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Valdas Adamkus — kandidatas į
Lietuvos prezidentus
Vilnius, spalio 10 d. Į B N S )
— Teismas įpareigojo Vyriau
siąją rinkimų komisiją (VRK)
išduoti rinkėjų parašų rinki
mo lapus kandidatui į Lietu
vos prezidentus Valdui Adam
kui.
Vilniaus apygardos teismas
penktadienį patenkino paties,
kandidato bei jį iškėlusios
Centro sąjungos pareiškimą ir
panaikino Vyriausiosios rin
kimų komisijos sprendimą ne
registruoti V. Adamkaus kan
didatu dėl neva neįvykdyto
Konstitucijos reikalavimo pas
taruosius trejus metus nuolat
gyventi Lietuvoje.
VRK pirmininkas Zenonas
Vaigauskas. paskelbus teismo
sprendimą, pasakė žurnalis
tams jau šeštadienį V. Adam
kui išduosiąs parašų rinkimo
lapus, o pats „rimtai galvojąs"7
apie atsistatydinimą.
V. Adamkus visuomenės ap
klausose įvardijamas kaip po
puliariausias kandidatas į pre
zidentus.
Teismo nutartis buvo pas
kelbta po beveik šešias valan
das trukusio teismo posėdžio.
Ji yra neapskundžiama.
VRK praėjusį sekmadienį
buvo nutarusi, kad V. Adam
kus gyveno Jungtinėse Valsti
jose ir negali būti laikomas
pastaruosius trejus metus gy
venusiu Lietuvoje.
V. Adamkus posėdžio pra
džioje pareiškė laikąs Lietuvą
savo nuolatine gyvenimo vieta
ir pabrėžė, kad nė vienas Lie
tuvos įstatymas nedraudžia
Lietuvos piliečiams turėti nuo
savybę ir darbą už Lietuvos
ribų.
Pareiškėjo advokatai įtiki
nėjo teismą, kad V. Adamkus

atitinka 1995-siais priimto
įstatymo dėl gyventojų, lai
komų nuolat gyvenančiais
Lietuvoje, nuostatas ir Konsti
tucijoje bei Prezidento rin
kimų įstatyme keliamus kan
didatui reikalavimus.
VRK advokatas įsakas Kaganas teigė, V. Adamkus,
dirbdamas JAV, niekaip ne
galėjo nuolat gyventi Lietu
voje. Advokato nuomone, gali
ma būtų dirbti kaimyninėje
Latvijoje ar Baltarusijoje ir
gyventi Lietuvoje, bet ne JAV.
Tačiau V. Adamkaus advo
katas Gintautas Bartkus iš
aiškino, kad žodžio „faktinis"
reikšmė yra „įrodytas daly
kas". Todėl, sakė advokatas,
/aktinis gyvenimas" yra „įro
dymais patvirtintas gyveni
mas", o ne fizinis gyvenimas.
V. Adamkaus atstovai ak
centavo V. Adamkaus ryšį su
Lietuva, pabrėždami, kad Lie
tuvos politiniame ir visuome
niniame gyvenime kandidatas
dalyvauja nuo 1990-ųjų. Teis
mui taip pat buvo pateikta
Aplinkos apsaugos ministeri
jos pažyma apie V. Adamkaus
indėlį kuriant aplinkosaugos
sistemą ir įgyvendinant įvai
rias programas nuo 1990-ųjų.
Atsakydamas į VRK atstovų
klausimus dėl darbo JAV,
pats V. Adamkus pabrėžė esąs
įsitikinęs, kad dirbdamas už
Lietuvos ribų, buvo naudin
gesnis Lietuvai.
Kandidatas dalyvavo tik pir
mojoje teismo posėdžio dalyje,
nes pusiaudienį, gavęs teismo
leidimą, išvyko į Švediją daly
vauti Lietuvos ir Švedijos
draugijos surengtoje konferen
cijoje.

Prezidento rinkimus gali įtakoti
Rusijos jėgos
Vilnius, spalio 10 d. (BNS)
— Konservatoriai numato
sunkią ir įtemptą prezidento
rinkimų kampaniją, kuriai
gali turėti įtakos Rusijos nuos
tata, nukreipta prieš Lietuvos
siekį tapti NATO nare.
Spaudos konferencijoje penk
tadienį Seimo narė Rasa Rastauskienė padarė išvadą, kad
KGB „šmėkla" Lietuvai yra
primetama iš šalies.

Lietuvos ir Rusijos
vadovai pasirašys
dvišales sutartis
Strasbūras, spalio 10 d.
(BNS) — Lietuvos ir Rusijos
prezidentai Strasbūre susitarė
dėl Algirdo Brazausko būsi
mojo vizito į Maskvą turinio.
Abiejų valstybių vadovai su
tarė, kad turi būti parengti ir
vizito metu pasirašyti svarbūs
abiems valstybėms dvišaliai
susitarimai, įskaitant ir sie
nos pažymėjimo sutartį.
Kaip pasakė Lietuvos prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos klausimais Algirdas Gri
cius, penktadienį, prieš prasi
dedant Europos Tarybos vir
šūnių susitikimui, Lietuvos
prezidentas Algirdas Brazaus
kas trumpai susitiko ir kalbė
josi su Rusijos prezidentu Boris Jelcin.
Pasak A. Griciaus, Rusijos
prezidentas patvirtino, kad
vizitas į Maskvą (numatytas
spalio 23-25 dienomis), bus
naudingas tolimesniam Rusijos-Lietuvos santykių plėtoji
mui.

„Ir politikai, ir apžvalgi
ninkai vis dar nesiryžta įver
tinti labai aiškiai — ne
kažkada egzistavusi KGB, o
Rusijos specialios tarnybos
bando įtakoti rinkimus Lietu
voje", pažymėjo ji.
Pasak Seimo narės, tai paro
do Rusijos užsienio ir gynybos
politikos tarybos parengtas
pranešimas „Rusija ir Pabal
tijy s", kuriame aiškiai sufor
muluota, kad Rusija visaip
bandys stabdyti Lietuvos
ėjimą į Vakarų saugumo
struktūras. „Vienas būdų —
įtakoti valdžios institucijose,
ypač aukščiausiose, esančius
žmonės", teigė R. Rastauskienė.
Ji pabrėžė, kad dėl to visi
kandidatai į prezidentus pri
valo labai aiškiai patvirtinti
savo požiūrį dėl Lietuvos sau
gumo užtikrinimo.
Seimo pirmininko pavaduo
tojas Andrius Kubilius neri
mavo dėl artėjančių preziden
to rinkimų, kuriuose gali su
sikauti tik du kandidatai —
„žinomas" Vytautas Landsber
gis bei „nežinomas" Artūras
Paulauskas.
A. Kubilius tvirtino, kad
apie V. Landsbergį visuomenė
žino viską, o A. Paulausko lie
ka neaiški nei programa, nei
„komanda" nei politinė patir
tis, nei būdo bruožai. „Turime
apsispręsti, ar renkamės isto
rijos ir valstybės išbandytą
kandidatą, ar eksperimentuo
jame", kalbėjo jis.
R. Rastauskienė pažymėjo,
kad šmeižto akcija prieš V.

Kandidatai

į Lietuvos

prezidentus

(Iki spalio 10 d. šiems asmenims išduoti rėmėjų parašų rinkimo lapai)

Artūras Paulauskas

Vytautas Landsbergis

į •

Rolandas Pavilionis

Vytenis Povilas Andriukaitis

Valdas A d a m k u s

^

Rimantas Smetona

Algirdas Pilvelis

Jurijus S u b o t i n a s

Lietuvos intelektualai ragina
balsuoti už V. Landsbergį
Vilnius, spalio 9 d. — (Elta)
— didelė grupė Lietuvos inte
lektualų paragino metų pabai
goje rengiamuose prezidento
rinkimuose balsuoti už Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) vadovą, Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį.
„Prezidentu būtina rinktis
žmogų, kuris visa savo esybe
būtų pasišventęs Lietuvai,
rūpintųsi jos saugumu ir žmo
nių gerove, sugebėtų deramai
ir sąžiningai atstovauti jai pa
saulyje, kurio balsą gerbtų
didžiųjų valstybių vadovai.
Mūsų nuomone, šie bruožai

Rūta Staliliūnaitė, Regina
Varnaitė, kompozitoriai Os
valdas Balakauskas, Julius
Juzeliūnas, Bronius Kuta
geriausiai atsiskleidė profe vičius, muzikologas Donatas
soriaus V. Landsbergio asme Katkus, teatro režisierius Ri
nybėje", tvirtinama Eltai per mas Tuminas.
duotame daugiau kaip septy
niasdešimties mokslo, meno ir
Žurnalistų etikos
kultūros veikėjų pasirašytame
kreipimesi į Lietuvos visuome
komisijai
nę.
„užkliuvo"
Dokumentą, be kitų, pasi
K. Bobelio premija
rašė profesoriai Edvardas Gu
davičius, Algimantas NasvyVilnius, spalio 10 d. (BNS)
tis, Jurgis Dvarionas, daili — Lietuvos žurnalistų ir lei
ninkas Rimantas Dichavičius, dėjų etikos komisija kreipėsi į
rašytojai Petras Dirgėla, Eu žurnalistų profesines sąjungas
genijus Ignatavičius, Robertas bei visuomenės informavimo
Keturakis, Jenas Mikelinskas, priemonių vadovus, siūlydama
Kornelijus Platelis, aktorės pasvarstyti, ar žurnalistai, im

Kandidatai į prezidentus
nutolę nuo politinių partijų
Vilnius, spalio 10 d. (BNS)
— Seimo LDDP frakcijos na
rys Justinas Karosas mano,
kad per šią Lietuvos preziden
to rinkimų kampaniją ryškėja
„savotiškas kandidatų santy
kis su politinėmis partijomis".
„Nesiejimas savęs su politi
nėmis partijomis yra tam tik
ras privalumas", spaudos kon
ferencijoje penktadienį sakė
Seimo narys. Jo nuomone, šį
dalyką iš dalies skatina ir
Konstitucija, pagal kurią, Lie
tuvos vadovu tapęs asmuo, tu
ri sustabdyti savo veiklą par
tijoje.
„Gerai suprantame, kad
veiklos sustabdymas ir paLandsbergį „sprogo kaip bur
bulas", o visuomenės akyse su
sikompromitavo ne jis, o Au
drius Butkevičius, Vytautas
Čepas ir Aloyzas Sakalas.
Seimo narės nuomone, pre
zidento rinkimų rezultatai
priklausys ir nuo to, ar pavyks
visuomenę įtikinti, „kad jie
dalyvauja prezidento, o ne
gražuolių konkurse, kad ren
ka dirbantį prezidentą, o ne
žentą savo dukrai"

saulėžiūros pasikeitimas nėra
tie patys dalykai", kalbėjo J.
Karosas.
Jis pažymėjo, kad dažnas
kandidatas teigia išsiversiąs
be politinių partijų, pamirš
damas, jog demokratinė visuo
menė save tvarkyti gali tik
per partijas. „O mes mėgina
me išradinėti dviračius", pri
dūrė opozicinės partijos narys.
Jis pripažino, kad dabar Lie
tuvos visuomenei partijos yra
pabodę, tačiau toks požiūris
neleistinas politikams.
Justinas Karosas mano, kad
LDDP turėtų paremti kurį
nors kandidatą į Lietuvos pre
zidentus, o ne kelti savo kan
didatą, nes tai dar labiau su
skaldytų kairiųjų politinių jė
gų sparną, kuris ir taip nėra
vieningas.
Jo nuomone, tai ypač aki
vaizdu po Algirdo Brazausko
atsisakymo kandidatuoti nau
jai prezidento kadencijai. „Da
bar susidarė vakuumas, ir ky
la pavojus, kad atsiras nema
žai norinčių ji užpildyti, o tai
gali skatinti dar didesnį kai
riųjų susiskaldymą", kalbėjo
Seimo narys.

dami pinigus iš politikų ar
verslo atstovų, gali dirbti žiniasklaidoje.
Tai sakoma penktadienį
išplatintame komisijos pareiš
kime.
Jame primenama, kad tre
čiadienį
„Kauno
dienos",
„Suvalkiečio", „Gyvenimo šal
tinio", „Akistatos". „Sargo",
„Kėdainių", „Molėtų vilnios"
redakcijų darbuotojams Seimo
narys bei kandidatas į prezi
dento postą Kazys Bobelis
įteikė savo premijas už geriau
sius metų rašinius, atsklei
džiančius ekonominius ir kri
minalinius nusikaltimus Lie
tuvoje.
Kasmetinės premijos buvo
įteiktos jau ne pirmą kartą.
Šių metų pradžioje Žurna
listų ir leidėjų etikos komisija
pareiškė, jog, imdami premi
jas iš valstybinių, partinių ar
komercinių institucijų, žurna
listai visuomenės akyse pra
randa teisę laikyti save nepri
klausomais.
Jie tai pat pažeidžia žur
nalistų ir leidėjų etikos kodek
są, kur sakoma, kad „žurna
listo premijuoti negali niekas,
išskyrus jo paties r •*' keiją,
profesinę sąjungą bei pelno
nesiekiančias
visuomenines
organizacijas".
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Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, !nterfax, iTAR-TASS. BelaPAN,
RiA tr ELTA žinių agentūrų pranešimaisj

Minskas. Baltarusijos prezidentą? Aleksandr Lukašenko
pareiškė „greičiau pats atistatydinsiąs negu pakels ranką
prieš dabartinį parlamentą". Kalbėdamas penktadienį Minske
parlamento abejų rūmų bendrame posėdyje, prezidentas pažy
mėjo, kad kai kurie politikos veikėjai ir Europos struktūrų ats
tovai „verčia dabartinį parlamentą pripažinti neteisėtu, jį pa
leisti ir paskirti naujus parlamento rinkimus". A. Lukašenko
pareiškė kategoriškai nesutinkąs su tokiu požiūriu, nes dabar
tinį parlamentą jis laiko visiškai teisėtu: jo įgaliojimai buvo
patvirtinti praėjusį lapkritį per visaliaudinį referendumą dėl
naujosios Konstitucijos.
Beirutas. Ketvirtadienį proiraniška karingoji Libano šiitų
organizacija „Hizbollah" pasmerkė JAV vyriausybės sudarytą
„užsienio teroristų" sąrašą, kuriame yra ir pati „Hizbollah",
bei perspėjo Vašingtoną nesiimti jokių prieš organizaciją nuk
reiptų veiksmų. Jungtinės Valstijos trečiadienį „užsienio tero
ristinėmis organizacijomis" įvardijo 30 grupuočių, kurias už
draudė remti ir kurių nariams arba atstovams JAV vizos ne
bus išduodamos. Finansinės JAV institucijos įpareigotos įšal
dyti kontroliuojamas šių organizacijų lėšas. „Hizbollah" nuo
mone, toks JAV žingsnis patvirtino agresyvius šios valstybės
vadovų kėslus bei „blogio dvasią".
Strasbūras. Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac, penk
tadienį atidarydamas antrąjį Europos Tarybos viršūnių susiti
kimą, paragino visas 40 Tarybos narių pasirašyti tarptautinę
sutartį dėl visiško prieš kariuomenę nukreiptų minų uždrau
dimo, visame žemyne plėtoti demokratiją, užtikrinti žmogaus
teises bei kovoti su rasizmu. J. Chirac Žmogaus teisių gynimo
teismą, pradėsiantį darbą kitais metais, pavadino „unikalia"
galimybe visiems europiečiams patraukti savo vyriausybes į
teismą.
Helsinkis. Neįeinančios į Europos Sąjungą Jungtinės Vals
tybės nerems siūlymo derybas dėl įstojimo į Europos Sąjungos
pradėti vienu metu su visomis kandidatėmis. „Jeigu kurios
nors Baltijos valstybės pasiryžusios įstoti į ES anksčiau kitų,
nereikėtų jų už tai bausti", trečiadienį pareiškė JAV valstybės
sekretoriaus pavaduotojas Ron Asmus. Kalbėdamas prieš Suo
mijos sostinėje prasidėjusią tarptautinę konferenciją, R. Asmus
sakė, kad JAV bet kuriuo atveju sveikina Estijos, Latvijos ir
Lietuvos siekį prisijungti prie Europos Sąjungos ir pagal gali
mybes ketina tai remti. „Turi ateiti laikas, kai pasaulis nebe
žiūrės į Baltijos valstybes, kaip į buvusios SSRS dalį", pabrėžė
R. Asmus. „Mes juk taip pat kažkada buvome Britanijos impe
rijos dalis", pridūrė jis.
Strasbūras. Rusijos prezidentas Boris Jelcm ketvirtadienį
paneigė pranešimus apie ketinimus 2000 metais siekti trečios
kadencijos. „Aš neteiksiu savo kandidatūros trečiai kadenci
jai", sakė B. Jelcin, pareikšdamas, kad jis „yra konstitucijos
garantas" ir turi rodyti pavyzdį kitiems. Rusijos konstitucija
numato daugiausiai dvi prezidento kadencijas, tačiau kai kurie
Kremliaus pareigūnai teigė, kad B. Jelcin galėtų kandidatuoti
trečią kartą, nes 1991 m. jis buvo išrinktas galiojant senajai so
vietų konstitucijai, o 1993 m. pradėjo pirmą kadenciją pagal
Rusijos konstituciją. Rodydamas savo paramą jauniems jo vy
riausybės reformatoriams, B. Jelcin apie jį pakeisiantį prezi
dentą sakė, kad tai turėtų būti , jaunas, energingas ir kovingai
nusiteikęs demokratas".
Bukareštas.
Šiaurės Atlanto Asamblėjos sekretorius Simon
Lunn, minėdamas „praeities klaidas" ketvirtadienį paragino
NATO pratęsti savo taikos palaikymo pajėgų buvimo laiką Bos
nijoje. Asamblėja pirmą kartą vyko buvusioje sovietų valstybė
je. NATO nariai turi išspręsti žymius nesutarimus: JAV nenori
palikti savo karių po numatyto išvedimo termino, o Europos
valstybės savo ruožtu be entuziazmo žiūri į savo kariuomenių
likimą, jei Bosniją apleis amerikiečiai.
Roma. Italijoje penktadienį pradėta tartis, kaip išspręsti
paskutiniąją valstybės politinę krizę — surengti pirmalaikius
rinkimus ar Europos vardan sudaryti vyriausybę iš visų vals
tybės politinių jėgų atstovų. 55-oji po Antrojo pasaulinio karo
pabaigos Italijos vyriausybė žlugo ketvirtadienį, premjero Ro
man Prodi sąjungininkams komunistams griežtai atsisakius
sutikti su kompromisais dėl daug ginčų sukėlusio 1998 m. biu
džeto. Italijos prezidentas Oscar Luigi Scalfaro, kuris yra ir
konstitucinis teisėjas, penktadienį pradėjo 5 dienas truksian
čias derybas su svarbiausių institucijų bei politinių jėgų vado
vais.
Paryžius. Prancūzijos teismas ketvirtadienį pripažino bu
vusią kino žvaigždę Brigitte Bardot kalta del rasinės neapy
kantos kurstymo, priteisėjai 10,000 frankų (1.600 dol.) baudą
ir nurodė sumokėti simbolinį franką ją į teismą padavusioms
žmogaus teisių organizacijoms. 63 metų B. Bardot. kuri gina
gyvūnų teises, vėl buvo patraukta į teismą už musulmoniško
avių skerdimo ritualo kritiką. B. Bardot parašė komentarą, ku
riame teigė, kad šis ritualas „permerks Prancūzijos žemę krau
ju", ir pasisakė prieš savo valstybės virtimą .musulmoniškąja
Prancūzija".
* Prancūzijos ambasa
d o r i u s Lietuvai Michel Touraine antradienį Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį ap
dovanojo Prancūzijos Garbės
Legiono didžiuoju ordinu. Sis
aukštas apdovanojimas yra
teikiamas asmenims, nusipelnusiems plėtojant dvišalius
santykius.

KALENVOMVS
Spalio 11 d.: Germanas,
Kvirinas. Valius. Zinaida.
Spalio 12 d.: Serapinas. Ru
dolfas. Gantas.
Deimena.
Vaisvydas. Ugnis.
Spalio 13 d.: Edvardas,
Mintas. Vilūno. Norutis. Ko
lumbo diena (JAV); Padėkos
diena ' Kanada •
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VADOVĖS PASISAKO APIE
VEIKLOS RŪPESČIUS
Kiekvienas laikotarpis savo
nustatytose ribose turi su juo
susijusius rūpesčius ar ypa
tybes. Tie laikai, kai buvome
vaikai ir mūsų tėvai karo vie
sulo pabėgėliai, reikalavo pa
čių pagrindų: gyvenvietės,
duonos ir aprangos. Pirmąjį
prieglobstį dažniausiai rasda
vome anksčiau į naują kraštą
atvykusių giminių ar tautiečių
tarpe. Susikūrę sau „gūžtą",
jungdavomės bendromis jėgo
mis išlaikyti savo tautiškumą
ir stengtis laisvinti savo tė
vynę. Kartais, įtraukti \ „sve
timo" krašto sūkurius, pa
miršdavome, kas esame ir ko
iš gyvenimo norime. Kartais,
labai paprastai, tapdavome ki
tataučiais.
Mūsų rūpesčiai šiuo metu
vienais atžvilgiais skirtingi;
kitais panašūs. Lietuva laisva,
bet mes, gyvenantieji už jos
ribų, turime stengtis išlaikyti
savo tautiškumą. O tą dabar
daryti gal sunkiau, negu buvo
prieš "91-sius metus, kai visus
rišo išlaisvinimo tikslas ir kai
kartos buvo jaunesnės ir šak
nys artesnės prie „savų na
mų". Tačiau mūsų tarpe, tiek
ateįtininkijoje, tiek kitose tau
tiškose organizacijose tebėra
žmonių, kuriems tauta, jos
kalba, jos papročiai yra svar
būs. Jie nepailstamai vienokiu
ar kitokiu būdu nestinga jėgų,
energijos ir prie savo idėjinio
sąjūdžio prisideda. Ir šiame
skyriuje kiekvieną šeštadienį
apie juos randame žinučių.
Kartais patys parašo, kartais
kiti apie juos rašo.

»
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čia šiandien norime supa
žindinti su trimis mamytėmis,
trimis ateitininkėmis, trimis
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos
centro valdybos narėmis, ku
rios nuo mažens dalyvauja/va
dovauja ateitininkų gretose,
todėl, kad jų tikėjimas, jų tau
ta, jų ateitininkų sąjūdis joms
yra svarbūs todėl, kad nenori,
kad tas šių dienų plonas siū
lelis nutrūktų. (Čia teikiamos
žinutės yra surinktos iš an
ketų į kurias jos atsakė.)
Dana Gylienė, gyvenanti
Lemonte, yra iždininkė JAS
centro valdyboje. Baigusi me
dicinos technologiją Universi
ty of Illinois, šiuo metu dirba
nekilnojamojo turto agente.
Užaugusi Čikagoje, ji į ateiti
ninkus įstojo 1959 metais, da
lyvaudama jaunučių kuopoje,
kurią globojo Janina Lieponienė — tais laikais vaikai su
sirinkdavo Liepomų namuose.
Nors Danos tėveliai nebuvo
ateitininkai, Dana aktyvi atei
tininkė nuo jaunystės. Su
vyru Linu augina ketvertą
vaikų: Moniką, Viką, Aliuką,
ir Julių. Onos Daugirdienės
pakviesta. įsijungė i centro
valdybą, kurios didžiausias
rtrpestis yra suorganizuoti ir
sėkmingai pravesti stovyklas.
Danai taip pat rūpi, kad būtų
tęstinumas valdybose. Danai
svarbiausia jos pareigas (kny
gų vedimas) tvarkingai ir at
sakingai atlikti. Ji priklauso
Pasaulio Lietuvių centro tary
bai, yra Pasaulio Lietuvių cen
tro krautuvėlės organizatorė,
ir 9avų vaikų kasdienėse mo
kyklose prisideda prie mokyk
lų veiklos. Laisvalaikiu skaito
knygas. Dana jaučia, kad su
radimas asmenų naujai centro

valdybai yra dabartinės valdy
bos rūpestis. Ji jaučia, kad as
meniškas pakvietimas, krei
pimasis į draugus ir pažįs
tamus, yra geriausias būdas
sudaryti naują valdybą. Dana
taip pat jaučia, kad federacija
galėtų prisidėti prie naujos
valdybos sudarymo.
Lidija Ringienė taip pat
gyvena Lemonte. Ji yra sekre
torė JAS centro valdyboje. Li
dija užaugo Cicero, Illinois, ir
'74 metais baigė University of
Illinois, Chicago. Į ateitinin
kus įstojo '63 metais ir dalyva
vo jaunučių ir moksleivių kuo
pose. Tėveliai buvo ateitinin
kai. Lidija su vyru augina tris
vaikus: Vytą, Austę ir Dainą.
Pakviesta mielai įsijungė j šią
„atsakingą CV komandą". Li
dija teigia, kad stovyklos ruo
ša ir išlaikymas aktyvių ryšių
su visomis JAS CV narėmis
yra didžiausias rūpestis.
Pagal ją, svarbiausias CVbos darbas yra stovyklos ruo
ša, pagalba pirmininkei ir per
veiklą perdavimas ateitininkiškų idealų jaunimui. Lidija
dalyvauja Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, kur yra tautinių
šokių mokytoja, yra narė Lithuanian Mercy Lift, mokyto
ja Maironio lituanistinėje mo
kykloje, organizatorė PLC
krautuvėlės, ir vietinėje amerikietiškoje mokykloje dirba
su mokytoja arba prisideda
prie renginių ruošos. Laisva
laikiu bėga. Ji jaučia, kad
rūpestis surasti naują centro
valdybą priklauso ne vien JAS
CV-bai, bet ir federacijos val
dybai. Naujos centro valdybos
sudarymui, Lidija teigia, rei
kia įtraukti „naujesnius" tė
vus ir studentus, kurie jau da
bar dalinasi pareigomis kuo
pose — ypač svarbu įtraukti
naujai iš Lietuvos atvykusias
šeimas. Lidija teigia, kad
mes turime turėti ryšius su
kitomis kuopomis (dabar ne
blogai vyksta), o dar svarbiau
— su Lietuvos ateitininkais.
Iki šiol, beveik visi ryšiai buvo
asmeniški. Svarbu dalintis
mintimis! Nors veiklos sąlygos
skirtingos, turime bendrą
veiklą ir problemas.
Živilė Vaitkienė, gyvenan
ti Seven Hills, Ohio, yra JAS
CV-bos narė ypatingiems pro
jektams. Užaugusi Clevelande, ateitininkų šeimoje, baigė
Case VVestern Reserve Univer
sity '81-mais metais D.D.S.
laipsniu ir dirba įsigytoje
dantų . gydytojos profesijoje.
Ateitininkė nuo penkerių me
tų amžiaus. Priklausė jau
nučiams, moksleiviams ir stu
dentams ateitininkams. Su
vyru Linu augina trejetą
vaikų: Kristijoną, Linuką ir
Vytuką. J JAS CV-bą įsijungė
pakviesta sesers (Onos Dau
girdienės). Naujai valdybai su
siformavus, didžiausias rūpes
tis buvo suorganizuoti vasaros
stovyklą. Nors vasaros stovyk
la tebelieka didžiausias rūpes
tis, Živilė norėtų turėti tam
presnį ryšį tarp atskirų vieto
vių, kad vieni su kitais galėtų
dalintis veiklos idėjomis —
palengvintų globėjų darbą.
Rūpestis, labiausiai varginan
tis CV-bą, yra sunkiai ran
dami stovyklai vadovai. Mo
tinų yra, bet vaikų vadovus
labai sunku rasti. Ypač

1997 m. J A S v a s a r o s stovyklos Dainavoje vadovybė. Iš k.: I eil. — ses. Stase Normantaitė, Stefa Miškiniene, Al
dona J o n i k i e n e , Rūta Mikulioniene, O n a Daugirdienė. Živilė Vaitkiene ir Elenutė Aglinskienė. II eil. — J. Stirbienė, Aldona Bielskiene, Lidija Ringienė, Marijus Gudinskas, kun. Algimantas Gudaitis, Silvija Radvilienė,
Natalija S t u k i e n ė , Vida Gaižutytė, R a s a Kasniūniene, Vakarė Valaitienė, Lionė Kazlauskienė ir Dainė Quinn.
T r ū k s t a M. M e š k a u s k a i t ė s .

MAS CENTRO VALDYBA
KVIEČIA
iyt>5 m. MAS sąjungos su
važiavime moksleiviai ateiti
ninkai dviejų metų terminui
išrinko centro valdybą, kuriai
įsipareigojo: Vija Bublytė, Bi
rutė Bublienė, Audrė Budrytė,
Gailė Černiauskaitė, Asta ir
Vytas Čuplinskai, Monika Vygantaitė ir kun. Antanas Saulaitis. Mes savo tarpe pirmi
ninko pareigas patikėjome
Vytui Čuplinskui. Šios CV lai
kas baigiasi šių metų gale.
Paskutiniųjų dviejų metų
MAS veiklos apžvalga rodo
prasmingus laimėjimus. Su
džiaugsmu stebėjome Bostono
ir Hamiltono jaunų kuopų
stiprėjimą. Clevelando, Čika
gos ir Bostono kuopos suruošė
savų vietovių rekolekcijas ir
mini-kursus. Čikagos ir Cleve
lando kuopos išleido pavyzdin
gus brandžių minčių laikraš
tėlius. 1995 m. Toronto kuopa
pakvietė moksleivius ateiti
ninkus pas save Žiemos kur
sams ir, dėka jų talkai, kursai
buvo sėkmingi. •Torontieėiai
sugebėjo sutelkti lėšas kuopos
kelionei i Jaunimo dienas Pa
ryžiuje susitikimui su Šv. Tė
vu. Detroito kuopos nariai uo
liai dalyvavo CV ruoštuose
kursuose ir stovyklose. Džiau
giamės, kad, nepaisydami di
delių geografinių
atstumų,
Los Angeles kuopos nariai da
lyvavo Sąjungos renginiuose.
Po metų „sausros", '96 m. sto
vyklos „Ateities" būrelis padė
jo dr. Romualdui Kriaučiūnui
paruošti specialią „Ateities"
laida, kuri. neseniai išleista ir
netrukus bus platinama. '97
m. stovykla atgaivino prastrūksta vyrų. Živilė dalyvauja
ir kitoje veikloje. Penkti me
tai mokytojauja Clevelando li
tuanistinėje mokykloje, su vy
ru penkerius metus globojo
jaunuosius ateitininkus, yra
šv. Mišių lektorė Šv. Jurgio
parapijoje ir gieda parapijos
chore. Laisvalaikiu mėgsta
skaityti, kapstytis darželyje, ir
kai yra ūpo, mėgsta statybą ir
namų remontą.
Paklausta
apie naujos JAS CV-bos sura
dimą, Živilė rašo:
„Deja, kasmet gretos retėja.
Tie, kuriems rūpi ateitininkų
reikalai, pavargsta vieni veži
mą traukdami. Tik per asme
nišką kontaktą galima surasti
naujus žmones. Atvirai kal
bant, bijau, kad neatsiras
nauja valdyba". Jie teigia, kad
kviesti žmonės dažnai atsilie
pia „užsiėmę", „negali/nemo
ka". Jaučia, kad priežastis
tame, kad maža grupė veikėjų
pavargsta, išsisemia, ir j jų
vietas ne visada stoja kiti.
„Ateitininkai visada reiškėsi
ne trk savo organizacijoje, bet
ir plačioje lietuvių visuo
menėje. Atrodo, kad kaip ir
Kristaus vynuogyne — darbi
ninkų maža..."
L.Š.
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Artėja Ateities savaitgalis. Jis
šįmet
įvyks lapkričio 8 - 9
minga pabaltieėių jaunimo
dienų
savaitgalį Ateitininkų
DR. JANINA JASKEVICIUS
tarpstovyklinį bendravimą ap
DR VIUJA KERĖLYTĖ
namuose,
Lemonte. Jo metu
JOKŠA
silankymu latvių stovykloje.
Cniropraktinis gydymas, sveikos
išgirsime
du
svečius
iš
Lietu
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
6441 S. Putotu Rd., Chicago, IL
Dėka būreliui idėjos draugų
vos, kurie atskrenda į Ateities
7271 S. Hertem, Br1doaview, IL 60466
Rez.
706-422-7807
buvo išleistas „Moksleivių są
Tel. 706-594-0400
savaitgalį. Tai naujasis Ateiti
Kab. 773-682-0221
Valandos pagal susitarimą
jungos programos vadovas" ir ninkų Federacijos pirmininkas
Valandos susitarus
„Ateitininkų Vasaros stovyklų Vygantas Malinauskas ir Lietu
DR. LEONAS SEIBUTIS
DALIA A CEPELĖ, D.D.S.
vos jaunųjų krikščionių demok
vadovas".
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
DANTŲ GYDYTOJA
Dabartinis s-gos gyvavimas ratų pirmininkas Artūras Vaz
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
7915 W. 171 St
8132 S Kada* Av.
teikia viltį, kad atsiras būrelis bys. Abu yra jauni ir veiklūs —
TWsjyPaVk.IL 60477
Vai antrd. 2-4 v.p.p, ir ketvd. 2-5 v.p.p.
706-614-6871
idealistiškai nusiteikusių atei su jais susipažinti ir juos iš
Sėsta pagal susitarimą
girsti
bus
tikrai
malonu.
Atei
Valandos pagal susitarimą
KaBneto tai. 773-778-2880
tininkų, kurie, įsipareigodami
dviejų ateinančių metų darbui ties savaitgalio programoje da
DR.DAUAJODWAUS
centro valdyboje, padės MAS lyvauti kviečiami ir nuoširdžiai
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
laukiami
visi,
ne
vien
tik
ateiti
DANTŲ GYDYTOJA
toliau augti ir bręsti. Kvie
DANTŲ GYDYTOJAS
3600 Hgttend Ave., Ste. 201
ninkai.
čiame visus moksleivių ateiti
(skersai garvės nuo Good Samantan ligonines)
21470 S. Main S t
Doemere Grove, IL 60615
Mattoaon. IL 60443
ninkų draugus, prašydami
Tel 630-960-3113
VISŲ STUDENTŲ
Tai. 706-7460033
juos pasvarstyti savo suge
Valandos susitarus
Valandos pagal susitarimą
DĖMESIUI
bėjimus ir norą padėti ugdyti
ateities kartą. Tikime, kad šio
DR. EUGUUS LEUS
DR.KĖNNĖTHJ.YERKES
Čikagos studentų ateitinin
Ateitininkų skyriaus skaity
AKIU
LIGOS IR CHIRURGIJA
DR. BOB DOKHANCHI
tojų tarpe yra "asmenų, suge kų draugovės valdyba kviečia
1192 VVaher 8 t , Lemont IL 60439
Dantų gydytojai : bančių puikiai tas pareigas at visus susidomėjusius studen
Pensininkams nuolaida
TeL 815-723-1854
4007 W. 59 St., Chicago. IL
tus dalyvauti pirmame metų
likti.
76t»W.Co»egeDr.
Tai. 775-735-6568
PaioaHetghtt.lL 60453
4707 S. Gllbert. La Grane*. IL
• Pagrindinės CV pareigos susirinkime penktadienį, spa
Tel. 708-382-4487
Tet. 706-361-0010
lio
17
d.,
8
v.v.
Renkamės
Jur
yra: ruošti ideologinius kursus
gitos
Benetytės
namuose,
DR. E. DECKYS
ir vasaros stovyklas, paruošti
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
įžodžio programą, padėti kuo 1022 W. Belden St., Lincoln KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
poms gyvuoti, puoselėti tarp Park apylinkėje. Vairuotojai,
7722 S. Kedzie Ave.
Kab. 773-736-4477
Rez 708-246-0067 arba 708-246-6581
jų ryšius ir nuteikti jaunuo nebijokite, bus vietos pasista
Chicago, IL 60652
6449 S. Putes* Road
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
sius ateitininkus* nuolatiniam tyti automobilius! Susirinkime
Valandos pagal susitanmą
atsinaujinimui Kristuje. Š.m. bus proga pasikalbėti su ke
DR. DANA M. SAUKUS
Žiemos kursuose, gruodžio 26- liais draugovės nariais, kurie EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
Dantų gydytoja
31d. vyksiančiuose Dainavoje, yra tikrai pajutę gyvenimo Specialybė • Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
825 S. Mannheim Rd.
MAS suvažiavimo metu bus pašaukimą. Puiki proga pa 6187 S. Archer Ave. (prie Auattn)
Weatcheeter.IL 60154
proga pasiūlyti naujosios CV bendrauti su naujais nariais ir
T e t 773-586-7755
Tel. 708-344-1664 •
Valandos pagal susitarimą
narių sudėtį moksleivių pat su tais, kurių jau visą vasarą
Valandos pagal susitarimą
virtinimui. Kviečiame Jus nematėme. Laukiame visų!
įsijungti \ MAS Centro val Jei turite klausimų apie susi
DR. PETRAS KISIELIUS
. DR. VIUUS MIKAJT1S
GYDYTOJAS IP CHIRURGAS
dybą. Mūsų ateitininkiškas rinkimo programą, arba kaip
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
nukeliauti pas Jurgitą, skam
T a i 706-662-4150 atsakomas 24 va!
FAABLY MEDtCAL CUMC
j a u n i m a s Jūsų laukia!
18605-127 at. Lamom, i. tOOS
1443 S. SOth Ave., Cicero
binkite Mariui Polikaičiui
Pnfclauso Palos Communtfy Hospital
S*v«r Crou Hospuai
Savo sutikimą įsijungti į (630) 257-2022 ar Jurgitai
Kasdien 1 v p.p. • 7 v.v.
Valandos pagal susitarimą
MAS CV prašome pranešti Benetytei (773) 687-1784. Iki
Išskyrus trečd : šeštad 11 • 4 v p.p.
Tat 706-257-2266
pirmininkui Vytui Čuplinskui, greito pasimatymo!!!
DR. V. J. VASAJTIENĖ
tel. 773-376-7375 arba Moni
CtutBac Dtagnosfe, LTD.
DANTŲ GYDYTOJA
kai Vygantaitei, tel. 708-366DETROITE NAUJA
6132 S. Kedzie Ave.
4 8 1 7 W . 8 3 S t , BurbanML
3808 iki š.m. gruodžio mėne
GLOBĖJA
Chicago, IL 60629
Tel. 708-423-6114
sio.
Tel. 773-436-7700
Valandos pagal susitarimą
Garbė Kristui!
Lietuvos karaliaus Mindau RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
MAS Centro valdyba go moksleivių ateitininkų S. PRASAD TUMMALA, M.D. NUOLE STANKEVlČlUtŠ, M.b.
PASITRAUKIA IŠ
GLOBĖJOS PAREIGŲ
Rima Polikaitytė pranešė
MAS CV-bai, kad pasitraukia
iš globėjos pareigų Čikagos ir
apylinkių kun. A. LipniunoPrez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopoje. Kuo
pos reikalais prašo kreiptis į
naują kuopos valdybą, kuriai
pirmininkauja Audra Kaz
lauskaitė, tel. 708-349-1911.
Gaila Rimos netekti tose pa
reigose.
Is
REKOLEKCIJOS
STUDENTAMS
SAS CV-ba kviečia studen
tus dalyvauti rekolekcijose
lapkričio 7, 8, 9 d. Dainavoje.
Rekolekcijų tema „Kodėl Ka
talikybė?" Registruotis telefo
nu pas Vytą Žemaitaitį 217384-6862, arba „Web home
page" — http://www.uiuc.edu/
ro/ateitis. Registruojantis iki
lapkričio 1 dienos 40 dol. Po
lapkričio 1 dienos 45 dol.

kuopą Detroite sutiko globoti
• mokytoja Danutė Sirgėdienė.
Detroito sendraugiai ateitinin
kai džiaugiasi, sveikina ir pa
giria Danutės savanorišką
įsipareigojimą!
Pr. Zaranka

širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9630 S.RMgatar)d Ave.

Chicago Riciae, H. 60415
Tel. 706-53M622
4149 W. 63rd. St.

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

Tel. 773-735-7709

DANTŲ GYDYTOJA
9360 3. Robertą Road

Htetory HM*
Tel. 708-596-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. PEIRAŠ V. KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

DR. L KASKIS
DANTLĮ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (706)598-4055
Valandos pagal susitarimą

172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126
630-941-2600
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai 708-834-1120

DR. JOVITA KERELIS

SURENDERLAL, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

Specialybe - Vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.

9625 S.796) Ave., Htetory HK*, IL

Tel. 77*434-2123

Valandos pagal susitarimą

Vidaus ir plaučių Kgot

isaoow66tAv*.
f ^ s M » J ftmtkt

unara ranc
708-349-8100
Valandos kasaen. išskyrus savaitgalius

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 6 4 7 W. 103 S t , Oak Lawn, IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.708-422-6260

bR.A.kėl£VŠČkAŠ
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3600 W.9S St. Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v p p.-7v v.. antr 12:30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt i • 3 v p p
penktad ir šeštad 9 v r - 12 v.p.p

Tel. (708) 598-8101

ValanrJo* pagal suaHertme.

DRoamsLAmje

Board Certified. Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Moty Croee ProteesioneJ Pevilton
3 fl. South
Utiuantan Pteza Ot at CeJfomia Ava.
Chicago. IL 60629
Tel. 773-471-7879

M. t JUČAŠ
ODOS LIGLĮ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA
6132 SKer»e Ave., CNoago
77S-7764M6 arba 77946M441

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TU¥9DALLASPRUNSnS,MD
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REIKIA TIK VIENO
Šio sekmadienio Evangeli
joje daugybės Šv. Rašto pusla
pių dorovinių pamokymų su
sumuojami į „vieną dalyką,
kurio trūksta". Tokia Jėzaus
panaudojama Šv. Rašto aiški
nimo tradicija, nuo seno var
tojama garsiųjų žydų rabinų.
Vienas jų — Rabi Simlai 3-me
šimtmety po Kristaus (taip
pat vadinamos Bendrosios
Eros) rašė, kad visi 613 Toros
įsakymų 15-toje psalmėje yra
susumuojami į vienuolika,
pranašo Izaijo 33:15 suveda
ma į šešis įsakymus, Izaijo
56:1 — į du ir pagaliau pra
našų Amoso bei Habakuko — į
vieną įsakymą: „Ieškokite
Viešpaties ir būkite gyvi" (Am
5:4) ir „Teisus žmogus gyvena
savo tikėjimu" (Hab 2:4).
Evangelijoje (Morkaus 10:1730)
Jėzus,
atsakydamas
žmogui, paklaususiam, ką da
ryti, kad laimėtų amžinąjį gy
venimą, pradeda su Dešimt
Dievo įsakymų, bet netrukus
viską suveda į vieną reikala
vimą: „Eik parduok visa, ką
turi, ir išdalyk vargšams". Šio
sekmadienio skaitinius ko
mentuojantis kun. Carroll
Stuhlmueller pastebi, jog kar
tais žmogui reikia visų 613
Dievo įsakymų, kad eitų doros
keliu. Bet kartais, net ir tie,
kurie jau pažengę gyvenimą
pagal Evangelijos mokymus ir
jautrūs Šventosios Dvasios
skatinimams, įkliūva į pagun
dų bei dvasinio aklumo klam
pynę. Tuomet reikia tiesaus ir
aiškaus nurodymo, kas gera ir
kas bloga.
Yra momentų gyvenime, kai
Dievas mus veda į didesnį
w šyentumą: t.y., kad būtume
kantresni, ar kad labiau dalintumės savo turtu, ar kad la
biau pasišvęstume vargšams.
Tuomet Jėzus mums sako:
„Vieno dalyko tau trūksta. Eik
ir..." Sakinys gali būti už
baigtas įvairiai: „Eik ir atleisk
savo broliui ar seseriai", arba
„Eik ir savanoriškai padirbėk
senelių namuose ar kalėjime",
arba „Eik ir būk kantresnis
savo šeimoje ar visuomeninėje
grupėje, kurioje veiki".
Tokiais momentais, antrojo
šio sekmadienio skaitinio iš
Laiško Žydams (Žyd 4:12-13)
žodžiais, „Dievo žodis yra gy
vas, aštresnis už bet kokį dvi
ašmenį kalaviją, prasiskver
biantis iki sielos ir dvasios
atšakos", ar kitaip pasakius,
teisiantis mūsų minčių bei
širdies svarstymus. Gali būti
sunku išaiškinti kitiems kaip
Dievo malonės įkvėpimas, jau
nuo seno glūdintis mumyse,
staiga pabunda ir ragina mus:
„Eik ir padaryk tai — nedels
damas". Ir tas Dievo žodis gali

mums ateiti nesitikėtais bū
dais, pastebi kun. Stuhlmuel
ler. Apie tokį nesitikėtą Dievo
žodžio prasiveržimą kalba šio
sekmadienio ištrauka iš Laiš
ko Žydams. Ką tik prieš tai
laiške buvo pakartotinai pa
brėžiama: „Jei šiandien išgir
site jo balsą, nužkietinkite sa
vo širdžių" (Žyd 3:7, 15; 4:7),
prisimenant Dievo vedimą
savo tautos jos istorijoje, kai
Dievas jiems net nustatė die
ną atsiliepimui, būtent, „Šian
dien".
Atsiliepimo į Dievo malonę
negalima atidėti. Kvietimas
ateina šiandien, ne vakar ar
rytoj, ir šiandien reikia atsi
liepti į Dievo malonę. O tas
„šiandien" gali mus užklupti
per kokį netiesioginį mūsų
bičiulio pasisakymą, pamokslo
žodžiuose, arba įvykyje, kuris
iššaukė kokį nors mūsų pri
siminimą — tai vis priemonės,
kuriomis Dievo žodis prasisk
verbia į mūsų širdis. Tokiu
būdu Dievas mums atidengia
tai, kuo nori mus kviesti, ir
mes turėsime duoti ataskaitą
už tokius malonės momentus.
Bet kitais momentais, kaip
girdime pirmame skaitinyje
(Išminties 7:7-11) meldžiamės
ir maldaujame Dievo, kad
duotų išminties ir supratimo.
Jaučiamės lyg jau kurį laiką
plūduriuojame be krypties,
nežinome ką daryti, nei kada
ar kaip. Tesugebame tik rea
guoti į neaiškų potraukį, nuo
jautą, jog reikia kažką daryti
— bet ką? Bet toliau skaityda
mi šią ištrauką, pamatome,
kokiomis sąlygomis duodama
išmintis ir sugebėjimas gerai,
teisingai spręsti. Jos reikia
norėti labiau, nei „skeptrų ar
sostų" — t.y., valdžios, galios,
labiau nei „turtų didžiausių",
nei sveikatos ar gražios iš
vaizdos. Tad ir vėl atsidu
riame prie malonės momento.
Tai ne šiaip sau kuris dienos
metas ar laikas, bet lemtingas
pasirinkimo momentas mūsų
gyvenime.
Kai pradedame svarstyti
mums duodamą
kvietimą,
melsdami Dievo išminties ir
supratimo, matome, kad jei
priimsime kvietimą, padary
dami ko mūsų prašoma, jei
metaforiškai „parduosime vi
sa", kas mums trukdo sekti
Jėzaus kvietimu, ši malonė ar
įkvėpimas pertvarkys visą
mūsų gyvenimą, pakreipda
mas jį naujai vizijai ir tikslui.
Ji bus lyg tas dviašmenis ka
lavijas, skrodžiantis mūsų sie
los bei minčių atšaką, kuris
atidengs tai, kas mumyse kil
niausia ir geriausia. Bet ją
užtikę, turime visko atsižadėti
jos dėlei, tuomet Dievas duos
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VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Mūsų pamėgtas europietiškas futbolas tais laikais JAV
nebuvo populiarus, tad daugu
ma komandų kūrėsi tautiniu
pagrindu. Visos aikštėje kovo
jo kaip už tėvynę. Žaisdamas
ukrainiečių komandoje prieš
vokiečių komandą, susidūriau
su atletiško sudėjimo gynėju.
Nekartą, kovojant dėl kamuo
lio, pajutau skaudžius jo smū
gius į mano kojas. Per jį nu
kentėjo keli komandos žai
dėjai. Nutariau jį pamokyti jo
paties ginklu. Kartą, kai abu
visu greičiu bėgome prie ka
muolio, užuot spyręs, staiga
atstačiau į priekį koją. Jis
spyrė į kojos padą ir krito ant
žemės. Girdėjau, kaip trakš
telėjo.
Po kelių mėnesių jis atėjo į

aikštę su sugipsuota koja.
Paspaudė ranką ir pasakė,
kad žino Jkodėl".
HORIZONTE
NUŠVINTA-.
KREPŠINIS
Joanos skubėjimas į Ame
riką, jos noras kuo greičiau at
sidurti tarp savųjų išsipildė.
Čia radome gimines, bet tik
mano. Joanos tėvai, seserys,
brolis, o taip pat ir mano du
broliai jau buvo Sibire. Čia ra
dome nedidelį lietuvių telkinį,
bet labai veiklų. Lietuviai tu
rėjo savo parapįją, chorą, spor
to klubą, skautų organizaciją,
tautinių šokių šokėjų grupę.
Choro vadovas buvo Petras
Armonas, buvęs Šiaulių mies

Bindokienė

St. Petersburg, FL. Tautos šventės pruga rugsėjo 7 d., iškilmingose Mišiose Šv. Vardo bažnyčioje dalyvavo
Romo Kalantos šaulių kuopos ir Lietuvos vyčių atstovai. I eil. iš kairės: Irena Diktainienė, Elena Leščinskiene.
Elena Jurkynienė, Julija Navakienė. Ona Kreivėniene. Aurelija Robertson, Stella Ciplienė, Kazimiera Arlaus
kienė; II eil.: Antanas Grabauskas. Antanas Gudonis, Vladas Gedmintas, Povilas Jančauskas, Stasys
Kreivėnas. Juozas Kalėda.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

AR LIETUVAI GRESIA
„INTERREGNUMAS"?
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Kai Didžioji Britanija iš ka
rališkų rankų atėmė politinę
valdymo jėgą, palikusi kara
liškąjį sostą tik kaip simbolinę
pasakiškos praeities iškamšą,
nors karalienei vis dar leidžia
ma atidaryti pirmą parlamen
to sesiją, tačiau valdžios apa
rato tikrasis vadovas yra mi
nistras pirmininkas, išrinktas
demokratiško balsavimo pro
cesu, darbiečių ir konservato
rių partijoms pravedant karš
tas priešrinkimines kampani
jas. Jų metu karališkoji šeima
laikosi tyliai, be komentarų.
Senų senovėje Lietuvą valdė
kunigaikščiai, turėjome net
karalių Mindaugą, vėliau po
nelaimingos Liublino unijos
įvykus padalinimams. Lietuva
atiteko carų valdžiai: neprik
lausomybę atstačius, turėjome
savo prezidentus, bet juos pir
mosios sovietinės okupacijos
metais pakeitė sovietiniai ko
misarai ir prezidento titulą
gavo sovietinė iškamša — Jus
tas Paleckis. Vokiečių okupa
cijos metų pradžioje buvo su
daryta lyg tai „laikina vyriau
sybė", kurios sudėtyje buvo to
kie taurūs lietuviai patriotai,
kaip Stasys Raštikis. Kazys
Škirpa, Krėvė Mickevičius ir
dar daugelis kitų. Deja, Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje
Lietuva vėl atiteko Amerikos
mums prašomos išminties ir
supratimo. Tuomet pamaty
sime, kad nieko nepraradome,
kad iš tikrųjų matome ir tu
rime viską, tik iŠ naujo po
žiūrio. Anot Išminties knygos
pirmame skaitiny. .,Su ja man
atėjo visokios gerybės; di
džiausios vertybės jos rankose
buvo".
Aldona
Zailskaitė
to operetės dirigentas. Cia
nuolat vyko kultūriniai ar
sporto renginiai. Nuobodžiauti
nebuvo kada.
Nuobodžiauti? Kai dabar pa
galvoju — negaliu įsivaizduoti
kaip visur ir suspėjau. Juk
stalo tenisas ėjo pilnu tempu,
pradėjau ir pamėgau lauko te
nisą, futbolas su ukrainiečiais
vyko reguliariai. Net krep
šinis! Prieš susikuriant J5akalo" klubui, turėjau progos
žaisti už New Yorko .Atletų"
klubą ir 1955 m. net laimėti
lietuvių pirmenybes. .Atleto"
komandoje žaidė Algirdas Bi
rutis su kuriuo turėjau tiek
daug puikių krepšinio mo
mentų su Scheinfeldo „Kovu"
ir Prancūzijoje.
Įsteigę „Sakalo" klubą, tuoj
įsijungėme į lietuvių sporto
sąjungą, vadinamą ŠALFAS
(Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo sąjungai
Sąjunga savo veiklą pradėjo
Vokietijoje ir iki šių dienų te
begyvuoja. Jos veikla plati ir

„artimiausiam sąjungininkui",
kurio dėka šimtai tūkstančių
baltiečių liko benamiais pabė
gėliais. Karui pasibaigus, jie
buvo tarptautinių pabėgė
liams sukurtų organizacijų
globoje, vėliau tapo emigran
tais, taip vadinamais „išei
viais", ir galų gale demokra
tijų teisėtais piliečiais.
Užsieniuose gyvenantys lie
tuviai su didele energija kovo
jo už Baltijos valstybių neprik
lausomybės atstatymą, kol pa
galiau, prasidėjus Gorbačio
vo „perestroikai", Vytautas
Landsbergis paskelbė Lietuvą
nepriklausomą, tuo drąsiu žy
giu tapdamas Sovietų Sąjun
gos galutinio sugriuvimo prie
žastimi. 1990 metų preziden
tinius rinkimus, stebint už
sienio atstovams, demokra
tišku būdu buvo išrinktas Al
girdas Brazauskas, buvęs Lie
tuvos Komunistų partijos sek
retorius.
Ir vėl artėja rinkimai. Šį
kartą jau labai komplikuoti.
Brazauskas per televizijos lai
dą viešai pareiškė nebekandidatuosiąs, tad lieka Vytautas
Landsbergis, Rimantas Sme
tona, Artūras Paulauskas, Al
girdas Pilvelis ir — kurį lai
ką— du Amerikos lietuviai —
Valdas Adamkus bei Liucija
Baškauskaitė. Iš įvairių šal
tinių galima spręsti, kad Val
das Adamkus Lietuvoje yra la
bai populiarus, bet jam daro
mi dideli sunkumai, taikant
konstitucinį paragrafą, pagal
kurį kandidatas turi būti
gyvenęs Lietuvoje ne mažiau
trejus metus. Nenugalėjus tos
kliūties, atsisakoma ir jam, ir
Baškauskaitei duoti parašų
rinkimo lapus, nes Vyriausias
rink'mų komitetas iš kandi
datu reikalauja surinkti bent
20.000 parašų, tuo įteisinant
kandidatūrą.

Vytautas Landsbergis jau
paskelbtas kaip buvęs KGB
agentas... Kas lieka? Nei Sme
tona, nei Pilvelis, nei Paulaus
kas nepasižymi dideliu popu
liarumu. Jei nepavyks Adam
kui kandidatuoti, gali taip susiskaldyti balsai, kad nė vie
nas kandidatas negaus daugu
mos. Kokia tada išeitis? Ar
bus ^nterregnumas"? Atrodo,
kad tikrai yra reikalingas sa
liamoniškas sprendimas, be
kurio Lietuvos ateitis gali su
kelti abejones tarptautiniuose
sluoksniuose, kad ji tarytum
nepriaugusi demokratijos pro
ceso, nepajėgia parinkti kan
didatų ir pasiruošti preziden
tiniams rinkimams taip. kad
jie būtų priimtini ir Lietuvai,
ir pripažįstami visame pasau
lyje.
Jei būtų mažiau rietenų,
šmeižtų ir neįrodytų kalti
nimų, o kandidatai būtų verti
nami pagal jų numatytą politi
nę bei ekonominę platformą ir
planuojamas reformas, tiek
patiems balsuotojams, tiek
stebėtojams iš šalies, Lietuvos
prezidento rinkimai atrodytų,
kaip teisingas ir svarus de
mokratinis procesas. Deja, so
vietinės sistemos sužalota są
žinė ir primesti metodai dar il
gai terš Lietuvos žmonių dva
sią. O vis tik reikia nenuleisti
rankų ir dėti visas pastangas,
kad būsimieji prezidento rin
kimai vyktų tvarkingai, be
užkulisinio sabotažo. Žinome,
kad vienas iš Amerikos Lietu
von atvykęs veikėjas šmeižė ir
Lozoraitį, ir turbūt tebetęsia
savo pasirinktą metodą. Pa
prastai nepageidaujami „sve
timtaučiai" yra tremiami į jų
pilietybės kraštus. Būtų gerai,
kad ir Lietuvos teisėtvarkos
institucijos smerktų šmeižikus
ir su jais susitvarkytų. Deba
tai tarp kandidatų yra natū
rali priešrinkiminės apeigos
dalis, bet šmeižtai iš šalies
privalo būti pasmerkti ir
šmeižikai patraukti atsako
mybėn.

Jau keli mėnesiai girdime
specialistų duodamas ateinan
čios žiemos oro prognozes,
žadančias daug nemalonių
staigmenų visos planetos mas
tu. Kad tos staigmenos nebūtų
tokios nesitikėtos, siūloma im
tis priemonių jų poveikiui
sumažinti. Verta pažymėti,
kad šių patarimų vis dėlto lai
komasi: nuo vieno Žemės
krašto iki kito daromi įvairūs
pasiruošimai: vienur bus gi
namasi nuo potvynių, kitur
stengiamasi išvengti didelių
sausrų padarinių ir kitų nege
rovių.
Antra vertus, yra nemažai
ir skeptikų, tvirtinančių, kad
sinoptikai negali atspėti net
rytojaus oro, tai ką bekalbėti
apie būsiantį po kelių mė
nesių? Mūsų tėvai ar seneliai,
ūkininkai Lietuvoje, kur kas
tiksliau galėjo nusakyti arti
mesnes ar net tolimesnes oro
atmainas, nes gyveno arti
gamtos, nuo kurios nuotaikų
priklausė jų gyvenimo gerovė,
tad buvo svarbu suprasti tos
gamtos reiškinius ir pagal tai
planuoti savo kasdienybę. Da
bar meteorologai remiasi kom
piuterine technika, kuri, gal
būt ir tiksli, bet ne visuomet
jos interpretacija atitinka tik
rovei.
Ypatingas veiksnys, turintis
daug įtakos į mūsų planetos
klimatą, yra vadinamasis EI
Nino (vaikas, vaikelis), šį
vardą gavęs nuo Kristaus
Kūdikėlio, nes dažniausiai pa
sireiškia apie Kalėdas, Jėzaus
Gimimo šventę. Deja, EI Nino
yra „išdykęs ir net pavojingas
vaikelis". Jis dėl iki šiol
nežinomų priežasčių perio
diškai pasireiškia maždaug
kas dveji (gali būti ir ilgiau,
net kas septyneri) metai. Kar
tais būna stipresnis, kartais
beveik nežymus. Vienas ža
lingesnių buvo 1982-1983 me
tais, turėjęs ypač nuostolingų
pasekmių daugelio kraštų
ekonomikai, kainavęs per 13
milijardų dolerių. Tačiau Pa
saulinė klimato tyrimų įstaiga
tvirtina, kad 1997-1998 m. EI
Nino savo stiprumu pralenks
bet kurį, anksčiau buvusį: tai
būsiąs pats reikšmingiausias
klimatinis reiškinys šiame
šimtmetyje.
Kas gi tas EI Nino ir kodėl
jis taip paveikia Žemės kli
matą?
Tai Ramiajame vandenyje,
netoli Peru (Pietų Amerikos)
krantų periodiškai susida
rantis vandens paviršiaus įšilimas, kuris atsiranda, kai
vėjai, kurie paprastai tuo lai
ku pučia iš vakarų į rytus ir

šiltą vandenį nutraukia pas
kui save, suteikdami galimybę
gelmių vandenims, kurių tem
peratūra yra daug šaltesnė,
atsidurti paviršiuje, dėl neži
nomų priežasčių prityla- Neju
dinamas vanduo dar labiau
įkaista. Ilgainiui jis pasistu
mia į rytus, su savimi nuvilkdamas ir audrų debesis; pasi
keičia oro srovės, daug dau
giau kritulių iškrinta šiau
rėje, o kitur kenčiama nuo
sausrų. Tačiau vandenynų pa
viršiaus sušilimas veikia ne
tik kritulių kiekį, jis pakeičia
ir planetos oro judėjimą,
turėdamas įtakos vietovėms,
esančioms labai toli nuo Ra
miojo vandenyno ir pusiaujo:
gausūs lietaus krituliai pasi
rodo dykumose, o derlingos ir
paprastai lietingos vietos pa
tiria sausras, kurios savo
ruožtu sukelia badą ir gaisrus.
Daug jau kartų pastarai
siais dešimtmečiais pasitaikė,
kad mokslininkai, pasitikė
dami modernia technika, pra
našavo didelius pasikeitimus,
nelaimes ar gamtos reiški
nius, kurie turėjo daugeliui
būti svarbūs. Deja, pra
našystės nepasitvirtino ir il
gainiui žmonės pradėjo nela
bai palankiai žiūrėti į tokius
tvirtinimus. Geras pavyzdys:
dar neseniai skelbiamos ir la
bai populiarios žinios, kad jau
visai neblogai galima atspėti
gresiančius žemės drebėjimus.
Pasirodė, kad ta mūsų žemė
nenori kooperuoti su geologais
ir nedaug dėmesio kreipia į jų
kompiuterių ekranuose brai
žomas schemas. . Panašiai
daug kas mano ir apie EI Nino
pavojų, vienok yra pakankamai besilaikančių atsargumo
ir jau dabar besiimančių ati
tinkamų priemonių galimiems
nuostoliams išvengti. Pietų
Amerika, Indonezija, Naujoji
Gvinėja, net mūsų Kalifornija,
atlieka tam tikrus pasi
ruošimus, kad tas „pavojingas
žiemos vaikas" būtų reikiamai
sutiktas. Tačiau kiekvienas
klimato nenuoseklumas (o šie
met, atrodo, jų pakankamai
buvo ir Amerikoje, ir Euro
poje, ir kitur) nebūtinai yra EI
Nino padarinys. Žmonės turi
polinkį ieškoti priežasčių ir
bauginasi pavojais, kurie dar
neatėję. EI Nino yra natūrali
gamtos jėgų apraiška, vyks
tanti nuo seniausių laikų. Ji,
kaip lietuviai sakytų, nevadinta
ateina, neprašyta išeina. Gy
vendami šioje planetoje, tu
rime priimti ir gerąsias, ir ne
labai geras jos savybes. Kito
pasirinkimo neturime.

įvairi, į metines sporto šventes
sutraukianti po 400 jaunimo.
Krepšinis, žinoma, visada
buvo populiarus ir dėmesio
centras. Be savo varžybų klu
bas dalyvauja amerikiečių ar
kanadiečiu lygose. Kasmet dar
buvo ruošiamos pabaltiečių
sporto šventės, kur su latvių
krepšininkais kovos būdavo
ypatingai atkaklios.
Bene pirmos tokios šventės
išvakarėse — o ji turėjo vykti
Clevelando mieste — netikėtai
gavau pakvietimą būti lietu
vių rinktinės treneriu. Atsisa
kyti negalėjau. Juk ne veltui
sakoma, kad sena meilė nerūdyja... Galvojau, kad tai
vienkartinis paskyrimas. Net
nenujaučiau, kad mano hori
zonte vėl nušvis krepšinis, tik
jau nebe žaidėjo, o trenerio ir
organizatoriaus vaidmenyje.
O tuo paCiu smarkokai keisis
jau pradėję nusistovėti ra
maus gyvenimo keliai.
Rocliesleno ..Sakalas" I imi I *. komandines* stalo teniso varžybose. Toronte Iš k Vyt. Grybauskas. A Oli* ir
B Ka/akrvu m:-
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GIRDĖJUSI DANGAUS IR
SAVOSIOS ŽEMĖS BALSĄ

TAUTINIAI ŠOKIAI
DAINAVOJE
Kiekviena profesija turi savo
Kas antrą vasarą tautinių
žodyną,
savus ženklus. Taip
-jkių mokytojai renkasi Dai
yra
ir
su
šokio choreografija,
navos stovyklavietėje. Šių me
šokio
mokymu.
Per daugelį
tų rugpjūčio mėnesį Lietuvių
metų
buvo
išvystyti
lietuviško
•autinių šokių institutas ren
šokio
aprašymų
sutartiniai
gė tautinių šokių kursus.
Suvažiavo šokių grupių vado ženklai ir terminai. Su R. Kavai ir mokytojai iš Massachu- rasiejienės pagalba visi kartu
setts. Connecticut. Uelaware. skaitė, nagrinėjo ir aiškinosi
Michigan. Illinois. Wisconsin. šokių aprašymus, braižinius.
N'ebraska. California ir Onta- Toliau statėm šokius, kurie
rio. Kanados. Visi, kurie atvy bus atliekami ateinančiais
ko, buvo pasiryžę.rimtai dar metais šventėje Lietuvoje. Ri
buotis ir pasisemti kuo dau tos Karasiejienės nuožiūra
giau žinių apie lietuvišką šokį. buvo „Sūpuoklinio", „Kurapšiuose kursuose buvo ypatin kytės" ir „Rugučių" pastaty
gas dėmesys kreipiamas į mas, o Ligijos Tautkuvienės
naujų mokytojų paruošimą, „Pakrėstinis" ir „Trilypis".
tuo pačiu sustiprinant patyru Paskutinis šokis „Malūnėlis"
buvo užduotas jauniem moky
sių mokytojų žinias.
Kasdien po pusryčių rin tojam mokyti — tai buvo lyg
komės į salę dviejų valandų egzaminai, patikrinti įgytas
treniruotes pamokai, kuriai žinias. Jie savo uždavinį atli
vadovavo Ligija Tautkuviene. ko gerai. Pamokoms ir šo
L. Tautkuviene baigusi chore kiams akordeonu grojo Rasa
ografijos studijas Lietuvoje, Poskočimienė.
Vakarais vyko įvairūs pokal
tenai dirbusi šokių srityje,
šiuo metu darbuojasi su Lietu biai ir pranešimai. Audra Linvos Vyčių tautinių šokių grupe takienė ir Rita Karasiejienė
ir moko tautinius šokius Či liepos mėnesį dalyvavo tauti
kagos lituanistinėje mokyk nių šokių kursuose Lietuvoje;
loje. Po raumenų apšilimo, ji jos pasidalino savo įspūdžiais.
mokė. kaip palaipsniui prieiti Audra yra išeivijos tautinių
prie įvairių žingsnių ir jų jun šokių grupių ryšininkė su Lie
ginių mokymo, kaip išgauti tuvos Liaudies kultūros cent
taisyklingą šokėjų laikyseną. ru Pasaulio lietuvių dainų
Kiekvieną dieną L. Tautku šventės reikalais. Ji pateikė
viene išmokė po liaudies šokį, žinias apie atvykimą, nak
panaudojant tos dienos pamo vynes, išlaikymą, registracijos
kos elementus.
mokestį, .šokių aprašymus,
Toliau dienos pamoką per muzikos įrašus ir kt. Pokal
imdavo Rita Karasiejienė. Ji biuose su 1998-tų metų šokių
eilę metų vadovavo Toronto dienos vysiausiąja choreografe
„Gintaro" ansambliui, buvo Laima Kisieliene paaiškėjo,
VIII Lietuvių tautinių šokių kad mums reikalinga turėti
šventės meno vadovė ir 1994 asmenį, kuris gerai žinotų
metų Pasaulio lietuvių dainų šokius ir galėtų patikslinti
šventės-šokių dienos išeivijos grupių paruošimą. Kadang R.
vyriausioji choreografė.
Karasiejienė, būdama kursuo-

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba ir dėstytojos taut. šokių kursuose Dainavoje š.m. rugpjttčio 17-24 d. IS
kaires: Ligija Tautkuviene. Rasa Poskočimienė. Dalia Dzikienė, Juozas Karasiejus, Reda Pliurienė ir Rita Ka
rasiejienė

Žmonių, gyvenusių Europoje
nuo septintojo iki trečiojo
tūkstantmečio prieš Kristaus
gimimą, gyvenimo bodas, reli
gija bei visuomenės struktūra
nagrinėjami pasaulinio garso
lietuvės mokslininkės Marijos
Gimbutienės veikale „Senoji
Europa". Šį. beveik 60-ties
spaudos lankų veikalą akade
minei studijai neįprastu dide
liu 5,000 egzempliorių tiražų,
išleido Lietuvos Mokslo ir en
ciklopedijų leidykla.
M. Gimbutienė,viena pirmų
jų mokslo istorijoje, plačiai api
bendrino daugelį metų Euro
poje vykdytus archeologinius
tyrinėjimus, „nupiešė" seno
sios Europos vaizdą pagal mi
tologiją, kalbotyrą, folklorą.
„Ši knyga apie tai, kaip atsira
do seniausia Europos civiliza
cija — Senoji Europa ir kaip ji
sunyko per daugelį transfor
macijų", — rašo ji įžanginiame
straipsnyje. M. Gimbutienė
pažymi, kad klasikinis pasau
lis neatsirado savaime, jis su
sikūrė ant Senosios Europos
pagrindo.
... O Jungtinėse Amerikos
Valstijose išleista antologija
„Iš protėvių karalystės" (From
the Realm of the Ancestors).
Šis veikalas skiriamas pasau
linio garso mokslininkės, archeomitologijos mokslo kūrė
jos Marįjos Alseikaitės-Gimbutienės (1921-1994) atmini
mui.
Knygoje spausdinami net
šešiolikos valstybių autorių,
tarp jų — JAV ir Lietuvos
straipsniai. Apie bičiulystę su
M. Gimbutiene, mokslininkės
įtaką rašo prof. Gintautas
Česnys. Dr. Adomas Butrimas
apžvelgia mokslininkes gyve
nimą ir darbus, įnašą į baltų
archeologiją. Vilniaus univer
siteto doktorantės Indrės An
tanaitytės straipsnis skiria
mas M. Gimbutienės sukurtai
naujai mokslo šakai — archeomitologijai.
Maloniai ir viltingai nutei
kia žinia, kad viena X Mokslo
ir kultūros simpoziumo ple
narinė sesija yra skirta M.
Gimbutienės asmenybei. Tikė
tina, kad sesijos metu, dau
giau sužinosime apie Senąją
Europą (dr. M. Gimbutienė
yra parašiusi per 30 knygų ir
300 straipsnių apie Europos
proistorę), baltų praeitį bei

se Lietuvoje, gerai įsidėmėjo išdėstymą aikštėje. Jaunieji dyba žada knygų nusiųsti Lie
jų reikalavimus, ji sutiko mokytojai buvo prašyti pa tuvos Liaudies kultūros cent
padėti išeivijos grupėm tvirtai ruošti kurio šokio planą masi rui ir Klaipėdos universiteto
pasiruošti šventei Lietuvoje, nei šventei. Šį projektą jaunie choreografijos katedrai, kad
patikrinant jų šokių atlikimą. ji mokytojai ruošė labai ati Lietuvos choreografai galėtų
Juozas Karasiejus, LTŠ In džiai. Besibaigiant kursams, susipažinti su šiais kūriniais
stituto vicepirmininkas, daly šie planai buvo pristatyti ir ir jų kūrėjais. Knygą „Mūsų
vavęs beveik visose tautinių visų kartu nagrinėti.
šokių audinys" galima įsigyti
šokiu šventėse, buvęs VIII
Skelbimų lentoje buvo iš per LTŠ Instituto iždininkę,
šventės meno vadovas, pra kabinti keli straipsniai iš Rėdą Pliurienę, 1927 West
vedė pokalbį apie tautinių šo spaudos. Vienas straipsnis bu Blvd., Racine, WI 53403. Kny
kių švenčių ruošą. Kalbėjomės vo G. Breichmanienės „Kas gos kaina 10 dol., pridėti 2 dol.
apie praeitas šventes, diskuta yra tautiniai šokiai", kuriame persiuntimui. Čekius rašyti
vome, kokius pakeitimus rei iškelta išeivijos tikslai ir sieki Lithuanian Folk Dance Insti
kėtų įvesti kitoms šventėms. mai, organizuojant tautinių tute.
Šokėjų skaičius tebesilaiko šokių grupes, rengiant ma
Viena popietė buvo skirta
arti 2,000, tačiau žiūrovų sines šventes. Besikalbant Lietuvių tautinių šokių insti
mažėja, tad reikia šventes da apie šokių grupių veiklą, pasi tuto narių suvažiavimui. Šios
ryti patrauklesnes. Visi daly dalinom bėdomis, su kuriomis valdybos kadencija eina prie
viai sutiko, kad šventės yra susiduriam grupėse, pvz. sto galo, tai buvo sudaryta rinki
svarbios lietuvybės išeivijoje ka šokėjų ir tėvų įsiparei mų komisija ir pradėta suda
išlaikymui. Kursuose dalyva gojimo, vėlavimasis į repetici- ryti kandidatų sąrašas į val
vo kelių išeivijos švenčių meno jas ir t.t. Antras straipsnis dybą bei revizijos komisiją.
vadovai: Nijolė Pupienė, Rita buvo apie tautinius rūbus, Rinkimai raštu vyks vėliau
Karasiejienė, Juozas Karasie rašytas L. Tautkuvienės, at metuose. Rinkimų komisija
jus, Dalia Dzikienė. Su kur sakant į „Drauge" spausdintą susideda iš Genovaitės Breich
santais kalbėjomės apie šokių užklausimą
„Kaip
dėvėti manienės, Juozo ir Ritos Kakarūnėlę?" Pokalbyje L. Taut rasiejų.
kuviene mums paryškino savo
Šiais metais oras kursams
straipsnio mintis. Dalia Dzi buvo labai palankus, saulė ne
kienė pasidalino žiniom, be kaitino. Visą savaitę vyravo
ieškant nurodymų „kaip dė draugiška, šeimyniška nuotai
vėti karūnėlę"; peržiūrėjus ka. Visi buvom apsistoję Bal
įvairias knygas apie tautinius tuose rūmuose, valgėm prie
rūbus, daugiausia rado nuo vieno ilgo stalo. Kad energijos
traukas ir piešinius, iš kurių nepritrūktų, mus puikiai mai
reikia savo išvadas daryti, tik tino Aldona Šoliūnienė ir jos
vienoje buvo aprašymas apie padėjėja Nijolė Motiejūnienė.
galvos dangą. Antano ir Anas Mes parsivežėra į namus ne
tazijos Tamošaičių, knygoje tik šokių aprašymų, bet ir A.
JLithuanian National Cos- Šoliūnienės kugelio receptą.
tume" rašoma, kad merginos Baigus formalias vakaro dis
didžiausias
pasididžiavimas kusijas salėje, rinkomės „salo
yra plaukai, tai senovėje gal ne" čia toliau šnekučiavomės,
vos danga (ar tai būtų vai tada, Rasai vėl paėmus akor
nikėlis, karūna, pynikas ar deoną į rankas, užtraukėm
kartelinė) turėjo iškelti tą dainą. Užteko dainų; per visus
grožį, o jo nepaslėpti. Tačiau vakarus nepakartojom nei vie
vedusios moters galva ir plau nos.
kai visuomet būdavo pridengti
Jaunimas pasigedo laužo —
nuometu, skarele arba megzta kaip gali būti Dainavoj ir ne
kepuraite.
turėti laužo? Pasibaigus oficia
Prieš vakaro programą bū liam kursų uždarymui, rin
relis mokytojų išeidavom Dai komės prie laužavietės pra
navos takeliu pasivaikščioti. leisti paskutinį vakarą. Ši sa
Mintys skriejo į praėjusius vaitė atgaivino mokytojų pa
kursus, kuriuose kartu take siryžimą toliau darbuotis su
liu eidavo mūsų mielos moky jaunimu, puoselėjant mūsų
tojos, patarėjos. J. Matulai tautinius šokius. Atsisveiki
tienė, G. Breichmanienė. Nors nant tarėme viens kitam iki
jos jau nebeatvyko į Dainavą, pasimatymo ateinančią vasarą
jos buvo mūsų mintyse. Pabu Lietuvoje.
vojom su G. Breichmanienė.
Dalia Dzikienė
paskaitant jos knygą „Mylė
jom Lietuvą iš tolo". Pakelia• Viekšniai. Rugpjūčio 20vom J. Matulaitienės gyveni
21
d. Viekšnių parapijos kle
mo pėdsakais, pasižiūrėdami
bono
kun. M. Petrausko inicia
vaizdajuostę „Gyvenimas tau
tyva
čia
vyko jaunimo rekolek
tiniam šokiui".
cijos,
kuriose
dalyvavo apie 80
Jausdami svarbą, kad išei
jaunuolių
iš
Viekšnių, Ma
vijos choreografų kūryba išsi
žeikių,
Papilės,
Šiaulių, Nau
laikytų ateinančioms kartoms,
josios
Akmenės
ir Kretingos.
prieš dvejus metus Lietuvių
Rekolekcijoms
vadovavo
Žy
tautinių šokių instituto valdy
gaičių
klebonas
kun.
R.
Kar
ba pradėjo surinkti medžiagą
leidiniui. Šią vasarą buvo iš pavičius, kuriam talkino Židi
leista knyga „Mūsų šokių au kų klebonas kun. R. Gudlindinys". Čia yra 10 choreografų kis, Akmenės diakonas T. Do
trumpos biografijos ir rinki markas ir klierikas S. Norė
nys, jų sukurti šokiai. Knygos tas. Jaunuoliai grupelėmis
redaktorė yra G. Breichma pagal amžiaus grupes dalijosi
nienė. Knygos sutiktuvės įvy mintimis apie tikėjimo liudi
ko tautinių šokių kursuose. jimą šeimoje ir visuomenėje,
Kursų dalyviai turėjo progos bendrai meldėsi, valgė ir va
šį leidinį įsigyti. Instituto val karojo.
Dainavoje dalyviai.
Lietuvių tautiniu šokiu instituto surengtų taut šokių kursų š.m rugpjūčio

1996 m. Vokietijoje išleistas
dvi paskutines mokslininkės
knygas „Deivė kalba" ir „Dei
vės civilizacija". Plenarinėje
sesijoje apie mokslininkę, jos
darbus ir gyvenimą kalbės
Joan Marler, redagavusi ne
vieną M. Gimbutienės knygą,
o šiuo metu redaguojanti į
anglų kalbą išverstą archeo
logės rankraštį „Prehistory of
Lithuania", kurį baigia ruošti
spaudai Čikagos Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras.
...Pažinojusieji žymiąją mok
slininkę teigia ją buvus visiš
kai neprofesoriška. Origina
lus, puikus, betarpiškas žmo
gus. Ir pasiekusi pasaulinės
šlovės liko paprasta ir kiekvie
nam prieinama. Galbūt pas
laptis slypi jos tikėjime. „Visa,
kas gyva — žemės maloningu
mo įrodymas. Kiekvienas Že
mės pagimdytas daiktas skli
dinas jos suteiktos gyvybės
jėgos. Medis, gėlė, akmuo ir
žmogus — visa iš žemės. Jie
visi kupini žemės duotos jė
gos, nors kiekviename gyvame
daikte jos yra įvairaus pavida
lo".
Aldona Jurkutė

Marija Gimbutienė

American Travel Service
Pigiausi bilietai Čikaga-Vilnius-Čikaga

$504.00
ifckristi 1997 m. lapkričio 1 d. - gruodžio 10 d., arba
1 9 9 7 m . g r u o ž i o 2 4 d . - gruodžio 31 d.
Bilietai galioja 2 men. ir turi būti išpirkti iki
1997 m. spalio 23 d.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.
Dėl kainų skrendant iš kitų miestų
kreipkitės į mūsų įstaigą.
• • •
Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu golhninkams
1998m.balandžio26d.- gegužės3d.
Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė į Alaską
1998m.birželio 11 d . - 2 2 d .
• • •

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d.,
duodame specialią nuolaidą.

American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
FAX 708-422-3163
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jomis problemomis, visada
ŠAUNIOS
turėdamas naujus registrus ir
KRIKŠTYNOS
jų išdėstymą. Todėl daž
niausiai vargonininkai atlieka
kūrinius iš natų, taip ga
Irenos ir Bryan Bagdady
lėdami sekti registrų ir ma sūnus gimė š.m. balandžio 4 d,
nualu pasikeitimus ir išdės buvo pakrikštytas
Austin
tymą. Maestro J. Žukas, gro Martin vardais rugpjūčio 23 d.
damas ir milžiniškais minėtų Palaimintojo Jurgio Matu
katedrų vargonais, atlikda laičio misijos bažnyčioje.
mas net ir techniškai su
Krikšto sakramentą jam su
dėtingą ir komplikuotą ro teikė kun. Leonas Zaremba,
mantinę ar šiuolaikinę var tuo metu pavadavęs atosto
gonų muziką, pasikliaudavo gaujantį misijos kapelioną
savo fenomenalia atmintimi, kun. Algirdą Palioką, SJ.
koncerto metu palikdamas Krikšto tėvai buvo Carole Balgaidas namuose...
zekas ir dr. Antanas Razma.
Džiugu, kad, be rašytinio Krikštynų vaišės vyko Ateiti
palikimo — programų, kon ninkų namuose, dalyvaujant
certų aprašymų spaudoje, tu šeimos nariams, draugams ir
rime .ir keletą garso įrašų iš J. artimiesiems.
Žuko koncertų. Dažnai jie
Irena ir Brian Bagdady au
Jonas Žukas prie vargonų Baltimores Katedroje.
buvo įrašyti buitine nelabai gina dvi dukreles — Žiži ir
geros kokybės aparatūra, ta Natalya.
Austip. Martin Bagdady rugpjūčio 23 d. su savo krikšto tėvais, dr. Anta
čiau jie yra bene reikš
nu Razma ir Caroje Balzekas
mingiausi liudininkai apie J.
Žuko išskirtinį talentą. Pasku
tinis vargonų pasirodymas
Sunku patikėti, kad pra torijoje. Čia jis pateko mokytis
buvo įrašytas Washingtone,
bėgo jau penkeri metai, kada pas legendinį ir vieną įta
Marijos Nekalto Prasidėjimo
minėjome gerbiamo maestro kingiausių XX amžiaus vargotautinėje
šventovėje, 1987
Jono Žuko 85 metų sukakti. ninės muzikos meistrų varmetais.
Išgirdę
įrašą matome,
Rodos dar tik vakar New Yor- gonų virtuozą, kompozitorių ir
koks
tai
buvo
monumentalus
ko lietuviai sveikino jubiliatą
Š £ ! * „ ^ S ^ i J ? 1 ^ 2f" kietiją,"ku7prabuv7iki 1949 menininkas, stebinęs klausy
garbingos sukakties proga, £suklysiu
sakydamas, kad Pa
linkėdami geros sveikatos ryžiaus konservatorija buvo metų, kol gavo leidimą emig- tojus savo nepriekaištinga vir
tuoziška technika, giliu mu
ateityje, prisimindami jo nu (ir tikrai tebėra) tikras mag ruoti į JAV.
Atvykęs į JAV su žmona zikiniu atlikimu tiek mažos
eitą kūrybinį kelią vargonų netas viso pasaulio vargoni
muzikos srityje Europos ir ninkams tobulinti ir gilinti Elena ir devynmečiu sūnumi miniatiūros, tiek ir solidžios
New formos veikalų. J. Žukas buvo
Šiaurės Amerikos kontinen savo žinias vargonų atlikimo Algimantu apsigyveno
. lfe
Y o r k e įr
u ^
tikras registruotės meistras,
tuose. Jonas Žukas liko įsi
srityje. J. Žukas buvo labai tuvišką kultūrinę veiklą. Pir mokėjęs orginaliai atskleisti
minta
figūra
ikikarinėje sėkmingas, patekęs studijuoti
masis maestro pasirodymas vargonų grožį ir spalvas. Rei
Lietuvoje savo atlikėjiška ir
kartu su vėliau visame pasau įvyko jau 1950 metais New kia pažymėti tai, kad J. Žukas
pedagogiška veikla ir įdėjo la
lyje išgarsėjusiais atlikėjais ir Yorke Apreiškimo bažnyčioje. aktyviai koncertavo labai il
bai didelį įnašą išeivijos lietu
kompozitoriais Jehan Alain, JAV J. Žuko pasirodymų pa gai. Paskutinį koncertą grojo
vių muzikiniame gyvenime il
Jean-Jacques
Grunenwald, likimas yra gana gausus. Kaip Kanadoje, Toronto Prisikėlimo
gais emigracijos metais Jung
Bernard
Gavoty
ir
kitomis ta vienas reikšmingiausių išei bažnyčioje jau sulaukęs 80
tinėse Amerikos Valstijose.
lentingomis
asmenybėmis. vijos profesionalų jis buvo metų. Tai retas reiškinys pro
Jau prieš penkerius metus Tuo laikotarpiu Paryžiuje gy
esu rašęs apie Jono Žuko veno ir dirbo tokie įžymūs at nuolatos kviečiamas koncer fesionalų tarpe, kuris rodo
veiklą. Straipsnis rado platų likėjai ir kūrėjai kaip Louis tuoti daugelyje lietuviškų ko maestro atsidavimą profesio
atgarsį išeivijos spaudoje JAV Vierne, Charles Tournenlire, lonijų New Yorke, Čikagoje, naliosios vargonų muzikos
Pakrikštytas š.m. rugpjūčio 23 d. Palaimintojo Jurgio .Matulaičio misijos bažnyčioje Austin Martin Bagdady su
IL., Waterbury, CT, Newark, menui.
ir Kanadoje o taip pat ir
Oliver
Messiaen,
Maurice
NJ,
Toronto,
Kanada
ir
kt.
Ilgus dešimtmečius, Lietuvai krikšto tėvais ir tėveliais. Iš kairės: Brian Bagdady, Ziii ir Natalya Bagdady. Ire^a Bagdady. kun. Leonas Za
pačioje Lietuvoje. Medžiaga
Durufle,
Joseph
Bone
ir
kt.
Visi
jie
buvo
plačiai
aprašomi
būnant už geležinės sovietų remba, krikšto mama Carole Balzekas laiko naujus krikščioni Austin. krikšto tėvas dr. Antanas Razma.
buvot,.: spausdinta
Čikagos
sienos, J. Žuko Veiklos paliki
„Draugo" dienraštyje ir Kana Šių visame pasaulyje garsių išeivijos spaudoje.
menininkų
vargonavimą
J.
dos „Tėviškės žiburių" sa
Bene įspūdingiausi J. Žuko mas Lietuvos menininkams
Žukas
galėjo
girdėti
nuolatos.
Foundation of Europa pia
vaitraštyje, taip pat išeivijos
koncertai buvo didžiosiose buvo neprieinamas, tačiau
nistų konkurse Vilniuje — irgi
metiniame kultūriniame leidi Šioje kultūrinėje mekoje jau JAV katedrose Philadelphi- šiandieną galime pasidžiaugti,
laurai.
nyje „Muzikos žinios". Vėliau nasis lietuvių muzikas me joje, Baltimorėje ir Washing- kad pastarieji penkeri metai
Gabrielius Alekna grojo su
straipsnį perspaudino Lietu ninės patirties ir meis tone. Baltimores Taikos Kara buvo kupini progų .įvairiais
Lietuvos filharmonijos ir ka
P. PALYS
voje leidžiamas intelektualus triškumo sėmėsi ketverius lienės katedroje J. Žukas šaltiniais prabilti apie ger
metus.
W. A. Mozart ..Piano Concer meriniais orkestrais. Yra atli
Pirmadienį, spalio 6 d.. Lin
„Šiaurės Atėn f savaitraštis.
pasirodė 1983 ir 1987 metais. biamą menininką pačioje Lie
Studijos
konservatorijoje
to"
atliko, antrus metus Julli kęs ir keletą savo solinių kon
coln
Center,
Julliard
Theater,
tuvoje.
Be
minėtos
publikaci
Pagrindinė paskata ir tiks
1984 metais dalyvavo Šv. Ka
certų.
buvo
labai
įtemptos
ir
sun
las rašyti apie Joną Žuką buvo
zimiero 500 metų sukakties jos „Šiaurės Atėnų" savait NY, įvyko Julliard mokyklos ard muzikos mokykloje (Jekios,
tačiau
labai
vaisingos.
— Julliard mokykla iš sva
bandymas sugrąžinti jo vardą
minėjime, Philadelphijoje, kur raštyje 1993 metais, J. Žuko simfoninio orkestro, diriguo rome Lowenthal klasėje) forte
Išliko
komp.
J.
Naujalio
jonių
man realybe tapo prieš
pijoną
studijuojantis.
Gabrie
jant
tos
mokyklos
orkestrinės
ir darbus atgal į Lietuvą, kur
vargonų solinį rečitalį grojo veikla buvo prisiminta Lietu
laiškai,
rašyti
J.
Žukui
į
porą
metų.
— sako Gabrielius.
klasės
direktoriui
Otto-Werlius
Alekna,
iš
Lietuvos.
jis plačiajam menininkų ratui,
Šv. Petro ir Povilo katedroje. vos muzikologų Kaune reng
Paryžių
jo
studijų
laikotarpiu,
-Jis
kažkur
suradęs,
kad Santa
ner
Mueller,
koncertas.
Kon
W.
A.
Mozart.
per
savo
net ir vargonininkams profe
1987 metais J. Žukas buvo tame minėjime, pažymint
kuriuose
jis
džiaugiasi
aukš
Barbara,
CA.,
vyksta
pianistų
certo
programoje
skambėjo
Jotrumpa
amžių
(gyveno
vos
32
sionalams, praktiškai nebuvo
pakviestas atlikti vargonų re Kauno konservatorijos 75 me
tais
jaunojo
menininko
pasie
hannes
Brahms
—
Variations
Master
kla.-ės
vasaros
kursai,
metus)
yra
sukūręs
apie
600
žinomas. Ilgai ir nepelnytai
čitalį Washingtono Marijos tų sukaktį. Taip pat net trys
kimais.
Viename
jų,
rašytame
on
a
Theme
by
Hayden
B-flat
o
tu
kursų
lankytojai
—
dau
įvairaus
žanro
kūrinių.
Ju
užmarštyje buvo vardas meni
Nekalto Prasidėjimo tautinėje radijo laidos buvo paruoštos
ninko, kuris savo vargonų 1934 m. kovo 17 d. J. Naujalis šventovėje, minint Lietuvos pristatant vargonininką pla Major, Wolfgang Amateus Mo- tarpe ir 27 kurinius fortepijo giausia Julliard studentai.
muzikos pasirodymais žavėjo rašo „...Tamsta turbūt žinai Krikščionybės 600 metų jubi čiajam klausytojų ratui. Vie zart — „Piano Concerto in C nui. Tarp jų — vienas dviem, Nusiuntęs ten savo muzikos
tūkstančius klausytojų. Man kad aš tamstą labai branginu liejų. Šis koncertas buvo ną jų — 1995 lapkričio 11 Major", K. 503 ir Antonin Dvo o kitas trim fortepijonams. įrašu kasetę. į tuos kursus ir
paprašius J. Žukas surinko ir ir vertinu kaipo žmogų ir kai transliuotas per „Amerikos dieną, J. Žuko gimtadienio rak — „Symphony No. 8 in G Šiame koncerte atliktasis. „Pia buvęs pakviestas. Kursams
no Concerto in C Major" yra vadovavo Julliard mokyklos
sugrupavo daug rašytinės me po muziką. Aš tvirtai tikiu balso" radiją į Lietuvą. Visi išvakarėse, rengė muzikologas Major".
džiagos apie savo muzikinę kad Tamstai kuo puikiausiai minėti pasirodymai katedrose Vytautas Venckus, vedantis
skaitomas pačiu geriausiu. fortepijono klasės vedėjas, pa
veiklą, taip pat kai kurių sa seksis viskas, nes aš gerai praėjo su ypatingai dideliu pa populiarias „Koncertas-prisi- J. Žuko kaip pedagogo, erudi Tai nelyginant karūna, apvai saulinio garso pianistas Jerome Lovventhal. Jis apie Ga
vo vargoninių koncertų garso žinau Tamstos gabumus, darbš
sisekimu, dalyvaujant tūks minimas" laidas. Kitas dvi pa to, autoriteto. Kiek ilgų metų nikuojanti visus Mozart o for
brielių susidaręs gerą nuo
įrašus, kuriuos pasiunčiau į tumą ir rūpestingumą. Duok
tančiams klausytojų. Spauda ruošė muzikologas Vaclovas praėjo, kiek talentų liko tepijoninius kūrinius.
Lietuvos Muzikos akademijos Dieve sveikatos ir Lietuva
Pianistas viabrielius Alekna, monę.
plačiai rašė apie minėtus ren Juodpusis, kurios buvo girdi aukščiau minėtų J. Alain ir
archyvą. Jie yra reikšmingi J. pasidžiaugs Tamsta..."
I Julliard Gabrielius pateko
atlikdamas tą nuostabaus gro
mos per Lietuvos valstybinį
1937 metais J. Žukas sėk ginius, ypač pabrėždami J. radiją 1996 metų lapkričio 23 J.J. Grunenwald.
Žuko muzikinės veiklos liudi
konkurso
būdu. Pradžioje
Džiugu, kad turime tokią as žio kurinį, klausytojų neap
ninkai. Visa ši medžiaga mingai baigė ^ konservatoriją Žuko talentingus ir profesio dieną ir 1997 metų birželio 28
atranka vyko pagal muzikos
vylė.
L'ž
tai
jie
'salėje,
talpi
menybę, kaip Jonas Žukas.
padėjo atsekti įžymiojo meni įgydamas aukščiausiąjį di nalius pasirodymus.
dieną. Taip pat šiais metais, kuris savo vargonų koncertais nančiojo 1,000 klausytojų tuš įrašus. Po to — asmeninė per
J.
Žuko
vargoninis
repertua
ninko nueito muzikinio kelio plomą „Licence d'Enseignečiu vietų nebuvo), susižavėję. klausa. Del tos perklausos
vasario 8 dieną J. Žukas buvo
ment et d'Execution d'Orgue" ras buvo labai platus ir prisimintas ir televizijos lai reprezentavo Lietuvą pasau Gabrielių apdovanojo audrin reikėjo paruošti iš klasikines
raidą.
liui tada, kada jos vardas buvo
vargonų atlikimo ir improviza įvairus. Didelį dėmesį jis
Jonas Žukas gimė 1907 m. cijos srityse. Dalis jo diplomi skyrė J. S. Bacho ir kitų kom doje, kurioje dalyvavo ir jo bu bandomas ištrinti iš tarptauti gais plojimais, kurie buvo pa ir šiuolaikines muzikos 40-50
lapkričio 12 d. Švėkšnoje, Tau nio darbo buvo tezė, kurios pozitorių barokinei muzikai, vęs mokinys Adolfas Karaška. nio žemėlapio. Tuo pačiu metu lydėti garsais ..bravo", „bravo"! minučių trukmės programaNorisi tikėtis, kad tai tik liūdna ir sunkiai suvokiama. šūksniais. Aš tvirtai tikiu, jei „Man nuostabiai pasisekė. J
ragės apskrityje, vargonininko tema buvo „Lietuvos vargonų tačiau programose dominuo
pradžia
rodomo susidomėjimo kiek daug prarado Lietuva ir gu salėje būtų buvęs ir pats Julliard buvau priimtas, ne
šeimoje. Pirmąsias muzikines istorija". Deja, tas darbas davo prancūzų romantinė ir
iškiliuoju
lietuviu menininku, jos jaunieji ateinančių kartų Mozartas. tai jis irgi butų tik su stipendija, bet ir su visu
žinias gavo iš tėvo. Jau anks neišliko. Nėra abejonės, kad naujesnė vargonų r. uzika.
kuris
plačiai
buvo žinomas ne menininkai, neturėdami šalia prisijungęs prie susižavėjusių išlaikymu. Esant smuikininku
tyvoje vaikystėje išryškėjo J. studijų metai Paryžiuje J. Tarp kitų kūrinių jo reper
ar pianistu, kadangi jų yra
Žuko ypatingi gabumai muzi Žukui buvo kertiniai formuo tuare dažnai būdavo atliekami tik lietuviškajai išeivijos vi neatskleista... Tikriausiai ir klausytojų ir kartu plojęs.
koje: absoliuti klausa, fenome jant jo muzikines pažiūras ir monumentalus veikalai: J.S. suomenei. Jo biografija yra pačio J. Žuko karjera būtų dar . Gabrielius Alekna skambin daug. tai kas man buvo su
nali atmintis, improvizaciniai estetiką. Marcei Dupre, iš Bach — Toccata ir Fugue d- aprašyta 1975 metais Vokieti sėkmingiau pakrypusi, jeigu ti pradėjo, būdamas penkerių teikta be galo retai kam pasi
sugebėjimai. Sulaukęs 19 me leisdamas savo buvusį stu moll, J. Reubke — Sonata var joje išleistame enciklopedi jis būtų galėjęs visą savo ta metų. Mokėsi B. Dvariono mu taikanti laime". — sako Ga
tų, 1926 metais išvyko tęsti dentą pasakė, kad „...Dabar gonams, Ch. Tournemire — niame „Riemen Music Lexikon" lentą puoselėti tėvynėje ir at zikos mokykloje, o vėliau for brielius.
tepijoną studijavo M. K. Čiur
studijų į Kauno konservato Jūs turite viską kas reikalin Choralas Improvizacija „Vic- leidinyje, taip pat „Encyclope- stovauti savo tautą tiesiogiai.
Gabrieliaus Aleknos pasi
riją. Čia vargonų meistriš ga tolimesnei Jūsų muzikinei timae Paschali", C. Franck — dia „Lituanica" lietuvių ir anglų
Šiandieną, prisimindami ir lionio menu gimnazijoje. I rodymas Julliard mokyklos
kumo mokėsi komp. Juozo karjerai...". Tad šiais metais, Grand Piece Simphoniąue kalbomis. Po Marcei Dupre įvertindami ilgą ir turtingą prestižinę Julliard muzikos scenose jau antras. Pirmą
Naujalio, o fortepijono įgū be jo gyvenimo 90-ųjų metų Boelmann — Suite Gotiųur ir mirties buvo įsteigta muzikų maestro Jono Žuko muzikini mokykla atvyko Lietuvos mu kartą šiais metais, gegužes 12
džius gilino komp. Balio Dva sukakties yra ir kita, ne kt.
draugija, pavadinta „Asso- kelią, sveikiname jubiliatą jo zikos akademijoje, užbaigęs 3 d.. Morse Kintai Hali. kartu
riono klasėse. Studijas J. mažiau svarbi — 60-ųjų metų
violončeliste
Szu-Han
Įdomu pastebėti tai, kad be ciation Des Amis De l'Art De 90-mečio proga džiaugdamiesi kursus prof. Liucijos Drąsu- su
Žukas pabaigė 1933 su pir Paryžiaus konservatorijos pa veik visada J. Žukas atlikdavo Marcei Dupre", kuri leido savo jo energija ir gera sveikata
tienės klasėje. Yra dalyvavęs Chuang atliko J. S Bach
mąja konservatorijos studentų baigimo sukaktis.
k o n k u r  ..Sonata for piano and violankoncertus atmintinai. Tai re biuletenį anglų kalba. Vie Linkime jam kuo ilgiausių gy k e l i o s e fortepijono
laida. Kaip ypatingai pasi
s u o s e . 1 9 7 2 m o t a i s iš t a r p t a u  cello in E. Minor". Lietuvių
venimo
metų.
Didžiuokimes
name
jo
numeryje,
kurio
kopi
tas reiškinys vargonininkų
Vos pabaigęs studijas Pa
žymėjusiam studentui jam
tarpe, kadangi vargonai yra ja yra išlikusi, J. Žukas yra šio iškilaus menininko pasie- t i n i o .Jaunųjų p i a n i s t ų kon v i s u o m e n e jį išgirdo šiais m e 
buvo suteikta valstybinė Švie ryžiuje J. Žukas sugrįžo atgal
labai skirtingi vieni nuo kitų minimas kaip vienas geriau kiamis, kurie tebūna kelrodis k u r s o Vokietijoje. 1993 m tais, š v e n č i a n t Lietuvos N e 
Maria
C a l a s p r i k l a u s o m y b e s 79 metu su
timo ministerijos stipendija i Lietuvą, kur buvo pakviestas savo spalvomis ir registruote, sių M. Dupre mokinių, greta lietuvių menininkams tiek t a r p t a u t i n i o
k a k t i . T u o m e t G a b r i e l i u s Kul
varžybų
Baroekmoje
(Ispanija)
pačioje
Lietuvoje,
tiek
ir
vi
tokių
vardų
kaip:
O.
Mes
toliau tęsti studijas Pran- dėstyti vargonų, improvizaci- taip pat ir manualų skaičiumi.
t ū r o s Ž i d i n i o didžiojoje salėje
same
pasaulyje.
I
Lietuva
grįžo,
laurais
apvai
siaen,
J.
Langiais,
G.
Litaize,
cūzijoje, Paryžiau* „Ecole Nor- jos ir fortepijono klases Kauno Atlikėjas, grodamas vis kitu
malė de Musique" konservą- konservatorijoje. Jis, beje, instrumentu susiduria su nau P. Cochereau, M.C. Alain ir
Virginijus Barkauskas nikuotas 1996 m. Yamaha a t l i k o m e n i n ę p r o g r a m o s dali.

MŪSŲ ŠEIMOSE

VARGONŲ SOLISTUI JONUI
ŽUKUI — 90

buvo pirmasis konservatori
joje dėstęs vargonų improviza
cijos kursą. 1937 metais J.
Žukas surengė pirmuosius
rečitalius Kaune Jėzuitų ir
Įgulos bažnyčiose,
vėliau
Švėkšnoje. Pasirodymai buvo
recenzuoti „Lietuvos aide",
„XX Amžiuje" „Lietuvos ži
niose", publikuoti muzikologų
J. Jakubėno, K. Kavecko ir J.
Kardelio. Tačiau netrukus
prasidėjo politiniai neramu
mai ir užklupo Antrasis pa
saulinis karas. Lietuvą okupa
vus vokiečiams, 1943 metais
konservatorija buvo uždaryta.
Kurį laiką karo metu maestro
gyveno gimtojoje Švėkšnoje.
1944 metais, Lietuvą užėmus
sovietiniams
okupantams,
daugumai Lietuvos šviesuolių
grėsė susidorojimas
arba
tremtis į Sibirą. Žuko šeima
taip pat buvo pradėta perse
kioti. Skaudaus likimo ne
išvengė maestro brolis Juozas,
kuris buvo ištremtas į Krasno
jarską ir vėliau ten tragiškai
žuvo. J. Žukas, kartu su kitais
lietuviais turėjo palikti kraštą
nedelsiant... Taip 1944 metais
jis su šeima pasitraukė į Vo-

PIANISTAS GABRIELIUS
ALEKNA JULLIARD TEATRO
SCENOJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio men. 11 d.
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REAL ESTATE

REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
S
? -773-585-3997
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ACCENT REALTY
5265 West 95th street
Oak Lawn. Illinois 60453
B u s . 708-636-9400
R M . 706-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
priemesčiuose

MISCELLANEOUS
STASYS' CONSYRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; ..sidings', „sotfits",
„decks", „gutters, plokšti ir.,shingle"
stogai: cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.SsvMfte T»/. 030-241-1912
J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir tt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 630-969-2658
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Criicagcs miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBER CONSTRUCTION C0.
Dengiami stogai, kalamas ,,siding",
atliekami cemento, „ptumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucensad, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:

HOUSEFORREMT
vic. 62 St. & Natoma;
3 bdrms, 2 baths; heated:
laundry facilrty; no pats;
$775 a mo • security dep.

GREIT
PARDUODA

Tel. 708-424-0513
Parduodu 18 arų sklypą
Kaune, prie miško.
Skambinti Raimundui,
TeL 706-484-3234

RE/MAX

REALTORS
(773) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708)425-7161

R I M A S L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir oardoOdame namus
• Per.sin>nxarns nuolaida

Parduodu
CHEVROLET BARETTA *90

•
•
•
•

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

KAVINĖ

BAKEPORftfeĮ

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

Nanny. housekeeper live-in.

MIGLINAS TV

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „!ay-away" planu. .Vliekame visus foto laboratorijos
darbus
Darbo vai kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

Tel. 773-776-8998

,

UVEANDVVORK
IN THE U.S.A.

55.000 Immyant vats (Sreen Cards) ari oftered
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aMuM, country to:
4200 VRtCOMM AVENUE H W
NATIONAL ~ WMHMGT0N. D.C. • 20011 USA.
VISA SERVICE MX (202) 20MM1 • TEL (202) 2M-SM0

AMERICA/V T*jp27

5058 S. A r c h e r , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 • T e l . : 773-838-8888
RUDENS KAINOS
Ten ir atgal
iVilnius
$474
Riga
$608
Kiev
$532
[Lvov
$570
Minėk
$474
|MOSCOW
$532
St.Petersburg $ 5 1 9

Parduoda • Taisc • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 rretų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • C A L C U L A T O R S
5 6 1 0 S. Pulaski R d .
Tel. (773)581-4111

.
SIŪLOME DARBUS!
Gad seserų padėjėjoms komDani|onems
darb'mnkems

ir namų ruošos
Gahma gyventi

kartu arba atvykti i darbą ir

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

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

Bclmont/Laramlc
5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

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

visas organizacijas aktyviai
įsijungę parapijos kunigai.
Be parapijos darbų ir rūpes
čių, reikia globoti ir rūpintis
parapijos mokykla. Šiemet už
registruota 563 mokinai, ku
rioje, taip pat veikia įvairių
organizacijų
besirūpinančių
vaikų gerove. Mokyklos moki
nių tėvai aktyviai dirba įvai
riose grupėse su mokiniais.
Kaip minėta, Taikos Kara
lienės parapijos įkūrėjas ir da
bartinis klebonas yra tėvas Al
fonsas Micka, MIC, kuris ne
seniai šventė 48 metų kuni
gystės sukaktį. Gimęs 1925 m.
Čikagoje, pradžios mokyklą
lankęs Brighton Parko, Šv.
Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijoje, vėliau
lankė Quigley seminariją, Ma
rianapolio gimnaziją, Mari
jonų noviciatą, Marijonų semi
nariją — Marian Hills. 1949
m. vysk. P. Bučio, MIC (Superior General of Marian Fathers) įšventintas kunigu.
Pirmąsias šv. Mišias aukojo
1949 m. birželio 19 d. Marąuette Parko Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje.
Tėvas A. Micka yra dirbęs
Šv. Marijos (St. Marys
Church) Plano, IL, lankęs
Marąuette universitetą Milwaukee, WI, Niagara Falls,
NY. Jis yra ne tik šios parapi
jos įkūrėjas, bet dar ir dabar
pagrindinė ašis, apie kurią su
kasi visas parapijos gyveni
mas. Jis domisi lietuvių ir lie
tuvių tėvų marijonų gyveni
mu. Visada remia „Draugą".
Tėvas Antanas Kelpšas,
MIC, parapijos vikaras, kuris
yra aktyviai įsijungęs į šios
parapijos veiklą. Jis gimęs Ci
cero, IL, 1926 m., lankė Šv.
Antano pradžios mokyklą Ci
cero, Liurdo Karalienės verslo
kolegiją, Quigley paruošiamą
ją seminariją. Noviciatą atli
ko Marijonų seminarijoje, Clarendon Hills, IL, Marianapolio
- Thomson, CT, paruošiamąją
ir Marijonų seminariją Clarendon Hills, IL. įšventintas
kunigu vyskupo McNamara
St. Raymond katedroje, Joliet,

IL. Primicijos įvyko Šv. Anta
no bažnyčioje, Cicero, EL. Jis
šventė 44 m. kunigystės su
kaktį.
Tėvas A. Kelpšas dirbo Šv.
Marijos (St. Mary's Church)
Plano, IL, vikaru, Šv. Petro
(St. Peter's) bažnyčioje, Kenosha, WI, klebonu Šv. Margos
(St. Mary'ys) Plano, IL, Vil
niaus Karalienės (Our Lady of
Vilna) Čikagoje. Taip pat vy
resniuoju Marijonų namuose
Čikagoje. Šiuo metu yra Tai
kos Karalienės (Our Lady of
Peace) parapijoje vikaru.
Toje parapijoje dar dirba
tėvas William Hayward, MIC.
Jis gimęs 1958 m. Syracuse,
NY. Pradžios mokyklą baigė
Paguodos Karalienės (Our
Lady of Solace) mokykloje,
gimnaziją — Janesville Dewitt High School, 1978 m.
New York State universitete
įsigijo AAS miškų technikoje
(in Forest Technology from
the State Univereity of New
York, College of Enviromental
Science & Forestry), 1985 m.
bakalaurą iš biologijos ( Bachelor of Arts in Biology) iš
Assumption College, Worcester, MA. 1988 m. bakalaurą iš
teologijos (Bachelor of Sacred
Theology) iš Pontifical University of St. Thomas-angelicum,
Romoje. Tėvas Hayward įstojo
į marijonus 1982 m. Į kunigus
įšventintas šv. Tėvo Jono Pau
liaus n Šv. Petro bazilikoje,
Romoje.
Po šventimų mokytojavo
Marianapolio
gimnazijoje.
1996 metais pradėjo dirbti
Taikos karalienės parapijoje
vikaru. Tėvas Hayward'dirba
pradžios mokykloje ir su paau
gliais. Tam pat veda Šv. Rašto
studįjas. Šventė 14 metų kuni
gystes jubiliejų.
Taikos Karalienės parapijoje
kaip svečias - pagalbininkas
darbuojasi kolumbiečių-ordino
narys tėvas Robfert Burke
S.S.C., kuris, reikalui esant,
savo patarnavimu prisideda
prie parapijos darbų. Tėvas
Burke daug metų darbavosi
misijose, bet dabar gyvena
Darien, IL, kaip pensininkas.
Šie visi kunigai birželio
mėnesį šventė savo kunigystės
jubiliejus ir buvo pagerbti pus
ryčiais, kuriuos suorganizavo
grupė parapijiečių. Įdomu ir
tai, kad, užuot įprastų mate
rialinių dovanų, pusryčių da
lyviai pažadėjo jų intensįja
vienus metus kalbėti rožinį,
kad Dievas duotų jėgų darbuo
tis Viešpaties vynuogyne. Te
padeda jiems Dievas!
Karolina Kubilienė
• Seniauaias Lietuvoje tu
neli* buvo iškastas 1859-1860
m. Paneriuose (Vilniuje). Jo il
gis — 426 m. Nuo 1952 m. ne
naudojamas.

^BROADį INC.

VVAGNER
MASINOS RAŠTINĖMS

išvykti. Kreiptis:

3314 VV. 63 St.

1968 metais pastatyta klebo
nija ir tėvui A. Mickai ir tėvui
Brown (tuo metu dirbusiam
šioje parapijoje) nebereikėjo
kiekvieną dieną keliauti iš
tėvų marijonų seminarijos.
Didėjant parapijiečių skai
čiui, reikėjo galvoti apie dides
nę bažnyčią. Todėl, susidarius
statybos komitetui, 1975 me
tais pradėta ir naujos dabar
tinės bažnyčios statyba.
1977 metais gegužės 7 d.
pirmosios (Pirmos šv. Komuni
jos) Mišios buvo aukojamos
naujoje bažnyčioje.
1977 m. spalio 16 d. vysk.
Blanchette, tuometinis Joliet
vyskupas, pašventino naująją
bažnyčią.
1982 metais Šv. Marijos pa
rapijos vardas buvo pakeistas
į Taikos Karalienės (Our Lady
ofPeace) vardą.
Taikos Karalienės parapija,
parapijiečių skaičiumi, yra la
bai didelė.Registruotų parapi
jos narių yra apie 4,000 ir
daug neregistruotų. Parapijos
nariai yra įvairių tautybių.
Čia rasite lietuvių, airių,
lenkų, korėjiečių, kiniečių,
meksikiečių ir dar kitokių tau
tybių. Čia aktyviai veikia
daug organizacijų, kurios savo
darbu aktyviai įsijungia į pa
rapijos gyvenimą: pvz., skau
tai, pensininkai, Sv. Vardo,
Už gyvybę, šeimos problemų,
maldos būrelis ir dar kitos. Į

ranuotnofsiinaa
^fssasiiotnaa •>
k a m b . 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyt. $ 3 5 5 į men. + ..security".
Tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 8 1 . ,

Best job and salary Is yours if you
love children. clean well and speak
English. References needed.
Call my office. tai. 630-466-7828

2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1466

DAUGIAU KAIP 100 METŲ
DARBO VIEŠPATIES
VYNUOGYNE

Tai trijų marijonų ir vieno
kolumbiečių ordino kunigųParduodu
vienuolių,
birželio mėnesį
DOOGE SPIRIT -91 auto.
šventusių savo kunigystės
130,000 mylių, 4 durų;
įšventinimo jubiliejus. Šiuo
$1,500
metu jie visi darbuojasi lietu
PAiiAl. UŽSAKYMĄ
Tel. 630-257-6822
vių
marijonų įkurtoje Taikos
VIDEO JUOSTELĘ
Karalienės parapijoje, Darien,
ATSIUNCIAME ( NAMUS
KERPU VYRUS ir MOTERIS IL. tarp 75-os gatvės ir PlainFilmuotame gimines ir draugus.
miestus ir ka>mus, kapines.
Galiu atvažiuoti į namus.
field Rd.
globojamus vaikus, šventes
Skambinti Tomui:
Pamatysite Lietuvą savo akimis.
Ta parapija pradžioje buvo
PUIKI PASLAUGA
TeL 708-4234761
ĮAMŽINTI PRISIMINIMUS I
tik
Šv. Marijos misija (St.
„beeper" 708-635-0206
M a r / s Mission), dar kitaip va
KODĄ S E R V I C E
dinama Tri-State Mission ir
77:{-:$:$o-<>794
j
i, D.C., lietuvio savininko pamaldoms tuo metu naudojo
„landscaping" kompanija laito j Clarendon Hills marijonų se: darbininko. $5.50 į vai. Jei nori, galiI minarijos koplyčią.
i dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
1950 metais vysk. McNamaKMIECIK REALTORS
bus parūpinta už $130 į men.
OrtĮJJfe 7922 S. Pulaski Rd.
j ra įgaliojo lietuvi tėvą Joną
| Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3
4365 S. Archer Ave.
j Savukyną administruoti Šv.
Marijos misiją.
DANUTĖ MAYER
DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.
Kada tėvas Savukynas išvy
773-284-1900
ko
kitoms pareigoms, tėvas Al
DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI*
Jei norite parduoti ar pirkti namus
fonsas
Micka, MIC, užėmė jo
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ
kreipkitės į Danute, Mayer. Ji provietą
ir
yra tos parapijos ko
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
fessionaliai. sąžiningai ir as
rėjas, kuris ir dabar dar čia
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU
meniškai patarnaus įkainavimas
KAIP 15 METU PATIRTIS •
klebonauja.
veltui.
1959 metais Šv. Marijos mi
Tel. 708-458-6033
sija
gavo parapijos teises.
arba 847-361-3015
1962 metais pradėta statyti
Brtghton perk.
V&N
Construction
Šv. Marijos mokykla ir baž
Apt.
for rent
nyčia.
Statome ir remontuojame namus.
4 rms., 1 bl. to Archer
1963 metais mokykla pra
Garantuojame greitą ir
stove & refrig.
dėjo savo darbą su pirmuoju
kokybišką darbą.
TeL 6 3 0 - 8 8 8 - 1 4 5 4
skyriumi.
Vidmantas:
Adults only
1964 metais tėvas Micka pa
kvietė lietuves seseris kazimierietes vadovauti mokyklai.
KEPYKLA IR DELIKATESAI
1966 metais jau pradėjo
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
veikti
8 skyrių mokykla.
Tel. 773-581-8500

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
GE/RCA A T S T O V Y B Ė

Trys Taikos Karalienės parapijos, Darien, I L, kunigai. Iš kaires: Alfonsas Micka, MIC, VVilliam Hayward ir
AnthonytKelpšas, MIC.

Tel. 773-863-8881

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

Parduodu
FORD MUSTANG' 88
4cyl.; 115,000 myi.
„Pager": 312-617-0084

111,000 myl., 2 durų,
$1,900

Tat: 773-767-1929
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street
Tai. (708) 424-8654
(312)581-8654

važiuoti (rytus iki Gahen. UI.

pasukti | šiaurę 3 mylios už Gaben

REAL ESTATE

£

Prisiskinkit* patys geriausio*
rūšies obuoliui
Skinama per visą rugsaio ir spalio man.
j Tww UapM On*«rt». 15362 Claveiand Ava..
Galan. M 49113, M. 1 6 646 SMO.
važiuoti i 94 iki Michtgan. Ejut 4A US 12 Hwy;

Betmont/Central
5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NofthSMe
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth
4801 VV. Petenon
Tel. 773-725-9500

| viena puse

E

lnius

ga
ev
Lvov
Minsk
Moscow
StPeteraburg

$380
$405
$405
$405
$380
$405
$405

ATLANTA lMPORT-EXPORT. Ine (Siuntinių Ir trtntporUvlmo tleyrtu*)
GREITA8 SIUNTINIU PRISTATYMAS | NAMUS LAIVU IR AIR
CARGO. SIU8K1TE | LIETUVA. L A T V U \ E8TUA. LENKUĄ,
UKRAINA, KARALIAUČIAUS 8R.. MASKVĄ IR PETERBURGĄ.
• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą
• PadAsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse
• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercines
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratesimas,
iškvietimai • Verčiame, notarizuojame
12301 New Ave.. Suite 0. Lemont, IL 80439 Tel. 830-257
2719 West 71 st Str, Chicago, IL 80829, Tel. 773-4348830

1-800-775-SEND

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio raen. 11d.

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

• 1595 m. rugsėjo 29 d. iš
• 1917 m. rugsėjo 18-23 d.
leistas Mikalojaus Daukšos
Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvių
„Katekizmas" — pirmoji lietu
konferencija, kurios metu suda
viška knyga didžiojoje Lie ryta Lietuvos Valstybės'Taryba.
tuvoje.

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

PIRKDAMI NAMĄ, NEDARYKIME
KLAIDŲ!
Daugumas iš mūsų jau pirkome vieną, o kiti gal ir du ar
daugiau namų, kiti dar tik
rengiamės pirkti. Kurie pirko
— vieniems pasisekė labai gerai, kiti turėjo bėdų ir iš jų
aišku, pasimokė. O kurie dar
tik rengiasi pirkti, reikia
žinoti, ko gali tikėtis, ko pasi
saugoti ir ką daryti. Pa
vyzdžiui, Ona ir Raulas, ke
letą savaičių ieškoję, atrado
savo „svajonių namų". Namų
pardavimo agentas, tai maty
damas, ragino juos pasiūlyti
namo savininkų prašomos
129,000 dolerių artimos su
mos. Jie pasiūlė 125,000 dole
rių ir su ta suma namo savi
ninkai greitai sutiko. Persi
krausčius į nupirktąjį namą,
po šešių mėnesių Ona ir Rau
las turėjo pasiskolinti 11,792
dolerius, kad padarytų bū
tinus pataisymus, apie ku
riuos, namą perkant, jiems
nebuvo pranešta. „Mūsų iš
svajotas namas, greitai tapo
slogučiu, — sakė jis.

būtų buvę apie rūsio vandens
problemas pasakyta, prieš
namą nuperkant, ir jie būtų
galėję derėtis su savininku
dėl žemesnės kainos ar remontų, kuriuos jie turės padaryti. Būkite tikras, jog sutar
tyje yra įrašyta, jog jūsų
pasiūla priklauso nuo to, ar
jūs priimsite raštiškai pa
teiktą namų inspekcijos pa
reiškimą. Visada eikite kartu
su inspektorium, kai jis
apžiūri namą, nes jie (inspek
toriai) dažnai
komentuoja
namo padėtį, ko kartais nepa
daro raštu. Apžiūrėkite per
kamą namą 24. valandų laiko
tarpyje po smarkaus lietaus.
6. A t s i s a k y m a s
pirkti
namą, j e i n e g a u n a t e p a s k o 
los, (omitting a contingency
for mortgage approval).
Tai leidžia atsisakyti sutar
ties, jei negaunate paskolos.
Namo pirkimo paskolos sąly
gos turi būti aiškiai sura
šytos. Pvz., jei namo kaina
yra 120,000 dol. ir jūs norite
Daugumas
namus
per gauti paskolą 89% tos sumos,
kančiųjų stropiau apžiūri per t.y. 96,000 dolerių, tai jūs ga
kamą drabužių džiovintuvą lite pridėti sąlygą: (this offer
negu namą. Kaip galima iš is contingent on the buyer
vengti permokėjimo ar re getting a $96,000, 30-year,
montų?
fuced-rate mortgage at a rate
1. Neišsipasakokite per not to exceed 7 procent and
daug
namų
pardavimo paying no more than one
point") tas' maždaug reiškia,
agentui.
Niekada nepasakykite, kad kad pirkėjas gauna 96,000 do
jums tas namas labai patinka, lerių paskolą, 30-čiai metų,
arba kiek už jį siūlytumėte. nustatytu paskolos procentu,
Kadangi,
pagal
tradiciją, neviršijančiu 7% ir nemokant
agentai yra apmokami namo daugiau, kaip „one point".
savininko, kuris namą par- Vadinasi, jei procentai pakiltų
d w d a t jūsų agentas yra teisi ir jūs negautumėte paskolos
niai įpareigotas tą suteiktą in namui pirkti, arba namas yra
formaciją perduoti namo savi įvertintas mažiau, negu pirki
mo kaina, pvz., jei bankas
ninkui.
įvertina
namą 110,000 dol. ir
2.
Pasikvieskite
savo
duoda
jums
tik 88,000 dol.
a g e n t ą „Buyer's Broker",
k u r i o interesai kryžiuojasi paskolą, jūs galite finansuoti
namą kitu būdu arba panai
su pardavimo agentu.
Kad galėtų gauti geresnį kinti sutartį ir gauti atgal
pirkinį, daug namų pirkėjų užstatą.
patys
dabar
samdo j-eal
estate" agentą,
vadinamą
„buyer's broker*. Jei. nepasi
tikite savo jėgomis sėkmingai
derėtis, jums toks agentas gali
padėti, bet būkite atsargūs.
Daugelis tų „buyer's brokers"
dirba ir kaip „seller's brokers"
(namus parduodantys agen
tai), ar dalinasi tomis pačio
mis įstaigos patalpomis.taip
sudarant galimumą atskleisti
jūsų planus (breach of confidentiality). Būkite tikras, kad
samdote „buyer's broker", ku
ris ima sutartą sumą už pa
tarnavimus ar valandinį atly
ginimą, ieškant jums namo,
bet ne procentus nuo namo
pardavimo kainos.
3 . Permokėjimas. Kad
nuspręstumėte, kiek vertas
namas,
paprašykite
savo
agento palyginimų kainų, ku
rias namą
parduodantieji
prašo, ir kainų, kurias jie iš
tikro gauna už panašius na
mus toje apylinkėje, kur no
rite namą pirkti. Jei namų kai
nos tenai kinta, gaukite
paskutinių 6 mėnesių palygi
namąsias kainas. Visada pasi
tikrinkite, kokie yra vietinių
namų mokesčiai (local real
estate tax records). Jie yra
prieinami visiems.
4. Samdykite namų apžiū
rėjimo inspektorių.
Po pirmo smarkaus lietaus
naujieji savininkai pastebėjo,
kad naujas kilimas rūsyje, ku
ris buvo įdėtas buvusių savi
ninkų, buvo patiestas, kad
užmaskuotų vandens proble
mas rūsyje, kurias pataisyti
naujiesiems savininkams kai
navo 7,200 dolerių. Jei jie
būtų pasamdę profesionalų
namų inspektorių (jų kaina
nuo 100 iki 350 dol.), jiems

7. Neišvardinant, k a s s u 
daro n a m o i n v e n t o r i ų , (not
itemizihg what „conveys")
Ar namo savininkas, par
duodamas namą, gali pasiimti
gražius šviestuvus, nuo sienos
iki sienos kilimus, ar virtuvės
įrengimus? Jei norite jų, tai
išvardinkite sutartyje ir įra
šykite serijinius jų numerius
(virtuvės ar kitą įrangą). Ir
vieną valandą, prieš uždarant
pirkimo aktą, pereikite kam
barius, kad būtumėte tikras,
jog namas yra gerame stovyje
ir viskas, ko norėjote, kad
būtų palikta, yra tikrai palik
ta.
8. N e p i r k i t e
savininko
„title" d r a u d o s (owners title
insurance).
Ši drauda, kurią paskolų
įstaigos labai siūlo pirkti,
draudžia tiktai jų reikalus, o
ne jūsų „eąuity" (namo vertė
be paskolos). Jums reikia savo
draudos. Jeigu būtų taip, kad
namas yra pastatytas ant kie
no kito žemės, arba jei buvęs
savininkas reiškia pretenzijų
į savininkystę, tokia drauda
užmokės už visų su jūsų nuo
savybės popeliais „title" susi
jusių, problemų sutvarkymą.
Pirkite šią drauda, kai per
kate namą, nes tik labai retai
ją galima vėliau pirkti.
9. Leidimas s a v i n i n k u i
pasilikti name p o p i r k i m o
akto pasirašymo.
Jei leidžiate buvusiam savi
ninkui
pasilikti, jis tampa
nuomininku su visomis, nuo
mininkui taikomomis, teisė
mis ir jums gali prisieiti net jį
išmesti.
10. Sutarties p a s i r a š y m a s
b e advokato p a t i k r i n i m o .
Nėra nustatytos namo pirki
mo — pardavimo sutarties.

A.tA.
KOSTAS RAMONAS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. spalio 8 d., 3:30 vai. ryto sulaukęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje. Marijampolės apskrityje. Amerikoje išgyveno
48 metus.
Nuliūdę liko: sūnėnas Jurgis Ramonas, dukterėčios: Živilė
Tuskes, Daiva Wolf, Rima Santos su šeimomis ir Daina Ramo
nas; brolio žmona Regina Ramanauskienė bei kiti gimines
Lietuvoje, Australijoje ir JAV-jose
Priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai.
Velionis pašarvotas antradieni, spalio 14 d., nuo 9 vai. ryto
;ki 11 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W.
71 St.
Laidotuves įvyks tą pačią dieną. Velionis bus palaidotas
Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnėnas, dukterėčios ir kiti gimines.
Gražina Liautaud su savo trimis vaikaičiais ir trim „Lietuvos Vaikų vilties" globojamais vaikučiais- Jolita Ju
dita ir Gediminu.
Jei p e r k a t e ar parduodate
namą, pasamdykite advokatą,
k u r i s sutartį peržiūrėtų, prieš
j u m s ją p a s i r a š a n t . Bet žiū
rėkite, kad jūsų advokatas
b ū t ų specialistas n a m ų pirki
mo — pardavimo teisėje. Jei
nežinote patikimo advokato,
p a s i t e i r a u k i t e iš savo valstijos
„bar association" tokių advo
k a t ų rekomendacijų. Susitar
kite dėl kainos iš anksto,
r a š t i š k a i ir žiūrėkite, kad jis
j u m s atstovautų, kai pasi
rašysite p a s k u t i n i u s
namo
pirkimo a r p a r d a v i m o doku
mentus.

duos namą per tris savaites.
3. S u t a r i a n t ilgą laiko
tarpį, per k u r i a g e n t a s par
duotų namą.
Niekada nesutikite ilges
niam laikotarpiui, kaip 90
dienų. J ū s visada galite tą
laiką prailginti.
4. P a r d u o d a n t namą pa
čiam savininkui.
Daugumas
namų.
kurie
skelbiami, kad juos parduoda
patys savininkai, ilgainiui yra
vis tiek agento parduodami.
Savininkas, parduodamas pats,
p r a r a n d a d a u g vertingo laiko.
Tuo tarpu pardavimo agentai
dirba už jus: jie sutvarko
N e d a r y k i t e k l a i d ų par namų apžiūrėjimą, patikrina
duodami namą.
galimus pirkėjus ir atlieka
Čia kelios, dažnai pasitai
daugybę kitų, su pardavimu
kančios, klaidos, padaromos,
susijusių, reikalų.
p a r d u o d a n t namą ir būdai jų
5. N u s t a t a n t netinkamą
išvengti:
kainą.
1. B e i e š k a n t n a m o p a r d a 
Jei ji per aukšta, jūsų na
vimo agento.
mas nebus palyginamas su ki
Būtinai pasiteiraukite
ir
tais panašiais jūsų kaimy
g a u k i t e rekomendaciją apie
nystėje. Jei ji per žema. j ū s
agentą. P a s k a m b i n k i t e žmo
prarasite pinigų. Visada paly
n ė m s , kuriems t a s agentas
ginkite kaimynystės namų
p a r d a v ė n a m u s ir paklaus
kite, ar jie tą agentą vėl kvies kainas ir mokesčių duomenis.
6. N e p a s a k a n t n a m o trū
tų, jei n a m ą p a r d u o t ų ?
k u m ų pirkėjui.
2. T a r t i s dėl s u m a ž i n t o
Ar namo pamatai yra įtrūm o k e s č i o reikia iš anksto.
kę? Ar yra jame „radon", ar
Tas atbaido a g e n t u s delsti
namas išdažytas dažais, tu
p a r d u o t i j ū s ų n a m ą . Agentų
rinčiais švino 0 Jei apie tai
tikslas — gauti k u o daugiau
už namą, tada ir jų mokestis žinote, pasakykite pirkėjui.
y r a didesnis. T a r k i t ė s dėl Įstatymai dabar yra griežtesni
ž e m e s n ė s kainos, jei
ras ir gali panaikinti pardavimą
pirkėją, kuris siūlys žemesnę dėl neinformavimo (reverse a
kainą. Pasiūlykite
agentui sale for misrepresentation).
7. N a m a s , neturįs gražios
$200-$600 priedą prie parda
aplinkos.
vimo kainos, jei a g e n t a s par
Pagražinkite nuosavybę, prieš

Dr Aldona Ju07.»>vifienf\ aplankiusi buvusį čik.igirti K U I J Juozevičių
Lietuvoje, k u r jis. giminaičiu nuošinl/i.u glnlmiama- U-KI/I i ^ n i a t v i - ;
dienas

bandant parduoti. Pasodinki
te žydinčių gėlių, sutvarky
kite veją ir krūmus. J e i rei
kia, nudažykite iš lauko ir vi
daus, naudodami neutralių
spalvų dažus. Neperkraukite
namo visokiais nereikalingais
baldais ir kitokiais niekais —
jis tada atrodys didesnis ir
erdvesnis.
Kaip matote čia yra tik keli
paprasti patarimai, kurių pri
silaikant, jūs geriau pirksite
ar parduosite namą. Dažnai
maži dalykai daug reiškia —
netvarkingas, nešvarus, ap
krautas niekais namas, nors
jis būtų ir labai geras, sudaro
blogą įspūdį. Tokį n a m ą bus
sunku parduoti, nes jo niekas
nenorės pirkti.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne". 1997.09.11.
Aldona Šmulkštienė
ir
Birutė J a s a i t i e n ė

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus
Tol. 800-994-7600.

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

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

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

4330 So. Caiifornia

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

u*

i

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E .

ALL PHONES

IKI RUGSĖJO 1-OSIOS
POLICIJA BUVO
ATLAIDI
Naujųjų mokslo metų išva
karėse Kauno kelių policinin
kai vykdė neįprastą akciją —
keturias iki rugsėjo 1 dienos
nebuvo
skiriamos
baudos
nežymiai nusižengusiems vai
ruotojams.
Kaip Eltai teigė Kauno kelių
policijos vyriausiojo komisaro
pavaduotojas Danielius Raičys. dešimt dienų policininkai
bus atlaidesni vairuotojams,
pamiršusiems kitus nedidelius
nusižengimus. Jiems nebus
taikomos pinigines baudos ar
skiriami baudų taškai.
neverta tikėtis
t Tuo tarpu
malonės už šiurkščius kelių
eismo taisyklių pažeidimus. Ir
toliau bus baudžiami neblai
vūs ar pėsčiuosius ignoruojan
tys vairuotojai, taip p a t nepai
santys šviesoforo signalo ar
pavojingai viršijantys greitį.
Pasak D. Raičio, šia akcija
siekiama artėjančių mokslo
metų išvakarėse sužadinti ge
ranoriškus eismo dalyvių jaus
mus. Jo žodžiais, tokią ben
dravimo formą Kauno keliu
policininkai pasirinko remda
miesi kolegų amerikiečių pa
tirtimi, kai nepuolama pažei
dėjo iškart bausti, o labiau
žiūrima į vairuotojo moralę.
taip skatinant tarpusavio su
pratime
Pirmąją mokslo metų savai
tę pėsčiųjų nepraleido vairuo
tojai rizikuos pakliūti i kame
ros objektyvą. Mat jų nusižen
gimus žada filmuoti kelių po
licininkai.
(LR)

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 A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1 -708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
KALBAME LIETUVIŠKAI
PALOS HILLS
11028 S. Southwe$t Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS. Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvos Generalinis
konsulatas
Čikagoje praneša, kad tie as
menys, kurie nedalyvavo Sei
mo rinkimuose 1996 metais
arba yra pakeitė adresus ir
nori dalyvauti Lietuvos prezi
dento rinkimuose, kurie įvyks
gruodžio 21 d., turi registruo
tis Lietuvos ambasadoje Va
šingtone, 2622 Sucteenth St.,
N. W., Washington, D.C.
20009, Tel.: 202-234-5860.
Faksas 202-328-0466.

Š i a n d i e n pat p a s a k y k i t e
s a v o pažįstamiems, kurie
nėra „Draugo" skaitytojai,
kad dabar naujiems prenu
meratoriams yra taikomas
specialus papiginimas: galima
užsiprenumeruoti
,.Draugą"
visiems metams tik už 60 dol.!
Kodėl? Nagi todėl, kad JAV
LB Kultūros taryba, Lietuvių
fondo dosnumo dėka. skelbia
lietuviškai spaudai JAV pre
numeratorių vajų, į kurį
įsijungia ir .Draugo" admi
nistracija, savo ruožtu dary
dama nuolaidą. Taip ir atsi
randa vieton 95 dol. tik 60
metams. Tačiau svarbu su
prasti, k a d ši n u o l a i d a tai
k o m a t i k Jungtiniu Ameri
k o s Valstijų g y v e n t o j a m s ir
t i k naujiems skaitytojams.
Kviečiame visus pasinaudoti
proga.

DRAUGO FONDAS
4540W.03tdi
Chiomgo, M. 6P6Ž9
T*
773-586+900

ŠUOLIAI Į MILIJONĄ
Jau penkti metai žygiuoja
me į milijoninį Draugo fondo
kapitalą. Šį žygį galima paly
ginti su lipimu į Everesto kal
no viršūnę. Juo aukščiau, tuo
sunkiau lipti. Šiuo metu 1,130
narių, 593 rėmėjai ir 183 gar
bės nariai žingsnis po žings
nio, šuolis po šuolio artėjame
prie milijono viršūnės. Dide
liais šuoliais į milijoną artėja
me per Draugo fondo garbės
narius. Kiek mažesniais lipa
me į milijoninį „kalną" kartu
su fondo nariais. Dar mažes
niais žingsneliais žengiame į
milijoną su Draugo fondo rė
mėjais. Visi labai svarbūs ir
reikalingi Draugo fondui. La
bai reikalingi ir tie .JJraugo"
skaitytojai,
organizacijos,

1,000 dol., Milton, MA.
Jonas ir Ona Motiejūnai,
g a r b ė s nariai, iš viso 1,500
dol., Prescott, AZ.
Ramutė ir Aloyzas Aidis, iš
viso 400 dol., Bethesda, MD.
Donatas Kisielis, . Upper
Darby, PA.
Aldona Stanton, Englewood,
FL.
S u 100 dolerių:
Stasė Kazlienė, g a r b ė s n a 
Visas j a u n i m a s kviečia
r ė , iš viso 1,200 dol., Chicago,
m a s p r i s i d ė t i prie
šokių
IL.
(„Turkey dance") ruošos ir
J. V. Lopatauskas, iš viso
talkos. Šiuo reikalu susirinki
800 dol., Santa Monica, CA.
mas šaukiamas spalio 12 d.,
Juozas ir Birutė Kaspera
sekmadieni, 12 vai., Pasaulio
vičiai, iš viso 500 dol., Clevelietuvių centro posėdžių kam
land, OH.
baryje. Atvykite.
Dr. Jonas Sidrys, iš viso 500
dol., Downers Grove, IL.
draugijos ir klubai, kurie dar
„Sietuvos" skautininkiu
Julius Karsas, iš viso 325
Vyresniųjų l i e t u v i ų cen neįsijungė į Draugo fondo ke dol., Oak Lawn, IL.
ir v y r . s k a u č i ų d r a u g o v ė s
s u e i g a penktadienį, spalio 17 tre, „Seklyčioje", spalio 15 lią, kopiant į milijoną. Jo
Vytautas ir Regina Vai, iš
d., 7 vai. vak. vyks PLC, Le- d., trečiadienį. 2 vai. p.p., bus viršūnė jau ne taip toli. Tik viso 750 dol., Oak Brook, IL.
monte. Visos
dalyvaujame madų paroda. Visi kviečiami reikia daugiau žingsnių ir
Kazys Kielius, iš viso 400
ir laukiami. Bus ir bendri daugiau šuolių.
uniformuotos.
dol., Chicago, IL.
pietūs, kaip „Seklyčioje" tre
Į Draugo fondo didžiausių
The Women's Guild of BalR e n g i n y s a t š a u k t a s . Dėl čiadienio popietėse įprasta. „šuolininkų" — aukščiausio zekas Museum, iš viso 500
susidariusių kliūčių, spalio 12 Atvykite!
laipsnio g a r b ė s narių tar dol., Chicago, IL.
d., 3 vai. p.p., Balzeko Lietu
pą, kurių turime tik šešis (su
Wanda Sherkšnis, iš viso
Korespondentas
p r a š o 10,000 dol. įnašu ir daugiau) 300 dol., Gardner, MA.
vių kultūros muziejuje numa
tytas
Mažvydo
minėjimas p a t i k s l i n t i . Straipsnyje „Pa šiuo metu įsijungė didelė lie
Elena Jeneckas, iš viso 650
atšaukiamas. Jis vyks ten pat sikeitimai Lietuvių fonde" tuvybės
išlaikymo
rėmėja dol., Warren, MI.
sekmadienį, spalio 26 d., 3 vai. (spalio 2 d. „Drauge") vietoje Vanda P r u n s k i e n ė , savo vy
Zigmas Bacevičius, Woodhapopiet. Visi iš anksto kvie „LF taryba patvirtino ... LF ro a.a. chemiko J o n o P r u n s - ven, N.Y.
patikėtinių tarybos išrinktą k i o atminimui. Jos vyro pa
čiami dalyvauti.
Kazys Balas, iš viso 200
naują pinh. adv. A. Ostį", minklas lietuviškos spaudos
dol., Cleveland, OH.
Ir l i a u d i e s m o t y v a i s , ir turėjo būti: „Lietuvių fondo išlaikymui, ne vien tik kapi
Sofija Plenienė, iš viso 650
e s t r a d i n i u d a i n ų girdėsime Garbės komitetas pasiūlė, o nėse, yra šviesus pavyzdys vi
dol.,
Oak Lawn, IL.
spalio 19 d., sekmadienį, 3 vai. LF taryba išrinko naują LF siems „Draugo" skaitytojams.
S
u
6 0 dolerių:
p.p., Jaunimo centre. Tą dieną tarybos pirm. adv. A. Ostį".
Kad pasiektume Draugo
Petras Petraitis, Richmond
Redakcijos p a s t a b a . Dar fondo milijono viršūnę, reikia
didžiojoje salėje koncertuos
kartą
labai prašome mielųjų dar nemažai šuolių ir daug, Hill, N.Y.
Bostono vyrų sekstetas (va
S u 50 dolerių:
dovė Daiva Navickienė). Visus bendradarbių: peržiūrėkite sa daug žingsnių. Rudens vajus
Vitalis
Švažas, iš viso 330
kviečia „Margutis i r . Bilietai vo straipsnius, prieš siųsdami yra gera proga naujiems šuo
dol.,
Bellevue,
WA.
redakcijai, tuomet nereikės liams ir naujiems žingsniams
gaunami „Seklyčioje".
Benediktas
Stonkus,
iš viso
taisinėti. Taip pat nebūkime su naujais įnašais.
Š i ą s a v a i t e s u ė j o 126 m e 250
dol.,
Delhi,
Canada.
per daug smulkmeniški — dėl
Gero rudens derliaus iš visų
,tai n u o g a r s i o j o Č i k a g o s
Vladas Staškuš, iš viso 425
vieno kito netikslumo (kaip J3raugo" skaitytojų labai lau
gaisro, prasidėjusio 1871 m.
dol., Redford, MI.
LF korespondencijos atveju) kia Draugo fondas.
spalio 8 d. ir sunaikinusio
Rasa ir Domas Lapkus, iš
pasaulio pamatai nesugrius.
didžiąją dalį tuometinio mies
viso 150 dol., Hinsdale, IL.
R u d e n s v a j a u s įnašai
to. Gaisre žuvo 300 žmonių,
Vygantas Malinauskas bu
Antanas Lingis, iš viso 200
sudegė bent 100,000 namų. vo Palangos konferencijoje iš
dol., Burbank, IL.
S
u
5,000
dolerių:
Nuostoliai siekė 192 milijonus rinktas Ateitininkų federacijos
Genovaitė Budraitis, iš viso
Vanda Prunskienė, aukš
dolerių — anais laikais tai
pirmininku. Jis atskrenda iš č i a u s i o
300
dol., Harbert, MI.
laipsnio
garbės
buvo milžiniška suma. Kone Lietuvos dalyvauti Ateities sa
Domas
ir Ada Misiuliai, iš
iki paskutiniųjų laikų tikėta, vaitgalyje, kuris įvyks lapkri n a r ė , a.a. chemiko Jono
viso
350
dol.,
Lockport, IL.
kad gaisras prasidėjęs maža čio 7-9 dienomis Ateitininkų Prunskio atminimui, iš viso
S
u
2
5
doleriais:
me našlės CLeary tvarte, kai namuose, Lemonte. Savaitgalis 10,000 dol., Oak Lawn, IL.
Adeline Anysienė, iš viso
S u 300 d o l e r i ų :
karvė paspyrė žibalinę lempą bus puiki proga susipažinti su
110
dol., Cochrane, Canada.
Kostas Stankus, garbės na
ir uždegė šiaudus. Kadangi šiuo jaunu ir energingu veikėju.
Jonas ir Marija Šimoniai, iš
rys,
iš
viso
1,000
dol.,
LockČikaga jau ilgą laiką nebuvo
viso 225 dol., Santa Barbara,
port, IL.
mačiusi lietaus, o namai buvo
Šį sekmadienį, s p a l i o 12
CA.
S
u
200
d
o
l
e
r
i
ų
:
daugiausia mediniai, gaisras d., čikagiečiai ir priemiesčių
Regina Vilkutaitienė, iš viso
Donatas
Januta,
iš
viso
400
greitai išsiplėtė. Ši tragedija lietuviai galės pasidžiaugti
135
dol., Cleveland, OH.
dol.,
Oakland,
CA.
visais laikais veikė žmonių dviem nuotaikingais koncer
Ona
Adomaitienė, iš viso
Aniceta
ir
Antanas
Januš
vaizduotę, tad buvo susukta tais, kuriuos atliks „Armoni
filmų.ir išspausdinta knygų. ka", atvykusi iš Lietuvos. Pir kos, g a r b ė s nariai, iš viso 400 dol., Sunny Hills, FL.
Birutė ir Bronius Banaitis,
Be abejo, daugelis esame skai masis koncertas bus Pasaulio
iš
viso 70 dol., Abington, MA.
tę Upton Sinclair romaną lietuvių centre tuoj po 11 vai.
M a r t y n o Mažvydo ir lie
Kazys
ir Eugenija Prišman„The Jungle" (lietuviškas ver šv. Mišių Pal. Jurgio Matu t u v i š k o s k n y g o s 450 m. su
tai,
iš
viso
350 dol., Vista, CA.
timas pavadintas „Raistu"), laičio misijoje, o antrasis — kakties minėjimas rengiamas
Juozas
Kalvaitis,
iš viso 50
kuriame dalis pagrindinių vei Jaunimo
centro didžiojoje sekmadienį, spalio 26 d., 3 vai. dol., Chicago, IL.
kėjų yra lietuviai.
p.p., Balzeko Lietuvių kultū
salėje 4 vai. popiet.
George ir Dana Sved, iš viso
ros muziejuje. Programoje da
50
dol., St. Petersburg, FL.
lyvaus dr. Domas Kaunas ir
Juoze
Lapšienė, iš viso 120
Silvija Vėlavičienė iš Vilniaus,
dol.,
Dedham,
MA.
vysk. Hansas Dumpys iš Či
S
u
20-15
dolerių:
kagos, Lietuvos Vyčių choras,
Salomėja Idzelis, iš viso 245
vad. muz. Fausto Strolios. Visi
dol., Cleveland, OH.
nuoširdžiai kviečiami.
Alexandra Gylys, iš viso 150
Geriau v i e n a kartą pama dol., Olympia, WA.
tyti, n e g u d e š i m t kartų iš
Leonas Daukus, iš viso 120
girsti... Gera žinia visiems, dol., Chicago, IL
kurie domisi Lietuva! Pagaliau
Zefiras Slivinskas, iš viso 30
yra įsteigta lietuviška bend- dol., Hot Springs, AR.
rovė, kuri suteikia puikias
Bronius Underys, iš viso
galimybes pamatyti Lietuvą, 360 dol., Chicago, IL.
savo giminaičius ir bičiulius,
Antanas Sereika, iš viso 60
gyvenančius Lietuvoje. Ir jums dol., Willow Springs, IL.
nereikia skristi į LietuvąVytautas Kasniūnas, iš viso
viską galite pamatyti savo tele 80 dol., Beverly Shores, IN.
vizorių ekranuose. Kodą Ser Alvydas Donauskas, iš viso
v i c e nufilmuoja ir atsiunčia 25 dol., Metairie, LA
vaizdajuostę į namus. Tai
Petras
Bernotavičius
(5
nauja paslauga, suteikianti
galimybe pamatyti Lietuvos dol.), iš viso 86 dol., Lockport,
gyvenimą savo akimis, ir turėti IL.
E. Radzevičiūtė (5 dol.), iš
video juostelę, kurioje įamžinti
patys brangiausi prisiminimai. viso 50 dol., Chicago, IL.
Dr (Jediminas Batukas. Liotuvių fondo atstovas, .sveikina Čiurlionio
Visiems nuoširdžiai dėkoja
Užsisakyti galite paskambinę
galerija 40-ties metų sukakties proga rugsėjo :>.H i J >iu: • :T ,* • . ntro -Ii- '-•>
me.
telefonu:
773-330-0784,
Kodą
proga Įteikė LF dovaną - 1.000 dol kita tuk.-!.<r:': < iu.. ;IL įteikta
Fondo i ž d i n i n k a s
Service.
anksčiau)

Tautos Šventės minėjime, kurį rengė ALT sąjungos valdyba rugsėjo 7 d., aukurą prie paminklo Žuvusiems dėl
Lietuvos laisvės Jaunimo centro sodelyje uždega Teodoras Blinstrubas (II is kaires).

IŠ

ARTIIRTOU

SKELBIMAI

• REKLAMA

•

SKELBIMAI

z „Lietuvos Našlaičių glo
z „Saulutė", Lietuvos vaikų
Vytas ir Marytė Petruliai
bos"
komitetas
turi
daug
globos
būrelis, dėkoja už aukas
daug darbuojasi, kad De
troite spalio 19 d., 12:30 vai. rėmėjų, kurie remia Lietuvos padėti našlaičiams, invalidams
p.p., rengiamas „Draugo" kon našlaičius. Vieni siunčia para vaikams bei daugiavaikėms
certas gerai pavyktų. Progra mą vieną kartą metuose, kiti šeimoms Lietuvoje: David Brumoje: solistai A. Cicėnaitė, V. dažniau. Šie asmenys siunčia baker $25 a.a. Pbil Mescher
Vyšniauskas ir pianistė E. Ku paramą našlaičiams kas mėne atm., Birutė Navickienė $ 3 4 0
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IŠKILMĖS PUTNAME
LAUSKAI, Winchester MA - Bossinas $ 5 0 a.a. Vlado BačiuSpalio 26 d. sekmadienį, $41. Dėkojame geriesiems lio atm., Donna Brazdžionis
Vėlimų paminėjime ir rėmėjų našlaičių rėmėjams! „Lietu $ 2 5 a.a. Zolos Kovos atm.,
sąskrydyje Putnam, CT, sese v o s Našlaičiu globos" komi Aldona Jesmantienė $ 5 1 6 lių sodyboje kalbės kun. An t e t a s , 2711 W. 71 SL, Chica metinė parama ir dovanėlė
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