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Pratybų uždarymo ceremonijoje 
— keturių šalių prezidentai 

Klaipėda, liepos 24 d. 
(ELTA). Tarptautinių pratybų 
„Baltic Challenge" (Baltijos 
iššūkis") uždarymo ceremoni
joje šeštadienį dalyvaus itin 
garbingi svečiai — visų Balti
jos šalių ir Lenkijos preziden
tai, taip pat Lietuvoje akredi
tuoti užsienio šalių ambasado
riai. 

Kol kiti svečiai iš pat ryto 
lankysis JAV kariniame laive-
ligoninėje „Comfort" Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
fregata plauks į jūrą stebėti 
pratybose dalyvavusių laivų' 
parado. 

Po to „Klaipėdos" viešbutyje 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos prezidentams bus pa
pasakota apie dvi savaites 
Klaipėdos apskrityje vykusias 
pratybas. 

Per oficialią uždarymo ce
remoniją Klaipėdos Atgimimo 
aikštėje kalbės Baltijos šalių 
ir Lenkijos prezidentai, pra
tybų vadai ir kapelionai. JAV 
ambasadorius. 

Vėliau numatytas keturių 
šalių vadovų — Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus, Lat
vijos vadovo Gunčio Ulmanio, 
Estijos prezidento Lennart 

Meri bei Lenkijos vadovo 
Aleksander Kwasniewski — 
susitikimas „Klaipėdos" vieš
butyje. Be to, turėtų vykti ir 
atskiras Lietuvos bei Latvijos 
prezidentų susitikimas. 

Manevrais jūroje liepos 10 
dieną prasidėjusios pratybos 
„Baltic Challenge" — vienos 
didžiausių Europoje šiais me
tais. Be jūrų operacijų dar 
vyko individualūs karių moky
mai ir surengtos baigiamosios 
taikos palaikymo pratybos, 
pagal kurių scenarijų buvo 
imituojama situacija po žemės 
drebėjimo. Tuo pačiu metu 
vyko ir medicinos tarnybų 
pratybos. 

Iš viso pratybose dalyvavo 
apie 5 tūkstančius kariškių, 
24 orlaiviai ir sraigtasparniai 
bei 16 laivų iš Lietuvos, Esti
jos, Latvijos, Danijos, Vokieti
jos, Lenkijos, Švedijos, Norve
gijos, Vengrijos, Suomijos ir 
JAV. 

Šiemet Jungtinių Valstijų 
iniciatyva surengtos „Balfcic 
Challenge" pratybos —' trečio
sios ir paskutiniosios. Pernai 
pratybos „Baltic Challenge" 
vyko Estijoje, o dar prieš me
tus — Latvijoje. 

Lietuvos viešbučiams 
bus „suteikiamos" žvaigždutės 
Vilnius, liepos 21 d. (Elta) 

— Nuo rugsėjo 1 dienos įsiga
lios „Viešbučui motelių apgy
vendinimo paslaugų klasifika
vimo reikalavimai", pagal ku
riuos Lietuvos viešbučiai gaus 
jų lygį atitinkančias žvaigždu
tes. 

Lietuviška viešbučių klasi
fikavimo sistema parengta pa
gal Pasaulio turizmo organiza
cijų rekomendacijas viešbučių 
klasifikavimui. 

„Parengti vertinimai yra 
kompleksiniai. Mes atsižvelg
sime tiek į viešbutį kaip objek
tą — kambarių dydį, vonios ir 
dušo patalpas, konferencijų ar 
sporto salę, tiek į paslaugų 
asortimentą ir įrangą", teigė 
Turizmo departamento Pas
laugų infrastruktūros sky
riaus viršininkas Gintautas 
Indriūnas. 

Pasak jo, Lietuvoje kol kas 
nėra viešbučių, galinčių kan
didatuoti į penkių žvaigždučių 

kategoriją. 
J keturių žvaigždučių kate

goriją gali kandidatuoti ne
dideli privatūs, neseniai pas
tatyti viešbučiai, tokie kaip 
„Stikliai",' „Balatonas", „Cen
tram", „Narutis", „Nakties 
magija", „Perkūno namai", 
„Du broliai" ir dar apie 10-15 
panašių. 

Didžioji dalis Lietuvos vieš
bučių, pasak G. Indriūno, ati
tinka 2-3 žvaigždučių klasifi
kaciją. 

„Senesnieji viešbučiai, pri
klausantys savivaldybėms ar 
anksčiau egzistavusiai 'Intu-
risto' sistemai, statyti ne pa
gal europinius standartus, ir 
jų rekonstrukcijai reikalingos 
nemažos investicijos. Tačiau 
jie gali pretenduoti į tris 
žvaigždutes ir patenkinti šios 
kategorijos viešbučių poreikį", 
įsitikinęs Turizmo departa
mento pareigūnas. 
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Lietuvos žemdirbiai nežada 
trauktis, kol nepasieks 

permainų 
Vilnius, liepos 24 d. (BNS). 

Nesulaukę esminių valdžios 
pastangų išspręsti žemės ūkio 
produkcijos rinkos krizę, Lie
tuvos žemdirbiai grasina rug
pjūčio 1 dieną blokuoti visus 
respublikinius kelius. 

Kol kas Lietuvos žemdirbių 
organizacijų aktyvistai žada 
laukti iki kito antradienio, kai 

"pas prezidentą Valdą Adamkų 
bus surengtas pasitarimas su 
Vyriausybės ir pačių žem
dirbių atstovais. 

„Dabar ūkininkus tegali pa
tenkinti skubus ir konkretus 
išeities suradimas", spaudos 
konferencijoje penktadienį sa
kė Seimo narys socialdemo
kratas Juozas Olekas. 

Pirmiausiai žemdirbiai rei
kalauja pakelti pieno, grūdi
nių kultūrų bei kitų žemės 
ūkio produktų supirkimo kai
nas. 

Ūkininkų vertinimu, dabar 
iš pieno bei kitų produktų rea
lizavimo lobsta perdirbėjai bei 

pardavėjai ir skriaudžiami 
daugiausia triūso į šį darbą 
įdedantys kaimiečiai. 

Ūkininkų teigimu, miesto 
parduotuvėse litras pieno pi
giausiai kainuoja 1,55 lito, o iš 
ūkininkų pienas superkamas 
po 47 centus. Kad nusipirktų 
litrą dyzelinio kuro, ūkininkai 
turi parduoti tris litrus pieno. 

Žembirbių parengtame krei
pinyje į pagrindines Lietuvos 
valdžios institucijas taip pat 
minima įstatymų painiava ir 
jų pažeidinėjimai. Nesant pa
kankamo aiškumo, žemdirbiai 
teigia apsigavę, imdami kre
ditus technikai, ir dabar nebe
gali jų grąžinti. 

Toje pat spaudos konferenci
joje Lietuvos žemės ūkio rūmų 
Jonavos rajono asociacijos ta
rybos pirmininkas Vilmanas 
Lugauskas susidariusią pa
dėtį įvertino kaip Lietuvos 
kaimo genocidą ir perspėjo, 
kad žemdirbiai jau nebeteko 
kantrybės. 

Pirmą kartą Lietuvos k.irn laivyno istorijoji- Lietuvos laivas lankėsi JAV 
ir jis čia matomas Bostono uoste Karo laivus .Vėtra" dalyvavo JAV karo 
laivyno burlaivio „USS Constitution" \'JH' m jubiliejaus paminėjime ir 
JAV pakrančių apsaugos tarnybos apmokviniosr l'lafiau apie SI |vyk| 
buvo rasvta „Draugo" liepos 22 d numeryje 

Nuotr Nerijos Kasparienes 

Liepos 16 d. Tarptautinių pratybų „Baltic Challenge" atidarymo iškilmės 7-jame dragūnų pamario gynybos ba-
talijone Klaipėdoje. (Elta) 

• Klaipėdos regiono aplin
kos apsaugos pareigūnas ir 
Girulių girininkas teigia, jog 
rajone vykstantys kariniai 
mokymai „Baltic Challenge 
'98" jokios didelės žalos aplin
kai nepadarė. 

Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamento direk
toriaus pavaduotojas Jonas 
Mockus pareiškė, jog per pra
tybas jokių rimtų aplinkos ap
saugos reikalavimų pažeidimų 
neįregistruota. 

„Viskas buvo iŠ anskto sude
rinta, o už numatytą padaryti 
žalą sumokėta su kaupu", sa
kė jis. 

Pasak J. Mockaus, nedidelis 
susirūpinimas kilo, gavus pra
nešimų apie mėtomus prieš-
radarinius metalinius elemen
tus, tačiau greitai išaiškėjo, 
kad ir tai buvo suderinta. 

Klaipėdos girininkijos giri
ninkas Ričardas Staponkus 
patvirtino pranešimus, kad 
Girulių draustinyje sunkioji 
karinė technika padarė šio
kios tokios žalos. 

Girininkas sakė, jog techni
ka aplaužė kelis medžius, 
tačiau, jo teigimu, žmonės pri
daro žymiai daugiau žalos. 

Anot jo, pratybų metu „fak
tiškai jokių pažeidimų nebuvo 
ir problemų neiškilo". (BNS) 

• Čečėnijos valdžia areš
tavo pirmus įtariamuosius po 
ketvirtadienį įvykdyto pa
sikėsinimo į prezidentą Asla-
ną Maschadovą, penktadienį 
pranešė Čečėnijos vyriausiasis 
prokuroras Chavašas Sirbije-
vas. 

Jis nesakė, kiek žmonių 
suimta ir kas jie tokie, tačiau 
pareiškė, jog tyrimas tęsia
mas. Prokuroras pridūrė, jog 
netoli sprogdinimo vietos esan
čiame pastate rasta ginklų ir 
šaudmenų. 

Ketvirtadienį prie A. Mas
chadovo automobilių palydos 
sprogo automobilyje įrengtas 
užtaisas. A. Maschadovas bu
vo nesunkiai sužeistas, tačiau 
du jo asmens sargybiniai žuvo. 
Liepos 15 dieną įvyko Če
čėnijos kariuomenės susidū
rimas su konservatyviųjų mu
sulmonų pajėgomis, todėl pa
sikėsinimu linkstama įtarti 
būtent juos. 

A. Maschadovas yra pa
reiškęs, kad pasikėsinimą 
įvykdė čečėnai, tačiau jis buvo 
sumanytas Rusijos slaptųjų 
tarnybų. Rusija kaltinimus at
meta. (Reuters-BNS) 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus antradienį 
nusiuntė sveikinimą Belgijos 
karaliui Albertui II Valstybi
nės dienos proga. IBNSI 

Darbo užmokestis birželį 
padidėjo 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS). 
Realusis darbo užmokestis 
Lietuvoje birželį padidėjo 3,2 
proc., o per metus nuo 1997 
metų birželio — 15,4 proc., 
pranešė Statistikos departa
mentas. 

Vidutinis apskaičiuotasis 
darbo užmokestis visame Lie
tuvos ūkyje, neįskaitant indi
vidualių įmonių, birželį buvo 
1025,2 ' lito. Per mėnesį jis 
padidėjo 3,1 proc., o per metus 
— 23,4 proc. 

Biudžetininkų vidutinis dar
bo užmokestis buvo 996,7 lito 
— 2,4 proc. didesnis nei gegu
žę, pelno siekiančių įmonių — 
1042 litai — 3,5 proc. dides

nis. 
Sumokėjus mokesčius, vidu

tinis atlyginimas visame ūky
je praėjusį mėnesį buvo 747,3 
lito. Per mėnesį jis padidėjo 
2,7 proc., per metus — 22,3 
proc. 

Vidutinis valstybiniame sek
toriuje dirbančių žmonių pas
kaičiuotasis atlyginimas buvo 
1074,6 lito (padidėjo atitinka
mai 2,7 proc. ir 23,9 proc.), o 
išmokėtasis — 780,1 lito (2,5 
ir 22,7 proc.). 

Pasak statistikų, darbo už
mokestis birželį padidėjo iš 
esmės todėl, jog nuo birželio 1-
osios padidinta minimali mė
nesio alga. 

* Iki rugsėjo 1 dienos Val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija turi pa
rengti naujų savivaldybių kū
rimo programą. Ketvirtadienį 
viceministras Vladas Kat
kevičius ir Valdymo reformų 
skyriaus vyriausioji specialis
te Genovaite Rokickienė lan
kėsi tose seniūnijose, kur 
planuojama steigti naujas sa
vivaldybes — Ariogaloje, Vil
kijoje, Kuršėnuose bei Ramy
galoje Admnistracinės refor
mos tikslas — priartinti 

valdžios įstaigas prie gyven
tojų, todėl pirmiausia savival
dybės bus formuojamos di
desnėse seniūnijose. Admi
nistracinės reformos projek
tas, kuriame siūloma įsteigti 
93 savivaldybes, parengtas 
1993 metais. ŠhM metu Lietu
va suskirstyta į 10 apskričių 
ir 56 miestų ir rajonų savival
dybes. Naujų savivaldybių 
steigimas pareikalaus nemažų 
finansinių išlaidų, todėl bus 
apskaičiuojamos valstybės ir 
gyventojų išlaidos reformai. 
(Elta) 

Europos Taryba raginama 
svarstyti Rusijos politiką 

Čečėnijos atžvilgiu 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 

— Tarptautine parlamentarų 
grupė Čečėnijos problemoms 
paprašė Europos Tarybos par
lamentinę asamblėją, kad ji 
apsvarstytų Rusijos politiką 
Čečėnijos atžvilgiu ir surengtų 
atvirą seminarą, kuriame bū
tų svarstomos šios valstybės 
problemos. 

Grupės pareiškimą pasirašė 
jos generalinis sekretorius, 
buvęs Lietuvos Seimo narys 
Algirdas Endriukaitis. Jis pik
tinasi, kad Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija Lietuvos 
politikams nedavė vizų vykti į 
Čečėnijos parlamento organi
zuotą konferenciją apie Rusi
jos ir Čečėnijos santykius. 

Anot pareiškimo, vizos ne
išduotos, nepaisant to, kad 
konferencijai pritarė Rusijos 
Valstybės Dūmos pirmininkas 
Genadij Selezniov. 

„Tokį Rusijos valdžios elge
sį vertiname kaip nenorą dis
kutuoti ir tarpusavio klausi
mus spręsti atvirai, viešai, tei
siškai ir taikiai", rašo grupė, 
teigdama, jog Rusija tęsia vi
sapusišką Čečėnijos izoliaciją 
ir pažeidžia jos gyventojų 
žmogaus teises. 

Prieš tai grupei Lietuvos 
politikų Rusija nedavė vizų 
vykti į Čečėniją humanitari
nės misijos. Politikai norėjo 
surinkti informaciją apie 
Čečėnijoje pagrobtą verslinin
ką iš Vilniaus. 

Pareiškime pabrėžiama, 
jog Rusijos nuolat vykdomas 
spaudimas ir šantažas Čečė
nijoje nesuderinamas su tarp
tautinės teisės principais ir 
nuostatomis bei Rusijos įsipa
reigojimais, prisiimtais jai sto
jant į Europos Tarybą. 

Žurnalistu etikos komisija nėra 
prokuratūros padalinys 

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 
— Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos pirmininkas Laimo
nas Tapinas spaudos konfe
rencijoje antradienį neigė, jog 
komisija yra neveiksminga, 
nieko nepadariusi ir neturinti 
įtakos, komisija gali susidoroti 
su pornografijos ir smurto ži-
nia.sklaidoje kontrolės funkci
jomis, o tam pasitarnaus prie 
komisijos steigiama specialis
tų komisija. 

Spaudos konferencijoje da
lyvavęs Valstybės konsultan
tas Vytautas Radžvilas tai 
patvirtino, teigdamas, jog vy
riausybė linkusi nesikišti, o 
geriau materialiai paremti jau 
veikiančią Etikos komisiją. 

Birželio mėnesį komisija 
vėl pateko į politikų akiratį, 
konservatoriams pasiūlius įs
teigti specialią komisiją prie 
vyriausybės, kuri kontroliuotų 
smurtą ir pornografiją žinia-
sklaidoje, nes, jų nuomone. 
Etikos komisija šu tuo nesusi
doroja. 

Tuo tarpu vyriausybė pa
skelbė tokiai idėjai neprita

rianti ir skyrė 60,000 litų jau 
esančiai Etikos komisijai. 

Neigdamas nuomonę, jog 
komisija neturi įtakos, L. Ta
pinas sakė, kad jai ir neprik
lauso policijos, prokuratūros ir 
teismo funkcijos, ir ji veikia 
tik kaip savireguliavimo insti
tucija. 

Jo teigimu, dažniausiai ži-
niasklaidos priemonės nusi
žengia Etikos kodeksui, ne
leisdamos pasisakyti kritikuo
jamam asmeniui, kaltindamos 
be argumentų ar besibrauda-
mos į asmeninį žmonių gyve
nimą be jų sutikimo. 

Atsiskaitydamas už komisi
jos darbą smurto ir pornogra
fijos žiniasklaidoje kontrolia
vimo srityje, L. Tapinas sakė, 
jog komisijos siūlymu televizi
jos stotys pradėjo žymėti pro
gramas. Pirmininkas sakė ne
manąs, jog reikėtų įvesti 
„rimbo" sistemą. Pagal teisės 
aktus, komisija negali skirti 
baudos komisijos sprendimo 
neįvykdžiusiai žiniasklaidos 
priemonei, o tik apie tai viešai 
paskelbti. 

Lietuvos pilietis paprašė 
polit inio prieglobsčio Kanadoje 

Ottawa. liepos 22 d. 'BNS) 
— Kanados imigracijos tarny
bos pareigūnai Lietuvos am
basadai patvirtino, jog Lietu
vos pilietis paprašė politinio 
prieglobsčio šioje valstybėje. 

Tačiau pareigūnai neko
mentavo prašymo motyvų, 
BNS korespondentui sakė am
basados ministras-patarėjas 
Jonas Paslauskas. 

Politinio prieglobsčio Kana
doje pasiprašė Lietuvos jūri
ninkystės laivo kapitonas 48 
metų ukrainietis Anatolijus 
Gulko. 

Ukrainoje baigęs medicinos 
institutą, prieš 20 metų jis 
pradėjo dirbti Jūrininku ligo
ninėje Klaipėdoje, 11 metų 
plaukiojo žvejybos ir transpor
to laivais. Anot spaudos pra
nešimų, Baltarusijoje jis neofi
cialiai turi šeima. 

Anot J. Paslausko. politinio 
prieglobsčio prašymų parei
gūnai nekomentuoja, nes juos 
laiko asmeniniu žmogaus rei
kalu. Diplomatas sake. jog 
ambasada dar bandys išsiaiš
kinti, kas paskatino A. Gulko 
prašyti politinio prieglobsčio 

J. Paslausko vertinimu. 

svarbiausia, kad buvo sutvar
kyti finansiniai reikalai, ir lai
vas nebuvo areštuotas. Kana
dos valdžia buvo pareiškusi 
7,500 Kanados dolerių (dau
giau nei 20,000 litų) ieškinį 
Lietuvos jūrų laivininkystei 
už migravimo formalumų su
tvarkymą. Anot diplomato, pi
nigus bendrovės agentai su
mokėjo, ir dar antradienį lai
vas turėjo būti JAV. 

-I Paslauskas pabrėžė, jog 
tai pirmas atvejis, kai politi
nio prieglobsčio Kanadoje pra
šo Lietuvos jūreivis. „Nors to
kie kitų šalių jūreivių prašy
mai tapo įprasti. Lietuvos jū
reiviai politinio prieglobsčio 
Kanadoje dar nebuvo prašę", 
sakė jis. 

KALENDORIUS 
Liepos 25 d.: Šv. Jokū

bas, apaštalas; Galmine. Auš
ra. Kristupas. 

Liepos 26 d.: Šv. Ona ir 
Joachimas, Marijos tėvai; 
Gluosnis. Greitute. 

Liepos 27 d.: Pantaleo-
nas, Natalija. Danguolė. Žin-
tautas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

NEEILINIS LEIDINUKAS 
Čikagos ir jos apylinkių 

Daumanto-DielininkaiCio kuo
pos šio pavasario šventėje 
buvo išdalintas kuopos laik
raštėlis. Šis 46 puslapių lei
dinys, kuriam naudotasi vė
liausia elektroninė technika, 
pilnas įvairių rašinėlių nuo
traukų ir piešinių, atspindin
čių kuopos tvarką, jos džiaugs
mą, energiją, gyvastingumą, 
kūrybingumą. 

Viršelio antroje pusėja — 
kuopos vadovybe, tai šešiolika 
asmenų, kurie darbuojasi se
serų Narutyėių — Rasos Kas-
niūnienes ir Daines Quinn 
globoje. Kituose puslapiuose 
— kuopos jaunimas su vado
vais nusifotografavęs pagal 
amžių suskirstytuose šešiuose 
būreliuose. Seka vieno para
grafo rašinėliai metines veik
los tema ^Aš ir Lietuvos prae i 
tis" — kiekvienas mėnuo ap
rašytas jam budinga švente/ 
darbu. Toliau trys puslapiai 
piešinių, visi kuopos veikios 
spinduliai. 

Puslapiuose, po pavadinimu 
„Šių metų veiklos mąsty
mai..." rašo trečio, ketvirto, ir 
penkto skyrių berniukai. 

Nerijus Aleksa rašo: „Mes 
važiavome į kapines, kur 
mano močiutė užkasta. Ten 
buvo [ir] užkastų lietuvių ku
nigų. Mes daug žvakių pa
dėjome". 

Gedimas Bielskus rašo: „Lie
tuva turi daug papročių. Lie
tuva daro daug valgių per 
Kūčias. J i turi daug švenčių, 
kaip: Kūčios, Kalėdos, Vely
kos, ir vardadieniai". 

Paulius Riškus rašo: „Dau
mantas buvo partizanas. Jis 
kovojo už Lietuvos laisvę. Pra
nas Dovydaitis yra ateitininkų 
organizacijos įkūrėjas. Jis pa
rašė straipsnį .Ateities" žur
nale 1911 metais. Pranas Die-
lininkaitis buvo profesorius, 
visuomeninkas. Jis buvo ko
munistų areštuotas. Jis buvo 
aštuoneriems metams nuteis
tas į Sibirą". (Vaikų kalba pa
likta originali — netaisyta/ 
RedI. 

Toliau seka piešiniai ir ra
šinėliai „Mūsų šventieji". Čia 
rašo Gintarė Radvilaite apie 
šv. Klarą: Aleksas Siliūnas 
apie šv. Donatą: Marius Alek
sa apie šv. Mariją: Algis Mo
tiejus Kasniūnas apie šv. Mo
tiejų: Nerijus Aleksa apie šv. 
Nerejų. Kituose puslapiuose 
antrojo būrelio vaikučiai nu
piešė Velykų margučius; Kris
tina Quinn ir Lina Posko-
čimaitė paraše eilėraštukus 
pagal žodžius „Dainava" ir 
„Pavasari?,", pradedant kiek
vieną naują eilutę su paeiline 

žodžio raide, o Regina Čyvaitė 
ir Daiva Ragaitė parašė kelių 
paragrafų rašinėlius apie Dai
navos stovyklavietę. 

„Mūsų kuopos iškylos" sky
relis su nuotraukomis iš pasi
važinėjimo šieno vežimu, Vė
linių dienos apsilankymu ka
pinėse, maudymosi baseine, 
„Racine" kepykloje, ir Užga
vėnių puotos liudija kuopos 
veiklumą ir džiaugsmą. 

Kituose puslapiuose, 3, 4, ir 
5 skyrių berniukai, paklausti 
kokiais paukščiais jie norėtų 
būti, atsakė: kregžde, ereliu, 
kalakutu, pelėda, aru, gandru, 
gerve, ir antim. Toliau, šeši 
puslapiai, kiekvienas su tri
mis gražiai išdėstytomis nuo
traukomis rodo, kaip „Sunkiai 
dirbam ir kuriam..." 

Paskutinis kuopos laikraš
tėlio skyrius yra 12 puslapių 
suvestinis, kuriame skaitom: 
„Spalio mėnesio anketų rezul
tatus". Sekant lietuviškas tra
dicijas, pagal mėnesius iš-
eiliuota ne gimtadieniai, bet 
visų kuopos narių vardadie
niai. Pridėta ir akių ir plaukų 
spalvos bei kiekvieno jaunuo
lio mėgiamiausia šventė, gy
vulys ir sportas. Paskutinieji 
keli šio skyriaus puslapiai yra 
suvestiniai jaunesniųjų būre
lių, pagal: „...mano mėgia
miausia... lietuviška daina, 
pasaka, užsiėmimas, lietuviš
kas žodis. „Du gaideliai" 
aiškiai vyravo kaip mėgia
miausia daina, o „Rudno-
siukas", kaip mėgiamiausia 
pasaka. 

Laikraštėlis — tikras me
traštis; jis atspindi ne tik 
vaikus ir jų darbelius, bet ir 
nuoširdumą. rūpestingumą, 
sumanumą tų, kurie jiems 
vadovauja. Su kuopos glo
bėjomis Rasa Kasniūniene ir 
Daine Quinn bendradarbiau
ja būrelių vadovai/vės: 

1. būrelis — Laima Alek
sienė, Austė Ringutė, Vika 
Gylytė, Audra Adomenaitė; 

2. būrelis — Aras Jonikas. 
Viktutė Sušinskaitė, Aušra 
Norušytė; 

3. būrelis — Stefa Vazne-
lienė. Loreta Plienaitė/Guziec, 
Ada Valaityte; 

4. būrelis — Saulius Čyvas, 
Tomas Kuprys; 

5. būrelis — Vakare Valai-, 
tienė. Audra Kazlauskaitė; 

6. būrelis — Pranas Prans-
kevičius, Liudas Kuliava. 

Stebintieji šios kuopos 
veiklą gali džiaugtis jos dvasia 
ir privalo reikšti padėką 
tiems; kurie duoda jai gyvas
tingumą! Tas džiaugsmas ir 
padėka reiškiama ir visiems 
ateitininkų globėjams ir vado-

Daumanto-Dielininkaičio kuopos vadovai pne Sekminių laužo pasiruošę „rauti ropę". Iš k.: Laima Aleksienė, 
Vika Gylyte, Stefa Vaznelienė, Aušra Norušytė, Rasa Kasniūniene, Aras Jonikas, Pranas Pranckevičius ir 
,.rope" — Silvija Radviliene. Už karvės — Petras Kuprys ir Loreta Guziec. Nuotr. A l d o n o s R a u c h i e n ė s 

APLINK ATEITININKŲ NAMUS 
APSIDAIRIUS 

Šiandien Ateitininkų namai 
tušti. Viduje tylu, ramu, net 
nejauku darosi. Savaitės die
nomis jokių renginių. Prieš 
kelias savaites, su dideliu, 
džiaugsmingu triukšmu pra
ėjo Ateit ininkų namų geguži
nė. Retai šie namai mato tiek 
praeinančių žmonių. Gal kad 
oras buvo malonus, o gal kad 
buvo pirmoji vasaros gegužinė 
šioje apylinkėje, o gal... gal 
ateitininkai ir jų draugai rin
kosi iš pareigos paremti 
išlaikymą šių namų, kuriais 
ne vienas ateit ininkas di
džiuojasi ir pamąsto, kaip il
gai jie bus mūsų? Atsakymas 
aiškus, tiek, kiek, norėsime 
būti jų rėmėjais, lankytojais, 
tiek, kiek mūsų vaikai ir vai
kaičiai jais naudosis. Vasaros 
metu, jaunučiai neturi čia 
savo guvių mėnesinių susirin
kimų. Jaunučius , moksleivius 
ir sendraugius ateitininkus, 
suvažiavusius į savo vasaros 
stovyklas, sveikina Dainavos 
kalneliai. Šiuo metu Ateiti
ninkų namai turi naujus pri
žiūrėtojus — šeimininkus 
Vladą ir Eugeniją Bielskus, 
prieš kelias savaites jau juose 
apsigyvenusius. Linkim jiems 

% sėkmės šiame įsipareigojime, 
o buvusiems ilgamečiams šei
mininkams — Eugenijui ir 
Genutei Stasiuliams — laimės 
įsikūrus savuose namuose. 

Nors, dabar Namuose tyla, 
bet rūpesčiai ir darbai nesibai
gia. Didžiausias namų valdy
bos (ypač pirmininko Alfonso 
Pargausko) rūpestis yra šią 
vasarą naujai asfaltu išpilti 
keliuką aplink namus, padi
dinti automobilių statymo 
aikšteles ir atnaujinti prieki
nius lauko laiptelius, kurie 
lietaus ir vėjo veikiami, 
pradėjo t rupėt i . Naujiems gy
venamiems namams vis la-

vams, kurie kruopščiai iš 
įsitikinimo dirba ir veikia su 
mūsų j aun imu. 

Laima Šalč iuvienė 

l » s Angeles jaunučiai ateitininkai su globėja \ 1.1 

biau apsupant Ateitininkų 
namų nuosavybę, atrodo, teks 
tverti tvorą, nes vis dažnėja 
apylinkės vaikų ir sūnų „vi
zitai" aikštelėse ir krūmuose. 

Žvelgdami į Namų kalendo
rių matome, kad jau turime 
galvoti apie šventinių kortelių 
projektus, spausdinimą siun
tinėjimą. Darbai niekuomet 
nesibaigia. Daug metų Ameri
koje gyvendami. išmokome 
veikti ir dirbti savanoriškai. 
Tikiu, kad nepavargsime ir 
mokėsime įjungti jaunesnes 
kartas į tokius savanoriškus 
darbus. Linkiu ne tik nepa
vargti, bet gal ir Lietuvos atei
tininkus pamokyti savanoriš
kų darbų organizacijose, Atei
tininkų namuose ir stovyk
lose. 

Aldona Kamantienė 

ATEITININKIJA 
Greičiau! Greičiau! Skubam 

iš vienos vietos į kitą. Iš mo
kyklos bėgam į darbą arba 
sportą; nėra laiko atsikvėpti. 
Gyvenimas šiandien be galo 
greitas. Mano darbų sąrašas 
ilgas ir sunku per dieną viską 
atlikti. Tai kodėl su tokiu sku
biu gyvenimu dar randu laiko 
sau, šeimai ir draugams! Šiam 
klausimui nėra tik vieno atsa
kymo, bet didelė dalis priklau
so ateitininkijai. Ateitininkų 
organizacija man padėjo su
prasti, kas man tikrai svarbu. 

Beveik kartą per dieną atsi
menu, ką aš išmokau per susi
rinkimus, stovyklas ir kursus. 
Penki principai rišasi su kas
dieniniu gyvenimu ir skiria 
mane nuo mano amerikiečių 
draugų. Tautiškumas ypač 
skiria mane nuo visų kitų. 
Man svarbu išlaikyti lietuvy
bę, nes be jos prarasiu visus 
papročius. Bodama lietuvaitė 
ir suprasdama tautiškumo 
principą aš išlaikau savo pri
gimtį. Dažnai draugai sakosi, 
kad man pavydi, nes aš prik
lausau lietuvių bendruomenei. 
Daug iš jų nepažįsta savo gi
minių iš kitų kraštų ir nieka
da nesusitiks su jais. 

Šeima yra ne tik ypatinga, 
bet reikalinga. Be mamos ir 
tėtės paramos negalėčiau da
lyvauti daugelyje užsiėmimų. 
Visi šeimos nariai padeda ki
tiems nariams ir gyvenimas 

. yra lengvesnis. Šioms mintims 
formuotis padėjo šeimynišku
mo principas. 

Kasdien kyla klausimas, ar 
elgtis sąžiningai? Na, tai kas 
matys, jeigu pažiūrėsiu į kito 
popierį per egzaminą, ar jei 
pameluosiu0 Katalikiškumas 
išmokė mane, kad jei steng
sies būti geru kataliku, tai 
būsi ir geru žmogum. Šis ti
kėjimas padea rasti tąisingus 
atsakymus i gyvenimo klausi
mus Buti gf-ru kataliku reikia 

DAINAVOS STOVYKLOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 2 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos 11:30 vai. r. Po 
Mišių bus pietūs, laimėjimai 
ir žaidimai. Metinis Dainavos 
narių susirinkimas 2 v.p.p. 

gyventi pagal Dievo žodį. 
Visuomeniškumo principas 

stipriausiai reiškiasi mano 
gyvenime. Kai aš dirbu a r 
sportuoju, stengiuosi atlikti 
viską geriausiai. Pastebiu, kai 
dirbu, kad kitos merginos ne
pabaigia darbų, kai jų valan
dos pasibaigė ir jos stovi kal
bėdamos tarp savęs. Tik kai 
bosas įsako joms vėl dirbti, jos 
grįžta prie darbo. 

Aš irgi suprantu, kad mo
kykloje yra svarbu atlikti pa
mokas kuo geriausiai. Kai kiti 
paskutiniais gimnazijos me
tais pasirenka lengvas klases, 
kad tik gautų gerus pažymius, 
aš išsirinkau sunkesnes kla
ses. Visados stengsiuos išmok
ti ką nors naujo. Inteligen
tiškumas padeda man ne tik 
šiandien, bet ir ateityje. 

Aš žinau, kad ko aš besiek
siu, ateitininkų penkių prin
cipų gairės turės įtakos per 
visą mano gyvenimą. 

Audra Lapšytė 
ARASŽLIOBA, M.D. 

INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road . 
Hickory HMB 

fa l . 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel 773-586-3166 

Namų tat. 847-381-3772 
6745 West63rd Street 

Vai. pirmd. ir katvb. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
MaBaaaon.IL 60443 
TeC. 706-748-0033 

^^VaĮandospagąMusitarimą^^^ 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller S i . Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 
Ta). 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waat Ava. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR.LEdNAŠŠĖlŠuTlŠ 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ava. 

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Sestd. pagal susitarimą 

• Kabineto tol. 773-776-2880 
Narnu tol. 708 448 5546 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 VV. 59 St, Chicago, IL 
Tat 773-735-6S56 

4707 S. Gtibert, La Granga, IL 
Tai. 706-352-4487 

DR. VILIUS MlKAiflš 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St. Lement. IL 60439 
Priklauso Palos Commurety Hospital 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T » 796-257-2265 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

CmnMac Diagnosia, LTD. 
6132 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60829 
Tai. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGLJ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
' IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

EDMUNDAS VIŽJNAS, MD., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARE 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v p p -7v.v . antr 12 30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 

penkiad ir ieStad 9v.r.-12vp.p. 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Ha/tom, Brtdgavtaw, IL 60455 

Tai. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
TmJey Paric, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWALIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

3800 Highland Ave., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo GooO Samaman ligoninės) 

Downers Grove, IL 60515 
Ta). 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKILĮ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVarter St., Lemont, IL 60439 
Tai. 815>23-1854 

7600 W. tollege Dr 
Palos Heights, IL 60453 

Tai. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez 706-246-0067 arba 708-246*581 
6449 S. Putaaki Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd 
Waatchaater,IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 706-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd. Sestad. 11-4 v.p.p. 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTLj GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVIC10TE, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross ProfessionaJ Pavilion 

311. South 
Uthuanian Plaza Ct at CaHornia Ava. 

Chicago. IL 60629 
Tai. 77*471-7879 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd.. Hickory HHte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville 

http://MaBaaaon.IL


Rimties valandėlė 

KASDIENINIS RYŠYS 
Šio sekmadienio pamoka 

mums, Jėzaus mokiniams, gy
venimo keliu keliaujantiems 
su Jėzum j Jeruzalę, yra apie 
ištvermingą maldą ir gailes
tingą Dievą. Luko Evangeli
joje Jėzus moko melstis, pa
duodamas „Tėve mūsų" mal
dos žodžius. „Kai melsitės, sa
kykite: Tėve, teesie šventas 
tavo vardas. Teateinie tavo 
karalystė.- Kasdienės duonos 
duok mums kasdien ir atleisk 
mums mūsų kaltes, nes ir mes 
atleidžiame visiems savo sko
lininkams, ir nevesk mūsų į 
pagundą". 

Tuoj pat pastebime, kad čia 
panaši, bet ne ta malda, kurią 
mokame atmintinai (toji yra iš 
Mato evangelijos Mt 6:9-13). 
Bet Luko pakeitimai (Lukas 
naudojosi Mato evangelija) 
yra reikšmingi, j am stengian
tis išryškinti tuos bruožus 
Jėzaus mokyme, kuriuos svar-
baisiausia girdėti tai tikinčiųjų 
bendruomenei, kuriai jis šią 
evangeliją surašė. 

Luko bendruomenę sudarė 
daugiausia nežydų kilmės 
krikščionys, neaugę žydų ti
kėjimo maldos ir apeigų t ra 
dicijose, kuriomis tikintieji 
pašventino savo kasdieninį 
gyvenimą. Todėl Lukas j iems 
pabrėžė maldos prašymų nuo
latinę būklę. Graikų kalba 
rašydamas, jis visus veiks
mažodžius rašė to laiko forma, 
kuri nurodo besitęsiančią 
būklę. Tuo tarpu, Matas, 
rašydamas žydų kilmės tikin
tiesiems, veiksmažodžiams 
naudojo laiką, nurodantį laike 
apribotą vyksmą. Kur Mato 
versijoje prašome kasdienės 
duonos „šiandien", Luko evan
gelijoje prašoma jos „kasdien". 
Lukas stengiasi pabrėžti mū
sų nuolatų£> , priklausomumą 
nuo Dievo ir pakeičia žodžius, 
kad padėtų mums ir maldoje 
geriau pajusti nuolatinį mūsų 
priklausomumą nuo Dievo. 

Lukas nuo Mato nesiskiria, 
pakartodamas prašymą „ir ne
vesk mūsų į pagundą", matyt , 
laikydamas jį savaime aiškiu 
savo skaitytojams. Mums ta
čiau toks prašymas keistai 
skamba, nes juk Dievas nie
kad neveda žmonių į pagundą, 
o priešingai — padeda pagun
das nugalėti. Bet toks pra
šymas buvo visai na tūra lus 
pagal pirmojo šimtmečio grai
kų-romėnų pasaulio prielaidas 
apie žmogaus gyvenimą že
mėje. Būtent, kad dievų norai 
valdo viską, imtinai ir žmogų. 
Kas žmogui atsitinka, yra 
dievų žaidimo rezultatas — ne 
žmogus atsakingas, o dievai. 
Pagal tą sąvoką, kai žmogus 
padaro ką bloga, tai ne jis kal

tas , o dievai, kurie jį įvedė į 
tokias aplinkybes. Prie tokios 
galvosenos nesunku suprasti, 
kodėl žmogus maldautų, kad 
Dievas nevestų jo į pagundą. 

O Kristus mokė, kad Dievas 
žmonėmis rūpinasi, kaip my
lintis Tėvas ir kad, nors 
žmogus nuo Dievo visiškai 
priklausomas, Dievas žmogui 
duos visų gerų dalykų, kurių 
j is prašys, š i s mokymas žy
miai skyrėsi nuo Jėzaus laikų 
populiariosios kultūros są
vokų, kad dievai žmonėmis 
žaidžia. Iš tiesų, tokia sąvoka 
gimininga ir šiandien mūsų 
pasaulyje kylančioms bejėgiš
kumo prieš blogį nuotaikoms. 

Jėzus tačiau pabrėžia iš
tvermingos maldos — nuolati
nio bendravimo su Dievu — 
svarbumą, ir t am mokymui 
naudoja palyginimus bei para
ginimus. Ištvermingumą mal
doje Jėzus palygina su įky
rumu, duodamas palyginimą 
apie naktį į duris besibalado
jantį kaimyną, prašantį pa
skolinti duonos. „Aš jums sa
kau: jeigu nesikeis ir neduos 
j am duonos dėl bičiulystės, tai 
dėl jo įkyrumo atsikels ir 
duos, kiek tik j a m reikia. Tad 
ir aš jums sakau: prašykite, ir 
jums bus duota; ieškokite, 
ir rasite; belskite, ir jums bus 
atidaryta". 

Šio sekmadienio skaitinys iš 
Pradžios knygos (Pr 18:20-32) 
duoda mums du pavyzdžius: 
ištvermingai besimeldžiančio 
Abraomo ir gailestingo Dievo, 
kuris eina į derybas su žmo
gum ir duodasi jo perkalba
mas. .Maldaudamas Dievo pas
igailėti Sodomos ir Gomoros, 
Abraomas su Dievu kalbasi, 
kaip su gerai pažįstamu, arti
mu asmeniu: „Nejaugi tu nori 
pagriebti ir teisųjį kar tu su 
bedieviais?... J u k tu negali to 
daryti — žudyti teisiuosius 
kartu su bedieviais!" Paga
liau, Abraomui mieste nera
dus nei dešimt teisių žmonių, 
Dievo angelai išvedė iš miesto 
vienintelį teisų žmogų Lotą ir 
jo šeimą, ir sunaikino tuos 
miestus. Mums pamokos ke
lios: ištverminga malda gali 
pakeisti Dievo sprendimą. 
Dievas neleidžia sunaikinti su 
juo bendraujančių, jo valią 
vykdyti besistengiančių žmo
nių. 

Čia Abraomas statomas ne 
permaldavimo pavyzdžiu (jam 
nepavyko, nes Dievas vis .tik 
yra ir teisingas), o kasdie
niškos, ištvermingos, artimai 
su Dievu bendraujančios mal
dos. Ir Dievas išklausė Abrao
mo, tik ne taip, kaip Abrao
mas tikėjosi. J is išvedė iš 
miesto vienintelį teisų žmogų 

ESTIJOS KATALIKAI 
DIASPOROJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Mūsų šiaurės kaimynės Es
tijos gyventojai nuo 16-to š. re
formacijos priklauso evange
likų — liuteronų Bažnyčiai. 
Nedidelį nuošimtį sudaro Ka
talikų Bendrija, susitelkusi 
daugumoje Taline. Iki 1990 m. 
estų katalikų sostinėje buvo 
tik 30 asmenų. Dabar jų pri-
skaitoma apie 5 tūkst., tačiau 
daugumą sudaro lietuviai ir 
lenkai. 

Tikrovėje padėtis gerokai 
pasikeitė jau 1980 m., kada 
Estijos inteligentija susido
mėjo klasikine muzika, lite
ra tūra bei istorija, paremta 
Bažnyčios kultūra. " Gautos 
džiuginančios pasekmės, nes 
pradėjus tyrinėti KB pa
pročius, daug estų protestantų 
ir ateistų perėjo į katalikų 
tikėjimą, kadangi dėka evan
gelikų kunigo (jis perėjo taip 
pat į katalikų tikėjimą) pa
skaitų ir svarstybų, geriau su
sipažinta su Katalikų Bendri
ja . 

Pasirodo, kad konvertitas 
studijavo slaptoje jėzuitų se
minarijoje Lietuvoje ir mūsų 
tėvynėje buvo įšventintas ku
nigu. Mokėdamas estų, lietu
vių, rusų ir lenkų kalbas, ku
nigas yra Dievo dovana ug-
rofinų tautai. 

Kaip ir Lietuvoje taip ir Es
tijoje didelė problema yra au
gantis įvairių sektų skaičius. 
Didelė parama ar atspara šiai 
bangai galėtų būti katalikiška 
li teratūra estų kalba. Tiesa, 
esama kiek leidinių vokiečių 
ir lietuvių kalba, tačiau eili
niam ar kaimo gyventojui ji 
yra nesuprantama. Taip pat 
katalikiškos bibliotekos, lei
dyklos dar užuomazgoje, nes 
šis darbas pradėtas po komu
nizmo žlugimo bei 1992 m. 
įsteigus .Academia Catholica 
Estoniensis". Jos tikslas — 

ir jo šeimą. Kur pagonių die
vai kaprizingai žaidžia žmonė
mis ir jų gyvenimais, tikrasis 
Dievas bendrauja su žmonė
mis; leidžiasi įtakojamas, bet 
nesileidžia manipuliuojamas 
ar paperkamas. 

Anot šv. Pauliaus, rašančio 
Kolosų tikintiesiems, Dievo 
gailestingumas Kristuje yra 
begalinis. Kadangi Krikštu 
esame įjungti i Kristų, mūsų 
praeities nuodėmės mūsų ne
beriša, nes Kristus „ištrynė 
mus kaltinantį skolos raštą ir 
panaikino jį". Kristaus aukos 
dėka į Dievą galime kreiptis 
net artimiau, negu Abraomas; 
galime jam sakyti: „Tėve!" 

Aldona Zailskaitė 

plėtimas katalikiškos kultūros 
ir gal ateityje numatant 
įsteigti katalikišką mokyklą, 
vėliau pakeičiant ją gimnazi
ja. 

Vokiečių katalikų mėnraštis 
„Der Fels — Uola" atspausdi
no prašymą, kviesdamas 
siųsti Academia Catholica 
Estoniensis leidimus bei pinig
inę paramą šiuo antrašu. Ivo 
Unpun, Priesterseminar St. 
Petrus, Kirch Str. 20, 88145 
Opfenbach-Wigragratzbad, 
Germany. Reikia spėti, kad 
estas studijuoja Vokietijos ku
nigų seminarijoje. 

Mara tano b ė g i m a s 

Dviemtūkstantaisiais me
tais sausio mėn. 1 d. 10 vai. r. 
iš Vatikano apie 30 tūkst. 
bėgikų pradės maratono bėgi
mą. Numatoma, kad popiežius 
iš balkono palaimins 42 km. 
bėgimo dalyvius, kadangi Va
tikane bus bėgimo ir baigmė. 
Šią mintį iškėlė Tarptautinės 
lengvosios atletikos pirm. ita
las Primo Nebiolio. Bet Vati
kanas, organizuodamas tokias 
varžybas, turi priklausyti 
Tarptautinei lengvosios atleti
kos sąjungai (JAAF), tad nu
matoma, kad jau artimiausiu 
metu Vatikanas bus į tą 
sąjungą priimtas, nes su pirm. 
susitiko Vatikano užs. reik. 
min. J. Louis Tauran. 

Yra žinoma, kad sveikatos 
sumetimais kiekvieną rytą bė
gioja daug Romos kunigų, tad 
numatoma, kad šiose varžy
bose dalyvaus ir dvasiškiai. Į 
Vatikano maratoną užsire
gistravo j a u virš 100 bėgikų. 
Be to, JAAF pirm. Primo Ne
biolio iš kiekvienos valstybės 
kviečia po vieną atstovą, o vi
sas kelionės išlaidas apmokės 
sporto sąjunga. Spaudos atsto
vas pareiškęs, kad šis bėgimas 
reiškia žymiai daugiau už 
kokį kitą eilinį maratono bė
gimą. Juk tais metais bus 
atžymėta krikščionybės dvi-
tūkstantinė sukaktis, iš balka-
no popiežiui laiminant tikin
čiuosius ir bėgikus „Urbi et 
orbi". Gražus sumanymas krikš
čionybės jubiliejų atžymėti. 
Be jokių abejonių, šiame su
kaktuviniame bėgime daly
vaus ir Lietuvos atstovai, nes 
už vieną bėgiką visas išlaidas 
apmokės tarptautinė sąjunga. 

Vokietijos k a t a l i k ų 
d ienos 

Vyresnės kartos atstovai tik
rai prisimena po karo Vokieti

joje užpildytas katalikų ir 
evangelikų bažnyčias. Deja, 
šiandieną, šv. Mišias išklauso 
tik apie 15-20% tikinčiųjų. 
Tiek pat dalyvauja parapijų 
tarybų rinkimuose. 

Grįžkime j praeitį. Prieš 50 
metų Vokietijos katalikų die
nos sutraukė virš 150 tūkst. 
tikinčiųjų, tuo tarpu šiemetinė 
birželio mėn. jau 93-čioji įvy
kusi Maince beveik trečdaliu 
mažiau. Nėra ko stebėtis, nes 
kaip parodė apklausa 13-19 
metų jaunimo tarpe tik 9,5% 
pripažįsta, kad krikščionybe 
bei Bažnyčia turi didelę 
reikšmę Vokietijai. Kiek ge
resnė padėtis 35-60 m. gyven
tojų tarpe, matant juos tele
vizijoje su iškeltom vėliavom, 
plakatais su krikščioniškais 
šūkiais. J televizijos atstovų 
paklausimus, toji karta taip 
pat reikalavo Bažnyčios struk
tūrų reformų, tačiau neduoda
ma jokių naujų sumanymų. 
Nėra ko stebėtis, kad konser
vatyvus vokietis kardinolas 
Ratzinger kvietimo nepriėmė, 
nes Mainco vyskupijos ganyto
ju yra Vokietijos vyskupų kon
ferencijos pirm. vysk. dr. Kar
olis Lehmann, tam tikrų 
reformų šalininkas. Mažoms 
reformoms priešinasi dalis Vo
kietijos vyskupų, ypač įta
kingas Vatikane Fuldos vysk. 
Dyba, parodytas televizijoje 
katalikų dienose pietaujant su 
kariais. 

ĮSTEIGTA KARALIENES 
MORTOS KOLEGIJA 

Liepos 16 dieną Šiauliuose 
įsteigta Karalienės Mortos ko
legija. Lietuvos kultūros fon
do Šiaulių krašto tarybos pir
mininko Huberto Smilgio 
pakviesti į steigiamąjį susi
rinkimą atvyko Karalienės 
Mortos premijos laureatai, jų 
mokytojai, tėvai, žurnalistai. 
Visi vieningai balsavo už siū
lymą steigti Karalienės Mor
tos kolegiją. Išrinkta darbo 
grupė kolegijos nuostatamas 
parengti. 

Svarbiausias Karalienės 
Mortos kolegijos tikslas — 
vienyti jos vardo premijos lau
reatus, telkti kultūros ir me
no mecenatus, kasmet miesto 
gimimo dienų proga rengti 
didžiuosius laureatų koncer
tus. 

Kolegijos steigėjai pirma
jame savo posėdyje nenus
prendė, ar Karalienės Mortos 
premija, kuria apdovanojami 
talentingi ir darbštūs vaikai, 
daug pasiekę meno srityje, 
apims tik Šiaulių kraštą, ar 
visą Lietuvą. Šis klausimas 
paliktas antrajam kolegijos 
posėdžiui, kurį numatoma su
rengti rugpjūčio 25 dieną. 
(Elta) 

Danutė Bindokienė 

Pavojus ir pėstiems, ir 
važiuotiems 

Tai ne vien didmiesčio, sa
kykim, Čikagos problema — 
visur, net ir mažuose mieste
liuose, pastaruoju metu pa
gausėjo automobilių avarijų. 
Kiekvieną kartą, kai įsėdame 
į automobilį ir pajudame nuo 
savo namų. mintis, kad „visko 
gali atstitikti" ne vienam 
šmėkšteli galvoje. 

Avarija gali atsit ikti ir at
sargiausiam vairuotojui, jeigu 
kiti nesilaiko eismo taisyklių 
— važiuoja per greitai, yra 
neblaivūs, nekreipia dėmesio 
į sustojimo ženklus bei švie-
saforus. Kiekviena nelaimė 
palieka gilius randus , kurie 
ne visuomet matomi. Auto
mobilį galima pataisyti, su
laužytos galūnės a r kiti su
trenkimai, jeigu nėra labai 
pavojingi, ilgainiui sugyja, bet 
psichologinė trauma negreit 
išnyksta: kartais žmogus li
guistai bijo važiuoti, o juo la
biau vairuoti mašiną ir sten
giasi išvengti naujos avarijos 
perdėtu atsargumu, lėtu kre-
tenimu net greitkeliais, tuo 
sudarydamas didesnį pavojų 
ir sau. ir visiems kitiems, ku
rie pradeda nekantraut i ir 
stengiasi tokį lėtuolį aplenkti. 

Apie 250.000 avarijų kasmet 
atsitinka dėl to, kad vairuoto
jas nesustoja prie sankryžos, 
kai šviesos yra raudonos. Tose 
avarijose per metus žūsta per 
800 žmonių. Pagal apdraudų 
bendrovių duomenis pasta
raisiais metais šios rūšies au
tomobilių nelaimių pagausėjo 
19 procentų. Galima sakyti, 
kad tai didžiausia avarijų 
miestuose priežastis. Kone 
kiekvienas esame ne kartą ir 
ne du matę „gudruolį" vairuo
toją, kuriam raudona šviesa 
reiškia, „spausk!" Tuomet pa
galvojame — kur yra polici
ninkas, kai jo labiausiai rei
kia. Jeigu toks vairuotojas 
gautų gerą baudą, galbūt kitą 
kartą sustotų ir nestumtų į 
pavojų nekaltų pėsčiųjų bei 
važiuotų. Manoma, kad rau
donų šviesų iššūkiu ypač 
mėgsta užsiimti Pietų ir Vidu
rio Amerikos žmonės, ne
galėdami šio įpročio atsisakyti 
ir naujame krašte. Atvykę ap
sigyventi į JAV, tą įprotį at
sivežė kaip pavojingą kontra
bandą, kurios beveik neįma
noma išnaikinti. 

Arba — buvo praeityje 
neįmanoma. Valstybinė kelių 
eismo ir saugumo vadovybė, 
atrodo, sugalvojo gan veik
smingą priemonę sugauti to
kius, raudonų šviesų nepai
sančius, vairuotojus. Tai fil
mavimo (arba foto) aparatai 

sankryžose, kuriose pasitaiko 
ypač daug šių eismo taisyklių 
pažeidimų. Aparatas įsijungia 
tik tuomet, kai automobilis ar 
sunkvežimis nelegaliai kerta 
skersgatvį — nufotografuoja
mas jo numeris, taip suseka
mas vairuotojo adresas ir po 
savaites kitos, jo didžiausiam 
nustebimui, pašto dėžutėje at
siranda policijos raštas su pa
bauda už eismo taisyklių 
pažeidimą... 

Miestuose, kur šis metodas 
jau vartojamas, raudonų švie
sų nepaisymas, o tuo pačiu ir 
avarijos, žymiai sumažėjo. 
Pvz., San Francisco skersgat
viai pasidarė saugesni net 42 
proc, kai kuriuose Kaliforni
jos miestuose — apie 40 pro
centų. Kad skersgatvyje įtai
syti filmavimo aparatai, vai
ruotojus iš anksto perspėja 
specialūs parašai, bet ne visi 
juos pastebi, ar paiso, jeigu ir 
pastebi. 

Nors jau nebelikę abejonės, 
kad filmavimo aparatai pade
da skersgatviuose išvengti ne
laimių, vis dėlto iki šiol tik 
dešimtyje valstijų filmavimo 
aparatūra vartojama. Jai prie
šinasi ne vien vairuotojai, bet 
ir įstatymų leidėjai, nes, pa
sak jų, tai dar vienas būdas 
„didžiajam broliui" kontro
liuoti krašto piliečių judėjimą, 
juos nuolat stebint, sekant. 
Visuomet šiuo atveju pamini
mas futuristinis George Or-
well romanas „1984", kuriame 
pavaizduotas diktatūrinis re
žimas, kontroliavęs kiekvieną 
savo krašto ' gyventojų aki
mirką. Nuo tos kontrolės nie
kas negalėjo pasislėpti. Nu
sižengusieji mintimi, veikla 
ar priešiška diktatūrai idėja 
buvo žiauriai baudžiami. 

Amerikos gyventojai tiek 
brangina savo laisves ir bijo 
bet kokio jų pažeidimo, kad 
net tokiame nekaltame pro
cese, kaip eismo taisyklėms 
nusikaltusių sugavimas apa
ratų pagalba, jiems atrodo, 
kaip vyriausybės pastangos 
kontroliuoti. Imigrantai, ku
riems teko gyventi nacių ar 
komunistų totalitariniame re
žime, žino, kad visiškai su
varžyti žmogaus neįmanoma 
— net kacetuose, kalėjimuose, 
gulaguose jis tam tikra pras
me yra laisvas, jeigu ne kūnu, 
tai bent dvasia. 

Antra vertus, saugodami 
vairuotojų pilietines teises, 
visi protestuotojai turėtų pri
siminti ir teises tų, kurie ne
kaltai nukenčia nuo neatsar
gių, savanaudžių žmonių. 

MEILUTA 
R o m a n o i š t rauka 
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Žmogus iš nuostabos net dar kartą patikrino 
voką — taip, supuvusios Amerikos ženklas, net ir jos 
prikliu kvapu atsiduodąs popierius! 

Meiluta atsišliejo sofoje skaityti. Skaitė i r pats 
matė, kaip virpėjo laiško lapas. Iš pradžių silpniau, 
vėliau stipriau. Skaitė ir sustodavo pagalvoti. Skaitė, 
galvojo. Lyg netikėtų, kas ten parašyta. 

Sūnus gyvenąs su keturiais kitais jaunuoliais, į jį 
panašiais. Čikagoje jų esą nemažai iš Lietuvos prikly
dę. 

Uždirbęs pinigų, todėl Amerikoje ilgėliau liksiąs, 
kad jo kelionė būtų verta. Nežinąs, kiek laiko dabar
tinėje vietoje gyvensiąs, todėl neduodąs adreso. Tė
vams nesą ko rūpintis, nes j is dažnėliau parašinėsiąs. 

— Negerai' — sumurmėjo Meiluta. — Jei kokia ne
laime atsitiktų, kaip tada pranešt i? 

Darbų esą visokiausių — taip rašė Gintaras — iš 
vieno eik į kitą, jei kas sename nepatikę. 

— Nedarbas su badu, akip anksčiau laikraščiai 
rašydavo, jau bus, matyt, išnykęs, — neprotingai pa
galvojo Meiluta, bet tuojau susigriebė: — Neleidžia ki
taip rašyti' Štai kas! Vis gerai ir gerai... O kokie tie jo 
darbai, už kuriuos pinigus moka? 

Meiluta skubėjo toliau skaityti, o laiškas jo ran
kose virpėjo smarkiau ir smarkiau. Taigi — vaikinas 
pradžioje kelis kartus stovėjęs vyriškų rūbų parduo

tuvės lange tik apatiniais aprėdytas. Tame lange 
stovėjęs ir labai gražiuose rūbuose, bet reikėję beveik 
nejudėti, todėl buvę sunku. 

— Beprotybė! — šūktelėjo Meiluta. — Parduotuvės 
lange pusnuogiam stovėti... — akyse pradėjo suktis 
spalvoti ratai, ir jis turėjo palūkuriuoti, kol jie aprims. 
O sūnus rašė, kad vėliau rinkęs popiergalius ežero 
paplūdymy gražiomis dienomis. Kai oras atvėsęs, bai
gęsis jo uždarbis. Dabar įsitaisęs laidotuvių įstaigoje. 
Lengva. Karstus laiptais į bažnyčias įkelti, juos ka
pinėse iki duobių panėšėti, gėlių puokštes išdėlioti... 

Meilutai sukriko kvėpavimas. Plaučiai ištuštėjo, o 
kai bandė įtraukti oro, jo nepakako krūtinei pripildyti. 
Kažkas lyg užkišo stemplę, lyg tankus koštuvas įsi
terpė kakle. 

— Ar dėl šitokios vaiko laimės gyvenimą paauko
jau socializmui? Kad savam krašte sūnui nebūtų vie
tos... Kad spraustųsi svetur į vargą ir gėdą... Komuniz
mas blogas? Kiekvienas turėjo užsiėmimą ir duonos 
riekutę rankose. Kiekvienas. Nereikėjo spardytis, bur
noti... Maištai trukdė teisybę įvesti... Kai yra priešų, 
būtinai reikia ieškoti draugų... Tada draugams yra ge
riau, o nedraugams blogiau.. Draugystė naikina 
žmonėse teisybę ir lygybę... 

Greitai ir Meilutienė sugrįžo. Sugrįžusi nustebo: 
ant sofos atsišliejęs sėdėjo vyras, o prie jo glaudėsi 
įmigusi dukraitė. 

— Tai bent suradai tvarką' — šūktelėjo. — Mer
gaitę reikėjo lovoje paguldyti! Aptingai, tėvai! Viską 
man palieki, o pats net piršto nenori pajudinti. 

Mergaitė pabudo. Meiluta sėdėjo nepajudėjęs ir 
žmona tik dabar suprato nelaimę. (Pabaiga) Nuotr Viktoro Kapočiau*. 
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KAUNO KARO ISTORIJOS 
KLUBAS 

Vyksta didele šventė. I 
miesto ar miestelio aikštę po 
pamaldų renkasi pasipuošę 
miestelėnai ir aplinkinių kai
mų gyventojai. Aikštės vidu
ryje patraukia akį neįprastas 
dalykas — ant raudonų lafetų 
stovi senoviniai pabūklai, ša
lia rikiuojasi tamsiai žaliomis 
uniformomis su juodais pa
puošimais ir auksinėmis sago
mis pasidabinę kariškiai. Juo
dos kepures puoštos juodais ir 
baltais sultonais. Gal pran
cūzai? — kraipo ūsą seniokas. 
Mūsėt ulonai, pritaria mote
riškė. 

Švente įsibėgėja. Patrankos 
saliutuoja, priversdamas krūp
telėti ar užsikimšti ausis. 
Smagumas, ypač vaikams. 
Pristatomi „žalieji" — Karo is
torijos klubas iš Kauno. Vadai 
— didysis etmonas Arvydas 
Pociūnas, lauko etmonas — 
Jonas Vaičenonis. Tai — Lie
tuvos didžiosios kunigaikš
tystės artileristai iš generolo 
Tado Kosciuškos laikų. Taigi, 
porą šimtmečių atgal istorijos 
ratu... 

Leiskite plačiau pristatyti, 
artimiau susipažinti su mūsų 
klubo veikla. Lietuvoje jis 
tampa vis labiau žinomas. Ir 
ne tik Lietuvoje: tapome Euro
pos karo istorijos rekonstruk
cijos asociacijos nariais, palai
kome ryšius su Latvijos, 
Ukrainos, Rusijos, Prancūzijos 
karo istorijos klubais. 

Tokių karo istorijos klubų 
yra daug Europoje. Jie vienija 
daugybę entuziastų, kurie 
savo veiklai pasirenka kurią 
nors epochą nuo Romos le
gionų iki XX a. karų. 

Mūsiškis karo istorijos klu
bas įsikūrė 1989 m. Kaune, 
prie Vytauto didžiojo karo mu
ziejaus. Jo kūrėjai — Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus kary
bos istorijos (1795-1940) sky
riaus vedėjas Arvydas Po
ciūnas, to paties muziejaus 
ginklų fondo sektoriaus ve

dėjas Jonas Vaičenonis. Iš 
pradžių klubo tikslas buvo 
padėti atkurti Lietuvos ka
riuomenę. Domėtasi jos 
struktūra, tradicijomis, kitais 
kariniais istoriniais klausi
mais. 

1990-aisiais, atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, klubas 
iširo, nes dalis narių perėjo 
tarnauti į karines struktūras, 
dabar jie užima aukštas parei
gas. Beje, dar 1992 m. klubas 
organizavo pirmąjį istorinį 
klubų pasirodymą Kaune, 
skirtą 1812 m. įvykiams pa
minėti. Buvo organizuotas 
persikėlimas su valtimis per 
Nemuną, klubo dėka buvo ati
dengta nauja atmintinė lenta 
(pirmoji sunaikinta sovietų 
okupacijos laikais), skirta 
Prancūzijos imperatoriaus Na
poleono buvimui Kaune, Kar
melitų vienuolyne. Vėliau, dėl 
anksčiau minėtų priežasčių 
klubas savo veiklą sustabdė. 

Klubas vėl atkurtas 1994 m. 
Dabar jo veikla atgijo, įgavo 
kitą formą. Pasirinkome XVIII 
a. Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės kariuomenės arti
leristų bateriją. Tai lėmė turi
ma to meto istorinė medžiaga, 
autentiško pabūklo dalis. 

Dabar klubas vienija per 30 
narių, nuo 18 iki 50 metų. 
Mūsų artileristai-muziejinūv 
kai, Lietuvos kariuomenės ka
rininkai, Šaulių sąjungos na
riai, studentai, moksleiviai. 
Klube turime savo LDK ka
riuomenės laipsnius, 5 žmonių 
štabą. Garbingai saugome 
tamsiai raudoną klubo vėliavą 
su Vyčių vienoje ir artilerijos 
pabūklu kitoje pusėje. Visus 
vėliavos aprašymus ir pa
vyzdžius gavome iš Sankt Pe
terburgo Ermitažo archyvinių 
leidinių. 

14 artileristų turi auten
tišką 1792 m. LDK artilerijos 
pavyzdžio uniformą (unifor
mos švarką aptikome Var
šuvos karo muziejuje). Dėkin-

LIETUVOJE PRISIMINTA POETĖ 
GRAŽINA TULAUSKAITĖ 

gi žmonėms padėjusiems įsi
gyti naujai siūtas uniformas: 
medžiagą dovanojo įmonė 
„Kauno audiniai", siuvo darbš
čios rankos Vilniuje — Operos 
ir baleto teatro rūbų siuvyk
loje. Tokia uniforma kainuoja 
apie 1500 litų. 

Savo arsenale turime 3 pa
trankas, taip pat kardus, te-
sakus, pistoletus ir šautuvus 
(visi yra kopijos, įsigytos Len
kijoje). Viena patranka origi
nali, pabūklo vamzdis paga
mintas 1746 m., sveria 1,2 t, 
pėsčiosios artilerijos ir 2 ma
žesnės, XVIII a. pab. -s- XDC a. 
pr. kopijos (pagamintos Uk
mergėje). Jomis šaudome lai
kydamiesi tradicinės patran
kų užtaisymo technologijos 
(pabūklo Vamzdžio išvalymas, 
užtaiso įdėjimas, primušimas, 
pradūrimas, parako užpyli
mas, padegimas), nes norime 
parodyti žiūrovams visą XVIII 
a. pab. artileristo darbą. Patys 
gaminamės užtaisus, vadina
mus tuščiaisiais kartūzais: 
200 gr parako ir 40 gr smulkių 
medžio pjuvenų didžiajai pa
trankai ir apie 100 gr — 
mažosioms. Visi klubo nariai 
moka atlikti visas to laikmečio 

7-al^ino muSio inscenizacija — kryžiuočiai pasiduoda lietuviams 

Deltuvos mū*io inscenizacija 

Saliutas iš senovinės patrankos. 

šaudymo operacijas. 
Jau galime atversti storoką 

klubo veiklos metraštį su dau
gybe nuotraukų. Dalyvauta 
daugelyje valstybės švenčių, 
minėjimų, kariuomenės šven
tėse ir renginiuose, miestų ju
biliejuose, atlaiduose. Visiems 
organizuotiems kariniams — 
istoriniams renginiams, mū
šiams klubas parengė savo 
scenarijus. 

Būna ir rimtesnių dalykų — 
kartais vyrai stoja į „mūšį". 

Taip 1996-aisiais metais 
Kaune, prie senosios pilies 
griuvėsių „virė" Žalgirio mū
šis, paminėtos 586-osios šios 
garbingos pergalės metinės. 

1997 m. birželio 20 d. 
Kaune, ties Jiesios piliakalniu 
buvo kertamas Nemunas. 
Taip pažymėtos 1812 m. 
birželio 24-ąją Napoleono ka
riuomenės, kurios gretose ko
vėsi ir nemažai lietuvių, kė-
limasis per Nemuną, Pran
cūzijos-Rusijos karo pradžioje. 
Per pontoninį tiltą, minint 
185-ąsias šių įvykių metines, 
drauge su lietuviais artileris
tais žygiavo pėstininkai iš 
Latvijos, kavalerija iš Rusijos. 
Tūkstančiai žiūrovų abiejose 
Nemuno pakrantėse galėjo 
stebėti šį spalvingą renginį. 
Vėliau eisena patraukė per 
visą miestą iki senosios 
rotušės, kur buvome priimti 
miesto ceremonmeisterio K. 
Ignatavičiaus, rotušės balto
joje salėje. 

Tie patys karo istorįjos klu
bai rytojaus dieną Kauno San
takoje inscenizavo Deltuvos 
mūšį. Šiame mūšyje 1812 m. 
susikovė prancūzų II pėstinin
kų korpuso, vadovaujami 
maršalo M. Udino, ir rusų 
gen. leitenanto L. Virgen-
šteino pajėgos. Tūkstančiai 
žiūrovų galėjo pajusti XTX a. 
pr. kautynių imitacijos atmos
ferą. 

Praėjusių metų rudenį, t.y. 
rugsėjo pradžioje, teko dar di
desnis išbandymas. Lietuvos 
artileristai, su nuotykiais kir
tę Latvijos ir Rusijos valsty
bines sienas, su patrankomis 
atsidūrė... prie Maskvos. Daly
vavome Borodino „mūšyje", 
kur buvo minimos 185-osios 
Borodino kautynių metinės ir 
Maskvos 850-mečio jubiliejus. 
Lietuviai buvo paskirti į Na
poleono armiją. Kautynėse 
dalyvavo apie 1000 „kariau
tojų" , 250 žirgų, 8 artilerijos 
pabūklai, o stebėtojų buvo 
apie 50 tūkstančių žmonių. 

Iškilmėse dalyvavo Prancū
zijos karo atašė Rusįjoje pava
duotojas, generolas ir Europos 
karo istorijos klubų asociacijos 
prezidentas. Iškilmingai buvo 
pristatyta, kad Prancūzijos 
pusėje kausis LDK artilerijos 
baterija. Nors tai tik teatrali
zuotas pasirodymas su dau
gybe pirotechnikos efektų, 
kurtinančiu patrankų gaude
siu, kardų žvangėjimu ir žirgų 
žvengimu, kanopų bildesiu, 
nesunku pajusti tikrą mūšio 

skonį, protėvių patirtą kauty
nių nuotaiką. Juk tai buvo 
vienas pirmųjų toks žiaurus 
žmonių naikinimas pasaulyje, 
nusinešęs 78 tūkstančius gy
vybių. O mūsų tėvynainių 
buvo abiejose armijose. Vė
liau Borodino lauke aplan
kėme kautynių šimtmečiui 
pažymėti lietuvių pulkams 
pastatytus paminklus. Sura
dome obeliskus su iškaltais 
Vyčių, Šv. Jurgiu. Nulenkėme 
galvas prieš žuvusius mūsų 
tautiečius. 

Borodino kautynių klubo 
didžiajam etmonui A. Pociūnui 
buvo suteiktas garbingas Eu
ropos karo istorijos klubų aso
ciacijos leitenanto laips
nis, puikiai įvertintas ir viešai 
pagirtas klubo pasirodymas. 

Stovykloje, kur gyvenome 
lauko sąlygomis, vakarais prie 
laužo ukrainiečiams, rusams, 
vokiečiams, latviams ilgai 
teko pasakoti savo krašto isto
riją, apie savo tėvynę. Kokia 
tai puiki istorijos pamoka! 
Kaip norėtume daugiau tokių 
susitikimų, nuvykti į tų kau
tynių inscenizacijas, kur kaž
kada dalyvavo ir žuvo mūsų 
protėviai. Mūsų laukia Leipci
gas, Korsika, Vaterlo... " Ir 
žinoma, daug vietų Lietuvoje, 
kur norime aplankyti, sutvar
kyti mūšių vietas, pastatyti 
atminimo ženklus. 

Artimiausiu metu, šių metų 
rugpjūčio 16 d. klubo iniciaty
va, kartu su Deltuvos seniūnu 
S. Stimburiu, ruošiamės ati
dengti paminklini akmenį 
1812 m. Deltuvos kautynių 
lauke, organizuoti inicijuotas 
to laikmečio mūšio akimirkas. 
Taip pat ruošiamės sutvarky
ti, atidengti paminklinę lentą 
senojoje Deltuvos klebonijoje, 
kur 1919 m. kovo 28 d. įvyko 
Lietuvos kariuomenės pirma
sis artilerijos pabūklo šūvis, 
kuris pataikė tiesiai į kleboni
joje buvusį bolševikų štabą. 
Įvyks ir kiti renginiai. 

Iš daugybės renginių norė
tųsi išskirti mums suteiktą 
didelę garbę saliutuoti patran
kos šūviais 1997 m. vasarą 
Vilniuje per Lietuvos Res
publikos prezidentūros atida
rymą. Ir visai neseniai, 1998 
m. vasario 26 d. pagerbėme 
naująjį Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų jo 
inauguracijos metu. Patran
kos šūviais pagerbėme prezi
dentą viešnagės Kaune metu 
kovo 7 d. Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje. Ti
kimės, kad gerbiamam Prezi
dentui mūsų klubo pasirody
mas patiko. 

Klubo nariams netrūksta 
entuziazmo, noro veikti. Daug 
dėmesio skiriame Lietuvos ka
riniams istoriniams tyrimams, 
nes uniformų, ginkluotės, mū
šio eigos rekonstravimas rei
kalauja gero karo istorijos 
šaltinių pažinimo. Planuojame 
plėsti klubo veiklą. Šalia Lie
tuvos turėtų išsirikiuoti arti
leristų, jos pėstininkų, galbūt. 

„Kam teko aukšta garbė 
būti poetu, tas niekad nevirs 
žemės dulke",— toks užrašas 
Lekėčių (Šakių rajonas) vie
tovės Kultūros namuose pasi
tiko žymios poetės Gražinos 
Tulauskaitės prisiminimo da
lyvius birželio mėn. 20 d. po
pietę. 

Šis minėjimas buvo sureng
tas jos gimtinėje, pažymint 
poetės 90-jį gimtadienį, kuris 
yra šią vasarą, liepos 20 d. 

Po šv. Mišių už Gražinos 
sielą vietinėje medinėje baž
nyčioje, nemažas klausytojų 
būrys klausėsi minėjimo pro
gramą Kultūros namų salėje. 
Čia pagrindinę paskaitą apie 
poetę ir jos kūrybinį kelią, iš 
Lietuvos vedusią ją į Austriją, 
Vokietiją ir JAV, skaitė Kau
no Maironio literatūros muzie
jaus darbuotoja Virginija Pap
lauskienė. Ši veikli Kauno li
teratūrinio gyvenimo narė ne
seniai buvo grįžusi iš savo stu
dijinės kelionės po Ameriką, 
kur ji rinko apie poetę me
džiagą Čikagos Putnamo bei 
kituose lietuvių archyvuose. 

nėjimo metu Lietuvoje viešė
jęs žurnalistas Eduardas Šu-
laitis. 

Vilniaus menininkų rūmų 
direktorė Aldona Daučiū-
nienė perskaitė Gražinos Tu
lauskaitės poezijos pavyzdžių 
iš jos pasirodžiusių knygų. 
Prisiminimais apie Lekė
čiuose gimusią poetę pasidali
no jos giminaičiai: Regina 
Staugaitytė- Sapetkienė ir Da
rius Staugaitis, kurie savo 
garsiąją giminaitę daugumoje 
prisimena tik iš kitų pasako
jimų. 

Regina Staugaitytė-Sapetkienė. 

V. Paplauskienė apie Gra
žiną Tulauskaitę rengia pla
tesnę studiją, kurią žada pa
siūlyti „Literatūros ir Meno" 
savaitraščiui bei „Draugo" 
dienraščio kultūriniam prie
dui. 

Apie šią, savo senatvės die
nas J. Matulaičio senelių prie
glaudoje Putname praleidusią 
ir ten 1990 m. balandžio 8 d. 
savo gyvenimo kelią užbaigu
sią, poetę daugiau žinių pa
teikė jos ilgametis kaimynas 
Cicero lietuvių telkinyje, mi-

Zanavykų bendrijos Vilniuje 
pirm. Albinas Vaičiūnas. 

Šios prisiminimų popietės 
metu taip pat kalbėjo iš Klai
pėdos atvykęs žurnalistas 
Bernardas Aleknavičius, Vil
niaus zanavykų bendrijos pir
mininkas Albinas Vaičiūnas ir 
kiti. 

Minėjimo pradžioje Lekėčių 
vidurinės mokyklos mokiniai 
uždegė žvakę prie poetės por
treto ir jos poezijos knygos, de
klamavo jos poezijos posmus, 
o meninėje dalyje pasirodė ir 
su gražiai dainuotomis daino
mis. Taip pat programoje 
skambių dainų užtraukė ir 
Lekėčių kultūras namų-«ho-
ras. 

Iš Čikagos atvykusiems ke
liems Gražinos Tulauskaitės 
artimiems pažįstamiems buvo 
ypatingai įdomu stebėti šią, 
Lekėčių mokytojų bei seniūno 
suruoštą, poetės prisiminimo 
popietę, kuri įrodė, kad poetė 
nėra pamiršta jos gimtinės 
žmonių. 

Ed. Šulaitis 

Poete Gražina Tulauskaitę 

ir kavalerijos daliniai. Kad 
renginiai džiugintų akis ir 
širdis, negailime laisvo laiko 
valandų, savo kuklaus pinigi
nio indėlio. Labai dėkingi mus 
suprantantiems ir paremian-
tiems. Klubas gyvuoja tam, 
kad ugdytume ir išsaugotume 
Lietuvos kariuomenės tradici
jas, susidomėjimą ir meilę Lie
tuvos istorijai, jos karybos is
torijai, patys patirtume ir 
kitiems padėtume pajusti pra

ėjusių šimtmečių nuotaikas, 
dvasią, net epochos kvapą... 

Lietuva turi kuo didžiuotis 
karybos istorijoje. Kartu at
verskime praėjusių šimtmečių 
puslapius ir padėkime jiems 
atgyti. Labiausiai tai reikalin
ga Lietuvos vaikams ir jauni
mui, ateities kartoms. 

Vilija Sapjauskienė 
Karo istorijos klubo Štabo 

adjutantas stikjunkeris 



MŪSŲ ŠEIMOSE 
NAUJAS GYDYTOJAS 

„Mokslas kar tus , bet jo vai- Izokaičių šeima persikėlė 
šiai saldus", — sako lietu
viškas priežodis. Tai labiau
siai suprato Antrojo pasau
linio karo metu nuo vel 
artėjančios bolševikų bangos 
iš savo gimtojo krašto į Vaka
rus pasitraukę lietuviai. Ka
rui pasibaigus, jie pasklido po 
įvairias pasaulio šalis. Vie
tinės kalbos nemokėdami, 
dažnu atveju ir del savo jau 
pažengusio amžiaus, negalėjo 
pasirinkti geresnio darbo. 
Dirbo kur papuolė. Būdami 
sąžiningi, tie naujieji ateiviai 
netrukus įgijo savo darbdavių 
pasitikėjimą ir buvo jų verti
nami. Tad po kelerių metų 
tie, kaip D.P. (dypukais' atvy
kę eiliniai darbininkai, jau 
neblogai įsikūrė. 

Jų vaikai, matydami ir su
prasdami savo tėvų sunkią 
dalią, prieme jų patarimus 
nesitenkinti vien pagrindiniu 
mokslu, vien vidurinės mo
kyklos (High School) baigimu. 
Tad šiandien veik kiekvienoje 
buvusių „dypukų" lietuvių 
šeimoje rasime sūnų ar dukrą 
su aukštuoju mokslu, tapu
sius gerais profesionalais savo 
pasirinktoje srityje. Vienas 
tokių jaunų lietuvių yra dr. 
Antanas V. Izokaitis, kuris 
šiuo metu rezidento stažuotę 
atlieka Inghąm Regionai Me-
dical Center Michigano sos
tinėje Lansinge. 

Antanas gimė 1966 m. 
Čikagoje Vinco ir Elytės 
Venckutės Izokaičių šeimoje. 
Būdamas vos 4 metukų jis 
pradėjo lankyti lietuvišką 
Montessori mokyklėlę. Po to 
lietuvių Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos mokyklą Mar-
ąuette Parke Čia seselės kazi-
mreffetės varkus mokė ne tik 
pagal amerikietišką mokyklos 
programą, bet ir lietuviškai; 
įskaitiant tikybą ir paruošė 
vaikus prie pirmos šv. komu-
nijos. Čia Antanas, vėliau ir jo 
jaunesnysi brolis Juozas, iš
moko ir i-amėgo lietuviškas 
dainas ir tautinius šokius. 
Grojo trumpete mokyklos or
kestre. Kadangi Antano moti
na Elytė Venckutė nuo pat 
savo jaunystės buvo skaute, 
tai nestebėtina, kad ir jos 
sūnūs netrukus tapo „Litua-
nicos"" tunto skautais . 

Dažnus savaitgalius praleis
davo skautų sueigose Jauni
mo centre. Ten kasmet daly
vaudavo Kaziuko mugėje, o 
vasaros metu dalyvaudavo 
Čikagos skautų Rako stovyk
loje, Michigano šiaurinėje da
lyje. 

Bėgo metai, keitėsi laikai. 
Tėvas Vincas Izokaitis. pra
dėjęs braižytoju vienoje di
delėje Čikagos architektūros 
bendrovėje fFugarth, Orth & 
Associates), per 20 metų pa
siekė elektros inžinieriaus 
(Chief Designer) postą. Tos 
kompanijos savininkui mirus. 

iš 
Čikagos į Holland, Michigan. 
Nebe lietuviška aplinka. No
rėdami savo vaikus išlaikyti 
lietuviais, Izokaičiai tėvai 
juos kiekvieną savaitgalį vež
davo į Grand Rapids. Ten tuo • 
laiku dar veikė lituanistinė 
mokyklėlė. Jai vadovavo pasi
šventę mokytojai Pranas Tu-
rūta ir Vytautas Jonaitis. Bai
gus Grand Rapids lituanistinę 
mokyklą, Antanas lituanisti
nes pamokas tęsė kores
pondencijos būdu. Gimnazijos 
kurso pamokas jis gaudavo iš 
Clevelando, Ohio gyvenančios 
mokytojos Bučmienės. Gyven
ant Holland, MI, Antanas 
lankė West Ottawa High 
School. „Who is Who among 
American Highschool Stu-
dents" 1982/83 m. laidoje 
pažymėta, kad Antanas Izo
kaitis dalyvavo: tarptautinia
me prancūzų ir šokių klu
buose, žaidžia europietiška 
..Soecer" futbolą ir mėgsta bu
riuoti. Kasmet dalyvavo Hol
land mieste vykstančiame tul
pių festivalyje, grodamas savo 
mokyklos orkestre didele 
tūba. Skaidrų ir linksmą Izo
kaičių šeimos gyvenimą ne
tikėtai apgaubė mirties 
šešėlis. 1984 m. balandžio 13 
d. (penktadienį) Antanas su 
savo mokyklos orkestru buvo 
išvykęs į Čikagą, kur dalyva
vo simfoniniame koncerte. 
Kitą rytą sugrįžęs į Holland 
sužinojo, kad jo tėvas staiga 
mirė. Penktadienio vakare 
sportuodamas gimnastikos sa
lėje su savo jaunesniu sūnum 
Juozu, krito nuo širdies 
smūgio. 

Po netikėtos vyro mirties 
našlė likusi Elytė Izokaitienė 
su sūnumis persikėlė į Sauga-
tucko miestelį. Antanas, vos 
baigęs High School, įstojo į 
Holland Hope College, bet 
netrukus perėjo į Kalamazoo 
Western Michigan universi
tetą. Čia bestudijuojant buvo 
užverbuotas į JAV aviaciją 
(US Air Force) suviliotas pa
žado, kad galės nemokamai 
tęsti studijas bet kokiame uni
versitete. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai galės daryti tik po ke
turių metų. Nors aviacijoje 
Antanui sekėsi, buvo kvie
čiamas pasirinkti karininko 
karjerą, Antano tas neviliojo. 
Tuo labiau, kad jau buvo ve
dęs savo prancūzų klasės 
draugę Nataliją. 

Atlikęs karo tarnybą, kurią 
baigė aviacijos bazėje Bangor, 
Maine valstijoje Antanas su 
žmona grįžo į Michiganą. 
Michigan State universitetas 
1993 m. suteikė jam psicholo
gijos bakalaurą, B.S. 

Iš dalies dėl savo tėvo anksty
vos mirties, Antanas užsi
brėžė tikslą padėti žmonėms 
išvengti ligų, o susirgus — 
juos gydyti. Tad po vasaros 
atostogų Antanas 1994 m. 
įstojo į College of Osteopathic 
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• J O i N I N Ė S Ž A L P I Ų S O D Y B O J E 

Katarinos Marijos Majauskaites krikštynos birželio 21 d Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Le-
mont, IL. Kairėje: tėvai Daiva ir Paulius; krikšto tėvai — Gintaras Vaišnys ir Lina Grigaityte, laikanti naujagi
mę Katariną. Krikšto apeigas atlieka kun. Antanas Sauiaitis, SJ. 

DR. JONAS 
ADOMAVIČIUS — 

BALZEKO MUZIEJAUS 
AMŽINASIS GARBĖS 

NARYS 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus direktorių taryba 
išrinko čikagiškį dr. Joną Ado
mavičių muziejaus amžinuoju 
garbės nariu. Šis titulas dr. J. 
Adomavičiui buvo suteiktas už 

Dr. Jonas Adomavičius yra 
ALVUDO — Amerikos lietu
vių vaikų ugdymo draugijos — 
steigėjas ir prezidentas. Ši 
draugija užsiima įvairia pa
galbos ir šalpos veikla ir yra 
daugelio garbaus amžiaus 
Amerikos lietuvių namai. 

Dr. Jonas Adomavičius gimė 
Žustautų kaime, netoli Kė
dainių. 1951 m. jis atvyko į 
Ameriką kaip JDP" ir apsigy-

humanitarinę pagalbą Lietu- veno Čikagoje. Čia jis iki šiol 
vos žmonėms bei indėlį į lietu- dirba gydytoju Cook Coūnty 
viškų organizacijų veiklą 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. 

Dr. Jonas Adomavičius. 

Medicine prie Michigan State 
universiteto, East Lansing 
Mi. 

1998 m. gegužės 7 d. MSU 
auditoriją pripildė paskviestieji 
absolventų tėvai, giminės įr 
draugai išklausyti studijas 
baigusiųjų iškilmingus pasi
žadėjimus (The Osteopathis 
Oath) ir dalyvauti O.D. dakta
ro diplomo įteikimo iškilmėse. 
Tarp jų buvo ir Antano moti
na, žmona Natalija, brolis 
Juozas, seneliai „Oma ir Opa" 
ir keli draugai. 

Sveikindami dr. Antaną Izo-
kaitį, per ištvermę ir pasiau
kojimą, pasiekusį užsibrėžtą 
tikslą linkime jam sveikatos ir 
Dievo palaimos sėkmingai 
ateičiai. L. Venckus 

Michigan State imu 
Ikonas Venckus 

•r -itete ix. itiĮilnimj įteikimo iškilmių, dr laipsni įgijusi Antaną Izokaitj sveikina jo senelis 

ligoninėje. 
Dr. J. Adomavičiaus pata

rimų sveikatos klausimais 
dažnai galime rasti lietuviš
koje spaudoje ar išgirsti per 
lietuviškas radijo valandėles. 
Taip pat dr. J. Adomavičius 
yra aistringas meno kolekcio
nierius bei rėmėjas. Pereitais 
metais dalį savosios lietuvių 
dailininkų kūrinių kolekcijos 
jis padovanojo Balzeko muzie
jui. Šioje kolekcijoje rasime ir 
tokių gerai žinomų meninin
kų, kaip Sližys, Radavičiūtė, 
Jonkaitytė, tapybos ir grafikos 
darbų. Pabaigus dovanotos ko
lekcijos įvertinimą bei šiokį 
tokį restauravimą, ji bus 
iškabinta muziejuje ir džiu
gins jo lankytojus. 

Įvertinant dr. J . Adoma
vičiaus nuolatinę paramą ir 
pasišventimą lietuviškai kul
tūrai , jo atminimui muziejaus 
Amžinųjų narių lentoje jam 
bus skirta auksinė plyta. 

Karilė Vaitkutė 

LORA KRUMPLYTĖ 
TAIKOS KORPUSE 

Lora Krumplytė, 1997 m. 
gegužės mėn. Illinois universi
tete įsigijusi anglų ir vokiečių 
kalbų mokytojos diplomą, 
praėjusią vasarą dėstė vo
kiečių kalbą specialioje kalbų 
stovykloje, Wisconsin valsti
joje. 1997/98 mokslo metais 
mokytojavo Lyons Tovvnship, 
IL, vidurinėje mokykloje, o jau 
š.m. birželio 4 d. su JAV Tai
kos korpusu išvyko dirbti Lie
tuvos mokyklose. 

Vasarą, kai kiti lietuvių kal
bos nemokantieji korpuso na
riai mokosi lietuvių kalbos 
kursuose, Lora jau dirba Aly
taus miesto našlaityne. Ji gy
venimu Lietuvoje ir Lietuvos 
žmonėmis labai patenkinta, o 
ypač džiaugiasi darbu su 
našlaitėliais. Vaikučiai labai 
mieli, nuoširdūs ir draugiški. 

Ji juos visus labai pamilo. Kor
pusas savo darbuotojų vienoje 
vietoje ilgai nelaiko, tai ir 
Lora, naujiems mokslo metams 
prasidėjus, vyks į naują 
paskyrimo vietą — devynklasę 
mokyklą netoli Mažeikių 
miesto 

Lora visiems savo draugams 
ir pažįstamiems Čikagoje bei 
Dainavoje stovyklaujantiems 
ateitininkams siunčia geriau
sius linkėjimus. 

Lorai linkime geriausios 
sėkmės dirbant Lietuvos mo
kyklose. 

IR 

KALBOS 
VARTOTOJUS 

KLAIDINANTI KNYGA 

Nusprendusiems kitus mo
kyti taisyklingai kalbėti ir 
rašyti, pirmiausia patiems 
reikėtų tų dalykų pasimokyti, 
įsitikinęs Kalbos inspekcijos 
viršininkas Donatas Smalins-
kas. Nepaisantiems šios pa
prastos tiesos, gali atsitikti 
taip, kaip atsitiko „Smaltijos" 
leidyklos vyriausiajam redak
toriui Aivarui Kirejevui. J am 
pagal atit inkamą Administra
cinių teisės pažeidimų kodek
so straipsnį Kalbos inspekcija 
paskyrė 1,000 litų baudą. Taip 
„įvertinta" šios leidyklos 2,000 
egzempliorių t iražu išleista 
Jono Kalinausko knyga „Kal
bėkime ir rašykime taisyklin
gai". Leidinyje, kuris turėtų 
mokyti taisyklingos kalbos, 
pasak D. Smalinsko, yra ra
šybos, korektūros ir kitokių 
klaidų. 

Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija leidyklos „Rotas" pra
šymu prieš penkis mėnesius 
atliko šios knygos rankraščio 
ekspertizę. Buvo nurodyta, 
kad spaudai parengtoje kny
goje trūksta deramos duo
menų atrankos, nusižengiama 
įprastai taisymų pateikimo 
metodikai, esame vienas ki
tam prieštaraujančių teiginių, 
neapsižiūrėjimą. Suvienodinti 
nelygiaverčiai kalbos reiški
niai — greta neabejotinų ir 
griežtai taisytinų kalbos klai
dų yra patekę ir toleruotinų ar 
tik tam t ikrame kalbos kon
tekste nepageidautinų kalbos 
dalykų. Tokie primityviai pa
teikti taisymai be paaiški
nimų gali kelti tik painiavą. 

Deja, į Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos ekspertų pa
stabas iš esmės neatsižvelgta. 
Į „Smaltijos" leidyklą patekęs 
rankrašt is tapo knyga, klaidi
nančia kalbos vartotojus, — 
apgailestauja Kalbos inspekci
jos viršininkas Donatas Sma-
linskas. (Elta) 

• Ko nepasakei, to nereiks 
išaiškinti. Anonimas 

Šiltą birželio 20-tos d. va
karą būrys lietuvių susirinko 
švęsti Joninių šventės Luanos 
ir Viliaus Žalpių sodyboje. Va
ka ras prasidėjo visų supa
žindinimu su Kupala. kad 
senų senovėje lietuviai Joni
nių šventę vadino Kupala, o 
archaiška deivė Kupole susie
ta su augmenijos suklestėjimu 
ir vegetacijos jėgų suaktyvė
j imu. Vėliau moterys ir mer
gytės kupoliavo po Žalpių 
žolynus bei gėlynus. O prisi
skynusios kupolių. pyne vai
nikus. Tuo tarpu vyrai api
pynė ilgą kartį — Kupole 
žolynais, kurią pastatė prie 
įėjimo į daržą; nors ten javų ir 
nevešime, bet daržoves tai 
t ikrai nešime. Tada du) Į 
žolynų nuo KJupoiėS nuėmę, 
sudėsim su paruoštomis dar
žovėmis žiemai, kad jų pelės 
nesuėstų, kaip darydavo mūsų 
proproproseneliai. Po Kupolės 
iškėlimo ėjome prie kluono ir, 
skambindami varpeliu, varė
me iš ten visas raganas bei 
a i tvarus . O tie, kurie nenorėjo 
išeiti gražiuoju, vėliau, len
dant iš kluono lauk. bus su
spaust i tarp klumpių, kurias 
mes pakabinome ant vinies 
virš kluono durų! Tuos darbus 

atlikę, patraukėme prie di
džiulio laužo; visi susiėmę už 
rankų ėjome ratu ir kartojome 
seną mitinę apeiginę giesmę: 
„Ein Saulele aplinkui dangų, / 
Oi Kupolą, Kupolėli, / Aplin
kui dangų Mėnulio kelti, (Oi 
Kupolą. Kupolėli, / Kelkis, 
Mėnuli, kelkis, šviesusis, /Oi 
Kupolą, Kupolėli. /... O Ra
sytės bei Saulės patekėjimo 
nesulaukę, anksčiau po žolę 
išsivoliojome, kad būtume 
sveiki ir nesirgtumem visus 
metus — iki kitos Kupoles 
šventės! Vaikai dar ir per 
laužą pašokinėjo. O prie jų 
prisidėjo ir viena j auna pora 
— Ada ir Darius Liseckai, tik 
ką persikėlę gyventi čia iš 
saulėtosios Kalifornijos — ma
tyt jie laukia ypatingų norų 
išsipildymo! Gražiai atšven-
tėm Kupolės šventę. O svar
biausia, kad mūsų vaikučiai 
viską matė, dalyvavo ir iš
gyveno. Ne veltui ruoštasi, lai
kas aukotas, jei vaikas ateina 
ir susidomėjęs klausia: „Ma
myte, o kodėl reikia ant žolės 
voliotis?", „Ar jau nebėra ra
ganų mūsų kluone9*' arba „Ar 
berniukai irgi gali vainikus 
ant galvyčių nešioti?" 

L u a n a Ža lp ienė 

Stebuklingąjį paparčio žiedą Joninių vakare Žalpių sodyboje, Oregone, 
surast pasiryžusi Eglute /.alpytė. 

Jonines švenčiant Žalpių sodyboje. Oregone, gelių vainikais pasi
puošusios Egle Žalpyte. Evelina Lapinskaite ir Kristina Lapinskaitė. 

Lora Krumplytė. JAV* Taikos korpuso nare. šia vasara pr įleidžia dirbdama su našlaičiai;: Alytuje Nuotraukoje 
— mažamečių našlaičių būrelyje, paskutinėje eilėje antra iš kaires šypsosi vaikučius pamilusi iu mokvtoja I.ora 

M * * M 
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Iš partizanų istorijų (44) 

JIS IŠPILDĖ SAVO PRIESAIKĄ 
HENRIKAS KUDREIK1S 

1941 metų ankstyvas pa
vasaris. Vilniaus gyventojai 
dar giliai miega, bet mes. 184-
tos šaulių divizijos pionierių 
bataliono naktinio ski žval
gybos būrio vyrai, paliekame 
Tuskulėnų dvarą ir pasilei-
džiame j dar snieguotus pane
riu kalnelius. Jau pradeda 
rodytis ankstyvieji ryto paža
rai. Būrio vadas ir aš atsiski-
riame ir leidžiamės nuo stato-
kos kalvos. Nors ir tamsoje, 
siaubo apimti pamatėme, kad 
smingame tiesiai į slenkan
čių ledų pilną Nerį. Spyrėme 
ski ir griebėme už apšalusio 
sniego. Abu susilaikėme prie 
pat vandens. Kadangi būrys 
buvo kiek atokiau, niekas 
mūsų nebūtų spėjęs išgelbėti. 
Užlipę ant kranto, abu per
sižegnojome. Šereivos žo
džiais: ..Dangus atėjo mums į 
pagalbą". 

Šį sukrečiantį įvykį prisime
nu visuomet, nes tai buvo ma
no pirmas susitikimas su gil
tine iš arti. 

Liktinį puskarininki Juozą 
Šereiva pirmą kartą sutikau 
Radviliškyje, 2-ro inžinerijos 
bataliono mokomojoje kuopoje. 
Jis buvo pionierių kadro pus
karininkis, inteligentas, maty
davau savaitgaliais dėvintį 
skautų uniformą ir dalyvau
jant jų iškylose. Po šio baisaus 
įvykio daugiau jo nesutikau, 
nes buvau iškomandiruotas į 
Varėnos poligono artilerijos 
šaudymo skyrių. 

Pagal partizaną a.a. Vy
tautą Slapšinską, Juozą Šerei-
vą 1941 metais bolševikai su
ėmė ir vežė į Sibirą. Bet bu
vusį karį ne taip lengva su
gauti. Iš vagono jam pasisekė 
pabėgti. Dar vokiečių okupaci
jos metu Šereiva jau dalyvavo 
LLA veikloje. Sugrįžus bolše
vikams, jis buvo LLA įgalio
tinis Radviliškio — Šiaulių apy
linkėse. Atliko daug pavo
jingų, LLA vadovybės paves
tų, uždavinių. Dirbo Radvi
liškio geležinkelio depo dirb
tuvėse. Bet vieną dieną 1945 

metais bolševikams pasisekė 
jį iššifruoti ir 1945 m, žiemą 
suimtą varė į kalėjimą. Pama
tęs progą, Juozas bandė laimę 
— pabėgo. Deja, bolševiko šū
vis nutraukė patrioto gyvybę. 
Lietuvos kariuomenės puskari
ninkis Juozas Šereiva atliko 
savo priesaiką tėvynei. Atsi
gulė į savo mielo Radviliškio 
partizanų kapus. 

* N e m u n a i t i s . Pakiliai Sek
mines gegužės 31 d. šventė 
Nemunaičio parapijiečiai. Per 
šv. Mišias įtaigų pamokslą 
apie Šventąją Dvasią pasakė 
šios parapijos klebonas kun. 
V. Rudzinskas. Parapijiečiai 
buvo paraginti stoti į parapi
joje kuriamus Marijos legioną 
ir Šv. Dvasios broliją, priimti 
dar trys nauji postulantai \ 
Nemunaičio šv. Pranciškaus 
III ordino bendruomenę. 

* Jonava/Jurbarkas /Kė
dainia i . Gegužės 23 d. Jona
voje ir Jurbarke, gegužės 30 d. 
Kėdainiuose vyko jaunimui 
skirti renginiai. Jų metu jau
nuoliai galėjo naujai patirti 
Sutvirtinimo sakramento svar
bą kasdienybėje, buvo akina
mi aktyviau įsitraukti į Baž
nyčios gyvenimą. 

".::•(-•'•.< iy d ;.adct'ji= yv:e~ prie paminklo žuvusiems pasienio pareigūnams 
teritorinės muitinės sienos perėjimo punktas. 

Medininkuose atidarytas Vilniaus 

Nuotr. Eltos 
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS \ NAMUS 

S\V)NČIAME 
MR CA.RGO 

m LAIVU 

Pinigų 
persiuntimas, 
amerikietiški maisto 

i komplektai per 2 sav 

Vtsa mtorm,-y-.|,i siiti * ' . i rr , i t.--lr'r,n,vs 
800-775-7363 • 773-434 7919 
888-615-2148 • 216-481 0011 
914-258-5133 • 813-367 5663 
412-381-6281 • 716-223-2617 

ROŽINIS RADIJO 
BANGOMIS 

WNDZ • AM 750 
SeJtaditniais 9:32 ».r. 

.Kalbėkite rožini kasdieną už taika 
pasaulyje" 

Dievo Motina Marija Faltnuijr 

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario prie Šeimos. 

Marquette Parke arba 
Mt. Greenwood apylinkėje. 

Tel. 773-472-1249. 

Čikagos priemiestyje, Willow 
Springs, savo namuose prižiūriu 
vaikus. 
Užpildome oro vėsintuvus automo

biliuose (recharge air conditioners). 
Tel. 708-839-844,'. 

ntmuocnE 
AĮUIOBMMUUB 

DlC$Lfc> PASIRINKIMAS 
Ž t M M W W W KAINOS 

^ eMotrą^a^ift t th net 
12301 S.NWAve, Suite D 
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630-257-7277 

i M T A 
AMERICAJV jšfB?^ ^BROAD, INC. 
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'VASAKOS KABMOS 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 

$770 
$750 
$750 
$745 
$725 
$620 
$650 

i vieną pusę 
$480 
$485 
$485 
$468 
$468 
$461 
$490 

MAIN OFFICE 
(CLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316 N. MILWAUKEE 
AVE.. CHICAGO. IL 6O630. 

TEL 773-467-0700 

lOOONMn.VVAUKEE 
AVE.. CHICAGO. IL 60618 

TEL 773-489-4999 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237.4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE.. 

CHICAGO.IL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO.IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

5657 S. HARLEM AVE., 
CHICAGO.IL 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MTLWAUKEE 

A V E , NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800 

£3 
Veikia nuo 

J 927 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

pokylių sotis - tinka įvairiom progom 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

Bonieaoctom 

40 iki 60 svečių 

100 iki 135 svečių 

t e l 
a i o t I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

rmialirui 
125 iki 175 svečių 

tltUlUMI 
225 iki 550 svečių 

Naujai atvykusių dantistu dėmesiui! 
Darbui reikalingas dantų gydytojas. 

Pageidautina turintis ne mažesnę kaip 
S metų darbo patirtį ir susipažinęs su 
amenkietiJkomis medžiagomis ir 
aparatūra. Teirautis tel. 708-458-6097. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

+ REIKIA SALES 
/ / K K A M B A R I O 

^^ / \ \ AIKŠTĖS GEGUŽINH? 
MTMMimounyviĮm 

faktai^ 

Pasaulio Lietuvių Centras 
1*911 127 TH street 
Lemont, IL 60439 

Telefonas: (630) 257-8787 
Faksas: (630) 257-6887 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pmiuotauti patys. »*» pirkti jau 

pririnktu. Važiuoti: 1-94 Iki Mkatgan Exit 
1 i New Buriato. Toliau sekite icnkhu i 
Mikc'f Blubrrrtof. Atsivežkite uogoms 
krepšelius. Čia grali vieta visai Seimai 
pasidžiaugt, gamtoje. Te l tlfr4»»-23»». 

Ieškome sąžiningos auklės 
prižiūrėti mažą vaiką penkias 
dienas savaitėje mūsų namuose, 
Downers Grove, IL. Turi turėti 
mašiną Skambinti: 630-515-9603. 

Viena moteris ieško 
mažo buto arba kambario. 

Tel 773-581-5105 
arba 773-735-7107. 

ABSOLLTEHOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytoju, tapetu kli-
juotojų ir dailidžių medžio darbams (car-
pent rs). Darba* siauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. TeL 847-631-MM. 

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated. nevvly 

decorated Golf view apartments. 
Available now! 

Call: tel. 1-708-448-1022 or 
1-773-737-6538. 

OPENHOUSE, 
6048 S. Kenneth, Chkago. 

Sunday, July 19,1-4 p.m. For sale 
by owner. Large 7 rm. 4 bedrm, 1 bath. 
alum sided frame hse.; enclsd. Porch. 
large attic. fenced yard. large lot; 2 car 
garage; also 4 rm. 2 bedrm., 1 bath 
basment apt. needs rehab. $99,506. 

alls to LITHUANIA 
$0>46 P«r/mln 

no montnty c h Į a a , no n—ai to w>ch your aura i , phoot ccayiy , wy 6ty t 
Miy thnt; great n m to VttrvttofVte veria1 

For information call AOF International 
1-800-449-0445 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBLttNAMU. SVEKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas FrankZapota ir Off Mgr. Aukse 

S. Kana kaba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 We»t95th Street 
TeL (708) 424-8654 

(773)581-8854 

B&D 

GREIT PARDUODA 

RE/M/U 
REALT0RS 

" (773)586-5959 
(708)425-7160 

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

T A ! Y H O s I K 
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, Įrengame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio. garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kaa-
maanJ, M 708-463-1250 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", 'decks*. "gutters", plokšti 
ir "shtngle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
Į S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

JKS CONSTRUCnON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 708-728-0208. 

AMBER COMSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS CO. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI 
• TAPETĄV1MAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS • DAUGIAU 
KAIP 15 METU-PATIRTIS 

TeL 708-458-6033 
arba 847-361-3015. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
radesteae panteoti. suresoontuoti arba 

pigiai nupirkti aataaaaMi mūsų aikštelėje 
arba auto-vartytinesc. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingai skardininkas. 

Tet7t»-2>l-a3g*. 

KMIEC1K REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Ave 
7922 S.Pulasfci Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realty Group Inc. 
Realmart 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Hnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į tnėn. + „security". TeL 
773-778-1451. 

GmMfc a. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Hinois 60453 
nuatnaaa (708) 423-9111 
Voice MaJ (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Raa. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuos* 

VIDAS POŠKUS 
"YOUR HEALTOH fOf> OF€" 

R60HK;HOMECENTER 
Tel. 773-297-2013 mobile 

735-1540 home Office 
Garantuojamas profesionalus ir greitas 

patarnavimas. Speciali nuolaida nauiai 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRiTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Palauki Rd. 
TeL (773)581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tei.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Gahma gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 

TeL 773-736-7900 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame 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. 

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

._ KEPYKLA IR DELIKATESAI 
^ f l j L ą K . 6 2 1 6 W- A«:her Ave., Chicago, IL 60638 

ŠJTrfm&j Tel. 773-581-8500 
Į į I f H { ) * Lietuviška duona ir raguoliai 

(įS%\ * Vestuviniai ir įvairūs tortai 
WĮV/ • Lietuviškas maistas—"catered" 

• Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

f u i K A V I N Ė 
| Q | 350 N. Clark. Chicago, 11 60610 
1 0 J Tel. 312-644-7750 

o l r F į į . . Kepyklos produktai ir užkandžiai 
"*** ' 9 | J B £ ' miesto centre 

>Cy "* Savaitgalį uždaryta 



9 JAV LB Krafto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkitienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

SAVARANKIŠKUMAS 

Kiekvienas nori bati sava
rankiškas. Ypač vyresnieji — 
žmonės išėję \ pensiją — su
laukę gražaus amžiaus, nenori 
būti priklausomi nuo kitų. No
rime gyventi savo namuose, 
tvarkyti patys savo reikalus ir 
džiaugtis gyvenimu. Tačiau ne 
visi tai galime daryti, nes ilgų 
metų sunki našta ir įvairių 
ligų pasekmės spaudžia: mūsų 
kojos ir rankos nebėra tokios 
lengvos ir greitos, kaip jau
nystėje. Ką galėjome prieš, sa
kykime, penkiasdešimt metų 
lengvai padaryti, šiandieną 
jau to negalime. Dažnai mums 
reikalinga įvairi pagalba, ku
rios nenorime ar negalime 
prašyti iš savo vaikų, o sam
dyti galbūt neišgalime, (o kiti 
gal vaikų neturime). Gyventi 
pas vaikus ar kitus gimines 
Amerikoje neįprasta ir labai 
retai daroma. Gyvenimas se
nelių prieglaudoje labai bran
gus ir trumpas. Yra ap
skaičiuota, kad gyvenimo se
nelių namuose vidurkis yra 
treji metai. Čia tinka lietu
viška patarlė „Išrautas senas 
medis, kitur neprigyja''. 

Žinant visa tai, Amerikos 
valdžia sudaro sąlygas padėti 
vyresniesiems gyventi patiems. 
Vyresniesiems yra teikiama 
daug pagalbos, tik reikia 
žinoti, kur ją rasti. Čia duo
sime keletą vietų kur kreiptis: 

1. Pradžiai. Norite 
sužinoti, kas gali jums prista
tyti maistą į namus (meals-on-
wheels program)? Jums reikia 
pagalbos sveikatos reikaluo
se (home health aidės)? 
Jūsų apylinkės — miesto The 
eldercare Locator suteiks 
jums informaciją apie platų 
organizacijų tinklą, kuris yra 
sukurtas tarnauti vyresnie
siems jūsų apylinkėje, vie
tovėje ir valstijoje, kurioje gy
venate. Naudodami jūsų „zip 
code", Eldercare Locator su
randa jums reikalingus patar
navimus. Tai gali apimti 
transportaciją, teisinius pa
tarėjus, tinkamos gyvenvietės 
susiradimą, renginius, skir
tus vyresniesiems, vyresniųjų 
priežiūrą dienos metu (adult 
day care), vyresniųjų centrų 
programos (se-nior center pro-
grams) ir t.t. Paskambinkite 
nemokam telefonu The El
dercare Locator, National As-
sociation of Area Agencies on 
Aging,. 1112 16th Str., N.W. 
VVashington, D.C. 20036; Tele
fonas: 800-677-1116 (8 v.r.-7 
v.v.), arba galite rasti kompiu
teryje on line www.n4a.org. 

2. Padėkite kitam vyres
niam žmogui. 

Dauguma vyresniųjų nori 
praleisti gyvenimo saulėleidį 
savo namuose, bet daugeliui 
yra. reikalinga įvairi pagalba. 
Yra specialios programos, ku
rios suderina — supažindina 
jus su kitu asmeniu, kad taip 
galėtumėte vienas kitam pa
dėti. Jei pasirinktumėte tokią 
programą — The Senior Com-
panion Program — jūs pa
dėtumėte kitiems vyresnie
siems, juos pavežiodamas, pa
dėdamas jiems apsipirkti, ar
ba tiesiog būdamas nuoširdus 
jų prisiminimų klausytojas — 
draugas. Savanoriai, dalyvau
jantys šioje programoje, daž
nai yra minimaliai atlygina
mi. Jei norite daugiau sužinoti 
apie šią programą, rašykite: 
National Senior Service 
Corps, 1201 New York ave., 
N.VV. VVashington D.C. 20525; 
telef. 800-424-8867; kompiute
ryje - www.cns.gov. 

3. Būkite aktyvus! 
Tyrimai rodo, kad žmonės, 

ypač vyresnieji, kurie yra ak
tyvūs: vaikšto, sportuoja, yra 
sveikesni ir ilgiau gyvena. Tad 
nesėdėkite namuose, netupė
kite prie televizijos visą dieną. 
Gimnastika padeda kaulams 
stiprėti, o bendrose gimnasti
kos pratybose susitiksite ir su
sipažinsite su kitais žmonė
mis. 

The National Institute on 
Aging yra išleidęs 100 pusla
pių knygelę »Exercise: A Gui-
de from the National Institute 
on Aging". Toje knygelėje ra
šoma apie gimnastikos reikš
mę sveikatai, atsargumo pata
rimai, mitybos nurodymai ir 
kaip surasti tinkamiausią sau 
mankštą. Ten rasite ir mankš
tos pavyzdžių, kuriuos galite 
atlikti namuose. Užsisakykite 
šią knygelę, rašydami: Natio
nal Institute on Aging, Infor
mation Center, P.O. Box 8057, . 
Gaithersburg, M.D. 20898; te
lef; 800-222-2225; kompiute-
ryje-www.mih.gov/Nia 

4. Tiems, kurie tarnavo 
JAV kariuomenėje 

JAV valdžia jūsų nepamiršo! 
Pasiteiraukite, galite gauti 
įvairių lengvatų, kurios jūsų 
gyvenimą gali padaryti leng
vesniu. The Department of 
Veterans Affairs *hot line" 
duoda informaciją apie įvai
rias programas, pvz., gyvybės 
apdraudą, sveikatos ir dantų 
priežiūrą, senelių slaugos na
mus, galimybes gauti paskolą 
pirkti namus, laidotuvių pa
tarnavimus ir t.t. Informacijai 
kreipkitės: Department of Ve
terans Affairs, 810 Vermont 
Ave., N.W. Washington, D.C. 
20420 telef: 800-827-1000. 
Kompiuteryje: www.va.gov. 

5. Nemokama priežiūra 
ligoninėje. 

Jei turite sunkumų 
užmokėti ligoninės sąskaitas 
arba jums reikia padaryti ope
raciją, bet jūs neturite tam 
lėšų, susiriškite su Hill-
Burton Hotline. 

Tai programa, pagal kurią 
tam tikros ligoninės ir kitos 
sveikatos priežiūrą teikiančios 
įstaigos duoda nemokamą, 
arba mažai kainuojantį, me
dicininį patarnavimą tiems 
pacientams, kurie nepajėgia 
patys apsimokėti, Jūs galite 
prašyti tos pagalbos prieš ar 
po jums suteiktų medicininių 
patarnavimų, ir net tada, kai 
jūsų neapmokėta sąskaita 
buvo pasiųsta „collection agen-
cy". Skambinkite „hot-line" 
800-638-0742, ir sužinokite, ar 
jūs galite pasinaudoti šia pro
grama. Ir jei galite, gaukite 
sąrašą vietinių ligoninių, ku
rios yra įsijungusios į šią pro
gramą. 

6. Menas 
Daug vyresniųjų, išėję į pen

siją, atranda, kad turi įvairių 
meno gabumų: vieni gali tapy
ti, kiti rašyti ir t.t. Lankantis 
vyresniųjų meno parodose ir 
taip pat jose dalyvaujant, 
žmonės randa padrąsinimo 
savo kūrybai. 

The Office of Access Ability 
padeda vyresniesiems įsi
jungti į meno ir kūrybos pro
gramas. Jei norite daugiau in
formacijos, rašykite Office of 
Access Ability, National En-
dow-ment for the Arts, 1100 
Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20506; telef; 
202-682-5532; kompiuteryje 
www.-arts.endow.gov. 

7. Jei domitės JAV istori
ja. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m liepos 25 d. 

.Lietuvos Vaikų vilties" globojami ir gydomi vaikučiai. Iš kairės: Darius Dovydėnas, Agnė Patackaitė, Augė 
Niedvaraite ir Judita Jokšaitė. 

Jei norite susipažinti su 
JAV konstitucija, ^Bill of 
Rights" ar „Declaration of In-
dependence" ir pan., tai galite 
rasti kompiuteryje. United 
States Information Agency's 
VVeb site: www.usia.gov/usa/ 
htm. 

8. Draugaukite su kitais 
žmonėmis. 

Daugeliui vyresniųjų telefo
nas yra vienintelis ryšys su 
išorės pasauliu. Jei žinote vy
resnio amžiaus žmogų, kuris 
neturi telefono, nes tai jam 
yra per brangu, galimas daly
kas, kad tokiam žmogui gali 
būti pritaikytos lengvatos 
įvesti telefoną pagal Federal 
Communication Commission's 
Link-up America and Lifeline 
programas. Pagal šias progra
mas, žmonės gali gauti 50% 
papiginimą už telefono įve
dimą, o likusią sąskaitą gali 
mokėti dalimis. Šios progra
mos veikia daugelyje JAV val
stijų. Jei norite gauti papi
gintą telefono įvedimą, skam
binkite „customer service rep-
resentative" savo vietovės te
lefono bendrovei. 

Naudotasi medžiaga „Chica-
go Tribūne ", 1998.07.06. 

KUR, KAIP IR KADA 
SKUSTIS 

Perkame, įsigyjame įvairius 
dalykus ir kartais esame jais 
nepatenkinti. Visuomet ir vi
sada pasitaiko klaidų. Net ir 
geriausiose parduotuvėse per
kant gerų, žinomų bendrovių 
dirbinius, galime jais nusivil
ti, gali juose būti klaidų — jie 
gali neveikti, kaip turėtų, ir 
pan. Kai taip atsitinka, mes 
kalbame, pykstame ir nieko 
daugiau nedarome. Jei mes 
žinosime, kaip pasiskųsti, ką 
daryti, kiekviena gera ben
drovė — parduotuvė — vers
las visada stengiasi klaidą ati
taisyti, kad pirkėjas — naudo
tojas būtų patenkintas ir pasi
liktų jų klientu ateityje. 

Čia yra keletą patarimų, ku
riuos duoda pelno nesiekianti 
valstybinė pirkėjų grupė — 
„Consumer Alert". 

1. Iškilus nepasitenkinimui 
— problemai, bandykite tai 
išspręsti greitu laiku, paskam
binant ar atsilankant parduo
tuvėje bendrovėje, įstaigoje ar 
panašiai. Užsirašykite, su kuo 
kalbėjote, datą ir ką tos krau
tuvės, bendrovės, įstaigos at
stovas pažadėjo padaryti, kad 
išspręstų jūsų problemą — 
atitaisytų klaidą. 

2. Jei esate jų sprendimu 
nepatenkintas, paprašykite 
pavardžių ir adresų tos insti
tucijos „consumer service" at
stovų ir vyriausio direkto
riaus. Parašykite oficialų raš
tą, pažymėdami, kokių žings
nių ėmėtės, kad ją išspręs-
tumėte ir ko jūs norėtumėte iš 

bendrovės pusės. Įrašykite 
datą, iki kurios norėtumėte, 
kad reikalas būtų sutvarky
tas. Pasiųskite laišką, pridėję 
reikiamų dokumentų nuo
rašus registruotu paštu. 

3. Jei iki jūsų nurodyto laiko 
bendrovė nieko nepadarė pa
dėčiai sutvarkyti, parašykite 
kitą laišką ir pasiųskite regis
truotu paštu, paminėdami to
limesnius žingsnius, ką pla
nuojate daryti, pvz., pasiųsti 
nusiskundimą į valdžios įstai
gas. 

Jei norite gauti daugiau in
formacijos iš Consumer Alert 
apie nusiskundimus, nusiųs
kite sau adresuotą voką su 
pašto ženklu į Consumer 
Alert, 1001 Connecticut Ave., 
N.VV Suite 1128, VVashington, 
D.C.20036. 

Tą informaciją galima rasti 
ir kompiuteryje VVeb puslapyje 
Internet www. consumer-
alert.org 

PERSIKELIATE 
GYVENTI KITUR 

Jums reikia persikelti gy
venti į kitą vietovę, miestą, 
valstybę. Tai darote, nes jus 
kelia darbas arba esate stu
dentas ir jūsų universitetas 
yra kitur nei gyvenate dabar. 
Jūs iš anksto norite sužinoti, 
kokios yra gyvenimo sąlygos 
naujoje gyvenvietėje ir t.t. Yra 
gerų patarimų, ,cost-of-living" 
apskaičiavimų kompiuteryje 
World Wide VVeb. Čia keletas 
jų: 

1. HOMEFAIR.com, (www.2/ 
homefair, com) The Salary 
Calculator. Šis apskaičiuo-
tojas suteiks jums informaciją, 
ne tik apie įvairias vietoves 
JAV-bėse, bet ir užsienyje. 

2. Virtual Relocation 
(www.virtualreiocation. com) 
parodo pragyvenimo kainą 
įvairiuose miestuose ir papil
domą informaciją apie jūsų 
pasirinktą miestą: viešojo su
sisiekimo priemones, mokyk
las, kiek laiko trunka nuva
žiuoti į įvairias vietas ir t.t. 

3. Student Center com 
(www.studentcenter.com) — 
lengvai gaunama informacija 
apie atlyginimus, gyvenvietes, 
sveikatos įstaigas, transporta
ciją, apsipirkimą ir pramogas 
— visa tai palygina jūsų pasi-
rinktom dviem vietovėms. 

4. Money Online (cgi.path-
finder.com) — pasiekiama per 
Time VVarners VVeb site. Paly
gina pragyvenimo išlaidas ir 
algas 500 miestų. 

5. News Enjfin (www.News-
Engin. com) — nesudėtingas 
pagrindinis pragyvenimo išlai
dų apskaičiuotojas jūsų pasi

rinktam miestui ir apylinkei. 
Šiais laikais, turint kom

piuterį, galima viską sužinoti, 
o, persikeliant gyventi kitur, 
pasirengti ir žinoti, kas laukia 
ir ko tikėtis kitoje vietovėje. 
Daug žmonių šiandieną turi 
kompiuterius namuose, o kas 
jų neturi, gali kompiuteriais 
naudotis viešose bibliotekose. 

LABDAROS 
ORGANIZACIJŲ 

ŽINIARAŠTIS 

Lietuviai žinome, kam auko
ti, žinome lietuviškas lab
daringas organizacijas, jų tik
slus ir kiekvienas pasiren
kame, aukojame pagal savo 
norą bei supratimą. Tuo tarpu 
Amerikoje yra begalės lab
daringų organizacijų ir kar
tais net sunku suprasti, ką 
viena ar kita tokia labdaringa 
organizacija remia — šelpia, ir 
kaip tai daro. 

Norint sužinoti, galima tai 
padaryti užsisakant tam 
tikrą, tų labdaringų organiza
cijų leidžiamą biuletenį. Šis, 
kas ketvirtį metų, išeinantis 
National Charities Informa
tion Bureau leidžiamas žinia-
raštis-biuletenis įvertina per 
200 labdaros organizacijų. No
rint galima gauti ir smulkius 
pasirinktos labdaros organiza
cijos veiklos pranešimus. No
rint šios informacinės medžia
gos, vadinamos „Wise Giving 
Guide", rašykite: NCIB, 19 
Union Square VVest, New 
York, N.Y. 10003. Galite taip 
pat skambinti telefonu,", 212-
929-6300, ext. 4003. Kompiu
teryje galite rasti adresu: 
www.give.org. Mes, lietuviai, 
turėtumėme būti vieningi 
savo lietuviškiems reikalams 
ir jiems — aukoti. O lietu
viškų organizacijų ir įvairių 
projektų pasirinkimas yra la
bai platus — pradedant nuo 
lietuviškų organizacijų, žinia-
sklaidos čia Amerikoje ir bai
giant įvairiais reikalingais pa
šalpos projektais Lietuvoje. 
Beveik visos lietuviškos šalpos 
organizacijos dirba veltui, at
seit, tos organizacijos ar to 
projekto administracija atlie
kama savanorių. Tuo būdu 
kiekvienas paaukotas centas 
ar doleris atitenka tam, kam 
jis yra skirtas, o tuo negalėtų 
pasigirti amerikietiškos šalpos 
organizacijos. 

Palaikykime savo lietuviš
kas organizacijas, lietuvišką 
žiniasklaidą, lietuvišką lab
darą! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1998.07.01. 

A.tA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI 

mirus, jo sūnums JONUI ir LEONUI su šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą. 

Stasys ir Milda Tamulioniai 
Zuzana Daukantienė 

Mūsų mielai klasės draugei 

"A.fA. 
JANINAI ŽYGIENEI 

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, sūnums VYTENIUI su 
šeima, prof. dr. ARVYDUI ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Julija Vaūokaitienė 
Aldona Sobieskienė 

Inž. dr. 
A.tA. 

KAZIUI SEKMAKUI 
staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai BIRUTEI, 
dukrai RITAI ir sūnui VIKTORUI. 

Stella ir Augustas Paškoniai 
Jadzė Vanagienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funera/ Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

• Mokslas yra dovana, skir
ta duoti kitiems. Su meile 
mokslas tampa priemonė pa
dėti kitiems; be meilės — tam-

ginklu, kuriuo žmonės vie-
kitą naikina. 

Motina Teresė 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 1G600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWroE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1 708 652 5245 

M A R I A U S B U I V Y D O L A I D O T U V I Ų PASLAUGOS 
Specializuojasi palaikų perkėlimu perlaidojant Lietuvoje. 

Tel. 630-243-0003 (palikite tmutę), P O Box 27, I.cmont, II. 60439 

http://www.n4a.org
http://www.cns.gov
http://ryje-www.mih.gov/Nia
http://www.va.gov
http://www.-arts.endow.gov
http://www.usia.gov/usa/
http://alert.org
http://HOMEFAIR.com
http://www.2/
http://www.virtualreiocation
http://www.studentcenter.com
http://finder.com
http://www.News-
http://www.give.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

P l a u k i a laimikiai \ 
„Draugo" administraciją, o 
juos galės laimėti ir pasi
džiaugti svečiai, atsilankę į 
pikniką rugpjūčio 2 d., sekma
dienį, t. marijonų sode. Laimi
kių paaukojo: Viltalis ir Aldo
na Lekeckai, Kazys Laukaitis 
(kas gi nežino jo medaus sko
nio — o jeigu nežino, galbūt 
nusišypsos laimė ir galėsite 
laimėti šio „vasaros aukso", K. 
Laukaičio paaukoto), Pranė 
Masilionienė, Kunigunda Šili
nienė, Jadvyga Rutkiene, Ona 
Gudauskienė, Ann Marie Ju-
raitis, Vera Paukštis, Aldona 
Šmulkštienė. Ačiū, ačiū, ačiū! 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", liepos 29 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
dainų popietė. Muz. Faustas 
Strolia, sugrįžęs iš Lietuvos, 
kur dalyvavo Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje su Lietuvos 
Vyčių choru, papasakos savo 
įspūdžius. Atvyks ir žurna
listas Edvardas Šulaitis, kuris 
parodys įdomią vaizdajuostę. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus bendri pietūs. At
vykite! 

Lie tuvos Respublikos 
prez. Valdas Adamkus tele
fonu pasveikino „Margučio II" 
darbuotojus, ad radijo progra
ma buvo pratęsta 15 minučių. 
J i s palinkėjo netrukus pro
gramą prailginti iki valandos. 
Ta pačia proga pasveikino 
„Margučio II" vadovybę, visus 
klausytojus, rėmėjus ir pa
linkėjo geros vasaros. Prezi
dento dėka, „Margučio II" ra
dijo laida gaus tiesioginius 
pranešimus iš prezidentūros, 
pradedant liepos 27 d. Klau
sykimės ir remkime „Margutį 
II", kuris girdimas 1450 AM 
oro bangomis, nuo 8 iki 8:45 
vai. vakarais, nuo pirmadie
nio iki penktadienio. Adresas: 
2711 W. 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

Dr. Pe tras Kisielius jau 
kelinti metai Lietuviškų stu
dijų savaitėse Dainavoje orga
nizuoja jaunimo simpoziu
mus. "Šiemet toks simpoziumas 
vyks rugpjūčio 22 d., šeš
tadienį. Kalbės veikliausieji 
mūsų jaunosios kartos atsto
vai pačiomis aktualiausiomis 
šių dienų temomis. 

Dr. Vilija Kerelytė, naujai 
kylanti estradinės muzikos 
dainininkė, dainuos JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos 
gegužinėje rugpjūčio 16 d., 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje, 1491 127th Str., Le
mont. Jos balsas ir dainos pa
tiks kiekvienai lietuviškai 
širdžiai. Apygardos valdyba 
maloniai kviečia atsilankyti, 
pasidžiaugti vasara, paben
draut i . 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
pjūčio 1 d.. 4 vai. p.p.. Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti: 
kas galite — su gėle. 

ALMOS FONDAS 

A.a. Vytauto Urbono atmi
nimą pagerbdami. Automobile 
Club of Southern California, 
Costa Mėsa, CA, tarnautojai 
Almos fondui aukoja 50 dol. 

Dalius F. Vasys. Chicago. 
IL — 10C dol. 

Stasė A. Vaškelis. St. Pete 
Beach. FL — 100 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų-našlaičių vardu 
dėkojame visiems aukotojams' 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių — Tax.I.D. 36-4124101. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 W. 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

Birutė Jasait ienė 

„Draugo" administrato
rius Valentinas Krumplis 
kvieč ia į pikniką sekmadienį 
verslininkus, profesionalus, 
visus, kurie ieško darbų ar 
nori apie save pranešti. Bus 
specialus stalas, kur galėsite 
palikti apie save informaciją, 
pvz., „business cards" ar 
lankstinukus. Stengsimės vė
liau „Drauge" išspausdinti 
verslininkų ir prbfesionalų 
sąrašus, kad mūsų skaitytojai 
galėtų susipažinti ir jų pa
slaugomis pasinaudoti. Labai 
pageidaujame, kad į pikniką 
atsilankytų neseniai į šį 
kraštą atvykusieji: norime su 
jumis susipažinti ir jus 
supažindinti su vieninteliu, 
užsienyje leidžiamu, lietuvių 
dienraščiu, jo redakcija, ad
ministracija, leidėjais. 

„Drauge" gaunamos Pa
žaislio Muzikos festivalio vaiz
dajuostės: apžvalginė juosta 
— koncertai vyksta keturiose 
bažnyčiose, Pažaislio, Šv. Ksa
vero, Įgulos ir Šv. Jono 
Krikštytojo. Taip pat Vilniaus 
Styginis kvintetas ir solistai 
— V. Noreika, I. Milkevičiūtė. 
G. Grigorian, S. Marinaityte. 
Juostos gerai pagamintos 
(Pažaislio vienuolyno fondas), 
įdomios ir suteiks ne viena 
malonią atgaivos valandėlę. 

, Kreipkitės į administraciją. 

LB Lemonto apylinkės 
social inių reikalų skyrius 
praneša, kad PLC didžiojoje 
salėje bus rodomos vaizda
juostės iš Antrosios pasaulio 
lietuvių dainų šventės. Liepos 
31 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
— ansamblių vakaras; rug
pjūčio 7 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. — šokių diena Žalgirio 
stadione; rugpjūčio 14 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. — 
dainų diena Vingio parke. Vi
suomenė kviečiama pamatyti 
visus šios vasaros svarbiuo
sius renginius. Filmai paga
minti Lietuvos televizijos. 

Pasaul io l ietuvių cen t r a s 
rugsėjo 26 d. švęs savo 
dešimties metų gyvavimo su
kaktį. Genė Rimkienė šventei 
ruošti sudarė komitetą ir j au 
pradėjo pasiruošimo darbus. 
Ruduo ateis, nei laukus, nei 
tikėjus, tad pats laikas pasi
kalbėti su draugais, pažįs
tamais ir rezervuoti vietą 
šioje šventėje. Rezervacijas 
priima Aldona Palekienė 708-
448-7436; Vilė Marchertienė 
630-985-7216 ir Dana Kau
nienė 630-964-0447. Visi kvie
čiami. 

Čikagos Lietuvių operos choro dalyves Vingio parke, Vilniuje, liepos 6 d. 
Iš kairės: l-aimutė Zukiene ir „Draugo" korespondente Aurelija Dobra-
volskienė. siuntusi iš Vilniaus gražius reportažus apie II pasaulio lietuvių 
dainų šventę 

PROGA SUSITIKTI IR SUSIPAŽINTI 
Kai po II pasaulinio karo į 

šį kraštą iš Europos atvyko 
tūkstančiai lietuvių, rado 
gražią ir nuotaikingą seniau 
gyvenančių tautiečių tradiciją 
— išvykas į gamtą, piknikais 
vadinamas. (Šis žodis jau ir 
Lietuvoje vartojamas, nors jo 
kilmė aiškiai angliška, tad 
tebūna tie vasaros pobūviai — 
piknikai). 

Suvažiuodavo į piknikus — 
o juos kas nors ruošdavo kone 
kiekvieną sekmadienį — de
vynios galybės lietuvių: valgy
davo, gaivindavosi. klausyda
vosi muzikos (kartais ir 
prakalbų), dainuodavo drau
ge, net pašokdavo, o. svar
biausia, tai buvo gera proga 
susitikti seniai matytus pažįs
tamus, susipažinti su naujais, 
užmegzti draugystes (kartais 
ir meiles liepsnelė įsižieb
davo). Mėgo ir mielai lankė 
tuos piknikus naujai atvyku
sieji, nes galėjo susitikti tau
tiečius, su kuriais vargą vargo 
Vokietijoje, pabėgėlių stovyk
lose, bet, perplaukę Atlantą, 
nejučiomis naujų gyvenimo 
sąlygų ir nuotolių buvo atskir
ti. 

Taip ir linksmindavosi visi 
— seniai, seniai atvykę, jau 
šiame krašte gimę ir naujieji 
imigrantai, be kultūros ar 
amžiaus sprūdžių, be . jūs ir 
mes" ženklo. Deja. ilgainiui 
piknikai kažkaip iš mados 
išėjo, gal daugiausia del to. 
kad jiems vietos, buvusios 
taip parankios ir arti Čikagos 
(Vytauto daržas prie Šv. Kazi
miero kapinių, Bučo daržas, t. 
marijonų sodyba Clarendon 
Hills, IL ir kt.» pamažu dingo, 
o gal ir dėl kitų priežasčių. 
Dabar, jeigu ruošiama tokia 
vasaros švente (pvz. Ateiti
ninkų namuose. Pasaulio lie
tuvių centre ar kt.), tai daž
niausiai kurios organizacijos 
ribose, kviečiant ir visuome

nę. Bet tai ne tas pats. 
Tačiau dar liko kasmetinis 

,,Draugo" piknikas! Jo vieta 
labai patogi — t. marijonų so
das prie dienraščio patalpų 
'4545 W. 63rd Str.), o 
pasižmonėti, „save parodyti ir 
kitų pasižiūrėti" tai tikrai 
puiki proga. Pastaraisiais 
metais vis daugiau ir daugiau 
svečių suvažiuoja, taip pat, 
kaip ir seniau — be , jūs ir 
mes": atvyksta jau šiame 
krašte daug metų gyvenę, at
vyksta neseniai jame įsikūrę 
arba tik laikini svečiai. Groja 
muzika, vaišinamasi, laimę 
pamėginti galima prie gau
siais laimikiais apkrautų 
stalų, teikiama informacija 
įvairiais reikalais ir klausi
mais, administracijos patal
pose stalai nukrauti knygomis 
(papiginta kaina), yra muzi
kos įrašų, vaizdajuosčių, 
gražių dovanėlių. Ypač gausu 
spalvingų, puikių knygučių 
vaikams: vaikaičiams, sūne
liams ir dukrelėms. Dauguma 
jų išleista Lietuvoje šiais ar 
pereitais metais, bet yra ir čia 
išleistų. Kai skundžiamės, 
kad vasarą vaikai ar vai
kaičiai neturi ką veikti, pa-
duokime į rankas gražią lietu
višką knygutę -r- užtikriname, 
jog ją skaitys, visai užmiršę, 
kad „lietuviškai sunku, tad 
nenorime skaityti..." 

„Draugo" piknikas bus jau 
kitą sekmadienį, rugpjūčio 2 
d., pradedant 12 vai. šv. 
Mišiomis t. marijonų kop
lyčioje, baigiant? Tikėkite, 
nekviečiame į šią vasaros 
šventę tik baisios kaitros ir 
lietaus, o šiaip — kviečiame 
visus tautiečius, ypač su 
šeimomis, su vaikais. Lai 
būna tai „senų laikų pikni
kas" su miniomis gerai nusi
teikusių žmonių ir lietuvišku 
nuoširdumu. Lauksime atvyk
stančių! DB 

UETUVOS SEIMO 
NARIŲ VIEŠNAGĖ 

ČIKAGOJE 
Lietuvos Seimo pavienių na

rių Čikagoje bei kituose JAV 
miestuose susilaukiame gana 
dažnai, tačiau liepos mėnesio 
viduryje čia lankėsi bene di
džiausia jų grupė. 

Po viešnagės Wašingtone 
(ten jų viešėjo desėtkas) ir 
Niujorke aštuoni Lietuvos 
parlamentarai buvo užsukę 
Čikagon. Lietuvos generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas 
svečiams iš tėvynės liepos 
mėn. 17 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje surengė 
susitikimą su čia gyvenančiais 
tautiečiais, kuris, kaip atrodė, 
abiems pusėms buvo naudin
gas. 

Arti šimtinės žmonių daly
vavo šiame reto pobūdžio ren
ginyje, kuriame su Seimo na
riais susirinkusius supažin
dino jų vardu kalbėjusi Birutė 
Visokavičienė. J i šio vakaro 
dalyviams pristatė savo kole
gas. Seimo kanclerį Jurgį 
Razmą, Romą Dovydienienę, 
Algirdą Juozapą Katkų, Joną 
Šimėną, Liudviką Sabutį, Gin
tarą Šileikį ir Ireną Šiaulienę. 

Pati oficialioji dalis buvo 
neilga, nes norėta, kad užsi
megztų privatūs pokalbiai. 
Tačiau šiek tiek pasivaišinus, 
nuspręsta vykdyti viešų klau
simų — atsakymų sesiją. 

Lietuvos Seimo kancleris Jurgis Razma savo viešnagės metu Čikagoje, 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, su „Draugo" ir kitų laikraščių ben
dradarbe Aldona Šmulkštienė. Nuotr. Edvardo ftulaičio 

Čikagiečiai Zuzana Juškevi
čienė, Algis Regis, Antanas 
Juodvalkis, Aldona Šmulkš
tienė ir kiti kalbino parlamen
tarus iš tėvynės, kai kurie 
pridėdami ir gana katego
riškas savo nuomones ar pas
tabas. Svečiai iš savo pusės 
stengėsi atsakyti į pateiktus 
klausimus. 

šį susitikimą savo žodyje 
gana palankiai įvertino ir čia 
kalbėjusi JAV LB Krašto val
dybos pirm. Regina Narušienė. 

Gana didelė dalyvių dalis 
buvo patenkinti šiuo retu ren
giniu Balzeko lietuvių kultū

ros muziejuje. Žinoma, būta ir 
kitokių nuomonių, sakančių, 
kad trūko geresnės koordina
cijos, labiau apgalvoto progra
mos sustatymo. 

Pats rengėjas — Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje mums 
aiškino, kad organizatorių no
ras buvo papras tas : duoti 
progą neformaliai čikagie-
čiams pabendraut i su Lietu
vos Seimo nariais , išgirsti at
sakymus į rūpimus klausi
mus. O taip, kaip atrodė, ir 
buvo pasiekta. Ir geranoriams 
rengėjams už tai reikia tik 
padėkoti! 

Ed.Š. 

Pal Jurgio Matulaičio misijos choro dalyviai pnfš eiseną i \ :>IL'I" 
damų Švente liepos P> d I* kaires: Rasa F'oskocimienė. Algis Bakaitis 
Bakaitiene 

I'.,- !t. 
n n v\k ' \ritro|i 
Mockiene, KazTS 

pasaulio lietuvių 
Laukaitis ir Jura 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Mžlkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, t e l . 
773-476-2655.- Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi-, 
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, n a m ų ir 

l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, DL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

te, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 

mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės l ietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• H-oji Pasaul io l ietuvių 

d a i n ų š v e n t ė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. A n s a m b l i ų 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2 . Š o k i ų d i e n a 
„Žalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Da inų d iena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Inc., skambinant tel. 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL, 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas. 

(sk.) 
• V a i z d a j u o s t ė s i š Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką sistemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
Amerikos L i e t u v i ų te lev i 
zija, tel. 708-839-8922. 

(sk.) 
• Dr. S.Tumala, Burr Rid-

ge, IL ir L i e t u v i ų M o t e r ų 
klubas, Wyoming Valley, pir. 
Nellie Bayaras-Romanas, visi 
globoja po našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, kiekvienas atsiuntė po 
$ 150.' Dėkoj ame! „Lie tuvos 
Naš la ič ių g lobos" komite 
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
DL 60629. 

(sk.) 
• A.a. O n o s K u t k a i t ė s -

Durbin atminimui William ir 
Lorraine D u r b i n paaukojo 
$5,000 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką. 
Auka skirta Jurbarko ligoninės 
vaikų reanimacijos skyriui. 

(sk.) 
• A.L. TauL s-gos Čikagos 

s k y r i a u s g e g u ž i n ė bus šį 
sekmadienį, l i epos 26 d. Atei
tininkų ąžuolyne. Visi kviečia
mi ir laukiami ats i lankant 
gegužinėje. 

• Vytautas Zmuidzinas, 
Rochester, NJ, globoja našlaitį 
Lietuvoje, atsiuntė $100, kad 
persiųstumėme juos našlaičio 
globėjai. Nijolė Užubal ienė, 
Chicago, IL, paaukojo $ 5 0 
našlaitei Dovilei Gudkaitei. 
Alfonsas Gudauskas, Chica
go, IL, Lietuvos našlaičiams -
$20. Lietuvos našlaičių vaikų 

vardu dėkojame ger ies iems 
aukotojams! „ L i e t u v o s Naš 
l a i č i ų g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St . , C h i c a g o DL 
60629. 

(sk.) 
• P a s a u l i o l i e t u v i ų cen

tro sodelyje, Lemont, IL, šešta
d i e n i a i s vyksta vasaros muzi
kos svetainė. Rugpjūčio 1 d. 7 
vai. vakaro vyks Povilo Strolios 
rocko grupės „Building E" kpn-
certas (nemokamas), po kon
certo šokiai. Bus alaus ir cepe
linų. Kviečia kultūros klubas 
„Baltija", tel . 847-342-1512. 

• P e r s k a i t ė J e a n e Dorrs 
s t r a i p s n i apie Lietuvos naš
laičius vaikus „Bridges" žur
nale, tų vaikų pagalbai aukojo: 
Kather ine Bol i s , Westbrook, 
C T - $100; B .Hi l l s H a d d o n 
TWP, NJ - $25; Marguer i te 
C. A u s t i n Water ford , NJ -
$20 . Dėkojame aukotojams! 
„Lietuvos N a š l a i č i ų globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St., 
Chicago DL 60629. 

(sk.) 
• V y t a u t o E . G i r d v a i n i o 

a tmin imui šeima ir artimieji 
paaukojo $ 5 5 0 L i thuan ian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams: Girdvainie-
nei, A.Dirkienei, R.Gineitienei, 
L .Jurkūniene i , D.I lg inyte i , 
L.Lahr, N J.Statkui, V. ir V.Ma-
žeikams, M. ir K Angellotti, C. ir 
P-Adrianapoli, E. ir V.Lietuvi-
ninkams, dr. V. ir M.Nemickams 
ir M.Hunter. Reiškiame gilią 
užuojautą žmonai Vitai Gird-
vainienei. ( g k > ) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SJtdaaHRd., Chicago, VL 60629 

(1 /2 bt J Kaure, nuo Balzako muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.,Lockport,IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal suntarimą 

Advokatą* J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedaie Avenue 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 000-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 •.•. 

SetUd. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, tt. 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TaL 773-2M-O100 

Valandos pagal susitarimą 


