto pagrindinio PLB užda
vinio — lietuvybės išlaikymo
tarp užsienio lietuvių tęsti
numą.
Sveikiname IX Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimo
išrinktą naują PLB vadovybę,
linkime sveikatos, ištvermės,
jėgų ir Dievo palaimos vykdy
ti Lietuvių Chartos. PLB Kon
stitucijos įpareigojimus bei
Devintu PLB seimo nutari
mus.
J u s gerbianti kadenciją bai
gusi PLB valdyba:

valdybai padėjo sukurti profe
sionalią organizacinę sąran
gą
Labai dėkojame PLB val
dybą rėmusioms Kraštų Ben

Bronius Nainys
pirmi
ninkas.
Baniutė Kronienė, Rimas
Č e s o n i s , Kostas Dočkus,
J u o z a s (iaila. Vacvs Gar-

Vilija R. Gulbinaitė.

ansamblyje „Spindulys", šoko
su juo tautinių šokių šventėse
Kanadoje, Čikagoje ir Vil
niuje.
Vilija Regina Gulbinaitė uo
liai dalyvauja skautų organi
zacijoje, gavusi vyr. skl. laip
snį. Ji stovyklavo Rako, Ąžuo
lo, Gintaro ir Rambyno sto
vykloje.
Visi artimieji linki šiai pa
vyzdingai moksleivei sėkmės
studijuojant universitete, o
taip pat nepamiršti ir lietu
viškos veiklos.

Vytautas Kamantas.

bonkus, Vytautas Kaman
tas. dr. P e t r a s Kisielius,
Milda L e n k a u s k i e n ė , P a u 
lius Mickus, d r . Vitalija Vasaitienė, Aleksas Vitkus.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 30 d.
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Čigonėle,

C L A S S I F I E D GUIDE
R E A L ESTATE

REALMART I I , Ine
6602 S. Pulaski R<L
Chicago.IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BU DRAlCl U I
Sua. 773485*100
Ftx.77W86-3W7

()«» 773-30M307
^
"**ww"
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greičiausiai
siunčia?

REAL ESTATE

3\

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

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

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

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

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR CARGO
SIUSKITE l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ.
KARALIAUČIAUS SR . MASKVĄ IR PETER8URGĄ.
• UiaakyMa •mantuatUko įmina a — Į M — |
p»ntn»i mp \0Ę0 atmmttkm
vartytmata • Pynurtlamt auonabMua. auto
• Komarglnas duntot pagal
(utartl • LrMaroa siuntos • Vttų B<aminiai.
12301 Htm Ava.. Šuto 0. Lamont, L 80430 Tai 830-243-1688
2718 W M 71« Str.. Chtaflo. L 80828. Tat 773-434-? 121

5265 West 95tfi Street
Oak Lawn. Illinois 60453

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

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

ATLANTA IMPOST-UtrOST.

STASYS

•

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės: „sidings", „sotfits",
..decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.Benom T1.
630-241-1912
J K S CONSTRUCTION
,,Shingler' stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630-969-2658
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-T79-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, ..plumbing* bei
kiti namų remonto darbai.
„Licenssd, tnsured, bondsd"
Skambinti Sigitui:

Tel.: 773-767-1929
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208V2 We»t 95th Street

Tel. (708) 4244654

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

Gera žtnta Floridos gyventojams!

MOVI NO

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonems ir namų ruošos
darbininkėms Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

MASINOS RASTINĖMS

''YPt.vVHiTERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Tel (773)581-4111

PLAN

Australija.
Kanada.
Vokietija.
Anglija
JAV.

, Skrydis į Vilnių ir Atgal
nuo rugsėjo 1 d.

Viena gali savo namuose

42c
19c
34c
29c
13c

prižiūrėti vaikus, kita gali dirbti
bet kokį darbą ir gyventi kartu.

$339

Te). 773471-2517
DĖMESIO!
Parduodamas 87-88 Buick Century
auto. Gerame stovyje, 65,690 mylių.
Nauja baterija. Kaina $2,500.
Kas nori pirkti, prašome skambinti
Antanui 706425-2743

iš (Maudo, Miami ar Tampa

klijentus į auto. varžytines.
Kreiptis: Rbnas arba Giedrius,
ei. 708-201-0686 arba 706417-0615

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

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

Ttl.

The Star of Long Dijtonce Sovingi

^BROADL

PAVASARIO
KAINOS

PO;AND

Ten Ir atgal

To all from
LAMNLANES
7650 S. Pulaski, Chicago, IL
776682-2625
riAPFYtABORPAV
GREET1NGS From
ST. QEORQE*S CHURCH
9546 S. Ewing, Chicago, IL
773-7344)664

708-656-6599
Sulaksiu piną priežiūrą
•muoaa pensininkui.
Maistas, slaugymas,
gydytojas ir t.t.
Tel. 8133630340

Pigiai partsjodamaa aulo.
Dodge Shadotv m
Tat 706-662-6040

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk
NEW OFFICE

Belmont/Central

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

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

Belmont/Laramie

3000 N. M ilvvaukee
Tel. 312-489-4999

North Side

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020

Far North

OUT OF STATE
l-(800>342-5315

| viena, puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
fricEra|M£|

L

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

Nsnny, housekeeper llve-ln.
Best job and salary is yours it you
love children. clean well and speak
Enghsh Relerences needed

'siS t IĮ}^ '
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Call my oflice. tel. 630-466-7828

'
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$380
$405
$405
$380

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviukas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

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

Darbiu moterie gal
prižiūrėti eeneNua,
ligonius, vaikus,
atlikti namų ruošą
ir varyti namus.
Tel 706 666 6666

$570
$570
$570
$570

4801W. Peterson
Tel. 773-725-9500

TRANSPAK

Priimsiu į savo namus
gyventi ir suteiksiu priežiūrą
pagyvenusiam ar
negaluojančiam žmogui.
Tel 773-647-4603

|NC.

5058 S. Archer, C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 • T e l . : 773-838-8888

LAbdAbAVOREkTlNOŠ

žmonių grupė
stogo, „siding"
ir pan. darbams.
„Pager" 773-226-2866

r

MTA

LABORbAVORČETlNOŠ
To all our customers from
CRAVVFORD 8AU8AOE CO., INC.
2310 S. Pulaski, Chicago, IL 60623
773-277-3096
^verytMng Fresh As A Daisy"

I m i e g . butas 87 AKedzie
apyi. $355 l man. + „eacurity".
Tai. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 6 1 .

iHoedlraeSti
(•nuomojamas modemus 1 mieg.
butas pirmame aukšte, remiame
name, su visais patogumais. Plovi
mo masina, rezervuota vieta auto.
pastatymui. Vyr. amžiaus asmeniui.

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

"^Ęįt
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FOR RENT

Pu* proga grąžtai išturi seimai
teisėtai atvykusiai iš Lietuvos.
Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūrai, kito- virtuvėj, namų
ruošoj ar prie ligoni Kreiptis: V e S t
Jo«d\PO.Bat156 rr^mportCT 08277

Skambinti: 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0

STARTEC
AMERICAaV^^^ST^-

darbo metu 9 v. r. - 5 v.p.p

1984 m. laidos. Kaina $1,250

Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST

4 0 - 2 4 2 3 5 Str.
Douglaston, NY 11363
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 8 1
1-800-77-VTTI8

linuornojarnat 2 mieg. b t ,
10833 S. Harlem, VVorlh, IL.
Su šiluma. $595 į mėn.
Seimininkas kalba i
Tat 708-361-1670

Parduodu „Auo7 5000 S.

1-800-483-5419

Vytis Travel

Daytona Ormond Beach, FL
našlė parduoda namą: 3 mieg.
2 vonios, geroje vietoje, 1 bl. iki
vandenyno. Prieinama kaina.
Teirautis tel. 904441-8143
Rh/erdale Automotive
Pertoms, remunluojams ir perduo
dame automobaus. Nuvežame

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

•OKBUSJI aQaWsjfeBs9Calltf

$1000*8 POSSIBLE TYPING
Part Time.
At Home.
Toli Free 1-800-218-9000
Ext. T- 2415 for Listings.

VVAGNER
Parduoda • Taiso • Pnedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas

FREEDOM

MISCELLANEOUS

(312)581-8654

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-4331

f JVC.

«OO-77*-SBTN0

Dvi 30 ra moterys ieiko darbo.
MISCELLANEOUS

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
\ TOLIMUS
KRAŠTUS!

Mosų atstovai:
Naw York • 914-258-5133 • CaSMSaS • 218-481-001
Rootottor • 716-223-2817 • Ptaburgtt • 412-381-6281
Florida • 800-533-2121 • Lietuvoje • 370-2-736-336
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

ATOSTOGOS IR NAMŲ APSAUGA

indų sudėjimas į indų plovimo
mašiną, jos įjungimas ir ra
mus namo durų užrakinimas,
tai mašinai dar einant. Spe
cialistai pataria išjungti van
denį daugumai namo įrangos
dalykų, kurie bus nenaudoja
mi, net uždarant ir rūsio
„dehumidifiers".
O kaip su apsaugos įran
gomis? Ar jos atlieka savo pa
skirtį? Šiuo metu rinkoje yra
paprastų apsaugos priemonių,
pvz., Jight timers", „motion
detectors", „yard alarms" ir
„wireless home security systems",
kurios
koordinuoja
langų ir durų apsaugą. Polici
jos ir namų apsaugos žinovai
sako, kad paprasčiausios prie
monės yra dažnai pačios efek
tyviausios. Jie pataria pri
jungti vidaus ir lauko šviesas
prie reguliatorių (timers), taip
pat įjungti radiją ar mažą te
leviziją su laiko reguliatoriais.
Bet
svarbiausia,
vykstant
atostogų, reikia neskubėti,
galvoti apie visas galimas ap
sisaugojimo priemones ir jas
panaudoti, nesikarščiuoti. Vie
nas draudimo agentas sako,
kad jo klientas, išvažiuodamas
užmiršo ir paliko atdarą langą,
prie kurio jis mėgdavo sėdėti
ir žiūrėti, bet ir vagys, jam
išvažiavus, pamėgo tą langą
su gražiu vaizdu ir juo pasi
naudojo.
Važiuodami atostogų, ne tik
rūpinkitės, ką jūs turite vež
tis, ką pasiimti, kad atostogos
būtų malonios, bet taip pat,
galbūt net ir svarbiau, yra pa
sirūpinti savo paliekamais na
mais, kad grįžus rastumėte
viską tvarkoje ir galėtumėte
savo gyvenimą toliau tęsti be
rūpesčių.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

A.tA.
ANATOLIJUS LAKAS
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette Parko
apylinkėje.
Ilgos ir sunkios ligos iškankintas, Amžinybėn iškeliavo
1997 m. rugpjūčio 28 d., 11 vai. vakaro.
Gimė Lietuvoje, Veliuonos apylinkėje.
Giliausiame liūdesyje liko: žmona Jadvyga, sūnus Kęstu
tis, marti Patricia; dukra Rasa; mylimi anūkėliai: Andriukas,
Susan ir Michael; Lietuvoje mirusių seserų vaikai.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Anglijos, zarasiškių
ir pensininkų klubams bei daugeliui kitų lietuviškų organi
zacijų.
Velionis pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 1 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.)
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 2 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukra, anūkai ir kiti gimi
nės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel., 800-994-7600-

mobilis sudaro vaizdą, kad
kas nors atvažiavo, ar kas
nors išvažiuos. Tai apsunkina
vagiui privažiuoti savo auto
busiuku, kad į jį galėtų krauti
iš jūsų namo daiktus. Papra
šykite, kad kaimynas nau
dotųsi ir jūsų namo šiukšlių
dėžėmis. Tuščios ir švarios
šiukšlių dėžės parodo, kad nie
ko nėra namuose. Papra
šykite, kad kas nors nupjautų
žolę, pataria žinovai. Antra
vertus, jei jūsų žolės aikštelės
turi drėkintuvus su nustatytu
jiems naudoti laiku, palikite
neužsukę, arba paprašykite
kaimyną, kad žolę palaistytų,
nes parudusi žolė irgi yra ge
ras įrodymas, kad namie nėra
šeimininkų Paprašykite pašto
įstaigos, kad sulaikytų paštą.
Praneškite laikraščio įstaigai,
kad spaudos kasdien nesiun
tinėtų į namus. Neprašykite
kaimyno, kad kiekvieną dieną
juos rinktų. Kaimynai turi
savo gyvenimą bei rūpesčius
ir gali pamiršti kasdien paimti
Gyverifo Michiana Shores, IN, anksčiau Chicagoje, Mar
paštą.
ąuette Parko apylinkėje.
Neužsisakykite nieko, kas
Mirė 1997 m. rugpjūčio 28 d., 9:30 vai. vakaro, sulaukusi
būtų jums atsiunčiama trum
84 metų.
pai prieš atostogas, nes pris
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 46 m.
tatytojai, pvz., „Federal ExNuliūdę liko: vyras Eugenijus, sūnūs: Virgis, marti
Kai atostogų data jau nu press" palieka raštelį prie
Onutė ir Charles, marti Rase; anūkai: Audronė, Heather,
spręsta, apie ją butų gyvento durų, jei jūsų neranda. Toks
Natalie ir Nicholas.
.., * jai turėtų pranešti namo ad raštelis gali reikšti vagiui:
Velionė pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 9 vai.
ryto iki 11:30 vai. ryto Petkus "Marąuette laidojimo namuose,
ministracijai ar patikimam Jeik!" •
2533 W. 71 St. Po religinių apeigų 11:30 vai. ryto laidojimo
kaimynui, kuris tuo metu ne
Išvažiuojant atostogų, labai
namuose, jfcidotuvės privačios.
vyksta atostogų. Bet nemi svarbu patikrinti, kad langai
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
nėkite tų datų pripuolamai būtų uždaryti. Vasaros metu
dalyvauti
religinėse apeigose.
pvz., pokalbiuose vietinėse dažnai jie, skubant išvažiuoti,
Naudotasi medžiaga iš „Chi
Nuliaię: vyras, sūnūs, anūkai ir kiti gimines.
parduotuvėse. Praneškite savo paliekami atidari. Draudimų
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
cago Tribūne", 1997.08.13.
atostogų datas kuo mažiau agentai sako, kad yra žmonių,
Tel. 800-994-7600
siam žmonių skaičiui. Taip kurie palieka namo raktus po
A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir
pat neįkalbėkite atostogų datų išorinių durų kilimėliu. Ir tai
Birutė Jasaitienė
į savo telefono atsakomą ma mes patiriame, sako draudimo
Į KLAIPĖDOS
šinėlę, pvz.: „Aš išvykstu žmonės, kasmet, nuo rug
UNIVERSITETĄ
trims savaitėms..." Išjunkite pjūčio iki rugsėjo, kai 10%44- tasis SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS
PRIIMTA DAUGIAU
ar sumažinkite telefono skam 15% padidėja pareiškimai apSTUDENTU
1997
m.
ruošėjo4-7d.
1
bėjimo garsą, o taip pat ir at draudai. Jie taip pat sako,
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE,
sakomoje mašinėlėje, kad kas kad, kai ateina rugpjūčio 15
Šiemet į Klaipėdos universi
nors, koridoriuje neišgirstų at pareiškimai dėl vagysčių, pra
LEMONT, ILLINOIS 3
tetą
priimta šimtu studentų
sakymų. Paprašykite kaimy rastos nuosavybės labai pa
daugiau
nei pernai. J dienines
ną, kad prižiūrėtų jūsų butą ir daugėja. Dar kiti palieka
P R O G R A M A
studijas priimta 700 baka
sudarytų įspūdį, kad ten gy namo raktus po gėlių puodu.
laurų, į papildomas studijas
venama. Paprašykite, kad kai Pagalvokite, ar tai yra saugu?
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis,
— 215 studentų, 292 magis
mynas prižiūrėtų ne tik butą,
2 v * p*.
Išvažiuodami atostogų, už
trantai ir 58 diplomuoti spe
bet ir duris, ir jūsų koridorių.
„Gairės':
pokalbis
apie
Vytauto
Kavolio įnašą į Santaros-Šviesos
cialistai. Iš viso į Klaipėdos
Taip pat paprašykite, kad darykite ir užrakinkite visus
veiklą ir ateities perspektyvas pačioj organizacijoj. Moderuoja
langus
bei
duris,
taip
pat
ir
universitetą priimti 1,265 stu
jūsų bute laikas nuo laiko
Rimvydas Šilbajoris, dalyvauja: Rita Kavolienė, Violeta Kelertiene,
garažo
duris.
Jei
garažo
durys
dentai.
Ilona
Maziliauskaitė,
Liūtas
Mockūnas,
Zenonas
Rekašius,
Aleksan
uždegtų šviesą ir pakeistų
dras Štromas ir Henrieta Vepstienė.
Į pirmines studijų progra
užuolaidų ar langų uždangalų turi elektronišką durų atida
mas šiemet paduota daugiau
pozicijas, tuomet iš gatvės at rymo prietaisą, išjunkite jį,
Jūra Avižienytė. „Istorija ir atmintis: Dalios GrinkevKiOtės memu
nei 3,300 pareiškimų. Su pa
rodys, kad kažkas yra namuo nes vagys sugeba jį atidaryti.
arai"
Būkite
atsargūs
ir
su
namų
pildomomis studijų programo
se.
Pokalbis su Algimantu Samalavicium. Praveda Ilona Maziliausįrangos dalykais, pvz., palik
mis iš viso konkurse dalyvavo
kienė.
Namų savininkams patiki dami veikiančių indų plovimo
apie 5,000 stojančiųjų. Tai be
8 vai. vakaro
mas kaimynas gali sudaryti mašiną. Be vagysčių dažnai
Ilona Maziliauskienė pristato Balio Sruogos „Dievų miško" angliš
veik dvigubai daugiau nei per
ką vertimą.
vaizdą, kad namas
nėra pasitaiko ir su vandeniu su
nai.
Zenonas Rekašius pristato Liūto MockOno „Pavargta herojus".
tuščias. Paprašykite kaimyną, rištų nelaimių. Prieš išvyks
Universiteto studijų prorek
kad jis pastatytų savo auto tant, žiūrėkite, kad paskutinis
toriaus
Vaidučio Laurėno ma
Rugsėjo 5 d., penktedisnis,
mobilį jūsų įvažiavime į darbas, kurį atliksite, nebūtų
nymu, tokį stojančiųjų ant
930
«
t
ryto
garažą. Taip pastatytas" auto virtuvės valymas, neplautų
plūdį nulėmė didėjanti aukš

Žmonės atostogauja visais
metų laikais. Kurie yra surišti
su įvairiomis mokyklomis,
pvz., mokiniai, studentai, mo
kytojai, profesoriai, šeimos su
mokyklinio amžiaus vaikais,
savo atostogas planuoja moks
lo atostogų metu — vasarą ar
švenčių laikotarpiu. Kiti, ku
rie nieko bendro neturi su
mokslo įstaigomis, gali atosto
gauti bet kada, o kai kurie
nori atostogauti kaip tik tada,
kai moksleiviai yra mokyk
lose, nes tuo laiku įvairiose
vasarvietėse yra ramiau.
Važiuodami atostogų palie
kame namus ir kartais net
nepagalvojame, kas juose gali
atsitikti, mums ten nesant.
Prieš išvykstant atostogų rei
kia pasirūpinti namų ar buto
saugumu, kad rūpestis dėl jų
negadintų
gražių
poilsio
dienų. O svarbiausia, ruo
šiantis atostogoms, reikia iš
laikyti šaltą protą, ypač pas
kutinėmis valandomis ir mi
nutėmis, kada šeima nekan
triai laukia prie paruošto
atostogoms automobilio. Bet
dažnai tuo metu žmonės nau
doja jau atostoginį galvojimą
ir padaro negudrių dalykų.

PADĖKA
Aš staiga sunegalavusi š.m. rugpj. 19 d. kreipiausi \ Švč.
Kryžiaus ligoninę Marąuette Parke, pas Nijolę Stankevičiūtę,
M.D. Ji mane apžiūrėjusi, tuoj pat paguldė į ligoninę tyri
mams, ten ir teko patirti jos nepaprastą rūpestį, švelnumą ir
globą, kuris pasireiškė jos elgesyje.
Buvau labai nustebinta, sužinojusi, kad tokio jauno
amžiaus moteris, atvažiavusi iš Lietuvos, yra tiek pasiekusi
bei išsimokslinusi. 1989 m. Vilniaus universitete baigė medi
ciną, apie metus laiko dirbo, kaip gydytoja. 1991 m. atvykusi
į Ameriką atliko rezidentūrą Luteran General ligoninėje ir Il
linois universitete ir 1994 m. įsigijo vidaus ligų specialybės
diplomą, bet vėl toliau tęsė mokslus ir 1996 m. gavo antrą di
plomą, inkstų ligų specialybės. Tai neeilinių gabumų gydyto
ja. Šv. Kryžiaus ligoninėje dirba nuo 1996 m. rugsėjo.
Kadangi esu giliai sujaudinta Nijolės Stankevičiūtės,
M.D. nuoširdumu, tai didelis, didelis jai Ačiū ir pagarba u2
viską. Be to padėkos verta ir jos padėjėja Laima Šimulienė,
bei Tyrimų skyrius I-me aukšte.
Norisi paminėti ir aptarnaujantį personalą 4-to aukšto,
kurį stebėjau ten būnant. Ligonių buvo piktų ir grubių, bet,
pradedant med. seserimis ir baigiant valytojomis, visos buvo
labai dėmesingos, neuzgaunancios ir kantrios.
Manau, kad už tą viską didžiausius nuopelnus reikia pri
pažinti ligoninės prezidentui Mark C. Clement, kuris su
gebėjo suburti tokį didžiulį ir darnų kolektyvą, įdėdamas
daug pastangų ir širdies. Tai daro didelę garbę Sv. Kryžiaus
ligoninei Marquette Parke, nes apie ją paskutinių metų laiko
tarpyje girdisi tik geri atsiliepimai.
Regina Pollack

A.tA.
STASĖ SMILGIENĖ
Kulvietytė

Kazys Almenas, „Pirmasis bandymas Lietuvoje sukurti istoriniųnuotykinių apysakų seriją*.
Alina Staknienė, „Juliaus Kaupo kūryba rr literatūros kritika*.
2vaLp.p.
Leonas Sabaliūnas, „Lietuvių kalbos komisija - talka šunims seko
pjauti?"
Karia Jirgena, „Postcotonial situation rn Latvian culture*.
Pokalbis su Kartis Jirgens. Praveda Violeta Kelertiene.
Sval. vakar*
Prisiminimai iš šių metų Santaros-Šviesos suvažiavimo Lietuvoje.
Atviras pokalbis. Moderuoja Rimvydas Šilbajoris.

Rugsėjo 6 d., šeštadienis,
930 ryto
Aleksandras Štromas, „Konservatorių vyriausybes darbo rezultatai
ir jo potenciali įtaka prezidento rinkimams*.
Kąstutis Keblys, „Lengvosios kritikos rasa literatūros dobilienoje*

2 v * p*.
Almantas Samalavicius (paskaitos tema bus paskelbta vėliau).
Audronė BarOnaite-WiHeke, „Kaip keičiasi autoriaus reputacija?
Vokiečių ekspresionistas Georg Karser"
Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo. Met
menų, Vytauto Kavolio fondo, AM&M fundacijos posėdžiai.

• vai. vakaro
Literatūros vakaras. Dalyvauja Vitalija Bogutaitė. Karto Jirgens,
Eglė Juodvalkė, Nijolė Martinaitytė, Almantas Samalavicius.

Rugsėjo 7 d., sskmsdisnis,
10vsj. ryto
Horstas 2ibas, „Jei būčiau karalius* - Lietuvos ateities temomis.
Norintieji suvažiavime dalyvauti prašome iki ruptejo 2 d.
registruotis pas Mariją P a i k s v t a s n * , 306-5Sth Plses,
Downers Grove, IL 60516. Tel. 630-852-3*67.

tojo mokslo baigimo būtinybė
ir stojimo į universitetą sąlygų
pasikeitimas.
Stojantieji į Klaipėdos uni
versitetą šiemet, išskyrus me
nų fakulteto specialybes, ne
laikė stojamųjų egzaminų.
Baigusiems gimnazijas absol
ventams prie bendrojo kon
kurso balo skaičiaus buvo pri
dedami 2 taškai, baigusiems
vidurini mokslą su pagyrimu
buvo pridedamas vienas taš
kas.
Didžiausias konkursas buvo
įstoti į anglų filologiją — dau
giau nei 17 kandidatų į vieną
vietą. J ekonomikos ir vady
bos studijas kandidatavo dau
giau nei 12 jaunuolių į vietą, į
politologijos, istorijos, geogra
fijos ir ekologijos studijas —
10 į vieną vietą.
Menų fakultete konkursai
buvo kiek mažesni. J režisūros
specialybę kandidatavo 7,4, į
tautinių šokių — 3 į vieną vie
tą. Nesurinktos pilnos grupės
į chorvedžių ir muzikos moky
tojų specialybes.
Jūreivystės institute į vieną

•

AŠTUONERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
LEONAS OKSAS
Minint mano mylimo Vyro, kurio netekau 1989 m. rug
sėjo men. 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus au
kojamos š.m. rugsėjo 8 d. Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių
bažnyčioje, taip pat tą dieną Lietuvoje — Panevėžyje ir Jur
barke.
Prašau gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisimin
ti velionį Leoną savo maldoje.
Nuliūdusi žmona Izabelė

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

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATI0NS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA

4 3 3 0 So. California

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL P H O N E S

1-708-430-5700
PETKUS &SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
C H I C A G O , 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
KALBAME

LIETUVIŠKAI

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

1-708-974-4410

vietą kandidatavo 3.5 stojan
U k m e r g ė s rajono Lėno
čiųjų.
bažnyčios šventoriuje pastaty
Pedagogikos fakulteto vai tas medinis kryžius 1941-1954
kystės pedagogikos specia metų okupacijos aukoms at
lybėje buvo didžiausias kon minti. Įvyko pašventinimo iš
kursas šio fakulteto gyvavimo kilmės. Kryžių išdrožė Laisvės
istorijoje. J vieną vietą kandi
kovų sąjūdžio dalyvis Mykolas
datavo 7.5 stojančiųjų.
Dirsė. Ketinama Lėno parapi
I neakivaizdines Klaipėdos
jos žmonių, žuvusių pokario
universiteto studijas šiemet
metais už nepriklausomybe,
bus priimta 10 rekreacijos ir
pavardes surašyti bažnyčios
vadybos bei 120 vaikystės pe
prieangyje.
dagogikos studentų.
(BNS)

x American Travel Ser
x Dėmesio, lietuviai! Nau
vice raštinė bua uždaryta jas JAV imigracijos vizų tik
pirmadieni rugsėjo 1 d. rinimas prasidės balandžio
Darbo dienos proga linkime mėn. Pasibaigusias vizas ga
x PRANAS ir ONA visiems klijentams linksmo ir liu pratęsti. Žmonės iš kitų
MICHELEVIČIAI, St. Pete saugaus savaitgalio.
/g. } valstyų gali pasiųsti man duo
Beach, FL, Lietuvos Našlaičių
menis paštu. Ed Šumanas,
Skautu ir skaučių regis
Daumanto-Dielininkaičio
globos komitetui rašo: „Jūsų
x JANĖSir KĘSTUČIO 5701 Linden, La Grange, IL
tracija dalyvavimui naujųjų jaunučiu ateitininku kuo
kilniam tikslui paremti siun LAPINŲ, Rochester, NY. 40 80525, teL 1-708-246-8241.
veiklos metų veikloje bus vyk pa — vaikai nuo darželio iki 8
čiame VIENO TŪKSTANČIO metų vedybinio jubiliejaus
(sk)
doma šeštadienį, rugsėjo 6 d., sk., imtinai, naujuosius veik
DOLERIU auką". Lietuvos proga Lietuvos našlaičių globai
x
Prieš
užsisakydami
pa
Jaunimo centre, Čikagoje, ir los metus pradės sekmadienį,
našlaičių vardu labai dėkojame aukojo $150: KROKIAI, STUtminsią,
aplankykite
St.
CasiPLC, Lemonte, lituanistinių rugsėjo 7 d., 9 vai. ryto dalyva
geriesiems aukotojams už BIAI, DANUTE GEČIENE ir
mokyklų registracijos metu. vimu šv. Mišiose Palaimintojo
tokią didelę auką! „Lietuvos RAMUNĖ KROKYTĖ. Tai dar mir Memoriale, 3914 W. l l l t h
Informacijas teikia tuntinin- Jurgio Matulaičio misijos baž
Našlaičių globos" komite vienas našlaitis turės lengves S t Turime didelį pasirinkimą:
kai: Laima Rupinskienė — nyčioje. Po Mišių Ateitininkų
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, nį gyvenimą vienerius metus. matysite granito spalvą, dydį ir
t.t. Gaminame paminklus mūsų
„Aušros
Vartų7„Kernavės" namuose bus susirinkimas.
IL 60629.
Sveikiname jubiliatus su
dirbtuvėje
pagal jūsų pageida
skaučių tuntas, tel. 630-887- Visi prašomi dėvėti sportiniais
(sk.) gražia gyvenimo sukaktimi, o
vimą,
brėžinius.
Priešpastatant
0189; Viligailė Lendraitienė drabužiais. Nauji nariai kvie
x Naudingi patarimai ir aukotojams našlaičio vardu paminklą, galėsite apžiūrėti ir
— „Nerijos" jūrų skaučių tun čiami registruotis šeštadienį,
konkreti pagalba norintiems dėkojame! „Lietuvos Našlai įsitikinti, kad jis padarytas,
tas, tel.708-388-2041; Romas rugsėjo 6 d., nuo 9 iki 11 vai.
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti čių globos" komitetas, 2711 kaip buvo jūsų pageidauta. Ssv.
Rupinskas — „Lituanicos" ryto, arba sekmadienį po Mi
butai, privačios valdos. Nuošir W. 71 St., Chicago, IL 60629. Lilija ir Vilimas Nelsonai
skautų tuntas, tel. 630-887- šių Ateitininkų namuose. Kuo
(sk.) TeL 312-2334335.
dus, nebrangus ir sąžiningas
0189. Visi lietuvių kilmės ber pos globėjos yra Rasa Napatarnavimas.
Kreiptis:
x „Žiburėlio" Montessori
niukai ir mergaitės kviečiami rutytė-Kasniūnienė, tel. 708(sk)
Danutė
Žilevičienė,
Klinikų
mokyklėlės
mokinių tėvų
dalyvauti įdomioje ir naudin
x
Galiu
padėti
legaliai
403-4988 ir Dainė Narutytėg-vė 11-12, Vilnius - 2055, susirinkimas bus trečiadienį,
goje asmenybes ir pilietišku
Quinn, tel. 708-349-7403.
Lietuva. Tel.: 370-22-748- rugsėjo 2 d. Registracija nuo gauti 3 0 C . SECURITV
mą ugdančioje lietuviško jau
kortelę, vairavimo leidimą
056. Fax: 370-22-261-155.
7 vai. vakaro iki 8 vaL va (driver's license) ir vizų
nimo auklėjimo organizacijoje.
(sk.) karo; 8 v.v. - susirinkimas. J
Nėra
savaitės,
kad
Pirmoji naujųjų veiklos metų
pratęsimą. Ed Šumanas, teL
mokyklėlę grįžtantiems moki 1-708-246-8241.
sueiga vyks šeštadienį, rugsė „Draugo" paskutiniame pus
x TRANSPAK praneštu
niams pirma diena trečiadie
jo 13 d., tuoj po pamokų litua lapyje nerastume žinučių apie
(sk)
„Liepos 6 d. geriausias Lie
nistinėse mokyklose Jaunimo Pasaulio lietuvių centrą, ku
tuvos lakūnas J. Kairys atliko nį, rugsėjo 3 d., naujiems x Pats pigiausias telefo
centre ir PLC, Lemonte.
riame tikrai kunkuliuoja gyva Lithuanian Mercy Lift pokylio, pavadinto „Vilties Vėju vardu, rengimo Valstybės dienai skirtą skrydį mokiniams - trečiadieni,
rugsėjo 10 d. Informacija, tel. ninis ryšis su Lietuva ir vi
lietuviška visuomeninė ir kul komitetas maloniai primena, kad vietas rezervuoti j a u g;lima, paskambi
su pasauliu — tik per CYBERPasaulio lietuviu centras tūrinė veikla. Tikime, kad prie nus tel. (vakarais) 708-442-8297. O rengimo komitetą sudaro: priekyje — po Baltuoju tiltu per Nerį. To 630-968-3057.
kio
pobūdžio
skrydį
pirmą
Raminta
Vaitėnaite
Jacobs;
II
eil..
Marytė
N'emickienė
Lidija
Ringienė;
stengiasi pasitarnauti savo jos puoselėjimo bei pagarsini
(sk.) LINK. Minutė į Lietuvą tik
III eil. Zita Barskevičiūtė Ewert.
kartą
J.
Kairys
atliko
pernai
62 centai kada beskambinlankytojams vis kitais būdais: mo gerokai prisideda ir vie
x A.a. Phil Mescher atmini tumėt. Jokių mėnesinių mo
liepos
4
d.
jo
pilotuojamas
SUšį sekmadienį, rugpjūčio 31 d., nintelis užsienio lietuvių dien
Dr. J o n a s Jasaitis, savai 26 du kartus nėrė po tiltu per mui „Saulutė", Lietuvos vaikų kesčių. Jokių registracijos mo
Vyresniųjų lietuvių cen
12 vai., centro 107 kambaryje raštis „Draugas", skelbdamas
traščio
„Dirvos' redaktorius, Nemuno salą Kaune. Tūks globos būrelis, praeitą savaite kesčių. Jokių įsipareigojimų.
Rasa Stasiulytė nemokamai renginius, spausdindamas ap tre, „Seklyčioje", rugsėjo 3 d.,
atvyks
iš
Clevelando dalyvau tančiai žmonių patyrė didelį gavo aukas: D. M. Berrong Informacija lietuviškai 708trečiadienį,
2
vai.
p.p.,
bus
in
tikrins kraujospūdį.
$25, D. M. Branton $50, B. R. 386-0566. Vasaros darbo va
rašymus ir nuotraukas. Sma formacinė popietė: kalbės ti Tautos šventės minėjime, džiaugsmingą išgyvenimą".
gu, kad PLC darbuotojai su „Humana" sveikatos draudos kurį Jaunimo centre rugsėjo 7 Pinigai, siuntiniai ir ko Burgett $100, H. Kennedy landos nuo pirmadienio iki
Jaunimo centro kavinė pranta lietuviškos spaudos
d., sekmadienį, rengia Ameri mercinės siuntos į Lietuvą. $100, E. S. Grantham $25. ketvirtadienio imtinai nuo 4
je, 5600 S. Claremont, šeš reikšmę savo gyvastingumui atstovai ir aiškins apie papil
kos Lietuvių tautinės sąjun Maisto siuntiniai. TRANS „Saulutė" dėkoja už paramą iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tadienį, 6 vai. vak. bus sma ir jau užsisakė visą stalą į domos draudos reikalingumą.
gos valdyba. Po pamaldų t. PAK, 4545 W. 63rd St., vargingai gyvenantiems vaiku tautinė telefono ryšių bend
gus „subatvakaris" — prabė „Draugo" pokylį, kuris rengia Vertėjaus — JAV LB Sociali
jėzuitų koplyčioje ir iškilmių Chicago, IL 60629. Tel. 773- čiams Lietuvoje.
rovė CYBERLTNK.
gančiai vasarai palydėti. Ren mas rugsėjo 21 d. Martiniąue nių reikalų tarybos narė Al
(sk.)
prie Laisvės kovų paminklo 838-1050.
dona
Šmulkštienė.
Po
pas
(sk)
gia Čikagos Lietuvių kultūros salėje. Primename, kad stalus
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
dr. Jasaitis pasakys pagrindi
(sk.)
x
„PENSININKO"
žurna
klubas „Baltija". Informacijos užsisakyti galima adminis kaitos bus bendri pietės. Visi
globos būrelis, nuoširdžiai
kviečiami ir laukiami. Atvy nę kalbą didžiojoje JC salėje.
teikiamos tel. 847-342-1512.
x A.a. Onos Petrauskienies dėkoja Romui Pukščiui lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
tracijoje darbo valandomis.
kite!
Pasaulio lietuvių centro 30-tąsias mirties metines paaukojusiam
„Saulutei" Reikalų Taryba, red. Karolis
minint,
šv.
Mišios
už
jos
sielą
Naujiems
skaitytojams rudens sezono atidarymas
TRANSPAK siuntinių agen Milkovaitis, galima užsipre
bus
aukojamos
rugsėjo
7
d.
„Draugo" prenumerata me bus rugsėjo 14 d., 12 vai.,
tūros skelbimų vietą „Draugo" numeruoti adresu: 2711 W. 71
9tf0
vai.
ryto
Šv.
Petro
ir
tams tik 60 dolerių! JAV LB didžiojoje salėje, šių veiklos
4848 W. 03rd Strmmt
šeštadieninėje laidoje ir p. SU Chicago, IL 60629, teL
Povilo
bažnyčioje,
Elizabeth,
Kultūros tarybai (su Lietuvių metų tema bus kreipiama lie
Juozui Bubului už nuola 773-476-2655. Prenumerata
Chicmgo, IL 6 O 0 2 9
NJ.
ir
jos
gimtinės
Kulautuvos
fondo parama) pasiūlius prie tuviškos muzikos link — pasi
tines paslaugas ir pagalbą metams: JAV-bėse $15, kitur
Tml. 773-688-9800
kiekvienos naujos prenumera džiaugiama dainos vienetais bažnyčioje Lietuvoje. Duktė Pasaulio lietuvių centre Le $25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
tos pridėti 20 dol., kad skaity bei jų vadovais. Rugsėjo 14 d. Laima Petrauskaitė Vander- monte. Labai ačiū!
riomis progomis.
stoep
ir
sūnus
Gintaras
Pet
tojai
galėtų
pasinaudoti
piges
programą Pal. Jurgio Matu
VASARA DRAUGO FONDE
(sk.)
(sk)
ne kaina, „Draugo" adminis laičio misijos bažnyčioje ir rauskas kviečia velionės drau
Prabėgo vasara su atostogo
Juozas ir Apolonija Vitkai, tracija iš savo pusės kainą dar vėliau salėje atliks Lietuvos gus ir pažįstamus tą dieną pri
x FSS Čikagos skyriaus
x DĖMESIO! VIDEO APA
mis, kelionėmis, su išvykomis garbės nariai, iš viso 1,500 numažino, tad pirmasis 100 Vyčių choras, vadovaujamas siminti ją savo maldoje.
vakaronė įvyks š.m. rugsėjo
RATŲ
SAVININKAI! Norė
į smėlėtą pajūrį, net iki Palan dol., Hartford, CT.
(sk.) 12 d., penktadienį Camelot
naujų prenumeratorių gali muz. Fausto Strolios. Kadangi
dami
tikrai
kokybiškai išvers
gos. Laiškai, kurie pavasario
Su 200 doleriu:
pasinaudoti šia lengvata. Čia bus pietūs, stalus ir vietas
x A.a. Ona Pavilčienė restorane, Hickory Hills. Re ti video įrašus iš Lietuvoje
vajaus metu plaukė į Draugo
Ričardas ir Raimonda Kon gera proga užsisakyti „Drau galima užsisakyti pas Aldoną mirė rugpjūčio 28 d. sulaukusi zervacijoms skambinkite fil.
naudojamos PAL sistemos į
fondą, kitur nuskrido su vasa trimai, Mission Viejo, CA.
gą" neseniai į šį kraštą atvy Pelekienę tel. 708-448-7436.
93 m. Nuo 1949 m. gyvenusi R. Kaveckaitei, teL 708-499- amerikietiškają NTSC ir at
ros vėiais, mokant sąskaitas
Sabina R. Henson, iš viso kusiems mūsų tautiečiams,
Čikagoje, pernai persikėlė į 0687.
virkščiai, kreipkitės į INTERuž visas vasaros linksmybes.
375 dol., Oak Brook, IL.
studentams, išvykstantiems j
VVashington valstiją
būti
(sk) VTDEO 3533 S. Archer Ave.,
Kai kurie Draugo fondo na
Vytautas ir Liuda Germa universitetus, jaunavedžiams,
dukrų globoje. Liūdinčios liko
Chicago, IL 60609. TeL 773riai ir rėmėjai vasarėlės metu nai, iš viso 500 dol., Lisle, IL.
varduvininkams ar kitiems
dukros Vita ir Ina, jų vyrai, x NAMAMS PIRKTI PA 927-9091. Ssv. Petras Ber
prisiminė ir Draugo fondą, at
Su 100 dolerių:
sukaktuvininkams, o galbūt ir
anūkai Linai ir Sigita, giminės SKOLOS duodamos mažais notas.
siųsdami papildomus įnašus.
Alfonsą Pažiūrienė, a.a. Vla seniems pensininkams, ku
ir pažįstami. Velionės palaikai mėnesiniais įmokėjimais ir
(sk)
Dauguma laukia rudens va do Pažiūros atminimui, iš viso riems kiekvienas doleris svar
bus atvežti į Čikagą rugsėjo 26 prieinamais nuošimčiais. Kreip
jaus, žinodami, kad Draugo 800 dol., Agoura, C A.
bus. Laukiame naujų prenu
x Baltic Monumentą, Inc.,
d
Atsisveikinimas su ja kitės į Mutual Federal Safondo rudens vajaus laiškai
Leokadija ir Stasys Pač- meratų!
Petkus Marąuette laidotuvių vings, 2212 West Cermak 2621 W. 71 Street, Chicago,
neužilgo pas visus atkeliaus.
kauskai, iš viso 900 dol., Un
IL. TeL (773) 476-2882. Visų
namuose. Laidotuvės rugsėjo Road. TeL (773) 847-7747.
Lietuvių fondas visuomet
rūšių
paminklai, žemiausios
Vasarą bebaigiant Draugo ion Pier, MI.
27 d. iš Tėvų Jėzuitų koplyčios
(sk)
lietuviškus reikalus,
kainos, geriausiomis sąlygo
fondo direktorių taryba, š.m.
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
Danutė ir Jurgis Bendikai, remia
ypač mūsų spaudą, nes tai sa
rugpjūčio 26 dienos posėdyje, iš viso 600 dol., Deerfield, IL.
nėse. Platesnė informacija seks x Kelionė į Marijos Žeme mis.
— šventųjų vietų lankymas
vos
kultūros
pagrindas
toli
priėmė 1997 m. pirmojo pus
Romaną Paulienė, iš viso
(sk)
vėliau.
Lietuvoje: Šiluva, Kryžių kal
nuo
tėvynės.
Džiaugiamės,
mečio fondo finansinę apy 300 dol., Montague, MI.
x
Automobilio,
namų
ir
li
(sk.) nas, Aušros Vartai ir kt. 10
skaitą. Jos skaičiai rodė, kad
Kostas Stankus, iš viso 700 kad Lietuvių fondas užsisakė
g
o
s
draudimas
atvykusiems
x Union Pier, MI lietuvių dienų ir naktų Lietuvoje —
stalą į „Draugo" pokylį rug
buvo surinkta 56,090 dolerių, dol., Lockport, IL.
draugija
šaukia
metinį $1,500. Informacijai skam- iš Lietuvos ir kitų kraštų.
išlaidoms sumokant
1,902
Ona Bundelis, iš viso 305 sėjo 21 d. Martiniąue salėje —
visuotini nanų susirinkimą binkite arba rašykite: tel. 581- Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
bus malonu savo tarpe matyti
dol.. kas sudaro 4% nuo gautų dol., Ellisville, MO.
šeštadien,, rugsėjo 13 d. 368-9231, Marys Land, P.0. & L. Insurance Agency, 9439
Lietuvių fondo darbuotojus ir
pajamų. Išlaidas daugumoje
3 V
Jadvyga Putrius, Troy, MI.
* P ? ™ Mikštųrezidenci- Box M > j ^ , ^ ^
^ S. Kedzie Ave„ Evergreen
sudarė
pavasario
vajaus
Jeronimas Gaižutis, Claren- padėkoti už jų paramą lietu
P k , IL 60805-2325. TeL 708joje,
14543
Lakeside
Rd.,
33429.
vybės reikalams.
laiškai, vokai ir pašto ženklai, don Hills, IL.
Audronė Gaižiūniene.
422-3466.
Lakeside, MI. Visi nariai ir
(sk)
siunčiant 5,000 laiškų. Iki
Su 50 dolerių:
(sk)
norintieji įstoti į draugiją kvie
Sol.
Audronė
Gaižiūnie
Pirmadienį,
rugsėjo
1
d.,
1997.08.24 investuoti 590,000
x Dėmesio radijo klausy
Stasys Pranskevičius ($64),
čiami skaitlingai dalyvauti.
ne,
akompanuojant
muz.
Ri
dolerių
tą
dieną
rodė iš viso 285.25 dol., Cicero, IL. yra Darbo dienos šventė.
ADVOKATAS
(sk.) tojai! ŽEME L PRODUCčardui Šokui, atliks meninę
769.502.85 dol. biržos kaina,
TIONS
praneša,
kad
WNDZ
Antanas ir Vanda Braz švenčiama Šiame krašte vals programą Tautos šventės paGINTARAS
P. ČEPĖNAS
x Pamaldos su šv. Mišių
t
su 179,502.85 dol. prieaugliu, džiūnai, iš viso 350 dol., Palos tybiniu mastu. Tą dieną
750
AM
yra
dvigubai
sti
6436 S. PulaskiRd, Chicago, IL 60629
auka rugsėjo 6 d., šeštadienį,
sudarančiu 31%. Malonu pa Park,IL.
„Draugo" redakcija, adminis minėjime rugsėjo 7 d., sekma
presnė — dieninis signalas (1II bl i taure, nuo Balzeko muziejau*)
4
v.p.p.
Tėvų
Jėzuitų
koply
dieni.
Jaunimo
centro
didžio
minėti, kad „Draugo" leidybai
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia
Vacius Anskis, iš viso 265 tracija ir spaustuvė nedirbs, joje salėje. Minėjimą ruošia čioje. Židinys.
Tel.: 773-582-4500
iki šiol
Draugo
fondas dol.,Toronto, Canada.
tad ir antradienio dienraštis
tiems
lietuviams,
gyvenan
14325
S. Bell Rd., Lockport. IL60441
(sk.)
išmokėjo 243,000 dolerių.
neišeis. Linkime visiems savo Amerikos Lietuvių tautinė
tiems
Illinois,
Indiana,
MichiSu 25 doleriais:
TeL 70S-301-4866
x „Saulutė'', Lietuvos vaikų
sąjunga. Visuomenė nuošir
gan
ar
Wisconsin
vaistuose,
Algirdas Jakštys, 35 dol., skaitytojams ir visiems lietu džiai kviečiama.
Direktorių tarybos posėdyje
Valančios
pagal susitarimą
globos būrelis, dėkoja už aukas
viams saugaus bei malonaus
kurie
iki
šiol
turėjo
sunkumų
buvo aptartas ir rudens va Champaign, IL.
padėti našlaičiams, vaikams su
jaus pravedimas su šūkiu
Advokatas Jonas Cibaitis
Stasė Maurukas, iš viso 225 savaitgalio, taip pat linkime
negalia ir daugiavaikėms šei aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
pagalvoti, kam galėtumėte pa
„Užbaikime milijoną"! Jį dol., Algonųuin, IL.
Civilinės ir kriminalinės bylos
x ALTo Čikagos skyriaus moms Lietuvoje: Gražina čiame įsijungti kasdien nuo
užbaigus, j'.-i investavimų bir
6247 S. Kediie Avenue
Efrozina Mikuckis, iš viso dovanoti „Draugo" prenume gegužinė įvyks pirmadienį, Kriaučiūnienė $500, Rūta Lee pirmadienio iki sekmadienio
ratą žymiai papiginta kaina rugsėjo 1 d. Grinių sodyboje,
Chicago, IL 60*29
ža pastoviai laikysis, bus gali 300 dol., Green Valley, AZ.
nuo
10
iki
11
v.r.
750
AM
— tik 60 dolerių metams! Ši 15904 W. 143 St., Lockport, Kilmonytė $250, Stanley WNDZ. Informacinės radijo
ma nuolatos ir pilnai skirti
Tel.
1-773-776-8700
Su 10 dolerių:
Stončius $480 tęsti dviejų
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
..Draugo" leidybai trūkstamas
Stasys Škėma, iš viso 80 sąlyga taikoma naujiems skai IL. Pradžia 12 vai. Visi kvie mašlaičių metinę paramą, laidos STUDIJA R darbo die
StiUj. 9 v.r. iki 1 vaL p p
tytojams, kurie niekuomet čiami gausiai dalyvauti
lėšas.
nomis, šeštadieniais istorinė
dol., Toronto, Canada.
Valdas
Adamkus
$240
tęsti
(sk.) berniuko metinę paramą, VERSMĖ, bei sekmadieniais
Visiems nuoširdžiai dėkoja anksčiau nebuvo dienraščio
VASAROS {NAŠAI
ADVOKATAS
prenumeratoriai.
Malonėkite
į
kultūrinis pramoginis VAI
x
JAV
LB
Lemonto
me.
Stephen
ir
Mary
Ann
Chicoine
DRAUGO FONDE
Vytenis
Lietuvninkas
Vasara nedaug lėšų atnešė į tai atkreipti dėmesį, nes jau apylinkės tradicinė gegu $240 tęsia našlaitės metine RAS — tai tikrasis Lietuvos
4536
W.
63th Street
pasitaikė
„visokių
kombina
Su 1,000 doleriu:
žinė bus rugsėjo 7 d., .sekma paramą. Labai ačiū! jSaulu- bei išeivijos veidrodis. Lithua
Draugo fondą, tačiau rudens
Chicago,
IL 60629
cijų".
Prenumeratos
kainos
Kun dr. Mykolas Kirkilas, derlius, be abejo, bus daug
dienį po Darbo dienos Šventės, tė", 419 Weidner Rd., Buffa- nian News Rsdio, PO Bos
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
nupigini
mas
galimas
JAV
LB
1161, Oak Park, IL 80304.
garbės narys, iš viso 3,000 gausesnis.
Pasaulio Lietuvių centro sode
Tel.: 773-284-0100
Kultūros tarybos ir mūsų ad lyje. Visi kviečiami, visi laukiami. lo Grove, IL 60089, TAX ID Red. tel. 708-388-0856.
dol. St Petersburg, FL.
#36-300339.
Valandos pagal susitarimą
ministracijos
dėka.
Fondo iždininkas
(sk)
Su 500 doleriu:
(sk.)
(sk.)
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS

SKELBIMAI

