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Prezidentas asmeniškai 
prižiūrės Būtingės terminalo 

statybą 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. 

(BNS) — Lietuvai ir Latvijai 
gresia rimta ekologinė kata
strofa, nes Būtingės naftos 
terminale gali įvykti avarija, 
penktadienį, remdamasis do
kumentais, pranešė dienraštis 
„Respublika". 

Specialistai tvirtina, jog vie
na didžiausių Būtingės termi
nalo akcininkių (21 proc.) bei 
statybos rangovė Vokietijos 
bendrovė „Preussag Wasser & 
Rohrtechnik" terminalą stato 
nekokybiškai ir atmestinai. 

Liepos pradžioje, pasak 
„Respublikos", statybos pro
jektuotojos JAV bendrovės 
„Fluor Daniel" atstovai ' nu
siuntė raštą „Preussag" verslo 
plėtros vadovui Dietrich Keck, 
kuriame pareiškė susirūpi
nimą. 

Tarp nepatenkinamų darbų 
„Fluor Daniel" nurodo prastą 
darbo planavimą ir darbo sau
gumą, svarbių techninių žinių 
stoką, blogą suvirintojų darbą 
bei tai, kad nekontroliuojama 
kokybė. 

Po incidento, įvykusio liepos 
pradžioje, „Fluor Daniel" pa
reikalavo kuo greičiau nuša
linti nuo darbo „Preussag" 
prižiūrėtoją. Tuomet buvo pas
tebėta, kad vamzdžių suvirini
mo siūlės apsaugos sluoksniu 
dengiamos ne pagal patvir
tintą procedūra. 

Laikinasis „Būtingės naftos" 
vadovas Algimantas Zaremba 
rašte teigė, jog jei problema 
nebūtų iškilusi į paviršių, 
vamzdynai būtų sugedę pirma 
laiko, nafta būtų išsiliejusi, o 
aplinka užteršta. A. Zaremba 
„Respublikai" iš pradžių pa
neigė informaciją apie kilusį 
konfliktą, tačiau vėliau pri
pažino, jog kiekvienos staty
bos metu atsiranda blogai at
liktų darbų. Plačiau komen
tuoti jis atsisakė, motyvuoda
mas, jog „negalima, kad tokie 
faktai patektų į spaudą". 

„Tai labai rimti faktai. Šio 
klausimo negalima paleisti 
šiaip sau, nes yra aiškus kon
trakto įsipareigojimų nevyk
dymas, ir tas darbas neturi 
būti priimtas", pareiškė prezi
dentas Valdas Adamkus. 

Jis teigė nežinojęs apie ne
kokybišką Būtingės terminalo 
statybą ir suprantąs, kad tai 
gaH turėti rimtų padarinių vi
sai valstybei. 

„Aš pats asmeniškai seksiu, 
kaip taisomos jau padarytos 
klaidos ir užbėgama už akių 
galimiems nesklandumams", 
sakė valstybės vadovas. 

Jis pabrėžė, kad Lietuva šį 
objektą stato siekdama vienin
telio tikslo — turėti modernų 
ir saugų naftos terminalą. 

Prezidentas sakė, kad pra
ėjusią savaitę atsakydamas į 
Latvijos prezidento Gunčio Ul-
manio nuogąstavimus, jis rė
mėsi oficialia informacija ir 
Būtingės terminalo inžine
riniais planais. Tuomet V. 
Adamkus rašė, kad Būtingės 
naftos terminalas yra sau
giausias toks objektas prie 
Baltijos jūros, kuris yra stato
mas pagal naujausias techno
logijas, užtikrinančias ekologi
nę saugą. „Ir tai yra tiesa, o 
klaidos bus ištaisytos", pa
brėžė Lietuvos vadovas. 

Į naująją ambasados 
pastatą — kartu su 

badaujančiais 
latviais 

Ryga, rugpjūčio 14 d. 
(BNS) — Rygoje prie naujojo 
Lietuvos ambasados pastato 
penktadienį ryte buvo iškelta 
trispalvė. Lietuvos ambasados 
Latvijoje darbuotojai į naują 
triaukštį pastatą Rygos centre 
persikėlė jau ketvirtadienį. 

Ambasadoje įrengti priima
mieji, pobūvių salė, 5 butai, 
kuriuose įsikurs diplomatinės 
atstovybės darbuotojai. Dabar 
ten dirba 8 žmonės. 

2.5 metų trukusi pastato 
statyba kainavo apie 7 mln. 
litų. 

Nuo nepriklausomybės at
kūrimo Lietuvos ambasada 
Latvijoje nuomojo patalpas 
Tarptautiniame prekybos cen
tre. Būtent prie šio pastato 
jau mėnesį badauja Būtingės 
terminalo statybai priešta
raujantys Latvijos aplinkos 
apsaugos aktyvistai. 

Drauge su diplomatais prie 
naujojo ambasados pastato 
persikels ir protesto dalyviai. 

Akcijos dalyviai jau surinko 
daugiau kaip 1,100 parašų 
protestui prieš Būtingės ter
minalo statybą. Jų teigimu, iš 
viso Latvijoje už šį protestą 
yra pasirašę 10,000 asmenų. 

AMOCO atsisakė žvalgyti naftos 
telkinius Baltijos jūroje 

Ryga, rugpjūčio 14 d. 
(BNS) — JAV bendrovės 
AMOCO vadovybė informavo 
Latvijos vyriausybės atstovus, 
kad ji nutraukia savo veiklą, 
įgyvendinant galimų naftos 
telkinių Baltijos jūroje žval
gymo projektą. 

„AMOCO Latvija Petrolium 
Company" paaiškino, kad 
AMOCO keičia savo veiklos 
strategiją ir persiorientuoja į 
kitus pasaulio regionus. Be to, 
Latvija ir Lietuva iki šiol ne
susitarė dėl Baltijos jūros po
vandeninės žemyno teritorijos 
pasidalinimo. 

Dėl savo strategijos pokyčių 
AMOCO nutraukia savo veik
la, įgyvendinamuose projek
tuose Danijoje ir Lenkijoje, 
taip pat planuoja pasiraukti iš 
projektų, įgyvendinamų Rusi
joje. 

1995 m. rudenį Latvijos vy
riausybė sutarė su JAV ir 
Švedijos firmomis AMOCO ir 

Finansinė krizė Rusijoje 
pasiekė kritinę ribą 

Nuotr.: Lietuvos Seimo nariai pneme Vokietijos Bundestagu pareigūnus (ls kaires) Bundestago Teisės komite
to narys Erwin Marschewsky, Seimo narys Antanas Račas. Bundestago Parlamentines ryšių su Baltijos valsty
bėmis grupės pirmininkas Wolfgang von Stetten ir Lietuvos parlamentaras Gediminas Kirkilas. (Elta) 

Bevizis režimas su Vokietija bus 
įvestas nepaisant 

Lietuvos-Rusijos sutarčių 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. 

(BNS) — Vokietijos Bundesta
go nariai užtikrino, kad Lietu-

OPAB dėl naftos telkinių Bal
tijos jūroje žvalgybos ir naudo
jimo. Tai sukėlė iki šiol trun
kančius Lietuvos ir Latvijos 
nesutarimus derybose dėl jū
ros sienos nustatymo ir ekono
minės zonos Baltijos jūroje 
atribojimo. Su įvairiomis per
traukomis derybos vyksta nuo 
1993 metų. 

Tačiau Latvijos sutartys su 
AMOCO ir OPAB taip ir 
neįsigaliojo, nes jose buvo nu
matyta būtina sąlyga — Latvi
jos sutartis su Lietuva. Tuo 
tarpu Lietuva protestavo prieš 
Latvijos sutartis su trečio
siomis valstybėmis dėl ekono
minės veiklos ginčijamoje teri
torijoje. 

Lietuvos URM Konsulinio 
departamento direktoriaus Ri
manto Šidlausko ir Latvijos 
URM valstybės sekretoriaus 
Mario Riekstinio vadovauja
mos delegacijos dėl sienų 
pažymėjimo Baltijos jūroje da-

vos ir Vokietijos susitarimo 
dėl bevizio rėžimo pasi
rašymas nepriklausys nuo to, 
ar Lietuva iki to laiko pasi
rašys nelegalių emigrantų 
grąžinimo sutartis su Rusija ir 
Baltarusija, penktadienį po 
susitikimo su Seimo Europos 
reikalų bei Užsienio reikalų 
komitetų nariais žurnalistams 
pareiškė Vokietijos Bundesta
go Parlamentinės ryšių su 
Baltijos valstybėmis grupės 
pirmininkas Wolfgang von 
Stetten ir Bundestago Teisės 
komiteto narys Erwin Mars-
chewsky. 

Tokią sąlygą kiek anksčiau 
buvo iškėlęs Vokietijos vidaus 
reikalų ministras, tačiau Lie
tuvoje viešintys Bundestago 
nariai užtikrino, kad „tai buvo 
nesusipratimas", ir Vokietija 
niekada nesiejo šios sutarties 
pasirašymo su nelegalų grą
žinimo sutarties pasirašymu 
tarp Lietuvos ir Rusijos. 

„Jūs tikrai sulauksite šio 
įvykio jei ne sausio 1-ąją, tai 
gal kovo 1-ąją", pažymėjo W. 
von Stetten, kalbėdamas apie 
sutarties pasirašymo termi
nus. Tačiau jis pastebėjo, kad 
vių pirma turi būti pasirašyta 
Lietuvos ir Vokietijos nelegalų 
grąžinimo sutartis, kuri jau 
yra parengta. 

Pasak Bundestago nario E. 
Marschewsky, per Lietuvą į 
Vokietiją patenka daug nele
galų ir nusikaltėlių iš Azijos ir 
buvusių sovietinių valstybių, 
todėl Lietuva dar turi stiprinti 
sienų apsaugą, diegti moder
nią aparatūrą ir skirti tam 
daugiau lėšų. 

„Jei gauta informacija apie 
teisinę padėtį ir sienų ap
saugą yra teisinga, manau, 
kad jūsų valstybė turi puikias 
galimybes turėti bevizį reži-

bar rengia sutartis dėl jūros 
sienos bei bendro išteklių nau
dojimo. 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus mano, kad ame
rikiečių bendrovės AMOCO 
pasitraukimas iš planuotų 
naftos žvalgytuvių Baltijos jū
roje yra nauja proga Lietuvai 
ir Latvijai pratęsti derybas dėl 
jūros sienos nustatymo. 

„Bodamas AMOCO atsto
vas aš irgi pasitraukčiau iš to
kios ginčytinos situacijos, kai 
nėra aiškios sienos ir sutari
mo tarp dviejų valstybių", sa
kė jis. 

mą", sakė E. Marschewsky. 
Vokietijos Bundestago na

riai susitikime su premjerą pa
vaduojančiu teisingumo mini
stru Vytautu Pakalniškiu ak
centavo Lietuvos pažangą sau
gant valstybinės sieną. 

E. Marschewsky ir W. von 
Stetten susitikime pabrėžė 
Lietuvos rytinės sienos apsau
gos svarbą, nes ateityje ši sie
na taps išorine Europos Są
jungos siena. 

Jų nuomone, norėdami 
efektyviai kovoti su kontra

banda ir nelegaliais migran
tais, policija, pasieniečiai ir 
muitininkai privalo derinti 
savo veiksmus. 

V. Pakalniškis ir parlamen
tarai taip pat aptarė nusikals
tamumo lygį Lietuvoje ir Vo
kietijoje. E. Marschevvsky pa
žymėjo, kad, siekiant aktyviai 
kovoti su organizuotu nusikal
stamumu, būtina jo prevenci
ja, griežtas esamų įstatymų 
taikymas bei naujų priėmi
mas. 

Bundestago nario nuomone, 
nauji įstatymai reikalingi 
tam, kad būtų „prisitaikyta 
prie nusikalstamumo rinkos". 

Parlamentarai pažymėjo, 
kad įstatymų kūrime Lietuva 
jau pasiekė europinį lygį. 

Susirūpinę mažeikiečiai kreipėsi 
\ valstybės vadovus 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. 
(Elta) — Mažeikių rajono tary
ba kreipėsi į Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų, Seimą 
ir vyriausybe dėl „Mažeikių 
naftos" ruošiamo akcijų iš
leidimo ir privatizavimo. 

Kreipimesi pažymima, kad 
nėra pateikti aiškūs šios įmo
nės privatizavimo planai, ne
aišku, kiek išliks darbo vietų, 
kaip pakis darbuotojų darbo 
užmokestis, kokie bus padari
niai Mažeikių rajono biudže
tui ir žmonių gerovei. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje Seime šį dokumentą 
pateikė žurnalistams Mažei
kių rajono profsąjungų koordi
nacinės tarybos pirmininkas 
Romualdas Kesoinas. 

Mažeikių rajono tarybos 
nuomone, būtina privatizuoti 
tuos objektus, dėl kurių iš 
principo sutariama ir nekyla 
ginčų. „Tačiau neparuošto 
strateginio objecto, tokio kaip 
'Mažeikių nafta, dėl kurio te
bevyksta diskusijos, privatiza-* 
cija turi būti sJStabdyta, kol 
bus atlikta išsami analizė", 
teigiama kreipimesi į valdžios 
atstovus. 

Miesto taryaa įsitikinusi, 
kad sprendimą dėl strategi1 

nių objektų, kaip „Mažeikių 
nafta", privatuavimo Seime 
ir vyriausybėje turi būti pri
imami atidžiai išanalizavus, 
išklausius Mažeikių rajono ta
rybos ir gyventojų nuomonę. 

„Mažeikiu naftos" 
darbuotojai dėl 

permainų nenukentės 
Dėl „Mažeikių naftos" ak

cijų išleidimo ir vėliau nu
matyto privatizavimo, bendro
vės darbuotojų socialinė padė
tis nepablogės, teigiama penk
tadienį išplatintame vyriausy
bės spaudos pranešime. 

Šiuo metu įmonė nėra pri
vatizuojama, o akcijų iš
leidimu siekiama pritraukti 
investicijoms reikalingas lėšas 
bei pagerinti naftos ūkio val
dymą, rašoma pranešime. 

„Mažeikių naftos" akcijų 
išleidimas bus vykdomas 
tik pritarus Seimui, o šios 
įmonės privatizavimas vyks 

. kitame etape. 
Pasak pranešimo, „niekuo 

nepagrįsti priekaištai, jog dėl 
šios priežasties padaugės be
darbių arba pablogės bendro
vės darbuotojų socialinė pa
dėtis". 

Prezidentas 
savaitgalius 

praleidžia pajūryje 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma ir šį 
savaitgalį praleis pajūryje. 

Šį kartą pirmoji valstybės 
pora vyksta į Palangą. „Ni
doje jau pabuvome, o be to Pa
langoje galėsiu plaukioti ba
seine, jei nesiliaus lietus", 
penktadienį sakė V. Adamkus. 

Lietuvos vadovas su žmona 
šią vasarą nutarė neplanuoti 
ilgesnių atostogų, o visus va
saros pabaigos savaitgalius 
praleisti Lietuvos pajūryje. 

Prezidentas neslepia, kad 
atsisakyti atostogų nusprendė 
ne tik dėl nesibaigiančių dar
bų, bet ir dėl žmonos patirtos 
kojos traumos. „Džiaugiuosi, 
kad žmona jau beveik visai 
pasveiko, bet jau ir vasara be
veik pasibaigė besigydant", 
juokėsi V. Adamkus. 

Anot jo, jeigu jau negalėjo 
abu drauge pasinaudoti visais 
atostogų teikiamais n-alonu-
mais, nieko tokio, kad vasarą 
teko praleisti „arti namų". 

V. Adamkus sake laukian-

Maskva-Novgorodas, rug
pjūčio 13-14 d. (Reuters-Inter-
fax-BNS) — Dėl staigaus kur
sų kritimo ketvirtadienį buvo 
sustabdyta prekyba Rusijos 
akcijų prekybos sistemoje, 
pranešė maklerių asociacija 
NAUFOR. 

Interviu Rusijos visuomeni
nei televizijai Centrinio banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Sergej Aleksašenko pa
reiškė, kad Rusijos valiutų 
biržos dalyviai nuo šiol nebe
galės pirkti užsienio valiutų 
neribotais kiekiais. Bankams 
uždrausta pirkti didesnį, nei 
gautų klientų užsakymų su
ma, valiutos kiekį. Taip pat 
įvedamas nedelsiamo atsiskai
tymo už perkamą valiutą prin
cipas. 

Komentuodamas Centrinio 
banko nutarimą, S. Aleksa
šenko pareiškė, kad nuo šiol 
bankai negalės pirkti valiutų, 
kurias po to saugotų ,juodai 
dienai". Bankai, kurių finansi
nė padėtis kels abejones, bus 
griežtai, Jei reikės kas valan
dą, kas minutę", kontroliuoja
mi, pabrėžė jis. 

Dėl Rusijos Centrinio banko 
sprendimo išaugo JAV dolerio 
vertė Vokietijos markės at
žvilgiu ir nukrito Rusijos rub
lio vertė ateities sandoriuose 
Čikagos biržoje. 

Vokietija yra laikoma di
džiausiu Rusijos kreditoriumi, 
ir galimas rublio nuvertini
mas neišvengiamai smogia 
markės kursui. 

Žymus finansininkas Geor
ge Soros savo laiške, kurį ket
virtadienį išspausdino „Fi
nancial times", paragino Rusi
jos vyriausybę nuvertinti rub
lį, pririšant jo kursą prie JAV 

dolerio arba euro. G. Soros tei
gimu, naujasis rublio kursas 
turėtų būti 15-25 proc. že
mesnis už dabartinį. 

Komentuodamas G. Soros 
pasiūlymą, Rusijos Centrinio 
banko pirmininko pavaduoto
jas Denis Kiseliov pareiškė, 
kad rublio nuvertinimas neiš
spręs nė vienos problemos, ka
muojančios Rusijos vyriausy
bę. 

Tuo tarpu ketvirtadienį 
ryte Rusijos tarpbankinė rin
ka buvo visiškai paraližuota. 
Rinkos dalyvių teigimu, jei si
tuacija ir toliau vystysis pa
našia kryptimi, galimas visiš
kas Rusijos bankų sistemos 
žlugimas. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin penktadienį pareiškė, 
kad Rusija nenuvertins rublio, 
o pastaruosius nesklandumus 
Maskvos finansų rinkose dali
nai lėmė nauja sunkumų ban
ga pasaulio rinkose. „Deval
vavimo nebus — tai tvirta ir 
tikra", sakė prezidentas žur
nalistams sename Šiaurės Va
karų Rusijos viduramžių 
mieste Novgorode, į kurį atvy
ko iš netoliese, esančios savo 
atostogų rezidencijos. 

B. Jelcin pasirašė kreipi
mąsi į Valstybės Dūmą, kuria
me parlamentarai raginami 
grįžti iš atostogų ir surengti 
neeilinę sesiją, pranešė Krem
liaus atstovas spaudai. 

Rusijos vadovas leido sup
rasti, kad teberemia premjerą 
Sergej Kirijenko, nepaisyda
mas gerokai susvyravusios 
Rusijos rinkos. 

Tačiau grįžęs į Maskvą, 
prezidentas sakė užsiimsiąš 
ekonomikos bei „personalijų" 
klausimais. 

Darbo birža legaliai įdarbina 
žmones užsienyje 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(Elta) — Lietuvos darbo birža 
siūlo įsidarbinti ne tik Lietu
vos įstaigose ar organizacijose, 
bet ir užsienyje. 

Jau keleri metai įvairių 
specjalybių darbuotojai gali 
stažuotis ir dirbti Vokietijoje, 
Švedijoje, Lenkijoje ir Ukrai
noje bei pagal „Au pair" prog
ramą. Šiemet tokia galimybe 
galėjo pasinaudoti 256 specia
listai. 

Per pirmąjį šių metų pus
metį darbo birža nemokamai 
suteikė leidimus 28 žmonėms 
dirbti Vokietijoje, 142 — Šve
dijoje, 1 specialistui — Lenki
joje. Sezoniniams darbams 
Švedijoje buvo gauta 52 leidi
mai, 21 studentas įdarbintas 
atostogų metu. Pirmąjį pus
metį 12 jaunuolių buvo įdar
binti pagal „Au Pair" progra
mą Vokietijoje. 

Galimybę 18 mėnesių sta
žuotis Vokietijoje, jei nors pa
tenkinamai moka vokiečių 

tis vasaros pabaigos linksmy
bės — rugpjūčio 29-ąją A. 
Adamkienės rengiamo didž
kukulių baliaus žurnalistams. 
„Vis dar nesulaukiau p a l i e 
timo į balių", šypsodamasis 
stebėjosi jis. 

* Lietuvoje bus skaičiuo
jami vandens paukščiai. Ap
linkos ministro Algio Čapliko 
įsakymu, rugpjūčio 20-31 d. 
medžiokles plotų naudotojai 
turės atlikti vandens paukščių 
apskaitą nuomojamuose plo
tuose, valstybiniuose drausti
niuose ir ne medžioklės plo
tuose. BNS. 

kalbą, gali agronomai, sodi
ninkai , statybininkai, mėsi
ninkai , miško pramonės dar
buotojai bei kitų specialybių 
darbuotojai. Medicinos sese
r ims ir slaugos specialistams 
privaloma gerai mokėti vokie
čių kalbą. 

Švedijoje kai kuriems spe
cial istams pakaks patenki
namų anglų kalbos žinių, jei 
j ie tur i p la taus profilio mecha
nizatoriaus, žemės ūkio spe
cialisto, elektriko, programuo
tojo, metalo apdirbimo pramo
nės specialisto ar miško kir
tėjo ir kt. pažymėjimą a r dip
lomą. 
Lenkijoje ir Ukrainoje įdar

binama 12 mėnesių. Prašyt is 
įsidarbinti užsienyje gali dar
bingo amžiaus žmonės, tur in
tys profesijos pažymėjimą ir 
dirbantys pagal specialybę. 
Darbas apmokamas pagal Uk
rainoje ir Lenkijoje galiojan
čius darbo apmokėjimo įsta
tymus. 

Pasibaigus įdarbinimo lai
kotarpiui, būtina išvykti iš 
valstybės. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 15 d.: Šv. 

Mergelės Marijos dangun paė
mimas (Žolinė). Arvilas. Ute-
nis, Rugilė. 1382 m. mirė Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis. 

Rugpjūčio 16 d.: Šv. 
Steponas, Vengrijos karalius 
(969-1038 m.); Rokas, Šarūne, 
Grasilda, Alvitą. 

Rugpjūčio 17 d.: Hiacin
tas (Jacintas. Jackus), Laisvy-
das. 

http://EArTTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

BERNARDO ŽUKAUSKO 
STIPENDIJOS STUDENTAMS 
ATEITININKAMS LIETUVOJE 

Bernardas Žukauskas, šiuo 
metu vyriausias gyvenantis 
ateitininkas, praėjusią vasarą 
šventė savo šimtojo gimtadie
nio sukaktuves. Ta proga jo 
dukros Ritos ir žento Liūdo 
Venclovų šeima įsteigė jo var
du fondą — mokslo stipendi
joms Lietuvos studentams 
ateitininkams. Lietuvoje sti
pendijų vykdomąjį komitetą 
sudarė Vidas Abraitis, Jadvy
ga Damušienė ir Vaidotas Vai
čaitis. Už jų nuoširdų kruopš
tų darbą, Venclovų šeima 
jiems yra labai dėkinga. 

Šių metų birželio 7 dieną 
Kaune, penkiems Lietuvos 
ateitininkams studentams bu
vo įteiktos poros tūkstančių li
tų stipendijos, t.y. kiekvienam 
po penketą šimtų dolerių. Iš
kilmės prasidėjo 10 v.r. šv. 
Mišiomis Jėzuitų Šv. Ksavero 
bažnyčioje ir tęsėsi „Perkūno 
namuose", kur stipendijų įtei
kimui rinkosi stipendininkai, 
jų tėveliai ir draugai, ateiti
ninkų organizacijos atstovai 
— Ateitininkų fed. pirminin
kas Vygantas Malinauskas, 
Seimo narys ateitininkas 
Egidijus Vareikis ir kiti. 

Susirinkusius Jadvyga Da
mušienė supažindino su Ber
nardo Žukausko biografija, 
Vaidotas Vaičaitis papasakojo 
stipendijos gavimo reikalavi
mus ir šie, drauge su Vidu 
Abraičiu, sudarantys Stipen
dijos fondo komisiją, įteikė sti
pendijas. Dalyvavo visi stipen
dininkai, išskyrus Neringą 
Ryliškytę, kuri buvo išvykusi į 
Vokietiją — jai teikiamą sti
pendiją priėmė jos sesuo Ligi-
ta. 

Šiame stipendijų konkurse 
dalyvaujantys turėjo Ritai 
Venclovienei, Bernardo Žu
kausko ateitininkų stipendijos 
fondo vykdytojai, pateikti už
pildytą anketą, kurioje apibū
dinta kiekvieno konkursanto 
socialinė padėtis, studijos, 
ateitininkiška ir kita veikla. 
bei gimimo data ir vieta. Prie 
anketų pridedama: dvejos re
komendacijos (buvusio kuopos 
globėjo, dvasios vado, SAS 
CV-bos nario ar kt.). autobio
grafija ir kopija studijų kny
gelės (su pažymiais ir pavar
de), ir šeimos pajamų doku
mentacija. Iš trylikos pateiktų 
anketų su papildoma informa
cija, Rita Vencloviene parinko 
penkis aktyvius ateitininkus, 
kurie reiškiasi karitatyvinėje 
veikloje, studijuoja teisę arba 
kun.-} humanitariniu mokslu 

kurie iš finansiniai 
besiverčiančios šei-

šaką. ir 
sunkiai 
mos. 

Stipendijas gavo: Irena Gri-
galionytė studijuojanti teisę 
Vilniaus universitete; Rimvy
das Kepalas, studijuojantis 
teologiją VDU Kaune; Min
daugas Kuliavas, studijuojan
tis teologiją VDU, Neringa 
Ryliškytė, studijuojanti klini
kinę psichologiją Vilniaus uni
versitete; Živilė Urbienė, stu
dijuojanti dailėtyrą Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune. 

Po oficialios dalies, visi sve
čiai buvo pavaišinti kava ir 
pyragėliais, paruoštais Jaunų
jų ateit ininkų sąjungos pirmi
ninkės Vilhelminos Raubaites. 
Pobūvio dalyviai vaišindamie
si turėjo progos susipažinti su 
stipendininkais. Jadvyga Da
mušienė savo laiškelyje Ritai 
Venclovienei, rašė: „Pabuvoję 
skirstėmės su gražiais įspū
džiais ir malonių jausmu, kad 
reikalingiausieji buvo parem
ti. Jų yra daug, bet visus paT 
remti nėra galimybių. Čia jau 
turėtų pačios mokslo instituci
jos ateiti pagalbon. Gerai be
simokančius, iš nepasiturinčių 
šeimų, atleisti nuo mokslo 
mokesčio ir skirti stipendijas, 
kurios įgalintų ir aprangą įsi
gyti ir kaip dera maitintis". 

Bernardą Žukauską, kuriam 
rugpjūčio 20 dieną sueis 101 
metų, atei t ininkai sveikina, 
linkėdami sveikatos, giedrios 
nuotaikos, ir ramybės! Valio! 

L.Š. 

L I E T U V Y B Ė I R 
D R A U G Y S T Ė 

Mano gyvenimas skiriasi 
nuo amerikiečių draugų, nes 
aš pažįstu daug lietuvių 
draugų. Aš turiu draugų Los 
Angeles, Čikagoje, Detroite, 
Clevelande ir Pennsylvanijoje. 
Dauguma mano draugų gyve
na Čikagoje ir Detroite. Su 
dauguma lietuvių draugų aš 
bendrauju jau daug metų. Aš 
draugams rašau laiškus ir 
kartais kalbu telefonu. Aš 
draugus susitinku sporto 
šventėje, stovykloje, ir per šo
kių šventę. Sporto šventė kas
met vyksta skirtingame mies
te. Šiais metais bus Detroite. 
Visi mano draugai atvažiuoja 
ir gal nakvos pas mane. Sto
vyklose turbūt yra smagiau
sias laikas, nes esam be tėvų 
ir su mūsų draugais, kuriuos 
matome tik kelis kartus per 
metus. Šokių šventėje būna la-

Clevelando sendraugių ateitininkų vėliava, S.m. gegužes 31 d., ateitininkų Šeimos dienų proga pašventinta Die
vo Motinos parapijos šventovėje. Vėliavą laiko dr. Živile Vaitkienė ir dr. Birute Kasperavičienė. 

Nuotr. Vyt. Pliodžinako 

STUDIJŲ DIENOS DARBO ŠVENTĖS 
SAVAITGALI 

Baigiantis vasaros atosto- tis, dr. Romas Povilaitis ir 
goms ir prasidedant naujiems kiti. Kaip įprasta, paskaitos 
mokslo metams ateitininkai vyksta prieš pietus ir po pietų, 
buriasi Dainavos stovyklavie- Vakarinės programos skirtos 
tėję tradicija tapusioms Stu- '98 metų Dainų šventei, dailei 
dijų dienoms. Jas jau daug ir muzikai, 
metų organizuoja dr. Algis Studijų dienos prasideda 
Norvilas, dabartinis Ateitinin-. penktadienį, rugsėjo 4 dieną, 
kų sendraugių sąjungos centro 5 v. p.p. registracija ir vaka-
valdybos pirmininkas. Šiose riene 7 v.v. Norintieji dalyvau-
pastangose jam talkina Nijolė ti, prašomi registruotis pas 
Balčiūnienė, ASS valdybos Laurą Lapšytę, tel. 773-761-
n a r ė - 7173. Moksleiviai, 'norintys 

Programoje numatyti daly- dalyvauti Studijų dienose, bus 
viai: Juozas Gaila, kun. Rimas priimami t ik su savo tėvais. 
Gudelis, Vincas Kolyčius, Ma- Pavienių moksleivių registra-
nigirdas Motekaitis, dr. Jus - cija nebus priimama, 
tas Pikūnas, Darius Polikai-

ATEITININKIJA darbą šioje apylinkėje. Seni 
namai buvo nugriauti ir jų 
vietoj buvo krūvos sulaužytų 
medžių. Mūsų uždavinys buvo 
per dieną sudėti visą seną me
dį į šiukšles. 

Audra ir aš buvom su pen-

Audra ir aš pabudom anksti 
trečiadienio rytą. Mokykla 
prasidėjo puse devynių, bet 
mes ir penkiasdešimt kitų ket
virtokų prieš septintą valandą kiolika kitų vaikų ir aštuo-
kėlėmės ruoštis darbui. Mes m a i s tėveliais. Iš mūsų drau-
su mokyklos pritarimu planą- g ^ ^ ^ ^ n e v ažiavo dirbti, o 
vom dienai važiuoti į Detroito ^tos b u v 0 ^^^ grupėje. Su 
miestą ir prisidėti prie 3 a b i - m u m į s dirbo septynios mer-
tat for Humanity". Visi susi- g a i t e s J o s , ^ 5 b u v o g e r i a u _ 
rinkom mokykloje ir autobu- sįos draugės. Buvo ir aštuoni 
sai nuvežė mus į saugų De- berniukai. Pradėjom skirstyti 
troito rajoną. Kitos „Habitat" m e dį į dvi krūvas: šiukšlių ir 
grupės j au buvo pradėjusios n a udojamo medžio. Visi pra

dėjo dirbti, bet nelabai orga-

bai smagu dėl tų pačių prie
žasčių. Kiekvieną šeštadienį 
aš važiuoju į lietuvišką mo
kyklą ir matau savo lietuvius 
draugus iš Detroito. Yra sma
gu visus pamatyti, tik man 
nepatinka keltis anksti rytą ir 
eiti į mokyklą. 

Mano amerikiečiai draugai 
irgi turi draugų. Jų draugai 
gyvena jų kaimynystėje. Kai 
nuvažiuoju į vasaros stovyklą 
visi vaikai būna nepažįstami 
ir kiekvieną vasarą jiems rei
kia susirasti naujus draugus. 

nizuotai. Vieni neklausė kaip 
skirstyt medį, o kiti stovinėjo 
ir kartais padėjo nešti vieną 
pagalį. Audra ir aš apsižiū
rėjom ir pradėjom smarkiau 
dirbti. Ji stovėjo vienoj krūvoj 
ir skirstė medį, o aš kitoje. 
Mes sukrovėm medį taip, kad 
žmonės galėtų lengvai jį rinkti 
ir nešti į šiukšles. Kai baigėm 
vienoje vietoje mes tuoj pra
dėjom darbą kitoje vietoje. 
Mano draugas Jason irgi labai 
darbščiai dirbo. Kiti vaikai 
stovinėjo, juokėsi, zirzė, ir ne-

VASAROS AKADEMIJA 
TYTUVĖNUOSE 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 13 
dieną Tytuvėnuose prasidėjo 
Lietuvos studentų ateitininkų 
vasaros akademija. Akademi
jomis, pagal seną tradiciją, va
dinamos ateitininkų stovyk
los, kuriose jauni žmonės ne 
tik ilsisi, įdomiai leidžia laiką, 
bet ir stengiasi dvasiškai to
bulėti, plėsti savo akiratį. To
kiems sambūriams kas vasarą 
parenkama vis kita Lietuvos 
vietovė, garsėjanti savo gražia 
gamta. 

„Ežeras, gitara ir gerų drau
gų būrys — tai iš tiesų šaunus 
dalykas", — teigia Studentų 
ateitininkų sąjungos pirminin
kas Osvaldas Stripeikis. 

Studentų ateitininkų vasa
ros akademija Tytuvėnuose, 
„Sedulos" stovyklavietėje, veiks 
iki rugpjūčio 20 dienos. J a u 
nimą čia lankys geri paskaiti
ninkai, vyks įdomios diskusi
jos, bus aptariami nauji pro
jektai . Kaip atskiras progra
mos punktas įrašyta frazė 
paž in tys" . 

Studentų ateitininkų vasa
ros akademija, pasak jos orga
nizatorių, — geriausias poilsis 
prieš mokslo metus. 

jie tik nenorėjo lankyti mo
kyklą tą dieną? Jų elgesys at
sakė į tą paskutinį klausimą. 

Būdama ateitininke išmo
kau, kad nesvarbu ką darai , 
reikia stengtis atlikti geriau
siai. Ateitininkų stovyklos, su
sirinkimai ir kursai padeda 
man suprasti kodėl reikia at
likti pareigas su visa širdimi. 
Principai mus moko būti 
sąžiningais žmonėmis. Aš pas
tebėjau, kad Jason su mumis 
sunkiai dirbo. Jis irgi priklau
so jaunimo organizacijai su 
panašiais principais. J is , kaip 
ir aš, supranta tą gerą j aus 
mą, kai žinai, kad darbą są-

Jei su tėvais nuvažiuoja į kitą d i r b o - J u tėveliai, kurie globo- žiningai atlikai 
miestą, jie nieko nepažįsta. Aš J° m u s * dienJ*> daugiau dirbo 
džiaugiuos, kad esu lietuvis ir u ž ->uos- M a n b u v o g^3- k a d 

Nida Lapšytė 

kad turiu daug draugų. 
Paul ius Mika i la 

B«Tii;iril '> Žuk . i i j - ko . 
vusif| i :r -I ipi'nilipi \ 
sesuo Miiid.iiisr.i- Ki 
l ionvlr it \ .inii.i.1.- v.! 

irdo i.iok slo stipendijų fondo Lietuvos studentams ate i t in inkams šių metų stipendijas ga-
kdoCBOJO komiteto nariai Iš k — Živile l 'rbiene. Ligita Ryliškytė 1 Neringos Ryliskytes 
: . . is I įdvyga Damuštene. A F vicepirm. Vidas Abrait is. Rimvydas Kepalas, Irena Griga-

čia mano draugai. 
Po pietų pertraukos beveik 

niekas negrįžo dirbti. Grupės 
vaikų sėdinėjo ir kalbėjosi. 
Tie,kurie dirbo, dirbo be noro. 
Audra, Jason ir aš vėl pradė
jom stropiai dirbti. Kai bai
gėm tvarkyti savo darbovietę, 
nuėjom į kitą ir ten padėjom. 
Mes trys dirbom iki buvo lai
kas grĮŽti namo. Važiuojant 
namo džiaugėmės, kad atli
kom darbą, bet buvo liūdna, 
kad kiti vaikai neatliko savo 
pareigi}. 

Audra ir aš per tą dieną, ir 
daug kartų po to, kalbėjom 
kaip ateitininkija mums padė
jo norėti atlikti tą darbą ge
riausiai. Žiūrėdamos į bendra
amžius, mes mėginom supras
ti kaip jie galėjo skirti šią 
dieną darbui, bet jo nedirbti. 
Kas juos išmokė taip nerimtai 
žiūrėti Į pareigų atlikimą? Ar 

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

Kabame lietuviškai 
6 1 8 7 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel . 773.586-7756 
Valandos pagal sussartmą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 80652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Ave. 
OrtandPark 

706-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 
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JAV _ „ $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida.-
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $60.00 $45.00 $35.00 
Utaakant i Lietuvą: 
(Air cargo) _ $100.00 $55.00 
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Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Rudokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakoja dirba kasdien nuo'8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakoja ut skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija atraipanius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S . Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

M. LEČHAš šĖ-išuYiš 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
61328.Kedzie.Ave. 

Vai: anM 2-4 v p.p ir katvd. 2-5 v p p 
Sėsti pagal šusterimą 

Kabineto M . 773-776-2880 
Narwjtat70e^446-6M5 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 50 S t , Chicago, IL 
Tet 773-736-6666 

4707 8 . GJbert. La Granga. L 
Tat 708-362-4467 

DR. VIUUS MIKAmS 
SEMOS DAKTARAS IH OtRURGAS 

FA*JLY MEDtCAL C U M C 
15505-127 St . Lemont. IL 60439 
Pifjdauao Palos CommunMy HoopKel 

SttvarCraesHoapttBl 

Jej, 
s pagal susitarimą 
706-2572266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Canfac Diegnoem. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 706-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. K JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S . Kedzie Ave., Chfcego 

773-778-6089 arba 7 7 3 - 4 8 9 4 4 4 1 

LOJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVHoughby Hilte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. PETRAS V.K1SIEUUS 
INKSTU, POSLES IR PROSTATOS 

gydymas bai chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S . Masn S t 
MeAeseon, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
valandos pagal susitarimą 

M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020E Ogden Ave.. Suite310 

Nepervee, IL 00563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Htghland Ave . 
Tower 1. Suite 3 C 

Doamert Grove. IL 6051S 
Tai. (630) 436-0120 

DR. VILIJA KĖRELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. HaUam, Bridgevie*. IL 60455 

T«L 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
TinJey Park, IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 8 0 0 Highland Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samaitan Igoninės) 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel . 630-960-3113 

• Valandos susitarus 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt, Lemont, IL 60439 
T e t 815-723-1854 

7 6 0 0 W . C o U e g e D r . 
Palos Heights, IL 60453 

Tel . 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 706-246-6581 
6448 S. Putaakl Roed 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester.lL 60154 

Tel. 708-344-1694 
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RIMTIES VALANDĖLE 

TEISŲJĮ DIEVAS IŠGELBSTI 
NAUJA REZOLIUCIJA 

JAV ATSTOVŲ RŪMUOSE 
Taika bet kuria kaina nie

kuomet negali būti krikščionio 
pasir inkimas. Krikščioniui 
aukščiausioji vertybė nėra tai
ka, bet meilė. O meile tegali 
būti , kai santykiai su žmo
nėmis yra pagal Dievo valią, 
jo teisingumą. Būtent , šis 
uždavinys ne kartą Jeremijui 
beveik kainavo gyvybę, už jį 
Kristus atidavė savo gyvybę, 
už jį buvo ir tebėra persekioja
mi Kris taus sekėjai, ir mums 
kar ta is gali tekti kentėt i , net 
savo šeimoje. 

P i rmame skaitinyje (Jeremi
jo 38:4-6, 8-10) girdime, kaip 
Jeremijas savo tautiečių buvo 
įmestas į išsekusį šulinį, kad 
ten mirtų badu dėl to, jog ka
raliui rekomendavo priešingą 
sprendimą nuo to, kurio no
rėjo jo didikai. Kadangi kara
lius buvo neprincipingas, bijo
jo j iems pasipriešinimo politi
nių pasekmių ir leido Jeremiją 
įmesti į šulinį. Jeremijas buvo 
kal t inamas, kad nemalonio
mis pranašystėmis „smukdo... 
karių narsumą ir numuša 
nuotaiką visai tautai" . 

Neretai žvelgimas tiesai į 
akis ..smukdo mūsų narsumą 
ir numuša nuotaiką" — ar tai 
būtų, kai patys a ts idur iame 
akistatoje su savo padaryta 
žala kitam žmogui, ar kai 
pamatome kurios savo ydos 
pasekmes, ar kai patir iame, 
kad iš meilės šeimos nariui tu
r ime įtikinti jį ieškoti pagal
bos nuo alkoholizmo, narko
tikų vartojimo ar nuo kurios 
kitos sunkios problemos. To
kiu atveju bloga žinia iš tiesų 
gadina nuotaiką, kai pama
tome blogybės tikrąjį veidą, 
bet taip pat matome, kad ne
begalime kaip stručiai toliau 
galvą „kišti po smėliu". O ban
dymas dirbtinai pakelti nuo
taiką; TJUO blogos žinios pa
bėgant pasigėrimu, pramogų 
giedojimu ar pasinėrimu dar
buose, tik leidžia problemai 
augti . 

Kai Jeremijas karal iui ir jo 
didikams atvirai išsakė abiejų 
blogų karo pasirinkimų grės
mes ir karalius leido jį už tai į 
šulinį įmesti, Dievas Jeremijo 
pagalbos šauksmą išgirdo. Kai 
nebeliko izraelitų, kurie jį 
išgelbėtų. Dievas siuntė pro 
šulinį svetimtautį — kušitą 
(hebraiškas Etiopijos gyven
tojų pavadinimas) jį išgelbėti. 

Tiems, kurie, siekdami Die
vo teisingumo ir tiesos, šau
kiasi jo pagalbos. Dievas vi
suomet padeda. Todėl ir Seno
jo Testamento psaimistas gie
da: „Viešpaties aš laukte lau

kiau, ir jis prie manęs pa
silenkė meiliai — mane iš var
go duobės Jis ištraukė... į 
mano lūpas naują giesmę 
įdėjo" (Ps 39). 

Krikščionims nebereikia bi
joti jokių „blogų žinių", nes, 
krikštu įjungti į Kristų, jie yra 
Senojo Testamento pažadų pa
veldėtojai ir per Kirstų jų 
tęsėjai. Visuomet būsime iš
gelbėti, jei tik nuoširdžiai 
Viešpaties šauksimės. Ir tai — 
netušti pažadai. Per tūkstan
čius metų turime daugybės 
šventųjų gyvąjį liudijimą, kaip 
Dievas juos nuo visų ydų 
išgelbėjo, daugeliui padė
damas likti ištikimais Dievui, 
net ir kai teko sutikti kanki
nio mirtį. 

Todėl laiške Žydams (Žyd 
12:1-4) krikščionys yra skati
nami nepasiduoti lengvos, bet 
neteisingos, išeities pagundai: 
„Mes, tokios gausybės liudy
tojų apsupti, nusimeskime... 
nuodėmės pinkles... žiūrėdami 
į savo tikėjimo vadovą ir at
baigėją Jėzų. Jis, vietoj sau 
priderančių džiaugsmų, nepai
sydamas gėdos, iškentėjo kry
žių ir atsisėdo Dievo sosto 
dešinėje. Apsvarstykite, kaip 
jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį 
priešginiavimą, kad nepail-
stumėte ir nesuglebtumėte 
dvasia!" 

Jėzus šio sekmadienio Evan
gelijoje (Luko 12:49-53) kaip 
tik iškelia tai, kad jis neat
neša lengvo, bet neteisingo, 
atsakymo. Kalbėdamas, kad 
atėjo žemėje įžiebti ugnies", jis 
užmena pranašo Malachijo 
minimą Dievo prieš pasaulio 
pabaigą siunčiamą pasiuntinį, 
kalbantį apie skaidrinančią, 
švarinančią ugnį (Mal 3:2). 
Jėzus kalba ne apie jos nu-
skaidrinimą, kad, išlaisvinta 
nuo nuodėmės pinklių, ji deg
tų meile Dievui. 

Ir, matydamas žmonijos pa
dėties realybę — kad jo 
troškimas žmoniją sutaikyti 
su . jos Kūrėju negalės išsi
pildyti be jo mirties — Jėzus 
ir nuo tos tiesos nebėga: „Aš 
turiu būti pakrikštytas krikš
tu ir taip nerimstu, kol tai 
išsipildys". Krikščioniškoje 
tradicijoje Krikštas simboli
zuoja perėjimą iš vieno gyveni
mo formos į kitą: iš gyvenimo 
mirties ir nuodėmės galioje į 
gyvenimą Dievo malonėje ir 
laisvėje. Jėzus, kaip šio gyve
nimo „pirmgimis iš daugelio", 
savo mirtimi ir mums atveria 
kelią į šį naująjį gyvenimą, o 
mes į jį įeiname per Krikštą. 

Gyvenimas Dievo tiesoje 

Amerikos Baltų laisvės ly
gos pastangomis JAV Atstovų 
rūmuose įkurta „Baltic Cau-
cus" (Baltiečių komiteto) pir
mininkai yra atstovai John 
Shimkus (R-IL) ir Dennis Ku-
cinich (D-Ohio). Šios organiza
cijos prašomi ir skatinami, 
Amerikos Atstovų rūmams 
š.m. rugpjūčio 4 d. pateikė re
zoliuciją „Paremiant Baltijos 
Valstybių Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmones ir pasmer
kiant 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Nacių-sovietų nepuolimo san
dėrį" (paktą). 

Rezoliucijoje primenama 
Baltijos valstybių istorija nuo 
jų nepriklausomybės 1918-tais 
metais paskelbimo iki invazi
jos po Nacių-sovietų sandėrio 
(pakto). Rezoliucijoje pakarto
jama Amerikos nepripažinimo 
politika, kuria remiantis, „nie
kada nebuvo prielaidos, kad 
jos būtų Sovietų respublikos". 

Rezoliucija užgiria Baltijos 
kraštų žmones už nepriklauso
mybės atstatymą taikiu būdu 
ir už jų sėkmę — pasiekimus 
per tuos aštuonerius metus 
nuo nepriklausomybes atsta
tymo, įskaitant visišką de
mokratiją, žymias ekonomines 
reformas, ginkluotų pajėgų ci
vilinę kontrolę, grindžiamą 
vakarietiškais standartais*'. 

Rusija raginama paskelbti 
tą Nacių-sovietų sandėrį nele
galiu ir negaliojančiu, ir skati
na prezidentą bei Valstybės 
sekretorę dirbti ta kryptimi ir 
bendradarbiauti su Rusija, kol 
bus pasiektas tikslas. Čia re
miamos JAV-Baltijos kraštų 
chartija. 

Amerikos Baltų laisvės ly
gos prezidentas Valdis Pav-
lovskis sako: „Aš džiaugiuosi, 
kad, minint 59-sias metines 
nuo to laiko, kai Baltijos vals
tybės buvo pasmerktos pen
kias dešimčiai metų sovietų 
vergijos, Amerikos Kongresas 
pasirinko prisiminti istorišką 
tiesą, kurios pasaulis nieka
dos neturėtų užmiršti: Balti-

duoda tikrą laisvę, laiduoja gi
lios, ištikimos meilės ryšius, 
bet, anot Jėzaus, jis gali mus 
vesti net ir.į nesantaiką šei
moje, jei šeimos nariai nori 
nutylėti kokią nors rimtą 
šeimos problemą. Jis gali mus 
padaryti „rakštimis" ir darbo
vietėje bei kaimynystėje, kai 
nerimstame dėl daromos ne
teisybės. Bet tuomet galime 
nesibijoti, nes mūsų pagalba 
yra Viešpats, kuris sukūrė 
dangų ir žemę. 

Aldona Zailskaitė 

jos valstybės sėkmingai žengia 
pirmyn ekonomijos ir gynybos 
srityse. Jų demokratija ir gy
nyba yra žymiai pažengusi, 
bet reikia prisimint istoriją ir 
pakartoti bei pabrėžti įsitiki
nimą, kad valstybės turi turė
ti laisvę pasirinkti savo vietą 
Vakarų institucijose: NATO, 
ES ar WTO. 

Gaila, kad dar j ra tokių, ku
rie nieko neišmoko iš Nacių-
sovietų pakto — sukūrimas 
įtakos sferų Europoje ves tik
tai į konfliktus. Turime žengt 
pirmyn prisimindami praeitį 
ir prisiekt niekada netoleruot 
sukūrimo įtakos sferų ir žmo
nių priespaudos dėl jų tau
tybės ar religinių įsitikinimų. 
Geriausias būdas užtikrinti 
Baltijos valstybes, kad joms 
niekados ateity nebus sutruk
doma siekti savo likimo būtų, 
kad Rusija paskelbtų nacių-
sovietų paktą buvus nelegaliu. 
Tai sumažintų metus istoriško 
nepasitikėjimo ir pagrįstų ke
lią moderniai ateičiai, kurioje 
santykiai būtų pagrįsti bend
rais interesais. 

Rusijos vyriausybė' specifiš
kai neatšaukė — nepasmerkė 
Nacių-sovietų pakto, kuris bu
vo pasirašytas narių Vokieti
jos ir Stalino Sovietų Sąjungos 
įgaliotų atstovų". 

Nacių-sovietų pakto sukak
tis yra kaip tik. kai Rusija 
grasina Latvijai griežtom eko
nominėm sankcijom ir boiko
tu. Pavlovskis teigia, kad „Ru

sija keršija Latvijai užjos pro-
amerikietišką politiką ir norą 
tapti NATO nare. Dabar nėra 
laikas Amerikos remtinai IMF 
aprūpinti Rusiją dar didesnė
mis paskolomis. Rusijos bloka
da yra priešinga WTO prekia
vimo principams, sutrukdo 
verslą visame Baltijos regione 
ir tuo beveik sustabdo verslo 
ir bankininkystės veiklą". 

Po įvykusio pokalbio su V. 
Pavlovskiu Amerikos Senato 
Užsienio reikalų komiteto 
apklausos metu apie Baltijos 
kraštus, kurie įvyko praėjusį 
mėnesį, JAV Valstybės sekre
tores pavaduotojas Europos 
reikalams Mare Grossman iš
reiškė, kad yra bendras inte
resas (su mumis), ieškoti bū
dų, kaip dirbti su Rusija Na
cių - sovietų pakto klausimu. 
Siek tiek anksčiau, Amerikos 
Baltų laisvės lyga parašė 
laišką National Security Ad-
visor (patarėjui) Stephen Fla-
nagan, prašydama preziden
tinės proklamacijos Nacių-so
vietų pakto sukakties proga ir 
pažadėti dirbti su Rusijos vy
riausybe, kad pastaroji pas
merktų ir atsižadėtų šio nele
galaus, nemoralaus pakto. 

Amerikos Atstovų rūmų se
sija baigsis maždaug rugpjū
čio mėn. viduryje. Skubiai 
kreipkitės į savo Atstovų rū
mų atstovą-ę, kad jis-ji taptų 
šios rezoliucijos — House 
Concurrent Resolution 320 — 
remeju (co-sponsor) ir pagei
dautų jos skubaus patvirtini
mo prieš rugpjūčio 23 d. su
kaktį. 

Ange l ė K. Ne l s i enė 

Trys veiklios lieCOThj visuomenes veikėjos, susitikusios Smithsonian 
rengtame tautyl; ų festivalyje, VVashington, CD. Iš kairės: Julija Dan-
tienė iš Philad* :>hijos. Teresė Landsbergienė iš Vašingtono, ir Marija 
Rimienė iš Čika^JS. 

Danutė Bindokienė 

Kai visa bažnyčia 
žolynais pražysta... 

Viena tautietė, prieš kelis 
dešimtmečius turėjusi laimės 
išsprūsti pro sovietų imperijos 
sienas juosiančią „geležinę 
uždangą" į laisvąjį pasaulį ir 
apsigyventi JAV, šią vasarą 
pirmą kartą grįžo aplankyti 
tėviškės ir joje pasilikusių gi
minių. Suprantama, pasikeiti
mai nuo anų laikų buvo neap
sakomi — kai kurie labai 
teigiami, kai kurie tik liūdesį 
sukeliantys. 

Nemaloniai nuteikė sekma
dienis gimtosios vietovės 
bažnyčioje, kurion Mišiose 
dalyvauti susirinko vos pora 
dešimčių vyresnio amžiaus 
žmonių, daugiausia moterų. 
Viešnia prisiminė, kad net 
bolševikų laikais sekmadie
niais bažnyčia būdavo pil
nutėlė. Parapija turėjusi stip
rų ir gausų chorą, kurio gies
mės netilpo bažnyčios skliau
tuose, bet veržėsi tiesiai į 
dangų. Dabar vos kelios mo
terys pavargusiais balsais mė
gino užtraukti giesmelę Mišių 
metu... 

Kodėl ateistinės santvarkos 
metais žmonės plaukte plaukė 
bažnyčion, nors buvo daromos 
kliūtys didžiosioms šventėms 
švęsti, o apylinkės komunistai 
stropiai registruodavo „baž
nytinius", kad galėtų vėliau 
taikyti sankcijas. Kodėl anuo
met į bažnyčias gausiai rink
davosi jaunimas, moksleiviai, 
nepaisant, kad kai kurie mo
kytojai ir mokyklų vadovybės 
už tai net bausdavo? Ar visa 
tai buvo ne tikėjimo išpa
žinimas, o tam tikro protesto 
prieš okupantą išreiškimas? 

Nepaslaptis, kad Lietuvos 
kaimas labai pasikeitęs. Jo 
tikrieji gyventojai, įaugę \ ža
liojo kaimo aplinką ir sudarę 
su savo tėviškės žeme neats
kiriamą vienetą, sodybų tuš
tėjimo (galbūt geriau sakyti — 
prievartinio tuštinimo) metais 
buvo išsklaidyti, išplėšti iš 
savo namų. Jų vieton ilgai
niui atsikėlė žmonės, kurių 
vertybės j au buvo kitokios. 
Ūkio darbai jiems buvo tik 
užkrauta pareiga, bet ne 
meilės savo žemei-maitintojai 
kiekvienu veiksmu išreiški
mas. Juk ir ta žemė priklausė 
ne ją dirbantiems, o „vals
tybei", „partijai", „didžiajai 
tėvynei" — tad nejautė jai 
prieraišumo. Nors Lietuvos 
kaimo laukuose, kaip ir 
anksčiau, darbavosi (dažniau
siai) lietuviškai kalbantys 
žmonės, bet iš esmės jie buvo 

tam kaimui svetimi, todėl 
nepažino senųjų lietuviškų 
papročių, tradicijų. Niekas jų 
neišmokė, neperdavė iš kartos 
į kartą kaip brangiausią pali
kimą, o jeigu apylinkėje dar 
gyveno kiek senųjų kaimo gy
ventojų, tai jie užsidarė savo 
prisiminimuose ir savo bevil
tiškoje dabartyje... 

Naujieji kaimiečiai a ts inešė 
savo papročius, savo šventes, 
iš kurių naujoji santvarka j a u 
buvo išravėjusi krikščionybės 
užuominas ir simboliką. Tad 
vargiai ir Žolinė, viena gra
žiausių Katalikų Bažnyčios 
vidurvasario švenčių, skir ta 
Dievo Motinai Marijai, buvo 
taip prasmingai švenčiama. O 
Žolinė, kaip j au pats vardas 
primena, pasižymi ypat inga 
apeiga, atl iekama Mišių pa
baigoje (kai kur prieš Mišias): 
gėlių, žolelių, augalų apš laks
tymu švęstu vandeniu, kuni
gui palaiminant, kalbant ati
t inkamas maldas. Šis gražus 
lietuvių tautos paprotys kilęs 
iš M. Marijos" laidotuvių le
gendos, kai jos šventas kūnas 
karste buvo papuoštas gau
siais žiedais, o, paėmus Dievo 
Motiną į dangų su kūnu ir 
siela, žemėje jos liūdintiems 
pasiliko tik gėlės. Žinoma, jos 
j au buvo paliestos ypatingų 
Dievo Motinos malonių — 
šventos... Iš šios legendos ir 
kilo būdingas lietuviškas Ma
rijos į Dangų Ėmimo šventės 
pavadinimas — Žolinė. 

Galbūt tik Verbų sekmadie
nį Lietuvos bažnyčios taip 
sužaliuodavo ir sužydėdavo 
maldininkų atsineštomis 
puokštėmis. Žolinių proga, su
prantama, tos puokštės buvo 
kitokio pobūdžio, sudaryto* i.š 
gyvų darželio, pievų, miškų 
gėlių ir žolynų. Kaip ir Verbų 
sekmadienį bažnyčioje palai
mintas , Žolinės puokštes žmo
nės sudžiovindavo, pagarbiai 
laikydavo, nes jos, saugodavu
sios namus nuo gaisro, pik
tųjų dvasių, perkūno įtren-
kimo ir visokių negandų. Čia, 
kaip ne vieną kartą lietuvių 
liaudies papročiuose bei t ra 
dicijose, gražiai tarpusavyje 
susilieja krikščioniškieji ir se
nų senovės elementai: pagar
ba Dievo Motinai Marijai ir 
meilė gamtai — žemei, jos 
augmenijai. 

Norime linkėti, kad ši pras
minga lietuviška tradicija 
neišnyktų nei tėvynėje, nei 
užsieniuose gyvenančių lietu
vių tarpe. 

Savo artimiesiems: AJmiui, Danutei ir Sauliui 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

Vaikystės dienos, matyti, sruvėte įsrūva į kraują. 
Ir ne tik tam laikui, visam amžiui. Užaugau gamtoje, 
tai ir dabar nenustigstu mieste. Ypač rudenį, kai slė
niai ir kalnų šlaitai užtvinsta aukso ir visokiausių 
laipsnių raudonumo tvanu, o iš tolumos dingsta, va
sarinį spalvų žaismą dengusi, melsvuma. 

Rudeninis oro skaidrumas, visada traukdavo iš 
namų, bet dabar tapo apsėdimu. Kai tik ruduo pra
žysta, nebegaliu iškęsti mieste, užtat ir atostogas pa
siimu tik rudenį. Visi veržiasi į vasaros karščius, o aš 
savo pasilieku vėsiam rudeniui ir tada leidžiuos ke
liom savaitėm į dar nematytas vietas, o kartais net jau 
ir į matytas, kurios savo grožiu įsigręžė į sąmonę ligi 
pat dugno. Tokias vietas smagu dar sykį ir dar sykį 
pamatyti , pačiam su savimi pasiginčyti, kada kuri vie
ta labiau širdį glostė: pernai, užpernai, ar štai dabar. 

Tokie išvažiavimai mano būdui tinka dar ir todėl, 
kad jų neplanuoju, nevaržau savęs nei atstumais, nei 
laiku. Vykstu bet kur, dažniausiai į kalnus, ir riedu, 
kur koks kelias veda. Varžo tik dvi datos: kada išvykti 
ir kada sugrįžti. 

Gerą pusdienį išplūdinėjęs slėniais, tarpukalnė
mis, išsirangęs ne kartą net šiurpą keliančiais keleliu-
kais, prisidairęs nuo patogesnių kalnų kuprų į raukš
lėmis kažin kada sustumtą žemės odą, kartu ir pavar

gęs, ir pailsėjęs, užeinu pirmon šalia kelio pasįtaikiu-
sion užeigon ko nors užvalgyti, pasiimu stiklą alaus ne 
gerti, bet kad nereikėtų tuščiam prie svetimo stalo 
sėdėti. Dėl visako dar paprašau, kad, leisdamas alų 
bartenderis nežudytų putos. Mano prašomas nustem
ba, bet neradau dar tokio, kuris būtų mano prašymo 
nepaklausęs. Pasižiūrėti keistom tai pasižiūri, bet 
putą palieka, o man kažin kodėl patinka žiūrėti kaip 
puta iš lėto gęsta. Ji niekada neskuba. Tai lyg ženklas 
ir man, kad dabar atostogos, kad esu visiškai laisvas. 
kad nėra kur skubėti. 

Važinėdamas džiaugiuosi spalvomis, pažįstu kraš
tą, o, žiūrėdamas į gęstančią putą, neretai įsiskverbiu 
ir į žmones. Beveik visada pasiklausau, ką šneka prie 
baro vyrai. Jų kalbos man pasako daug daugiau už ra
diją, televiziją net ir už laikraščius. Jų pasiklausęs, il
gam atsimenu, kur esu buvęs. 

Tą dieną saulė jau buvo išsukusi iš pietų, kai vin
giuotais kelučiais persiritau per trečią kalnų kuprą ir. 
radęs kiek praplėstą kelučio vietą, sustojau pasi
žvalgyti. Saulė rudeniškai švelnia šviesa nubėrė visa 
slėnį; ir slėnis, ir šlaitai anapus jo sušvito gausybes 
spalvų žibėjimu, lyg kieno paslaptinga ranka vienu 
brūkštelėjimu būtų nubraukusi tas migleles, kurios 
kituose slėniuose mėgino dangstyti rudens puošme
nas. Tik rytiniame slėnio gale kilo gelsvos dulkes. 
ramiam ore skleidėsi į šalis, ir dangstė ano pakraščio 
spalvas. Pažiūrėjęs per žiūronus, supratau, kad bu! 
dozeriai rausiasi slėnio pakraščiu ir netrukus čia 
gulės, milijonais dolerių pamušta, cemento juosta. Po 
metų ar kitų čia kalnų rimtį ir ramybę dieną nakti 
trikdys priekabų prisikabinėję galingi sunkvežimiai. O 
gal ir ne. Iš karto mėginau tik mintimi sumesti, į ko
kius miestus pro čia galėtų tie sunkvežimiai lakstyti 
Nieko nesumetęs, pasiėmiau žemėlapį. Ir žemėlapyje 

nieko rimta neradau. Tada atėjo galvon, ar jis tik ne
bus vienas tų nesuprantamų greitkelių, kuriais leki ir 
galvoji, kad padarė tik tau, ir tik tam vienam kartui 
pralėkti, nes vargu ar savo gyvenime kada nors į jį 
beužkliūsi: leki, leki ir vis tik tu vienas. Nieko nesu
tinki, nieko nepaveji ir nieko kito nematai, nei prieky, 
nei užpakaly. Bet kam nors prireikė svetimus pinigus 
perdėti iš vienos kišenes į kitą, tik kuriem galam čia 
užsigeidė darkyti kalnų grožį ir ramybę? 

Kitu slėnio pakraščiu bėgo, kiek pasivingiuoda-
mas, plentas. Ir tas buvo tuščias. Kelis kartus žiūro
nais pervedžiau nuo vieno galo iki kito, kol pamačiau 
iš už paraudusiais klevais apaugusio kauburio išle
kiančią mašiną. Argi to kelio jau nebeužteko, pagalvo
jau. Arčiau šalia plento stovėjo šviesiai rausvų plytų 
didoki vienaaukščiai pastatai su aukštu kaminu. Pa
galvojau, kad menkas žmogus niekada negali žinoti, 
ką dideli žmonės su tavo pinigais daro. Gal tuose pas
tatuose yra kokie slapti valstybės tyrimai, gal kokie 
atominiai ar dar kokie įmantresni ir tik į čia tas greit
kelis ir tevedamas. Palikau tą rūpestį galvoms, kurios, 
jau seniai jį išsprendusios, apie kitus suka galvas, o 
pats vėl ėmiau dairytis po slėnį. Toliau dešinėje prie 
plento, šalia aukšto, iš rudeninių spalvų pliką galvą 
aukštyn iškilusio kalno, buvo lyg ir užeiga. Nus
prendžiau pamėginti ją. Tokiose vietose kartais sma
giau ir pavalgyti, ir pernakvoti negu sumiosčionėju-
siuose miestelių moteliuose. Pažiūrėjau žemyn. Savo 
kelią mačiau net keturiose vietose; prasirangantį. Jei
gu nebūtum kalnuose apsipratęs galvotum, kad ten 
žemiau kiti keliai šlaitu pro šalį bėga. 

Žemyn nusivingiavęs, atsiradau gerokai anapus tų 
raudonų pastatų, o mano nužiūrėtos užeigos nė matyti 
nebebuvo. Kelias suko pro pat pastatus ir, kaip nuste
bau, kad tas pastatas buvo mokykla. Pamatęs užrašą. 

net koja stabdį paliečiau. Užėjo staigus noras pasitei
rauti , kaip čia toji mokykla atsirado, bet vėl susigrie
biau: koks man reikalas viską žinoti? Turbūt reikėjo, 
kad atsirado, ir nuriedėjau toliau ieškoti spėtos už
kandinės. Kokią mylią pariedėjęs, radau. Buvo ir už
kandinė, ir motelis. Mašinoms statyti aikštelėje sto
vėjo trys mašinos ir du maži sunkvežimiai. Pasis
tačiau ir aš savo. Įėjau. Visi stalai buvo tušti , tik prie 
baro sėdėjo trys vyrai ir šnekučiavosi. Atsisėdau prie 
lango. Netrukus priėjo liekna šviesiaplaukė moteris, 
plaukus susisukusi ant pakaušio į aukštą kuodą. 
Mėlynakė. Įprastiniu žodžiu pasisveikino, pasisveiki
nimą palydėjo šypsniu ir daugiau nieko. Tik akyse 
buvo klausimas. 

— Alkanas, — pasakiau. 
Pasakymą irgi palydėjau šypsniu. 
— Turiu maltainių, jautienos kepsnio. Jeigu no

rėtum žuvies, reikėtų palaukti. 
Pasiprašiau kepsnio. 
— Kavos ar ko kito? 
— Kavos. 
Kavą atnešė tuoj. Sakė, kad tuoj bus ir kepsnys. 

Netrukus atnešė ir tą. Keletą bulvių ir daug šviežių 
daržovių. Bepjaunant kepsnį, nejučia knistelėjo — 
kažin kelintą kartą jis atšildytas, bet ir vėl numojau; 
ką gali kvailas būdamas pasakyti. Atrodė visai valgo
mas. Ir daržovės atrodė ką tik iš daržo. 

Vyrai prie baro gurkšnojo alų ir šnekučiavosi, bet 
taip tyliai, kad tik vieną kitą žodį tenugirsdavau. Kar
tais žodį palydėdavo trumpas juokas. Buvo savo kalba 
taip užsiėmę, kad į mano pusę nė pažiūrėti nenorėjo. 
Ar taip buvo įpratę. Jie užeina alaus išgerti. Gal net 
visi trys iš karto, o kas daugiau įeina ar išeina, ne jų 
reikalas. 

(Bus daugiau) 
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J DANGAUS GARBĘ 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Popiežius Pijus XII 1950 m. 
lapkričio 1 d. apaštaliniu raš
tu „Munificentissimus Deus" 
(Dosniausias Dievas) iškilmin
gai paskelbė: „Nekaltai Pra
dėtoji, visad Mergelė, Dievo 
Motina, užsibaigus Jos žemiš
kam gyvenimui, su kūnu ir 
siela buvo paimta į dangaus 
garbę". Šiais žodžiais popie
žius paskelbė dogmą, pareikš
damas žmonijai, koks buvo 
Švč. Mergelės Marijos pasku
tinis gyvenimo įvykis šioje že
mėje. Ši dogma, paskelbta dvi
dešimtame amžiuje, aptaria 
tradiciją, ką tikintieji išpažino 
per visus krikščionybės amžius. 

Šv. Rašto pagrindas 

Apie Švč. Mergelės dangun 
paėmimą su siela ir kūnu Šv. 
Rašte nėra tikslaus ir aiškaus 
pareiškimo. Bet popiežius pas
kelbimo' dekrete tvirtina, kad 
šios dogmos galutinis pagrin
das yra Šv. Raštas. Pats Vieš
pats Jėzus, evangelistai, šv. 
Povilas, visi Bažnyčios Tėvai 
aiškiai tvirtina ir pabrėžia 
Kristaus iš numirusiųjų pri
sikėlimą, kaip Jo Dievybės 
įrodymą, kaip pažadą žmogui, 
jog nugalėta nuodėmė, šėtonas 
ir mirtis. „Jei Kristus nebuvo 
prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikė
jimas" (1 Kor. 15, 14-22). „Štai 
aš jums. atskleidžiu paslaptį: 
nors mes ne visi užmigsime, 
bet visi būsime prikelti, — 
staiga, viena akimirka, gau
džiant paskutiniam trimitui. 
Trimitas nuaidės, ir mirusieji 
bus prikelti jau negendantys, 
ir mes būsime pakeisti. Juk 
reikia, kad šis gendantis kū
nas apsivilktų negendamybe, 
šis marus kūnas apsivilktų 
nemarybe" (1 Kor. 15, 51-53). 

Mūsų prisikėlimas iš numi
rusiųjų pagal Šv. Rašto liudi
jimą yra pagristas Kristaus iš 
numirusiųjų prisikėlimu. O 
Marijos, Dievo Motinos, į dan
gų paėmimas su kūnu ir siela 
yra Kristaus mirties ir pri
sikėlimo iš numirusiųjų vai
sius. Ji iškentėjo savo Sūnaus 
mirties agoniją. Ji vadinama 
Corredemptrix. — dalyvė su 
Kristumi visos žmonijos at
pirkime. Kristus įžengė į dan
gų kaip j savo karalystę.o Ma
rija į dangaus garbe buvo pa
imta savo Sūnaus dieviška ga
lia 

Ne viskas yra Šv. Rašte, ką 
mes tikime. „Yra dar daug ki
tų dalykų, kuriuos Jėzus pa
darė. Jeigu kiekvieną atskirai 
aprašytume, manau, visas pa
saulis nesutalpintų knygų, ku
rias reikėtų parašyti" (Jn. 21 , 
25). 

Evangelijose nieko nėra pa
sakyta, kad Kristus, prisikėlęs 
iš numirusių, pasirodė savo 
Motinai. Pagal šv. Morkaus 
Evangeliją (16,9): „Prisikėlęs 
anksti rytą, pirmąją savaitės 
dieną, Jėzus pirmiausia pasi
rodė Marijai Magdalietei, iš 
kurios buvo išvaręs septynis 
demonus". Betgi be didelės 
teologinės išminties mums yra 
aišku, kad Kristus visų pirma 
apsireiškė savo -Motinai. Jos, 
nekaltos Mergelės, maldomis, 
kaip teologai aiškina, buvo pa
greitintas Dievybės Įsikūniji
mas. Dėl Marijos, Dievo Moti
nos, skaudžių išgyvenimų ir 
maldų Dievas prikėlė Jėzaus 
kūną iš numirusių ne po trijų 
dienų ir naktų, bet trečią die
ną. Kristus, prisikėlęs iš nu
mirusių, visų pirma aplankė 
savo Motiną. Visuose Dievo 
pažaduose — žmonijos atpir
kime, išlaisvinime iš nuodė
mės vergijos, malonių sutei
kime, išaukštinime dangaus 
garbėje Marija, Mergelė iš Na
zareto eina pati pirmoji. 

Ieškant pagrindo Šv. Rašte 
Marijos paėmimui į dangų, pa
kanka prisiminti Įsikūnijimo 
paslapties apreiškimą. „Ange
las Gabrielius buvo Dievo pa
siųstas į Galilėjos miestą, ku
ris vadinasi Nazaretas, pas 
mergelę, sužadėtą su vyru, 
vardu Juozapas, iš Dovydo na
mų; o mergelės vardas buvo 
Marija. Atėjęs pas ją. angelas 
tarė: 'Sveika malonės pilnoji! 
Viešpats su tavimi!... Nebijok, 
Marija, tu radai malonę pas 
Dievą' " (Lk. 1, 26-30). Pagal 
popiežiaus Pijaus XII aiškini
mą, malonės pilnybė įvyko, 
kai Marija buvo paimta į dan
gaus garbę. 

Romos Katalikų Bažnyčia ti
kėjimui pagrindo ieško nuo 
apaštalų laikų ateinančioje 

Bažnyčią 1956 m., pasakoja, 
kaip buvo apsivylęs, kai suži
nojo Marijos į dangų paėmimo 
dogmą. J is nerado tai dogmai 
Šv. Rašte pagrindo. Jis pasa
koja, kaip jis gavo tikėjimo 
šviesą anglikonų bažnyčioje: 

„Atvelykio sekmadienį, kai 
aš klūpojau prie altoriaus pri
imti Šv. Komuniją, kai aš vi
sai negalvojau apie Marijos 
paėmimą į dangų ir negalvo
jau apietikėjimo abejones, bu
vau paskendęs sakramento 
priėmimo mintyje. Staiga iš
girdau žodžius T a i yra mano 
Kūnas'. Tie žodžiai mane stip
riai ir aiškiai apšvietė taip, 
kad aš supra tau visą katalikų 
tikėjimo vienybę, Marijos vie
tą Bažnyčioje ir Jos paėmimą 
į dangų. Supratau, kad Nekal
to Prasidėjimo ir dangun pa
ėmimo tiesos pasiekė tikinčių
jų širdis ir mintis, kai jie ap
mąstė ir garbino Įsikūrimo 
paslaptį" („Catholic Herald", 
May 26th, 1956, London). 

Dieviška Motinystė 

Paskelbdamas Marijos dan
gun paėmimą su kūnu ir siela, 
popiežius Pijus XII Ją vadina 
— Nekaltoji Mergelė, Dievo 
Motina. Toliau dogmos paskel
bimo rašte j is kalba apie ry
šius, kurie jungia motiną su 
sūnumi. Sūnaus meilė motinai 
ir motinos meilė sūnui ateina 
iš jų kūno ir sielos gelmių. Ga
lime suprasti , kad Viešpaties 
Jėzaus meilė savo Motinai vei
kė taip, kad J i s norėjo pama
tyti Jos kūną pagarbintą dan
guje. O Marijai paėmimas 
dangun su siela ir kūnu reiš
kia pamatyti savo kūno aki
mis Jėzų dieviškoje garbėje. 
Tai yra meilingas Viešpaties 
Jėzaus ir Jo Motinos apsika
binimas, kokį mes matome 
mūsų gyvenime. Krikščiony
bės amžių pradžioje tikintieji 
jautė tą Kristaus dievišką ir 
žmogišką meilę savo Motinai, 
kuri J a m davė kūną, ką mes 
išpažįstame, sakydami: „Ir 
Dievo Žodis tapo Kūnu". 

Iš šv. Povilo kalbos atėnie
čiams žinome apie Dievą, kad 
„mes J ame gyvename, judame 
ir esame" (Apd. 17, 28). Bet jei 
klaustume kas po Kristaus 
savo buitimi ir prigimtimi yra 
Dievui visoje kūrinijoje arti
miausias, tai be abejonės at
sakytume, kad Marija, Dievo 
Motina. Kristus J a džiaugėsi 
kaip gražiausia šios žemės le
lija. Dabar J i yra didžiausias 
dangaus papuošalas, gražiau
sia dangaus gėlė. J i gražesnė 
ir garbingesnė už visus ange
lus. J i angelų Karalienė. Die
vas sukūrė visą pasaulį, dėl 
Įsikūnijimo paslapties. Ta pa
slaptis įvyko per Mariją, Die
vo Motiną. Šitoji paslaptyje 
glūdi Marijos visa didybė. To
dėl J i yra Nekaltai Pradėtoji 

Mergelė, todėl J i malonės Pil
noji. Tikintieji turi džiaugtis, 
kad J i yra paimta į dangų su 
siela ir kūnu. 

Iš Viešpaties mirštančio lū
pų atėjo mums visiems žinia, 
kad J i yra ir mūsų Motina. 
Taigi mūsų gyvenimas nėra 
tuščias ir mūsų tikėjimas nėra 
tuščias. Mūsų gyvenimo pas
kirtis yra nueiti į dangų pas 
mūsų visų Dievą Tėvą ir Ma
riją, mūsų Motiną. 

SEKTINAS PAVYZDYS 

Vilkaviškio Kraštotyros muziejaus direktorė Gabrielė Karaliene ' kairėje) 
sveikina dail. Magdaleną B. Stankūnienę š.m. liepos 24 d. 

LIETUVOJE PAGERBTA DAIL. 
M. B. STANKŪNIENĖ 

Iš ilgesnės viešnagės Lietu- Navickienė, taip pat pridėda-

PIVAŠIŪNŲ DIEVO 
MOTINOS PAVEIKSLO 

KARŪNAVIMO 
SUKAKTIS 

Sukanka dešimt metų, kai 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius vainikavo stebuklingąjį 
Pivašiūnų bažnyčios Dievo 
Motinos paveikslą popiežiaus 

tradicijoje ir Šv. Rašte. Kurie Jono Pauliaus II dovanota ka-
tikėjimo pagrindu pripažįsta runa ir suteikė Nuliūdusiųjų 
tik Šv. Raštą, tie neturi gyve
nime krikščioniškų tiesų pil
numo. Anglikonų Bažnyčios 
teologas E.C. Rich, kuris buvo 

paguodos titulą. Vainikavimo 
sukaktis iškilmingai bus mi
nima per tradicinius Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 

voje rugpjūčio mėn. pradžioje į 
Čikagą sugrįžo dail. Magda
lena Birutė Stankūnienė, ku
rios pastangos padėti Lietuvai 
susilaukė pripažinimo ir padė
kos. 

Didžiausio įvertinimo ši Su
valkijos dukra sulaukė Suval
kijos krašto muziejuje liepos 
24 dieną, kada Vilkaviškio ra
jono meras jai įteikė Garbės 
pilietės vardą patvirtinantį 
dokumentą. 

Oželių kaime, netoli Vilka
viškio, savo vaikystę praleidu
si dailininkė, sugrįžusi į Čika
gą, gražiais žodžiais pasakoja 
apie tėvynėje praleistas die
nas , kurios atnešė daug pui
kiausių įspūdžių. 

Lietuvos meno mėgėjai turė
jo progą gėrėtis net 87 jos dai
lės darbais, kuriuos dailininkė 
yra padovanojusi meno muzie
jui . J i džiaugiasi, kad ir gimto
ji Suvalkija susilaukė gražaus 
muziejaus, kuris įsteigtas at
naujintuose Paežerių dvaro 
rūmuose. 

Apie jos viešnagę Suvalki
joje plačiai rašė Vilkaviškio 
laikraštis „Santaka" (liepos 14 
d.), kurio straipsnio antraštė 
skamba taip: „Mielai laukia
ma gimtojoje Suvalkijoje". Čia 
ta rp kitų dalykų sakoma: 

„Magdalena Birutė Stankū
nienė yra be galo energinga, 
nuoširdi, pasiaukojanti. Savo 
talentu garsina Lietuvos var
dą meno pasaulyje tolimoje 
Amerikoje... ir mielai laukia
ma gimtojoje Suvalkijoje". 

Tokius žodžius buvusiai su
valkietei ir dabartinei čikagie-
tei skiria Vilkaviškio krašto 
muziejaus darbuotoja Rasa 

Žolinę. Didieji aštuonių dienų 
atlaidai Pivašiūnuose prasi
dės rugpjūčio 15 dieną. Kartu 
bus minimas ir Pivašiūnų 
bažnyčios 350 metų jubiliejus. 
Parapijos klebonas yra Vincas 
Baublys. 

Nors nėra žinoma, kas ir 
kada sukūrė Pivašiūnų Dievo 
Motinos paveikslą, tačiau isto
rijos šaltiniai liudija, jog jo 
būta čia jau pirmoje bažny
čioje. Tiek pirma, tiek ir antra 
Pivašiūnų bažnyčia sudegė 
gaisruose, o stebuklingasis 
Dievo Motinos paveikslas — 
išliko. Dabar jis naujosios, 
1825 metais statytos, bažny
čios pasididžiavimas. Paveiks
lą supantys dėkingumo ženk
lai — votos liudija žmonių pa
dėką už patirtas malones. 

Pivašiūnų Dievo Motina, pa
sak klebono V. Baublio, saugo 
šio Alytaus rajono bažnytkai
mio žmonių gyvenimą. Abu 
baisūs karai tarsi praūžė pro 
šalį. Karo audrų apsaugoti 
parapijiečiai restauravo pa
veikslą. 

Yra daug pasakojimų apie 
Pivašiūnų Dievo Motinos ma
lones. Niekas nesuskaičiuos, 
sako klebonas V. Baublys, 
kiek čia suteikta paguodos ir 
ramybės, kiek žmonių čia su
rado Tikėjimo kelią. Ypač daug 
žmonių su prašymais ir dė
kingumo maldomis suplūsta į 

ma: „Dailininkė pirmoji tarp 
išeivijos kūrėjų atvežė į Vilnių 
savo darbų parodą iš JAV ir 
padovanojo dailės galerijai. 
Vėlesniais metais surengė pa
rodas Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Marijampolėje". • 

O šią vasarą jos kūrinių pa
roda buvo a t idaryta liepos 10 
d. Žemaičių dailės muziejuje, 
buv. kunigaikščio M. Oginskio 
rūmuose, pavadinta „Tolima 
žemė". Kaip rašo Irena Vit
kauskienė „Lietuvos aide" I lie
pos 10 d.) — „Tai naujausi į 
Plungę neseniai atkeliavę jos 
grafikos darbai ir labai įdo
mus, originalia technika su
kurtas batikos ciklas". 

Apie pačią parodos autorę I. 
Vitkauskienė taip teigia: 

„M. B. Stankūnienė — viena 
iš įdomiausių užjūrio lietuvių 
menininkių. Nors profesinių 
mokslų sėmėsi j au Amerikoje 
ir kaip menininkė formavosi 
toli nuo tėvynės, tačiau išsau
gojo lietuvišką pasaulėjautą". 

„Šiluma ir j auk i ramybė 
spinduliuoja iš kūrinių lygiai 
taip pat kaip ir iš jos pačios 
nepaprastos asmenybės", — 
dar prideda I. Vitkauskienė. 

Čia pateikiame tik kelis at
siliepimus apie dail. M. B. 
Stankūnienę ir jos darbus iš 
Lietuvos spaudos. O jų yra 
gana daug ir visi teigiami, 
džiuginantys. Apie šią daili
ninkę teko girdėti ir nemaža 
gražių atsiliepimų iš įvairių 
Suvalkijos kul tūr ininkų, kuo
met teko su ja is kalbėtis Mari
jampolėje, Vilkaviškyje ir ki
tur. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

SVEIKINAME LIĄ 
KRIVINSKAITE! 

priimtas į Romos Katalikų Dangun ėmimo atlaidus — Pivašiūnus per Žolinę. (Elta) 

Lia Krivinskaitė, baigusi su 
garbėmis Nortono (Ohio) gim
naziją, priimta studijoms į 
Duke universitetą (North Ca-
rolina). Ten ji klausys anglų 
literatūros ir politikos kursus, 
toliau studijuos teisę, besi
ruošdama būti advokate. 

Kruopšti mokinė, Lia baigė 
gimnazijos kursą per trejus 
metus. Per praei tus akade
minius metus , pažengusios 
moksleivės teisėmis, be gim
nazijos pamokų, klausė taip 
pat ir Akron ir Kent Valstybi
nio universiteto kursus . 

Gimnaziją baigdama, Lia 
Krivinskaitė buvo apvainikuo
ta įvairiomis garbėmis: bū
tent, Barberton Rotary. Nor-

Paskutiniųjų kelerių metų 
laikotarpyje į Amerikos kran
tus a tp laukė nauja Lietuvos 
išeivių banga, kuri turės palai
kyti vyresnės kartos sukur tą 
visuomenės gyvybę, išlaikyti 
lietuvių kalbą, kultūrą, tęsti 
PLB darbą, remti spaudą ir 
organizacijas. Iš pradžių at
rodė, kad naujieji ateiviai 
šalinasi nuo čia j au seniau 
įsikūrusių Antrojo pasaulinio 
karo pabėgėlių. Prisiminusi , 
kaip maloniai mus čia sutiko 
po Pirmojo pasaulinio karo ar 
nuo caro pabėgusieji lietuviai, 
ieškojau galimybių susipažinti 
su naujai atvykusiais ir už
megzti šiltesnius ryšius. 

Prieš kelerius metus užsu
kau į ,At lantą" siuntinių per
siuntimo įstaigą pasiųsti do
vanų savo Lietuvoje gyvenan
tiems giminaičiams, susipa
žinau su labai paslaugiu Dai
nium Zalensu, vėliau lankiausi 
jo iniciatyva įsteigtos „Gijos" 
draugijos renginiuose. Pavy
kus su juo arčiau susipažinti , 
nu ta r iau su juo supažindinti 
,.Draugo" skaitytojus, nes jis 
gali būti pavyzdžiu kitiems, 
neseniai atvykusiems į Ame
riką l ietuviams. x 

Dainius Zalensas gimė 1960 
m. Vilniuje, baigė Vilniaus vi
durinę mokyklą, tarnavo dve
jus metus sovietinėje kariuo
menėje, vėliau dirbo kaip tech
nikinis darbuotojas lėlių teat
re. Jo j au pasimiręs tėvas bu
vo Vilniaus televizijos stoties 
l i teratūrinės dalies redakto
riumi, o mama vidaus ligų gy-

. dytoja, dabar jau pensininkė. 
Brolis Virginijus yra elektroni
kas ir dirba Krašto apsaugos 
skyriuje. 

Dainius nuo ankstyviausios 
jaunystės domėjosi Amerika, 
nes Lietuvoje lankėsi Čikagoje 
gyvenanti giminaitė ir j is susi
rašinėjo su savo Amerikoje gy
venančia pussesere. J i s pirmą 
kartą su broliu atvyko į Ame
riką 1989 metais ir čia vie
šėjo tr is mėnesius. Antrą kar
tą atvykęs 1990 metų birže
lyje, gavo penkeriem metam 
vizą ir gruodžio mėnesį prašė 
ją pratęst i . Kai 1991 metų 
sausio 13-os dienos naktį vy
ko Vilniuje televizijos bokšto 
bruta lūs užpuolimai ir šau
dymai, istorijoje j au įrašyti 
kaip ., kruvinasis sekmadie
nis". Dainius telefonu pas
kambino tėvams. Atsiliepusi 

ton 21 Tėvų grupės, bei Marin 
Louy stipendijomis. 

Aldonos Kavaliūnaitės-Kri-
vinskienės ir Mykolo Krivins-
ko duktė , baigusi Šv. Kazimie
ro l i tuanist inę mokyklą (Cle-
velande). Lia tarė atsisveikini
mo, žodį. Pastarais iais akade
miniais metais ji klausė li
tuanist ikos kursų Kento Val
stybiniame Universitete (Ohio). 
Stropi Mokytojų Studijų Sa
vaitės (Dainavoje) dalyvė, Lia 
pasirodydavo per vakarines 
programas deklamatore ir šo
kėja. 

Daugelį metų grojus klarne
tu ir dalyvavus įvairiuose gim
nazijos pasirodymuose, Lia 
jau keletas metų moko j aunus 
klarnet is tus. Taip pat ji pasi
rodžiusi ir įvairiuose Norton 
gimnazijos aktorių klubo vai
dinimuose, tarp jų ir Sue 
Vail's „Prisimenant istorines 
moteris " premjeroje. 

Per visus gimnazijos metus 
Lia priklausė debatų klubui., 
la imėdama, tarp kitų, ir Ohio 
valstijos gimnazistų debatų fi-
nalistės laurus. 

Lia pasirodžiusi ir per tele
vizijos laidas: tebūdama trečių 
metų gimnaziste, vadovavo 
Nortono gimnazijos „Academic 
Challenge" komandai, kuri 
konkuravo su kitomis gimna
zijomis per ABC ir PBS televi
zijos stotis. 

Linkime Lia i Krivinskaitei 
ir toliau sėkmes moksle bei 
visuose jos siekimuose! jjj 

motina jį skatino negrįžti ir 
pranešė, kad tėvas, gindamas 
televizijos bokštą, labai nu
kentėjo ir nuo patrankos šū
vio apkurto. Brolis tuo metu 
taip pat dirbo televizijos bokš
te ir buvo vienas paskuti
niųjų bokšto gynėjų. Dainiaus 
sprendimas buvo padarymas, 
jis pasiprašė politinio prie
globsčio ir ėmė ruoštis gyveni
mui Amerikoje, nebegalvoda
mas apie grįžimą . 

Čikagoje jis laikinai dirbo 
prie statybų, prie „Play Hou-
se" baro, bet 1990 metų gale 
dirbo Čikagos Atlantoje", ku
ri jau buvo pradėjusi plėstis. 
J am kilo mintis Clevelande 
steigti .Atlantos", skyrių, ką 
jis padarė 1992 metų vasario 
mėnesį, o po metų įkūrė savo 
bendrovę LITMA. Tai ekspor
to-importo bendrovė, kurios 
tikslas yra siųsti prekes Lie
tuvos įmonėm, daugiausia be
vielių radijo ryšių aparatūrą. 
Reklaminėje iškaboje yra di
delio formato Lietuvos Vytis. 

Dainius Zalensas. 

Santykiuose su vietiniais 
lietuviais Dainius nejaučia jo
kių skirtumų, stengiasi už
megzti pažintis ir bendrauti. 
Iš okupacijos griuvėsių atsi
kuriančiai Lietuvai stipri už
sienio lietuvių visuomenė tttri 
gyvybinę reikšmę. Stebint ki
tas Amerikos mažumas, aiš
kiai matome jų stiprią ir pozi
tyvią įtaką jų kilmės kraš
tams. To paties turime siekti 
ir mes. 

Pereitais metais Dainiaus 
Zalenso iniciatyva buvo įkurta 
naujųjų ateivių kultūrinė or
ganizacija „Gija", kuri į savo 
renginius kvietė visus lietu
vius, norėdama rasti bendrą 
kalbą. Buvo gegužinė, kaukių 
balius, buvo rodomos vaizda
juostės iš Lietuvos ir istorinis 
filmas apie Darių ir Girėno 
skrydį per Antantą, koncerta
vo Lietuvos solistai — Kerna
gis ir Mamontovas. „Gijai" 
įpusėjus an t rus metus, sausio 
22 d. Lietuvių namuose įvyko 
„Gijos" tarybos sudarymas, 
kurios pirmininku išrinktas 
Dainius Zalensas, o narių tar
pe jau yra ir čia nuo seno gy
venantieji. Rugpjūčio 8 dieną į 
„Gijos " gegužinę susirinko ne 
vien naujai atvykę, bet ir bū
rys vyresnės kartos visuo
menės atstovų, jų tarpe Dievo 
Motinos parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
garbės konsule Ingrida Bub
lienė su vyru, LB valdybos 
nariai ir daugelis kitų. Nuotai
ka buvo puiki, visi bendravo, 
juokėsi, vaišinosi, o lėlių tea
tro specialistė Onutė Pučko-
riūtė vaikučius linksmino 
nuotaikingu vaidinimu. Dai
nius Zalensas ir žodžiu, ir raš
tu pabrėžė, kad „Gija" skiriasi 
nuo kitų naujųjų ateivių sam-

• būrių, nes „Gija" siekia vieny
bės tarp visų lietuviškos išei
vijos gentkarčių. Tai girtinos 
pastangos įgyvendinti idėją, 
kad „vienybėje yra galybe". 
Naujai atvykusieji turi prenu
meruoti lietuvišką spaudą, 
lankyti vietinių organizacijų 
renginius bei minėjimus, nesi-
ribodami vien savo sambūriu. 
Tik tada būsime ne tik vienin
gi, bet ir stiprūs. Valio Dai
niui Zalensui! 

Aurelija M. Bala&aitienė 



MŪSŲ ŠEIMOSE 
VIENOS ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Išimčių čia turbūt nėra. 
Kiekviena šeima turi savo da
tas, kurių reikšmė iškyla virš 
kasdienybės: gimimas, vestu
vės, paskutinė gyvenimo die
na... Tačiau būna ir tokių da
tų, kurių reikšmė išeina iš 
šeimos ribų ir atkreipia dėme
sį Lietuvos gyvenime. Tokia 
data buvo ir š.m. liepos 4 d., 
kai dr. Raimundas Sidrys ir 
Inga Jakštaitė Vilniuje sukūrė 
naują lietuvišką šeimą. 

Niekas negali užginčyti, kad 
liepos 4 diena visai Lietuvai 
irgi buvo ypatinga. Tą dieną 
prasidėjo Dainų šventė. Kaip 
kad ir pridera lietuviškoms 
vestuvėms, ji tęsėsi tris die
nas, per kurias visas Vilnius 
džiūgavo, šoko ir dainavo. 

Raimundas beveik visą savo 
gyvenimą praleido Amerikoje, 
Inga — Lietuvoje. Jų vestuvės 
prasmingos, — išsklaidyta 
tauta vėl renkasi atgal į tė
vynę. Raimundas Sidrys gimė 
New York mieste, mokėsi 
Streaton mokykloj, studijavo 
North-Western universitete. 
Akademini laipsnį įsigijo Los 
Angeles universitete, antropo
logijos doktrinoj parašydamas 
doktoratą senovės Moya kul
tūros tema. Inga Jakštaitė gi
mė ir augo Jonavoje. Pradžioje 
studijavusi sociologijos moks
lus, šį pavasarį baigė studijas 
Teisės fakultete. Kuomet at
sivėrė durys į laisvąją Lie
tuvą, Raimundas 1991 m. per
sikėlė į Kauną ir pradėjo 
dėstyti V.D. universitete. Su
tartį sudarė vieneriems me
tams, bet taip įsitraukė į Lie
tuvos gyvenimą, kad vieneri 
metai pavirto į septynerius. 
Per tą laiką Amerikoje nebuvo 
nei sykio atsilankęs, vasaros 
atostogas praleisdavo, kasinė
damas archeologinėse vieto
vėse, Kretingoje, Muravoje. 

Jungtuvės vyko Bernardinų 
vienuolyno bažnyčioje (Šv. 
Pranciškaus). Būdinga, kad 
archeologas pasirinko šią baž
nyčią, vieną seniausių Vil
niuje, kurios istorija eina ly
giagrečiai su paties Vilniaus. 
Si bažnyčia glaudžiasi prie 
plačiau žinomos Šv. Onos baž
nyčios. Apatinė Bernardinų 
bažnyčios dalis statyta tuo pa
čiu stiliumi, kaip Šv. Onos ir 
tuo pačiu laiku — 1507-1520 
metais. Viršutinioji jos dalis, 
per šimtmečius nukentėjusi 
nuo gaisrų ir mūšių, buvo at
statyta jau nebe gotišku, o ba
rokiniu stiliumi, tačiau tie 
skirtingi stiliai nenuskriau
džia estetinės harmonijos. Per 
visus šimtmečius Bažnyčia 
tiek nenukentėjo, kiek ji nu
kentėjo, sovietiniais laikais, 
kuomet visas jos meniškas vi
dus buvo tyčiniai sunaikintas. 
Dabar bažnyčia sparčiai at
statoma, jungtuvės vyko fone 
pastolių, kurie siekė iki pat 
viršutinių skliautų. 

1981 metais šioje bažnyčioje 
buvo surasta, kad po vėlesniu 
tinku slepiasi paveikslų siena 
iš 1520-1576 metų. J i buvo da
ryta „ai secco" būdu ir šiuo 
metu restauruojama. Paveiks-

i lai apima apie 300 kv metrų ir 
atnaujinti jie bus svarbūs Lie
tuvos istorinio meno pamink
lai. 

Iš bažnyčios jaunieji ir sve
čiai pėstute nužygiavo sena
miesčio gatvelėmis į Bočių 
salę. Bernardinų gatvė buvo 
užtverta, čia teko paklusti lie
tuviškom tradicijom, — jauni
kis turėjo saldainiais kelią iš
sipirkti. Turėjo jis dar ir įro
dyti savo pajėgumą — suskal
dyti į malkas medžio luitą. 
Jaunoji dėvinti balta vestu
vine suknele turėjo įrodyti sa
vo pasiruošimą vedybiniam 
gyvenimui, suvystydama kū
dikio didumo lėlę. Tik tada 
jaunieji buvo su duona ir drus

ka priimti į Bočių salę. 
Į vestuves iš Amerikos atsk

rido pabrolis dr. Linas Sa
dauskas ir 15 Raimundo šei
mos narių, tarp jų 4 trečios 
kartos atstovai nuo 11 metų 
iki 10 mėnesių amžiaus. Prieš 
vestuves visi skubėdami sten
gėsi pamatyi kuo daugiau Lie
tuvos, ne tik Vilnių ir Trakus, 
bet ir Kauną, Panevėžį, Šiau
lius, Palangą, Neringą, Tra
kus. Berniukai žavėjosi Lietu
vos pilimis, bet paklausti, kas 
Lietuvoje jiems paliko di
džiausią įspūdį, Andrius Ur-
baitis atsakė: „Aušros Vartai", 
o Juozas Sidrys" „Kryžių kal
nas". 

•Bidrių ir Jakštų šeimoms 
vestuvės tęsėsi tris dienas. Et
nografiniai pasirodymai Se
reikiškių parke, Ansamblių 
konkursai. Šokių Šventė, Dai
nų šventė, — visa Lietuva šo
ko ir dainavo tas tris, tikriau 
keturias, dienas. 

Pirmadienis, liepos 6 d. visai 
Lietuvai buvo Mindaugo karū
navimo ir Dainų šventės die
na. Link Katedros aikštės rin
kosi tūkstančiai dainininkų, 
netilpdami aikštėje, jie užpil
dė visas aplinkines gatves. 
Trečią valandą prasidėjo didy
sis paradas. Pirmieji išėjo už
sienio lietuviai, vien iš JAV 
žygiavo 10 chorų. Užsipildė 
Gedimino prospektas, šaligat
viai irgi buvo prikimšti žiū
rovų, kurie kėlė ovacijas daini
ninkams. Prie Lukiškio aikš
tės keturi jauni vyrukai, žiū
rovai, užtraukdavo dainos 
posmą, žygiuotojai jį pagriebę 
tęsdavo, viena daina lydėdavo 
kitą. Eisena, tvarkoma kelių 
vyrukų su mobiliais telefonais 
labai sklandžiai įsijungdavo į 
Gedimino prospektą, alfabe
tine tvarka žengė miestų ir 
miestelių chorai visi su ženk
lais bei miestų herbais, vėlia
vomis. Rožių gatve einantį pa
radą stebėjo prezidentas. Bu
vo malonu matyti, kaip praei
nantis studentų choras skan
davo „Prezidentui valio". Už
pakaliniai chorai prisiartinę 
pagriebdavo skandavimą ir 
„Prezidentui valio" — tūks
tančių balsų griausmingi šū
kiai taip ir nenustojo. 

Visą priešpietį diena buvo 
graži, saulėta, bet vakarop ap
siniaukė, ėmė purkšti smul
kus lietus. O šeštą valandą, 
kaip tik, kai turėjo praskam
bėti dainos, prapliupo staigus 
lietaus gūsis ir per keletą mi
nučių permerkė visą aikštę, 
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Sinkių šeima ankstyvesniais metais. Iš k.: sūnus Albertas ir Augustinas, tėvai - Emilis Sinki* ir Julija (Gal
minaitė) Sinkienė. 

MEILE ARTIMUI IR TĖVYNEI 
Retai būna tokia iškili proga 

šeimai, ir ją Sinkiai š.m. lie
pos 26 d. savo rezidencijos so
de, kartu su šimtine kviestų 
draugų ir kaimynų iškilmin
gai paminėjo. 

Liepos 8 d. buvo 60 m. jų ve
dybų sukaktis, o liepos 6 d. — 
Mindaugo karūnavimo dieną 
— Lietuvos prezidentas su
teikė Julijai (o iš tikro abiems 
su vyru Emiliu) Gedimino or
diną už labdaros iniciatyvą — 

staiga iškilo skėčių masė, pie
va pažliugo. Negana to, ėmė 
pūsti žvarbus vėjas, atšalo. 

Praskambėjo pirmosios dai
nos ir viskas pasikeitė. Iš est
rados suskambo Lietuvos bal
sas, 15,000 dainininkų skleidė 
savo entuziazmą, jautėsi kaip 
jie džiaugėsi dainuodami, pa
sidarė nesvarbu, kad šalta, 
kad esi peršlapęs, niekas ne-
siskirstė, norėjosi tik būti kar
tu su dainuojančia Lietuva. 

Pagaliau sustojo lietus, nuri
mo vėjas, pasislėpė skėčiai. 
Skambėjo dainos, nakties 
tamsoje žaidė lazerio švytu
riukai. Praskambėjo „Lietuva 
brangi", ėmė gesti šviesos, 
dangaus skiaute sproginėjo 
saliutai — raketos. Laikas 
buvo skirstytis namo. Beveik 
visi ėjo pėstute. Bet nuo Vin
gio parko pusės tebeskambėjo 
dainos, pažįstamos dainos: 
„Augo kieme klevelis", „At-
skrend sakalėlis", „Tris die
nas, tris naktis" — dainos, ku
rias Lietuva jau šimtus metų 
dainuoja. Jaunimas susibūręs 
jas dainuos iki ryto. Ir taip 
gera buvo jas girdėti, gera 
buvo jausti, kad esi lietuvis ir 
kad mūsų tauta gyva. 

R. S id rys 

Ktfimunda.s ir Injca Sidnai 

ir už jų vykdomą gausią 
labdarą per Sinkių fondą — 
visai šeimai: sėkmingam dau
giabučių verslininkui Emiliui 
ir jų sūnums — Albertui ir 
Augustinui su jo žmonomis 
Catherine ir Betty. 

Julija Galminaitė gimė Kur
šėnuose, Šiaulių apskr., save 
ji laiko žemaite. Emilis gimė 
Gargžduose, Kretingos apskr. 

J. Galminaitė Kaune baigė 
Dr. Tumėno gimnaziją, paskui 
— atliko vienų metų praktiką 
dr. Tercijonienės ir Nemeikš-
taitės Vaikų darželyje ir pas
kirta dirbti į Klaipėdos kraštą; 
ten sėkmingai mokytojavo 
septynerius metus. 

Emilis, baigęs Teisių fakul
tetą ir Karo mokyklą, irgi pa
teko dirbti į Klaipėdos kraštą 
— pasienio apsaugos karinin
ku. 

Jiedu susipažino Šilutėje ir 
po kelių mėnesių susituokė 
Būtingės bažnyčioje — Didž. 
Lietuvoje, nenorėdami tuoktis 
Klaipėdos krašte, kur tada ten 
buvo Civilinė metrikacija. 

Julijai sekėsi mokytojauti. 
J i įsteigė Giruliuose naują 
vaikų darželį. Deja, netrukus 
teko trauktis iš Klaipėdos 
krašto nuo vokiečių invazijos. 
Julija Sinkienė ir dar viena 
mokytoja (iš 50 vaikų darželių 
Klaipėdos krašte) išgelbėjo 
mokyklos baldus, vagonu pa
siųsdama juos į Lietuvą — tai 
jos pareigingumo ir sumanu
mo dėka. 

Didžiojoje Lietuvoje (Klai
pėdos kraštas tada buvo va
dinamas Mažąja Lietuva) 
Emilis Sinkis pradžioj dirbo 
Tauragės Naumiestyje, o jį pa
kėlus tarnybiššcai ir perkėlus į 
Vilnių, Sinkiams ten gimė sū
nus Albertas. 

Netrukus ki!o karas ir pra
sidėjo dideli vargai. Julijos tė
viškė per karo veiksmus buvo 
sunaikinta. Gimus ir ant ram 
sūnui — Augustinui, ypač 
pradžioj Julija, teko pavargti, 
nes Emilį mobilizavo į ugnia
gesius ir j ie trejus metus buvo 
atskirti, net nieko nebežino
dami apie vienas kitą. Emilis 
susirgo plaučių džiova. Julija 
sunkiai dirbo siuvėjos ir kitais 
darbais pelnydama duoną sau 
ir dviem sūneliams. Emilis il
gai gydėsi ligoninėj, jį opera
vo, o vis dar kankino nieko ne
žinojimas apie šeimą. Bet Juli
ja jį susirado ligoninėje. Gal 
tas susitikimo džiaugsmas at
gaivino abu — suvargusius. 
Emilis stebuklingu būdu (taip 
sakė ir medikai) pasveiko, su
stiprėjo. 

Karui pasiba gus Sinkiai ap
sigyveno Amerikoje, Bostone. 
Emilis dirbo lėkščių plovėjų, 
mašinų fabriku geležies liejyk
loj, o Julija plušo Bostone siu
vykloje („peace-work", kad 
daugiau uždirbtų) ir abu kiek 
susitaupė. Padėjo gyvenimo 
išmintis, santarvė ir darbštu
mas. Julija buvo įžvalgi eko
nomistė (...„taupyk, dėk į vie
ną piniginę — ateičiai!"). Emi

lis, da r s tudentu būdamas, 
skai tė Swet Mardeno knygą — 
apie gyvenimo prasmę (...„pa
žink pa ts save", „pasitikėk sa
vimi", „nesigraužk dėl praei
ties", „dirbk ir mokykis"...) 

Jul i ja greitai suvokė Ameri
koj infliaciją, tad abu nutarė 
už su taupąs ką nors pirkti. 
Nupirko pastatą, nebrangų, 
net p ra s t ame rajone. Aptaisė, 
pardavė kiek uždirbdami. Pir
ko an t rą pastatą j au gerame 
rajone. Laisvalaikiais abu dir
bo, gerino ir pardavė už dau
giau — taip net septynius kar
tus . O užsidirbę 1959 m. išsi
kėlė gyvent į Kaliforniją. 

Kar tą dykuma važiuojant 
Juli ja pastebi iškabą: „Jei kas 
pinigus laiko banke, tai tas 
pats , lyg laikytų vyrą kalėji
me..." 

O pinigų Sinkiai j au kiek su
s i taupę turėjo, tai pirko 8-nių 
butų namą. Savomis rankomis 
apta isė , pagražino, pardavė 
gerai uždirbdami ir tada pirko 
33-jų butų namą... Emilis 
sakė žmonai (gal išsigan
dęs...): „Tau turbūt stinga pro
to!" Ir pardavimo agentas 
j iems kalbėjo: „Tas pastatas — 
ne jums" . O Julija jam atsakė: 
„Tas pas ta tas — mums, nes 
abu tur ime po dešimt pifštų, 
gal ime dirbti". 

I r dirbo — abu! Jei reikdavo 
butą perdažyti prieš • jį iš
nuomojant , per naktį abu (ir 
s ū n u s Augustinas) išdažyda
vo... Emilis tada dar dirbo 
kaip „maintenance-man", o 
Jul i ja tvarkė daugiabučius, 
„menadžeriavo"... Taip abu ir 
prasigyveno daugiau už kitus 
l ietuvius. 

O kada prasidėjo Sinkių lab
dara? — J ie visada buvo dos
nūs . Kai atlikdavo nuo šeimos 
pragyvenimo ir jų planų, jie 
dalijosi ir su kitais. Aukodavo 
bažnyčiai ir lietuviškai veik
lai, y ra buvę Lietuvių Rašy
tojų draugijos (premijų) me
cenatais . . . 

Labdara į Lietuvą? — Kai 
per „žinias" pamatė, kad rusai 
su lietuviais kareivėliais elgia
si nežmoniškai , kai išvydo jau
nuolius tempiamus iš ligoni
nės (kur j ie slėpėsi) net sukru
vintus , spardomus, Julija pa
sakė: „Nekaltas kraujas šau
kiasi pagalbos!" 

Per Tautos fondą paskyrė jie 
50 tūkstančių dolerių, pava
dindami tai Laisvės fondu, 
skirdami Lietuvai, kai ji bus 
laisva, o vėliau, kai rusų tan
kai t ra iškė nekaltus žmones 
(Sausio 13-tą), ir kai tautos 
didvyris Vytautas Landsber
gis prisiekė — „geriau lais
viems mirti , negu gyviems 
vergauti", — Sinkiai įsteigė 
savo „Lithuanian foundation". 
drauge su sūnumis ir mar
čiomis įnešdami pusę milijono 
pinigais, kurie naudojami so
cialiniams, švietimo ir sveika
tos Lietuvoje reikalams. Abu 
Sinkių sūnus — sąmoningi lie
tuviai, o jų amerikietės žmo
nos (ir Augustino vaikai) nesi
priešina labdarai, o dar pade
da. 

Julija ir Emilis Sinki 

Lietuvoje Sinkių fondui va
dovauja rašytojas-dramatur-
gas Kazys Saja. Sveikatos rei
kalų srity anksčiau padėjo 
Korsakas, o dabar gydytojas 
Paulius Bindokas. 

Sinkiai ne vien didžiai dos
nūs, bet ir labai sumanus. Jie 
surado Santa Barbara , CA, 
Tarptautinę šalpos organiza
ciją, per kurią sėkmingai siun
čia į Lietuvą daug vaistų, me
dicinos aparatų ir kitokių 
sveikatai reikalingų priemo
nių. Siuntas apmoka Sinkių 
fondas, o į Lietuvą nukeliauja 
kelis kartus vertingesne siun
ta už investuotą sumą. Tokiu 
būdu Sinkiu fondo dėka Lie
tuvą jau pasiekė kelių mili
jonų dolerių vertės pagalba. 
Socialinę Sinkių pagalbą gau
na neturtingiems valgyklos 
(daugiau prie bažnyčių), Sene
lių namai. Daug remiami ir 
pavieniai, kur t ik reikalinga 
(pvz., vienas benamis žmogelis 
už Sinkių šimtą dolerių nusi
pirko namelį ir laimingas...) 
Švietimo reikalams, ypač Rytų 
Lietuvos mokykloms (dar bū
nant Švietimo ministeriu prof. 
Zinkevičiui, kurį Sinkiai di
džiai gerbia) jie paskyrė ne
mažai tūkstančių... Yra (apa
ratais) padėję ir Vyt. Didž. 
universitetui Kaune. Deja, 
ypač medicinos reikaluose, pa
sitaikė nesąžiningumų (iš 
daktarų pusės). Pavyzdžiui, 
Sinkiai siuntę apara tų siuntą 
Skuodo ligoninei, o tie atsidū
rę Klaipėdoj, jiems pranešant, 
kad Gargžduose ligoninė už
daryta. Tai buvo netiesa. Mat, 
kažkuris daktaras iš Skuodo 
buvęs perkeltas į Klaipėdą, tai 
jis ir šalpą nukreipęs savo 
linkme. Dabar tų nesąžinin
gumų jau nebepasitaiką, kai 
gyd. Paulius Bindokas pade
dąs ten tvarkyti. 

Nors L. D. K. Gedimino ordi
nas, iš tikro, skirtas abiems 
Sinkiams, tačiau Lietuvos pre
zidentas jį suteikė Julijai Gal-
minaitei-Sinkienei — už jos 
išmintį ir drąsią iniciatyvą, 
steigiant Sinkių šeimos fondą. 

Labdara plaukia į Lietuvą, 
ten sklinda tarp vargo žmo
nių. Tai geras pavyzdys ir ki
tiems pasiturintiems užsienio 
ir ne užsienio lietuviams — 
padėti artimui. 

Santa Monikoje liepos 26 d.. 
1998 m. įvykusi šventė (o Die
vas davė tą dieną ir puikų 
orą!), buvo Julijos ir Emilio 60 
m. darnaus gyvenimo pažy
mėjimas ir drauge jų gyveni
mo įvertinimas — už meilę ar

timui, meilę tėvynei — ne vien 
gražiais žodžiais, o konkre
čiais darbais, konkrečiu sun
kiai uždirbtu pinigu, kurie 
Lietuvos žmonėms palengvina 
ir teikia geresnio gyvenimo 
ateity viltį. 

Alė R ū t a 

Vain ius ir La ima Aleksa i 
labai laimingi liepos 29 d. su
silaukę naujos dukrytes Nidos 
Rožytes. Sesyte džiaugiasi 
broliukai Nerijus. Marius ir 
sesutė Vilija, taip pat seneliai 
Petras ir Laima Aleksai, dr. 
Rimvydas Sidrys. tetos, dėdes 
ir gražus būrelis pusseserių 
bei pusbrolių. Tėveliams lin
kimo sėkmės lietuviškoje dva
sioje auginant gražią keturių 
vaikučių šeimą, o naujagimei 
sveikai ir greitai augti. 

ŠVENTĖ GIMTADIENI 

Dr. Juozas Kazickas, ekono
mistas, įvairiais būdais re
miantis Lietuvą, o daug kartų 
ir mūsų tarpe padėjęs jaunimo 
stovykloms, spaudai bei kitur, 
kur parama buvo reikalinga, 
š.m. balandžio 16 d. sulaukė 
brandaus amžiaus — 80 m. 

Jo gyvenimo bendrakeleivė 
Aleksandra ir vaikai, o ypač 
duktė, pagarsėjusi žurnalistė 
Jūra tė Kazickaitė. New Yorke 
suruošė šaunų gimtadienio po
kylį. Dr. J. Kazickas buvo pa
gerbtas ir Birštone, kur jis ,,Į 
laisvę" fondui įteikė stambią 
(jau nebe pirmai auką. 

LAIMĖJO STIPENDIJĄ 

Augie J. Altar stipendija jau 
antrą kartą paskirta Lisai 
Perveneckytei. studijuojan
čiai žemės ūkio mokslus South
ern Illinois universitete, kur ji 
yra ne tik dekano garbės 
sąrašuose, bet taip pat įrašyta 
į ,, Agricultural honor" draugi
jos pažangiųjų studentų tarpą. 

Augie J. Altar stipendiją 
įsteigė Freida A. Altar savo 
vyro Augie J. Altar atmini
mui. Stipendija kasmet skiria
ma lietuvių kilmės studentui 
'arba paskutiniųjų metų gim
nazistui), pasižyminčiam geru 
mokymusi. studijuojančiam 
mokslus, susietus su žemės 
ūkiu. veterinarija, medicina ir 
pan. Stipendijos dydis — 500 
dol. 

Stipendija Lisai Pervenec
kytei bus įteikt;; 1999 m. va
sario 2 d. — tai Fredos A. Al
tar gimtadienis •.?i mirė š.m. 
birželio 7 d.).s 
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Cathy Altar Siciliano (kairėje), stipendijos įsteigėju Hnkte. su stipendija 
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REIKIA SALES I 
KAMBARIO POSĖDŽIUI! 
AIKŠTĖS GEGUŽINEI! 

W N KOTE MSN1D UEIUVU CENTRE 

nūnBinĮ Oro Į iminS V6KRIS. 

Oei istesnes rlonracįos kreipkfes i PLC rastis 

Pasaulio Lietuvių Centras 
14911 127 TH Street 
Lemont, IL 60439 

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

45-ASIS SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1998 m. rugsėjo 10-13 d. 
Pasaulio Lietuviu centre , L e m o n t , I l l inois 

PROGRAMA 

Rugsėjo 10 d., ke tv i r tad ien i s 
1 vai. p.p. 

Atidarymo žodis - Leonas Sabaliūnas 
• Leonidas Donskis, „Vytauto Kavolio palyginamųjų 

civilizacijų teorija". 
• Aušra Veličkaitė, „Išeivijos l i t eratūros kri t ikų 

dekonstravimas". 
• Pokalbis su Almantu Samalavičiumi. Praveda Violeta 

Kelertienė. 
8 vai. vakaro. 

• „Lietuvybė mano kasdienybėje I"- apvalus stalas. Pokalbį 
praveda Ilona Maziliauskienė. Dalyvauja: Vytautas 
Adomaitis, Rasa Holanderytė, Irena Jakimčiūtė, Daiva 
Markelytė, Gintaras Vaišnys. 

Rugsėjo 11d. , p e n k t a d i e n i s 
ih30 vaL ryto 

• Algimantas Gureckas, „Liberalizmo pergalė ir kas toliau". 
• Pietro U.Dini, „Baltų kalbų ir kultūrr istoriografijos 

tyrimai renesanso Europoje". Praveda Giedrius Subačius. 
2 vai. p.p. 

• „Traumos" - apvalus stalas. Praveda Violeta Kelertienė. 
Dalyvauja: Jūra Avizienytė, Danguolė Variakojytė. 

• Organizacinis posėdis. Pranešimai: A.Mackaus knygų 
leidimo fondo, Metmenų, Santaros-Šviesos veik'os, Vytauto 
Kavolio premijų fondo, Federacijos valdybos rinkimai, 
suvažiavimo rengimo ir kt. 
8 vai. vakaro 

• Filmai iš Lietuvos. Komentuoja Rūta Birštonaitė. 
Rugsėjo 12 d., š e š t a d i e n i s 

9 £ 0 vai. ryto 
• Almantas Samalavičius, „Postkolonijalizmas lietuvių 

kultūroje". 
• Pokalbis su Pietro U.Dini, Praveda Giedrius Subačius. 

2 vai. p.p. 
• Algis Mickūnas, „Dvilypė ištikimybė: išeivijos savimonės 

sandara". 
• „Lietuvybė mano kasdienybėje IT - apvalus stalas. Pokalbį 

praveda Ilona Maziliauskienė. Dalyvauja: Vainis Aleksa, 
Imsrė Sabaliūnaitė, Paulius Slavėnas. 

Rugsėjo 12 d., š e š t a d i e n i s , 
8 vai. vakaro 

• Saulius Šimoliūnas kalba apie Joną Kiznį. 
• Rimvydas Šilbajoris „Nykos-Nil iūno „Dienoraščio 

fragmentai" 
• Ansamblis „Delčia" 
• „Marius Katiliškis" - filmas. 

Rugsėjo 13 d., s e k m a d i e n i s 
10 vai. ryto 

• Valdas Samonis „Lietuvių finansinė ekonominė sistema 
naujojoje ryšių ir informacijos gadynėje: galimybės ir 
problemos". 
Suvažiavimo uždarymas - Leonas Sabaliūnas 

Norintieji suvažiavime dalyvaut i registruojasi ik i 
i.m. rugsėjo 8 d. pas Mariją P a š k e v i č i e n e , 308 55th 
Place, Downers Grove, IL 60516. 

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

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decorated Golf view apartmenLs. 
Available now! 

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

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams. 

Turėti savo transportą. Darbas 
Čikagos vakarų priemiesčiuose. 

Kreiptis tel. 630-435-1967. 

mmmvoK 
(S. 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

Šešias pokylių salės - tinka įvairiom* progom* 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

ABSOLUTE HOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių -iažytojų, tapetų kli-
juotojų ir dailidžių medžio darbams (car-
penters). Darbas siauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. T a 847-831-1901. 

35 iki 40 svečių 

BonitgucRom 

40 iki 60 svečių 

t m -Ęm* 
A & t O l t C O U 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

t? 
NOK) MtTOtfttl 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOesjO. NAMU, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapois ir Ofl Mgr. Aukse 
S. Kana katoa lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt 96th StrMt 

T«t (706) 424-6654 
(773)581-8654 

B & D 

AMERICAJV T j a p V N ^ R O A D - I N C 

MAES OFFICE 
(CLOSEDON SUNDAYS) 

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

V A S A R O S K A J T T O S 

\Rysa 

Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$675 

OvOi. 
$637 
$637 
$620 
$650 

i vieną pusę 
$480 
$485 
$485 
$468 
$470 
$461 
$490 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

11 [ N (> M <) v r 
Statome namus, atliekame (vairius 

remontus, įrengiame rūsius, statome 
baJkonus, priestatus, pabo, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Pensininkams 
10% nuolaida. Skambinti Kazi-
naMui,M706463-12Sa 

STASYS CONS1RUC1IOH 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sofftts", 'decks', 'gutlers*. plokšti 
ir 'shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I S.BeneOs, tel. 630-241-1912., 

5316N.MILWAUKI£E 
AVE., CHICAGO. IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773^89-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, D-60641. 
TEL. 773^85-2020. 

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

TEL. 773-838-8888. 

5657S.HARLEMAVE., 
CHICAGO, IL 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

NDLES 
9509 N JvlILWAUKEE 

AVE., NILES.IL 60714.' 
TEL. 847-581-9800. 

AMBBtCONSmUCnONCo. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, .̂ umbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

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

Praleiskite šeštadienio vakarą 
linksmai 

RESTORANE 
„NERINGA" 

2632 W. 71 St, Chkago, IL 
Šeštadieniais, 9 vai. vakaro, čia 

- groja A.Barniškio kapela. Čia 
galėsite susitikti senus draugus ir 
pažįstamus, susipažinti su naujais, 

pasišokti ir pasivaišinti 
lietuviškais valgiais bei pėrimais. 
Laukiame! Tel. 773-4 / o-9026. 
Full time nanny wanted to take care of 

aninfantinourhome,orcome&go Some 
English required Some cooking and house 
cleaningaLso.Expehence»ithyoungchi)-
dren desirable Start October. $250 per 
wk. 35 hrs.wk. Cal 773-296-9264. 

Reikalinga mergina namų ruošai 
ir gyventi New Buffalo. MI. Turi 
mokėti vairuoti automobilį. Ra
šykite: Mr. Edvvard P.O. Box 246, 
New Buffalo, MI 49117-0246. 

FOR SALE IN ŽVĖRYNAS 
New luxury touinhomes in a park-Uke setting 

only minutes from the center of VILNIUS 
Western ąuality construction 

Ali conveniences 
3-4 bedrooms, 31/2 baths 

Fully eąuipped kitchen 
Large living room with fireplace 

Formai dining room 
Two-car garage 

Much more... 
Prices from US$285,000 

For more information, call Bishop Associates in McLean, Virginia 
tel . 703-506-9861 or faz to 703-506-9852. 

IN HOME CARE AGENCY 
Agency provides services 

•House cleaning 
• in home care 
• baby-sitting 

Can Daba, teL (773) 247-6129. 

Eagfc Truck Rebuilders 
ieško darbininkų 

paruošti sunkvežimius dažymui. 
Kreiptis: Steve Labinąs, 

tel. 708-396-1515. 

Vilniaus pedagoginio un-to, 
tikybos spec studente, bakalaure, 
laimėjusi stipendiją magistro 
laipsniui Bostono un-te. ieško 
kambario Bostone už kurį, laisvu 
nuo studijų metu ir šeštd, gali dirbti 
priežiūros, slaugos ar namų ruošos 
darbus. Kreiptis: Irma, teL 781-894-
3053, pirmd.-penktd., 7 v.r.-9 v.v. 

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir Įrašydami į testamentą 

Association for the Ad vancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardini fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS Executive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hackettstown, NJ, 07840. Tel.908-852-5258. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pnsiuocau:i patys, arba pirkti jau 

pririnktų. Vafiuoo: 1-94 Iki Mkaigan E*lt 
1 i New Baltalo. Tooau sekite ženklus | 
Mikc's Staacrrtet. Atsivetkite uogoms 
krepšelius. Čia grali vieta visai ieiaiai 
pasidfcaųtj Įamtoje T a <1»-4<».1S»«. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1488 

Aš jau žinau, kad 
goriauaia reklamuotis 
„Drauge", nes tada 

apie tave sužinos visi 
užsienio lietuviai. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 A Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". TeL 
773-778-1451. 

REIKALINGI VAIRUOTOJAI 
ANGLIŠKAI KALBĖTI BŪTINA! 

Pastovi, auganti JAV bendrovė ielko 
sunkvežimių vairuotojų ir darbininkų 
aplinkosaugos srityje Išmokysime Padėsime, 
jei reiks persikėle iŠ vienos vietos į krų. Labai 
geras uždarbis Galimybes ilgalaikei karjerai. 
Rašyti e-mail lauraWmidwestind.com arba 
Mktvcst tndustrial Supply. Inc. PO Bos 
8431, Canton. OH 44711/Attn: Laura 
* * - ' - • - -3f9t8Cr. 

Lietuvaite ii Kanados atvyksta 
studijoms į Čikagą 3,5 mėnesio. 
Vietoj buto nuomos gali atlikti namų 
ruošos darbus ir gaminti valgi 
Skambinu Elytei, tel. 403-252-1056. 

l l l i f ^ 
T 

LIVE AND WORK 
IN THE U.S.A. 
50,000 Immigrant Visas (Green Cards) are ofrerad in 
rww U.S. MttMMECT lOTtlRY. 

DEADtINE OClOftfP .ii rVi« 
FREE offieal loflety information Sand a BOSI CBnl MynMi 
nmt,tMit&,wt>iti: 

4200 WBC0NSil JWENUE * .» . 
WAtHH6tOII, O.C. • 20011 U.SJL 
MX (282) M M • HL (202| H M M 

NATIONAL -Sr 
VISA SERVICE 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
parajonėms ir namu ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
aUnployntciit nf^ttey 
TeL 773-736-7900 

to LITHUANIA 
$ 0 . 4 6 parimtai 

Srrttu)jM;flrtmtra«MteSwr»Ata«flM1IO(W 

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

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS LSTANKUS 
* Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
* Nuosavybių įkainavimas veltui 
* Perkame ir parduodame namus 
* Pensininkams nuolaida 

f* A KMIECIK REALTORS 
\JamMyM 7922 S.Pulaski Rd. 
_ _ = ^ * T a i l . 4365 S.Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

"y'%-
Realty Group Inc. 

Realmart 
6602S.PulaskiRd. 
Chkago, 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 
Bos. 773-58M100 Pager 312-30S-0307 
Fm773.5S5-3»»7 

GnMfc Z. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IKnois 60453 
BuBtlaaS (708) 423-9111 
Votoe Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R*w. 708423-0443 

ASTA T.MIKUNAS"" 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkimą ir pardavime 
miestą Ir prternieatiuoaa 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-vartytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą, ar komercine siunta 
j Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tet7M.2t1-4S»t>. 

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 ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieftd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietaviikai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60*10 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uidaryta 

http://lauraWmidwestind.com
file:///JamMyM


ATSISVEIKINTA SU 
A-A. REGINA 
BUDRIENE 

Regina Kasubaitė-Budrienė, 
gyvenusi Putnam, CT, mirė 
š.m. liepos 20 d., sulaukusi 95 
metų amžiaus. Buvo gimusi 
Marijampolėje. JAV-se išgyveno 
62 metus (anksčiau gyveno New 
Yorke ir Evanston, IL). 

Velionė buvo žmona Lietuvai 
daug nusipelniusio Jono Bud
rio, Klaipėdos Krašto sukilimo 
vado, 1923 m. sausio-15 d. pri
jungusio Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos respublikos. Po to bu
vusio paskirtu Klaipėdos kraš
to aukštuoju įgaliotiniu ir vė
liau gubernatorium. Nuo 1928 
metų buvusio Lietuvos konsulo 
Karaliaučiuje, o nuo 1933-36 m. 
Lietuvos generalinio konsulo 
Rytprūsiams. Nuo 1936 Lietu
vos generalinio konsulo JAV-se. 
Mirusio 1964 m. New Yorke ir 
palaidoto Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Čikagoje. 

Velionė buvo motina Kara
liaučiuje gimusio sūnaus Algir
do Jono Budrio, žymaus ir ta
lentingo mokslinės vaizduotės 
žanro gausių kūrinių rašytojo, 
gyvenančio JAV-se. 

A.a. Regina Budrienė liepos 
22 d. buvo pašarvota Donald M. 
Petkaus laidojimo namuose, Le-
monte, kur su Amžinybėn išly
dimąja atsisveikinti susirinko 
šeimos nariai, artimieji ir būre
lis velionei ir šeimai pagarbą 
jaučiančiųjų. 

Atsisveikinimas buvo pradė
tas kun. Algirdo Palioko praves
tomis maldomis. Tarp nedauge
lio kalbėjusių, sūnui ir artimie
siems užuojautą pareiškė Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio pirmininkas Algis Re
gis. Pagarbiai apie velionę kal
bėdamas, prisiminė ir jos vyro 
Jono Budrio nuopelnus Klaipė
dos kraštui ir Lietuvai. Savo 
žodį užbaigė viltimi, kad istori
jos raidoje bus išryškinti Klai
pėdos sukilimo vado Jono Bud
rio nuopelnai Lietuvai ir jo pa
laikai bus grąžinti ir palaidoti 
Klaipėdoje, dėl kurios išvada
vimo jis 1923 m. kovojo. 

Nuoširdūs buvo sūnaus Algio 
Budrio padėkos žodžiai šio liūd
no susiėjimo dalyviams. Dauge
lis buvo sujaudinti, kai pareiš
kęs, jog jo tėvo mėgstamiausia 
ir dažnai dainuojama daina bu
vusi „Ant kalno karklai siū
bavo" su kuria jis norįs atsi
sveikinti savo a.a. mamytę. Ir 
kai tyliu sodriu balsu prie kar
sto sudainavo tris tos dainos 
puosmelius, tokio sentimenta
laus atsisveikinimo paveiktų, 
ne vieno dalyvio akyse sužibo 
ašaros. 

Liepos 23 d., ketvirtadienio 
rytą, karstas buvo atlydėtas į 
Pal Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčią, Lemonte. Po gedulin
gų šv. Mišių už velionės sielą, 
a.a. Regina Budrienė buvo nu
lydėta į Lietuvių Tautines ka
pines ir palaidota greta savo 
vyro, Klaipėdos sukilimo ir iš
laisvinimo vado a.a. Jono Bud
rio, kape kurio pilko granito 
paminkle Klaipėdos miesto her
bą skalauja reljefe sustingusios 
Kuršių marių bangos. 

Ilsėkitės ramybėje, ilgėdamie-
si užtarnauto kapo Lietuvos pa
jūryje, kurį taip mylėjote, kad 
dėl jo kovojote. 

m 
• Anykščiai. Gegužės 31-

ąją, per Sekmines, Anykščių 
Šv. Mato bažnyčioje vyko Pa
nevėžio vyskupijos vaikų ir 
jaunimo chorų šventė „Gie
dame Šventajai dvasiai". Joje 
dalyvavo jaunieji giesminin
kai iš Rokiškio, Pabiržės, Sa
lako, Panevėžio, Tauragnų, 
Daugailių, Kupiškio, Linkau-
čių ir Anykščių. Pasibaigus 
šventei, jaunimą ir svečius 
Anykščių klebonas S. Krum-
pliauskas pakvietė į Anykš
čių kultūros rūmuose sureng
tą agapę. Visus pradžiugino 
Anykščių vaikų meno kolek
tyvų koncertas. 

• Salakas. Birželio 28 d. 
vyskupas J. Preikšas paš
ventino restauruotus Salako 
bažnyčios vargonus, tylėju
sius nuo Antrojo pasaulinio 
karo metų. Šis įvykis pra
džiugino salakiečius, juolab, 
kad šiuo metu, vadovaujami 
vargoninnkės G. Palaginos, 
bažnyčioje gieda net trys cho
rai: sumos, jaunimo ir mo

terų ansamblis. Tą pačią die
ną garbingą 60 metų kuni
gystes Jubiliejų švente kun. 
L. Musteikis (JAV). Per su 
mos šv. Mišias vargonavc 
maestro L. Digrys, giedojo ra-
dįjo ir televizijos kamerini* 
choras, vadovaujamas R. Ma
leckaitės, dalyvavo solistai 
Virgilyus Noreika, Arvydas 
Markauskas. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUZEFĄ GALĖJŪTĖ 
PAULAUSKIENĖ 

GILIU MINČIŲ RA&YTOJA, OEKLAMATORĖ 

Mylima Motina, Sesuo, Močiutė, giminaitė ir draugė 
iškeliavo. Amžinybėn 1998 m. birželio 29 d. ir buvo palai
dota liepos 3 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos gerb. prelatui D. Mozeriui, klebonui T. 
Puchenski ir kun. F. Kireiliui už aplankymą mūsų ma
mytės ligoninėje, už suteiktą Paskutinį Patepimą, ir už su
kalbėtas maldas laidotuvių namuose. 

Dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui už atnašautas šv. 
Mišias, pamokslą ir palydėjimą į kapines. Dėkojame ope
ros sol. Danai Stankaitytei už jautrias giesmes, muz. 
Ričardui Šokui už vargonų palydą ir parapijos chorui gie
dojusiam Mišių metu. Ypatinga padėka Brighton Parko 
Liet. Bendruomenės pirmininkei Salomėjai Daulienei už 
suorganizuotą ir pravestą atsisveikinimą su a.a. Juzefą 
šermenų metu. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų drauguos narėms už su
kalbėtą rožančių koplyčioje, Lietuvių Operos choro pirmi
ninkui Vaclovui Momkui už malonius žodžius velione pri
simenant, Tauragės klubo vardu kalbėjusiam Juozui 
Paliulioniui, ir parapijos choro vardu kalbėjusiai Salo
mėjai Daulienei, jautriai paminėjusiai buvusią choristę, 
Juzefą. 

Dėkojame Lietuvių Operos choro, parapijos choro na
riams bei visiems dalyviams už taip jausmingai sugiedotą 
Juzefos mylimiausią giesmę — .Marija, Marija*. 

Gili padėka aplankiusiems Juzefą ligoninėje, namuo
se, koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velionę į Am
žino Poilsio vietą. Lai Dievas palaimina karsto nešėjus su
teikusius jai paskutini žemiška patarnavimą: Zigmą Kra
sauską, Lester Hampton, Stepą Stankevičių, Regį Ko-
nauką, Edvardą Krasauską ir Daniel Thompson. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu — laiškais 
ir spaudoje. Dėkojame už gėles, įteiktas aukas Mišioms, 
„Lietuvos Vaikų vilties" fondui, Almos Fondui ir Lietuvos 
Dukterų draugijai. 

Gili padėka dr. Jonui P. Waitkui už ypatingai rū
pestingą gydymą, ligonės lankymą. 

Dėkojame GaiAas-Daimid laidotuvių namų direktoriui 
Gerald F. Daimid už sąžiningą ir malonų patarnavimą 
mūsų liūdesio valandoje. 

Liūdinčio* dukros: Nelia Paulauskaitė, Brigita 
Krasauskienė su vyru ir. šeima, sesuo Ona Peterienė 
su vyru ir šeima, bei kiti giminės ir artimieji Lietu
voje, Australijoje ir Amerikoje. 

Tegul būna ši šv. Mišių auka po kojom Dievui 
Ir baltų lelijų puokštė, Tau Mamyte, 
Kaip ženklas mūsų ilgesio 
Ir meilės begalinės. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
ADOLFINA BARBORINAITĖ 

KLUMBIENĖ 
Šiai sukakčiai paminėti iškilmingas šv. Mišias ir Kalnų 

giedojimą suruošė mylimas vyras Jonas, mūsų tėvelis 
Lietuvoje, Žygaičių parapijoje, kur Mamytė gimė, gyveno ir 
mirė. 

Adolfina ir Jonas Klumbiai išgyveno kartu 56 metus. 
Išaugino penkis vaikus, visiems davė aukštąjį 
išsimokslinimą. Buvo tauri, katalikiška, lietuviškai tvirta 
šeima. 

Tėvų Marijonų koplytėlėje, Čikagoje, šv. Mišios už 
Mamytės sielą bus aukojamos rugpjūčio 30 d., 9 vai. ryto. 

Prašome pasimelsti. 

Vyras Jonas, sūnus dr. Leonas, dukros Genovaitė, 
Grafinu, dr. Laimutė ir Jūratė su šeimomis. 

A.tA. 
WITOLD J.DUMAŠIUS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 63 metų. 
Gimė Lietuvoje, Gaudaičių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę tiko seserys: Wilma, vyras Ernest Steponas, Helen, 

vyras Erik Klein, gyv. Kanadoje ir brolis Edvvard Dumašius. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 16 d., sekmadienį, nuo 3 iki 

8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., 
HickoryHills. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 17 d., pirmadienį. Po 10 vai. 
ryto religinių apeigų laidojimo namuose velionis bus 
palaidotas Resurrection kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: seserys, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sūnūs, tel. 708-430-5700. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ADOLFAS MARKELIS 

Jau prabėgo 10 metų kai Amžinybėn iškeliavo mūsų Vyras 
ir Tėvas, kurio netekome 1988 m. rugpjūčio 26 d. 

Šv. Mišios už a.a. Adolfo sielą bus aukojamos š.m. 
rugpjūčio 21 d. Dainavoje, Lietuviškų studijų savaitės metu. 
Taip pat rugpjūčio 30 d. Sv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL. 

Šios liūdnos sukakties metu prašome prisiminti a.a. Adolfą 
savo maldose. 

Liūdinti žmona Aldona, dukros ir giminės Lietuvoje. 
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DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
RASA KAPOČIENĖ-

LAIMUTYTĖ 
Minint mūsų mylimos Mamos ir Dukters, kurios netekome 

1988 m. rugpjūčio 17 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę 
bus aukojamos š.m. rugpjūčio 19 d., trečiadienį, 8 vai. ryto 
Švč. M.Manjos Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Rasą. 

Nuliūdusi motina ir dukros Rita, Jane ir Aurelija. 

A.tA. 
DANIELLE A.MENGELING 

mirus, reiikiame nuoširdžiausią užuojautą jos mamytei 
KRISTINAI (JAV LB krašto valdybos sekretorei), tėveliui 
DANIEL, sesutėms ERIKAI ir JESSIKAI, ir jos seneliams 
MARUAI ir JUOZUI PROSKAMS. 

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba 

Pranešu, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. rugpjūčio 12 d., 
po sunkios ir ilgos ligos mirė mano mylimas Vyras 

A.fA. 
ALGIMANTAS MILAŠIUS 

Nuliūdę liko: žmona Milita Lemanaitė, sesuo Rita Keehn, 
vyras Walter ir šeima; brolis Gintautas, žmona Lucille ir 
šeima; uošviai Aleksandra ir Jonas Čereškos; svainė Rita | 
Stuopienė, vyras Tomas ir šeima bei kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 16 d., sekmadienį, nuo 1 iki 

8 v.v. PetkusLemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer I arti 
Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 17 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus j 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse 

Vietoje gėlių nuoširdžiai prašau prisiminti Velionį 
Algimantą savo aukomis JSaulutei". Lithuanian Mercy I.ift, 
„Lietuvos Vaikų Vilčiai", Lietuvių Skautų sąjungos fondui 
arba kitiems fondams savo nuožiūra. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

Bankstown, Sydney priemiestyje, Australijoje š.m 
rugpjūčio 13 d. mirė 

A.tA. 
VINCENTA JASIUNIENĖ-

AUGELAITYTĖ 
sulaukusi 75 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Australijoje \ 
išgyveno 51 metus. 

Giliame liūdesyje liko svainis Edmundas su žmona Jūrate 
Čikagoje, svainė Akvilina Dičpetrienė su vyru Vladu Kaune, 
daug giminių Lietuvoje, bičiulių Australijoje 

Laidotuvėmis rūpinasi Nijolė Jurkšaitienė. Velionė bus 
palaidota Rookwood kapinėse, Sydney lietuvių sektoriuje, 
šalia savo vyro Juliaus, mirusio 1982 m. 

į * 
Nuliūdę giminės. 

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 Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Californta 4605 So. Hermltage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGOAND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENf TO LITHUANIA 

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. 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2343 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994 7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

m m w m m į į m m m m mumm 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 19 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
atvyksta Čikagos miesto gais
ro apsaugos pareigūnai patar
ti, kaip apsisaugoti nuo gaisro 
pavojų, kaip elgtis, užsidegus 
namui, gelbėti savo ir ar
timųjų gyvybę. Bus rodoma ir 
vaizdajuostė. Visi kviečiami ir 
laukiami. Nepraleiskite pro
gos pasiruošti, kad nelaimės 
atveju žinotumėte, ką daryti. 
Po visų patarimų bus bendri 
pietūs. Atvykite! 

Tradicinės ateit ininkų 
Studijų dienos Dainavoje 
vyks š.m. rugsėjo 4-7 d. Jas or
ganizuoja Ateitininkų sen
draugių s-gos centro valdybos 
pirm. dr. Algis Norvilas. Nu
matyta įdomi programa. Pas
kaitos vyks prieš pietus ir po 
pietų, o vakarinės programos 
skiriamos *98-jų metų Dainų 
šventei, dailei ir muzikai. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Numatantieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas Lau
rą Lapšyte, tel. 773-761-7173. 
Iš anksto pranešama, kad no
rintys dalyvauti moksleiviai 
bus priimami tik su savo 
tėvais. Pavienių moksleivių 
registracija nebus priimama. 

Viena raidė daug reiškia 
(tai lyg papildomas nulis prie 
skaičiaus, kuris iš mažo gali 
padaryti didelį...), tad prisi
pažįstame, kad, pasidžiau
giant Jolandos Kerel ienės 
užsakytu dideliu skaičiumi bi
lietų į „Draugo" rudeninį po
kylį, rugsėjo 20 d., sekmadie
nį, Martiniąue salėje, jos var
dą rašydami, užuot raidės d 
parašėme t, atsiprašome ir 
žadame daugiau tos klaidos 
nekartoti... 

Respublikonų partijos 
atstovai, nepaisant Čikagos 
miesto mero ir savivaldybės 
pastangų juos prisivilioti, nu
tarė 2000 metais rinkiminio 
suvažiavimo Čikagoje nereng
ti, nes tai per daug „de
mokratų" miestas, du kartus 
iš eilės padėjęs į Baltuosius 
rūmus įsodinti demokratų 
partijos prezidentą. 

Martiniąue salė visiems 
pažįstama. Žinomi joje jau 
daug metų rengiami „Draugo" 
rudeniniai pokyliai, tad daug 
aiškinti nereikia, tik priminti, 
kad visi kviečiami rugsėjo 20 
d., sekmadienį padraugauti su 
„Draugo" draugais. Bilietai — 
administracijos raštinėje. 

ČIKAGOS 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 
Kai laikas leidžiamas įdo

miai, atrodo, kad jis greičiau 
prabėga. Taip atsitinka su va
sara, kada žmonės, ypač jau
nimas, ilsisi, pramogauja, sto
vyklauja, iškylauja. Jau įpusė
jo rugpjūčio mėnuo, paskuti
nis vasaros mėnuo, tuoj reikės 
palikti visus malonumus ir 
pradėti ruoštis mokslo' me
tams. Nors jie ir nelaukiami, 
bet reikalingi ir labai svarbūs 
jaunuolio-ės ateičiai. 

Mes, lietuviai, norėdami iš
laikyti tautiškumą už Lietu
vos sienų, turime rūpintis sa
vu švietimu. Tas svarbu tė
vams, kad jų vaikai gautų rei
kalingą tautinį auklėjimą. 
Svarbu mokėti lietuvių kalbą 
žodžiu ir raštu, pažinti tautos 
praeitį, gamtos grožį ir tauti
nę kultūrą. Tų žinių galima 
įsigyti lituanistinėse mokyk
lose. Viena iš tokių veikia Či
kagoje, apie kurią noriu pla
čiau parašyti. 

Seniau Čikagoje veikė per 
20 lituanistinių mokyklų. Lie
tuviams keliantis į priemies
čius, jų buvo likę tik trys. 
Toms susijungus, liko viena, 
kuri dar gerai laikosi. Jei ta 
išnyktų, būtų lietuviams di
delė gėda. Čikaga visur links
niuojama kaip užsienio lietu
vių sostinė, tad čia gyvenan
tieji lietuviai turi visais gali
mais būdais ją išlaikyti. 

Mokykla yra įsikūrusi Jau
nimo centre. Jaunimo centrą 
visi žino. Mokykloje veikia 
JCiškių ratelis" (patys jau
niausieji trimečiai), Vaikų 
darželis, parengiamasis sky
rius, nuo pirmo iki šešto sky
riaus ir keturios aukštesnio
sios mokyklos klasės. Kiekvie
nas skyrius ir klasė turi atski
rą mokytoją. Laikomasi Švie
timo tarybos nustatytos pro
gramos. Taip pat mokoma dai

navimo ir tautinių šokių, ku
riuos ruošia tų sričių specialis
tai. Būna ir poilsio valandėlių 
užkandai. Pamokų metu pasi-
ruošiam Kalėdų eglutei, tauti
nei šventei. Prisimenami šei
mų mirusieji ir linksmos iš
daigos, kaip Užgavėnės. Yra 
ruošiami knygų skaitymo ir 
rašinių konkursai su premijo
mis. Mokslo metų eigoje mo
kyklą aplanko daug žymiu 
svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš Amerikos. Vyksta tarpusa
vis mokinių bendravimas ir 
susidraugavimas. Kaip matote 
iš paminėtų dalykų, mokyklos 
gyvenimas yra gyvas, nenuo
bodus. Darbas vyksta šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 
1:30 vai. po pietų. Mokykla 
turi didelę biblioteką, keletą 
kompiuterių, skaidrių ir kitų 
vaizdinių priemonių bei daugi
nimo aparatą. 

Mokslo metai pradėdami 
rugsėjo mėn. 12 d. 9 vai- ryto: 
registracija, kuri vyksta Jau
nimo centre. Vietoje galima 
įsigyti vadovėlius, pratimus, 
skaitinius, sąsiuvinius. Pir
mąją dieną 10 vai. bus katali
kams pamaldos. Po pamaldų 
didžiojoje salėje oficialus ati
darymas. Daugiau informacijų 
galėsite gauti, atvykę į regist
raciją arba paskambinę mo
kyklos direktorei Jūratei Do-
vilienei šiuo telefonu: 630-832-
6331. Tiesa, dar nepaminėjau, 
kad veikia dvikalbė klasė 
tiems, kurie silpnai kalba lie
tuviškai arba nori išmokti lie
tuvių kalbą. Visi geros valios 
lietuviai laukiami. 

J . P lačas 

• ALMOS FONDAS 

A.a. mylimo vyro Edvardo 
Šišo atminimą pagerbdama, 
žmona Jan ina Šiš ienė, San
ta Monica, C A, aukojo Almos 
fondui 400 dol. 

200 dol. aukojo P r a n a s Sa
balas, Harbert, MI, ir dukros, 
pagerbiant mirusios žmonos ir 
motinos a.a. Birutės Sabą-
l ienės atminimą. 

A a . Kazio Sekmako žmo
nai Birutei Sekmakiene i 
reikšdami užuojautą, buvę an
sambliečiai: V. I. Biknevičiai, 
J. A. Plienai, N. Sodeikienė, J. 
L. Janiūnai, J. G. Raudoniai, 
J. V. Stankai, Emilija Pakš
tienė, V. R. Vaitkai, S. Jasine-

vičiene Almos fondui paaukojo 
125 dol. 

Po 100 dol. aukojo: 
minėdama savo mylimo vyro 
a.a. Gedimino Rukšėno 20 
metų mirties sukaktį, žmona 
Janina Rukšėnienė, Los An
geles, CA; Elena Filek ir 
dukros Birutė bei Danutė, 
Chicago^ IL; Antanas ir Juli
ja Janioniai, Chipley, FL. 

Po 50 dol. aukojo — a.a. 
Jadvygos Mockūnienės at
minimą pagerodami, Romas 
ir Nerija Kasparai, Arling-
ton, VA: Vincas Valdovic-
kas. Chicago, IL: 

Liudmila Vilimienė, Chica
go, IL, aukojo 15 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių Tax ID 36-4124191. Če
kius rašyti ..Lietuvos naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui; siųsti 
2711 W. 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

Birutė Jasa i t i enė 

„JET CAR" LENKTYNĖS 

Rugpjūčio 22 ir 23 d. Joliet 
Rt 66 Dragway (1-55 to Rt 53 
— South Torace Track, ren
giamos įdomios lenktynės, ku
riose dalyvauja ir du jauni lie
tuviai su savo ypatingu 
automobiliu, „Night Fire" (jet 
dragster). Vairuotojas yra Bill 
Bartkus, o technikas — Algis 
Žukauskas. Automobiliui pri
taikytas sprausminio lėktuvo 
variklis, turintis 4,500 arklio 
jėgų. galintis išvystyti greitį 
iki 302 mylių per valandą ir jį 
pasiekti per 5.3 sekundes. 

„Night Fire'' laimėjo geriau
sią laiką ATCO, New Jersey, 
Kanados Pro Jet valstybinėse 
lenktynėse pirmą vietą iš 24 
dalyvių, Puerto Rico laimėjo 
greičiausią laiką (297 mpv). 
Vairuotojas Bill Bartkus buvo 
išrinktas kaip geriausias metų 
lenktynininkas. 

Tai tikrai įdomi mašina, o 
dar įdomiau, kad šiame sporte 
taip gerai užsirekomenduoja 
du lietuviai. Norintiems dau
giau informacijų, jos teikia
mos telefonais — RT 66 
(815)722-5500 arba Autostar 
(800)692-6230. Rugpjūčio 22 
d. Jet Car lenktynės bus 12-
4:30 vai. p.p.. o rugpj. 23 taip 
pat 12 ir 4:30 p.p. (V.K) 

..Night Fire 

JAV LB East Chicago, In
diana, apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę 
rugpjūčio 30 d., 1 vai. popiet. 
Vilučių sodyboje, 1143 South-
view Dr.. Schererville, IX. 
Dalyvauti maloniai kviečiami 
visi apylinkes lietuviai. 

Kai skelbiamas kuris di
desnis renginys, paprastai 
primenama, kad reikia pada
ryti rezervacijas — užsisakyti 
stalus ar pavienes vietas. Ma
lonu priminti, kad Į vieną ren
ginį, kuris taip pat didelis, 
vaisingas, linksmas, malonus, 
jokių rezervacijų iš anksto ne
reikia Rengėjos sako. kad visi 
bus dailiai priimti, palinks
minti, pavaišinti, laukiami. O 
tas renginys, tai Pasaulio lie
tuvių centro gegužine-pikni-
kas. rengiamas PLC sode
liuose rugpjūčio 23 d., maž
daug nuo 12 vai. vidurdieni. 

S. POVILAITIS SU NAUJA PROGRAMA 
Rugsėjo 5 dieną, 8 vai. va

kare, Willowbrook Ballroom 
salėje įvyks vienintelis solinis 
Lietuvos estrados žaigždės 
Stasio Povilaičio koncertas. 
JAV dainininkas koncertuoja 
ne pirmą kartą — Čikagoje jis 
yra surengęs pasirodymus 
1993 metais. Dabar S. Povi
laitis atvyksta, paruošęs nau
ją programą, sudarytą iš klau
sytojų pamėgtų ir dar ne
girdėtų dainų. 

„Stasio Povilaičio repertua
ras platus ir įvairus: nuo 
šlagerių iki džiazo kompozi
cijų. Net ir reiklų klausytoją 
paperka įtaigi, nuoširdi daina
vimo maniera, raiški dikcija, 
prasmingi dainų tekstai, ku
rių kūrybos dažnai imasi pats 
S. Povilaitis", — taip apie dai
nininką sakė vienas žy
miausių Lietuvos muzikologų 
Viktoras Gerulaitis. Daininin
ko įrašų diskografiją sudaro 
vienuolika plokštelių, penkios 
autorinės audiokasetes. Pas
kutiniai jo darbai — kompak
tinis diskas „Sveikas, daini
ninke, klausytojus pasiekęs 
1996 metais, bei videokasetė 
„Koncertas Akademiniame 
dramos teatre, 25 metai sce
noje". Jis yra pelnęs ne vieną 
apdovanojimą, tarp kurių yra 
ir Antano Šabaniausko vardo 
premija, 1975 metais „Jauni
mo gretų" žurnalo skaitytojai 
jį išrinko populiariausių Lie
tuvos žmonių. 

Vingiuotas dainininko kelias 
į muzikinės šlovės zenitą, dar 
jam būnant moksleiviu. Sta
sys Povilaitis gimė 1947 m. 
Kaune. Jį užaugino mama 
Marija, tėvo šeimoje nebuvo. 
Mažasis Stasys, būdamas še
šiametis, po truputį pradėjo 
susipažinti su muzikos pasau
liu — mokėsi groti smuiku ir 
obojumi. Tačiau vien muzikuo
ti negalėjo, kadangi šeima 
sunkiai vertėsi, todėl, kiek 
paaugęs, berniukas pats iš
moko užsidirbti pinigų, rink
damas makulatūrą, metalo 
laužą, tarnaudamas klapčiuku 
Karmelitų bažnyčioje. 

Čikagos 15-tos apyl inkės 
(15th Ward) ats tovas Virgil 
E. Jonės , Jr, šią savaitę 
pranešė, kad Park District pa
reigūnai jau pradėjo planuoti 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Parke remontą. 
Apylinkės atstovas taip pat 
padėkojo Marąuette Park 
Neighbors pirm. Joe Kuliui už 
jo pastangas, besirūpinant pa
minklo sutaisymu. 

Stasys Povilaitis. 
Būsimos estrados žvaigždės 

pirmas honoraras buvo du 
kepsniai ir du buteliai vais
vandenių, kuriuos jam įdavę 
už puikų dainavimą restorano 
„Metropolis" darbuotojų šven
tėje. 1961 metais S. Povilaitis 
apsigyveno gražiame Lietuvos 
kurortiniame miestelyje Pa
langoje, pradėjo dainuoti Kul
tūros namų orkestre, dalyvau
ti miesto koncertuose. Tačiau 
kai kurie mokytojai buvo ne
patenkinti jaunuolio užsiė
mimu, ir S. Povilaitis, norėda
mas išvengti nemalonumų, 
pats perėjo į vakarinę mokyk
lą. Vėliau jis mokslus tęsė Vil
niaus universitete, kur studi
javo žurnalistiką. Tačiau ir 
studijuodamas aukštojoje mo
kykloje, sugebėjo derinti mok
slus su muzikavimu. 

Dar po kelerių metų S. Povi
laitis pradėjo dainuoti su Fil
harmonijos ansambliu „Neri
ja", tada publika ir išgirdo dai
nininko „super šlagerį" 
„Svieski man vėl", kuris jam 
pelnė nepaprastą populia
rumą. Tačiau šlovė iš kiekvie
no atlikėjo pareikalauja savo 
duoklės. Dainininkas „Lietu
vos ryto" dienraščio skaityto
jams yra prisipažinęs: „Mes 
buvome estrados baudžiau
ninkai. Per mėnesį dirbome 30 
dienų. Uždirbdavome, o kam? 
Niekas nežinojo, kur buvo de
dami mūsų pinigai. Į biudže
tą? Ar buvo jie kam nors nau
dingi, ar šautuvus už Juos 
kažkas pirko? Planai, reikala
vimai. Gyvenimas ant ratų. 
Kelionė — koncertas, kelionė 
— koncertas. Po koncerto — 
tradicinės vaišės... Gėriau per 
daug. Tą nuovargį prisimenu 
ir dabar. Iškritikuotame ka
pitalizme būčiau užsidirbęs 

visam gyvenimui". 
S. Povilaičiui teko palikti 

ansamblį „Nerya" po to, kai 
1984 m. Lietuvos kultūros mi-
nisterįją pasiekė laiškas, kad 
Tauragėje dainininkas koncer
tavo girtas. Prasidėjo slogusis 
S. Povilaičio, gyvenimo perio
das, teko dirbti „Lietuvos" 
viešbučio varjetė, medikai diag
nozavo cukrinį diabetą. 

Antrasis Stasio Povilaičio 
kūrybos ir veiklos laikotarpis 
prasidėjo 1991 metais, kai jis 
savo lėšomis išleido plokštelę 
„Po dvidešimt metų". Daini
ninkas pradėjo vykdyti užsib
rėžtą „septynmečio* planą,, 
kurio svarbiausias tikslas 
buvo išsaugoti „aukso fondo" 
dainas. Naujai išėjusį į sceną 
dainininką šiltai priėmė ne tik 
jo bendraamžiai, bet ir jų vai
kai. Pasipylė pakvietimai da
lyvauti įvairiuose rengimuose, 
koncertuose, televizyos laido
se kartu su jaunosiomis sce
nos žvaigždėmis ar scenos 
veteranais. 

Dainininkas, duodamas in
terviu žurnalui „Laima" apie 
esmines gyvenimo nuostatas 
ir požiūrį į darbą, kalbėjo: 
„Svarbiausia vertybe laikau 
padorumą. Tai — ir jautru
mas, ir žodžio laikymasis... 
Dar labai svarbus yra humoro 
jausmas ir kompetencija — 
savo darbo išmanymas ir at
sakomybė už jį. Vertinu darbą 
ir šeimyninę santarvę. Tai — 
visų banginių banginis". 

Sėkmingai įgyvendinęs sep
tynmečio planą, S. Povilaitis 
pradeda naują etapą. Dainini-
ko gerbėjai galės išgirsti dau
giau naujų dainų, kurių 
nemaža dalis bus įrašyta su 
Lietuvos radijo ir televizijos 
lengvosios muzikos orkestru. 
„S. Povilaitis naujojoje progra
moje — vėl tarsi pirmasis 
smuikas, —rašė kultūrinis sa
vaitraštis „Literatūra ir me
nas". — Jau esame kalbėję 
apie raiškią ir emocionalią šio 
solisto intonaciją, išsiskirian
čią iš kitų mūsų estrados dai
nininkų. Ja pasižymi ir naujų 
dainų atlikimas". 

Muzikologas V. Gerulaitis 
pastebėjo: „S. Povilaitis neiš-
keitė savęs kaip menininko į 
kokį nors efektingą įvaizdį. 
Tai geba tik talentingi ir są
žiningi artistai. Ir publika, 
laimė, tai supranta. S. Povilai
čio, sulaukusio 50-ojo gimta
dienio, kelias scenoje nesibai
gia. Tas kelias yra neginčy
tinas ir gražus pėksakas Lie
tuvos muzikinės kultūros že
mėlapyje". 

RJ. 
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Vairuotojas Bill Bartkus 

• 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.) 
• Automobil io , n a m ų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A ve., 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 . 
Ca8imir 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. 

(ak.) 
• 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 DNTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r Ave. , C h i c a g o , IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas . 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat FL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai . V i s ų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis . Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(ak.) 
• S i u n t i n i u i L i e t u v ą 

k o m p a n i j a B a l t i a E x p r e s s 
praneša gerą naujieną: priimi-
nėjame s i u n t i n i u s naujose 
patalpose, 7 2 6 9 S . H a r l e m 
Ave., B r i d g e v i e w , I L 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite teL 708-
458-3810 arba nemokamu teL 
1-800-SPARNAI. 

(ak.) 
• D a i l . k u n . P i j a u s Bra

zausko giminės leidžia jo pa
veikslų katalogą. Norėdami, 
kad šis katalogas butų pilnes
nis, leidėjai prašo kun. P.Bra
zausko paveikslų savininkams 
atsil iepti raštu ar telefonu: 
P.Bielakus, 6664 S.Washing-
ton S t , H insda l e , I L 60521, 
tel. 630-789-8248. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SMsaki Bfc Otept n. « • 

0/2 M. t Itaurąmio Bmtakoonnfcjm) 
TeL 773-M2-4500 

14325 S. M M , Lockpcft IL 60441 
« U — < • 

Vahndka pairi luriMną 
Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6S47 Ū M U I A T O M 
Chicago, BL 60629 

TeL 778-776-6700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 T.T. 

8atad,9vj.ikilT.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninku 

4686W.68thStraet 
ChieaflD.IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo') 
TsL 776-964-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
ALFeyman 

40 matų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse sritys. 

TeL S47-Ml'7tSfl (kalbama liatu-
vtfkai). Mes jose pasiautom 24 vai. 
per pers, 7 d. per sarsite. 

http://ChieaflD.IL

