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Lietuvos kaltinimas Baltarusijai 
paremtas įrodymais 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Lietuvių Karinių oro 
pajėgų (KOP) atstovai patvir
tino, kad Baltarusijos karinis 
lėktuvas pažeidė valstybės 
oro erdvę ir tai įrašyta radio
lokacinių prietaisų atmintyje. 

„Lėktuvo pažeidėjo trasa 

Tirti šį incidentą Lietuvos 
vyriausybė sudarė specialią 
komisiją, kuri savo išvadas 
turėtų pateikti po 10-ties die
nų. 

Minskas, rugpjūčio 28 d. 
(Interfax-BNS) — Baltarusyos 
Gynybos ministerija penkta-

saugoma KOP archyvuose", dienį išplatino pareiškimą, ku-
penktadienį sakė KOP parei- riarae paneigė, kad Baltarusi-
gūnas, pridūręs, jog pažeidi- jos karinių oro pajėgų lėktu-
mas buvo stebimas „ir vizua- vas pažeidė Lietuvos oro erd-
liai". 

Aukštas Baltarusijos Gyny
bos ministerijos atstovas, pa
geidavęs neskelbti savo pa
vardės, Rusijos naujienų 
agentūrai „Interfax" neigė, 
kad šios valstybės karinis lėk
tuvas galėjo pažeisti Lietuvos 
oro erdvę. 

Antradieni Lietuvos KOP ir 
Pasienio policijos pareigūnai 
užfiksavo Varėnos rajone iš 
Baltarusijos teritorijos į Lie
tuvos oro erdvę 150 metrų 
aukščiu kelis kilometrus 
įskridusi lėktuvą, kuris po 2 
minučių sugrįžo į Baltaru
siją. 

Minėtas Baltarusijos kariš
kis pripažino, kad šį antradie
nį jų ginkluotųjų pajėgų 
lėktuvai iš tikrųjų skraidė nu
rodytame rajone netoli Bal
tarusijos ir Rusijos sienos, 
tačiau jos pažeidimų nenusta
tyta. J i s pabrėžė, kad vizua
lus Lietuvos pasieniečių ste
bėjimas nėra pakankamas 
įrodymas. 

vę. 
Gynybos žinybos spaudos 

tarnyba pranešė, kad šiai in
formacijai patikrinti tučtuojau 
buvo sudaryta specialistų ko
misija, kuri patikrino visas 
skrydžių objektyvios kontrolės 
priemones, taip pat priešlėk
tuvinės gynybos kariuomenės 
pateiktas žinias apie oro erd
vės būklę. 

Komisija priėjo išvadą, 
kad rugpjūčio 25 dieną iš tik
rųjų vyko planiniai skrydžiai 
oro uoste už 40 kilometrų nuo 
Lietuvos sienos. Tačiau patik
rinus kontrolės, tiksliai sekan
čios, kur kiekvienu momentu 
yra lėktuvai, sistemą, nusta
tyta, kad Baltarusijos ir Lietu
vos siena nebuvo pažeista. 

Baltarusijos Gynybos minis
terija pasirengusi išnagrinėti 
bet kurią medžiagą, objekty
viai patvirtinančią pretenzi
jas, kad buvo pažeista kaimy
ninės valstybės oro erdvė, sa
koma spaudos tarnybos prane
šime. 

Kauno laisvoji ekonominė zona 
surado šeimininką 

Kaunas, rugpjūčio 27 d. visas 1,053.99 ha žemės skly-

Saugumo vadovas ramus dėl 
Rusijos krizės pasekmių 

Nuotr.: Flandrijos vyriausybes ministras pirmininkas I.-JC Van den Brande 'viduryje) su žmona Baelus Maria 
Van den Brande ir Kauno apskrities viršininkas Kazy^ Starkevičius Karmėlavos oro uoste Kauno Laisvosios 
ekonominės zonos atidarymo metu. (Elta) 

valdymo bendrovei. Žemės iš
pirkimas iš savininkų kainuos 
apie 12 milijonų litų. 

Tarptautinį konkursą pa
rengti Kauno laisvosios ekono
minės zonos (LEZ) geriausią 
verslo planą laimėjusiam susi
vienijimui priklauso dvylika 
Belgijos, Nyderlandų ir Airijos 
bendrovių. 

Prezidentas — populiariausias 
politikas 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. lauską (7.9 proc.) ir Seimo 

(Elta) — Ketvirtadienį Kar
mėlavos oro uoste didžiausio 
Belgijos regiono Flandrijos vy
riausybės ministras pirminin
kas — prezidentas Luc Van 
den Brande ir Kauno apskri
ties viršininkas Kazys Starke
vičius atidarė Kauno laisvo
sios ekonominės zonos (LEZ) 
valdymo bendrovės „AOF įs
taigą. 

Į renginį atvyko Seimo pir
mininko pavaduotojas Arvy 

pas bus suteiktas naudojimui. 
Kauno LEZ įstatymas buvo 

priimtas 1995 metais. Pagal jį, 
Kauno laisvoji ekonominė zo
na steigiama 49 metams, jos 
teritorija išnuomojama zonos 

(BNS) — Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki valstybės 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Valstybės saugu
mo departamento (VSD) vado
vas Mečys Laurinkus aps
varstė Rusijos finansų krizę 
ir jos galimas pasekmes Lietu
vai. 

Po susitikimo penktadienį 
M. Laurinkus prezidentūroje 
žurnalistams sakė, kad Rusi
jos krizę nuolat atidžiai ana
lizuoja ne tik Lietuvos saugu
mas, bet ir dauguma Lietuvos 
valdžios institucijų, taip pat 
nepriklausomi institutai. 

„Teisinga yra Lietuvos vy
riausybės pozicija į Rusijos 
krizę žiūrėti solidžiai, ramiai, 
nepanikuojant ir nedarant 
skubotų išvadų", mano VSD 
generalinis direktorius M. 
Laurinkus. 

Jis sakė galįs garantuoti, 
kad Lietuvos institucijose yra 
pakankamai žmonių, kurie 
pajėgūs rimtai analizuoti pa
dėtį Rusijoje ir teikti profesio

nalias išvadas. 
Pasak saugumo vadovo, to

kios išvados apsvarstytos ir 
prezidento kabinete. Tačiau 
M. Laurinkus atsisakė detali
zuoti šį „konfidencialų pokal-
bf. 

V. Adamkaus iniciatyva įvy
kusiame susitikime M. Lau
rinkus daugiausia aiškinęs 
apie numatomą departamento 
pertvarkymą. 

Iki 2001 m. planuojama du
kart padidinti VSD darbuoto
jų, institucijos pirminiais tik
slais galutinai įtvirtinant 
žvalgybą, kontržvalgybą ir 
valstybės ekonominių pagrin
dų apsaugą. Jau rugsėjį prezi
dentui bus pateiktos trijų 
naujų saugumo departamento 
vadovo pavaduotojų kandi
datūros. 

VSD vadovas atsisakė nuro
dyti dabar gaunamų ir kitą
met laukiamų lėšų dydį, mo
tyvuodamas, jog tai yra val
stybės paslaptis. 

das Vidžiūnas, ūkio ministras prezidentu Valdu Adamkumi, 
Vincas Babilius, kiti svečiai. liudija visuomenės apklausos 

Tarptautinis susivieniji- rezultatai, 
mas, atstovaujamas Belgijos V. Adamkus įtikinamai pir-
firmos „Antvverpse Ontwik- mauja naujame populiariau-
kelings en Investeringsmaats- sių politikų dešimtuke, kurį 
chappij", sutartyje su Lietuvos sudarė apklausą atlikusi ben-
vyriausybe yra įsipareigojęs drovė „Baltijos tyrimai", 
užtikrinti, kad Kauno LEZ V. Adamkus, kuriuo pasitiki 
pradėtų veikti per 2 metus. 37 proc. apklaustųjų, dešimtu-
Ne vėliau kaip per 4 metus ke lenkia buvusį prezidentą 
nuo šios sutarties įsigaliojimo Algirdą Brazauską, surinkusį 
su Kauno LEZ valdymo bend- 9.8 proc. bals4, bei buvusius 
rovė turi būti sudaryta žemės savo konkurentus rinkimų ko-
nuomos sutartis, pagal kurią voje — advokatą Artūrą Pau-

Tuskulėnų dvaro jau nebegaubs 
paslaptis 

Siūloma apdovanoti ir kalinamą 
parlamentarą 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos žmogaus 
teisių asociacijos komitetas 
mano, kad, minint penkerių 
metų sukaktį nuo Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos teritorijos Jurui Abroma
vičiui (po mirties) ir Audriui 
Butkevičiui tur i būti paskirti 
valstybės apdovanojimai. 

Laišką su tokiu siūlymu Lie
tuvos žmogaus teisių asociaci
jos komiteto pirmininkas Vy
tautas Girdzijauskas ir komi
teto atsakingasis sekretorius 
Stasys Kaušinis nusiuntė Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui. 

Laiške pabrėžiama, kad tuo
metinis krašto apsaugos mi
nistras Audrius Butkevičius 
nuo 1992 metų buvo Lietuvos 

Respublikos įgaliotinis dery
bose su Rusijos gynybos mi
nisterija dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos. 
1992 m. rugsėjo 7 d. Maskvoje 
jis pasirašė susitarimą dėl 
visiško Rusijos kariuomenės 
išvedimo, kuriame buvo nu
matytas ir galutinis išvedimo 
terminas — 1993 metų rug
pjūčio 31-ji. 

A. Butkevičius koordinavo 
kariuomenės išvedimą pagal 
sudarytą darbo tvarkaraštį. 
Vienas pirmųjų antrosios ne

priklausomybės savanorių Ju
ras Abromavičius pasižymėjo 
išskirtine drąsa ir atliko pilie
tinę pareigą, nepaisydamas 
pavojaus savo gyvybei. Nuo 
1990 m. balandžio j is dalyvavo 
kuriant Lietuvos kariuomenę, 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus nuomone, 
Tuskulėnų paminklas sostinė
je turėtų tapti pagrindine 
vių laisvės kovotojų pagerbi
mo vieta, ypatingos reikšmės 
paminklu, kur kritusius už 
Lietuvos laisvę pagerbtų Lie
tuvos žmonės ir užsienio de
legacijos. 

Valstybės vadovas, penkta
dienį apsilankęs būsimo pa
minklo vietoje, susitiko su 
KGB aukų kapavietės tyrinė
tojais, paminklo bolševikų au
koms projekto autoriais, atsa
kingais Vilniaus savivaldybės 
ir Kultūros ministerijos parei
gūnais. 

Susitikime konkrečiai susi
tarta, jog paminklo projektą 
parengusi, architekto Vytau
to Čekanausko vadovaujama 
grupė pateiks pasiūlymus, ne-
kuriant naujo projekto, prap
lėsti atmintinos vietos terito
riją. Prezidentas pageidavo, 
kad galutinis sprendimas bū

tų priimtas dar šiemet, o kitų 
metų pradžioje būtų pradėti 
statybos darbai. 

Istorikų duomenimis, ma
sinėse kapavietėse buvusio 
Tuskulėnų dvaro teritorijoje 
buvo užkastos 766 sovietinio 
režimo aukos — 1944-1947 
metais KGB rūmuose sušau
dyti žmonės, tarp kurių buvo 
žinomų visuomenės, politikos 
veikėjų, dvasininkų, pasiprie
šinimo dalyvių. 

1994-1996 metais archelogo 
Vytauto Urbanavičiaus vado
vaujama grupė čia atrado 706 
nužudytųjų palaikus. Jų at
pažinimo darbai dar truks ne 
vienerius metus, bet moksli
ninkams jau pavyko nustatyti 
daugiau kaip 40 žmonių as
menybes, tarp jų — vyskupas 
Vincentas Borisevičius, Lietu
vos armijos karininkas Jonas 
Semaška. 

Kaip sakė Vilniaus vyriau
sioji dailininke Dalija Rudytė, 
paminklo projektavimo darbai 

Rusijos prezidentas grįžo į 
Kremlių „valdyti valstybę" 

turėtų kainuoti apie 787.000 
1991 m. sausio ir rugpjūčio litų, statybai ir galutiniam vi-
mėnesiais buvo aktyvus parla- sos 12 hektarų teritorijos sut-
mento gynėjas. 1996 metais varkymui, tair> pat Tuskulėnų 
Lietuvos kariuomenės kapito- dvaro pastat., remontui ir pri-
nas Ju ras Abromavičius buvo taikymui muziejui reikėtų apie netekusių tėvų vaikų. Rusijos 
nužudytas. 22 milijonų litų. ambasados Lietuvoje sociali-

pirmininką Vytautą Lands
bergį (5.9 proc.) 

Ketvirtas yra ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius (4.8), po jo — dar du bu
vę kandidatai į prezidentus — 
parlamentarai Kazys Bobelis 
(3.9 proc.) ir Vytenis Andriu
kaitis (3.2 proc.) 

Dešimtuką baigia Seimo na
riai centristai Romualdas Ozo
las (2.1 proc.) bei Egidijus 
Bičkauskas (1.7 proc.) ir di
džiausios parlamentinės opo
zicinės partijos LLD vadas 
Česlovas Juršėnas (1.2 proc.). 

Apklausa atlikta rugpjūčio 
12-19 dienomis, kai politinis 
gyvenimas Lietuvoje buvo 
ypač nurimęs per politikų ir 
valdžios vasaros atostogas. 
Apklaustieji patys vardijo po
litikų pavardes. 

* Dėl Rusijos finansų kri
zės dviems savaitėms sustab
dyta didžiausia Lietuvos akri-
lano verpalų bendrovė „Verni-
tas". 1,000 darbininkų įmonės 
administracija išleido neapmo
kamų atostogų. Per pastaruo
sius 10 metų dar nebuvo atve
jo, kad įmonė priverstinai vi
siškai sustabdytų gamybą. 
„Vernito" generalinis direkto
rius dienraščiui „Kauno diena" 
sakė, kad bendrovė tiesiogiai į 
Rusiją verpalų netiekia. Juos 
perka trikotažo gamintojai iš 
Lietuvos, o apie 40 proc. jų 
parduodama užsieniui — dau
giausia Centrinės Europos 
valstybėms. Iš „Vernito" siūlų 
pagaminti trikotažo gaminiai 
paprastai parduodami Rusijai. 

* Daugiau kaip 10,000 
Rusijos pensininkų, gyve
nančių Lietuvoje, dėl finansų 
krizės Rusijoje rugpjūtį vė
luoja gauti pensijas. Laikraš
tis „Vakarinės naujienos" 
penktadienį rašo, jog kiekvie
ną mėnesį Rusija perveda 4.4 
mln. litu 10.600 Lietuvoje gy-
vcnancių kariškių, nuslių ir 

Maskva, rugpjūčio 28 d. 
(Reuters-BNS) — Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin penkta
dienį grįžo į Kremlių surengti 
virtinę susit ikimų, nors pasta
rosiomis dienomis gyveno kai
mo rezidencijoje už Maskvos, 
nepaisydamas gilėjančios fi
nansinės ir politinės krizės. 

Ketvirtadienį Vakarų finan
sų rinkose pasklido gandai, 
jog B. Jelcin pasirengęs atsis
tatydinti dėl krizės, kuri lėmė 
laisvą rublio kurso kritimą ir 
sukėlė didelių abejonių dėl 
rinkos atei t ies . Kremlius pa
neigė šiuos gandus , tačiau dėl 
paties B. Jelcin tylėjimo tokios 
krizės me tu finansų rinkos 
buvo kaip a n t žarijų. 

Penktadienį Rusijos vado
vas atleido vieną J aunų jų re
formatorių" Anatolij Čiubais 
iš vyriausiojo derybininko su 
tarptaut inėmis finansinėmis 
institucijomis pareigų ir pri
ėmė kito reformatoriaus, vice
premjero Boris Nemcov atsi
statydinimą. 

A. Čiubais, anksčiau vado
vavęs privatizacijai Rusijoje, 
liepos mėnesį iškovojo Rusijai 
daugelio milijardų JAV dole
rių paskolą iš Tarptautinio va
liutos fondo (TVF). 

Anot Reuters , pasaulyje 
baiminamasi , kad Rusijos fi
nansų krizė gali sąlygoti pa
saulinės ekonomikos nuosmu-
kį. 

Vakarų valstybės leido su
prasti, jog naujų paskolų Rusi
jai nebus teikiama, jeigu ji ne
siims radikalių reformų. 

Iš premjero posto sekmadie
nį nušal in tas Sergej Kirijenko 
sakė. kad prezidentas susirū
pinęs Rusijos ekonomikos pa
dėtimi ir puikiai orientuojasi 
situacijoje. 

36 metų buvęs bankininkas 
ir naftos bendrovės pareigū
nas S. Kirijenko pažymėjo, 
kad pokyčiai vyriausybėje ne
padarys stebuklo ir neišspręs 
Rusijos problemų, o Valstybės 
Dūmos noras prispausdinti 
daugiau pinigų valstybei at
neš tik da r daugiau nelaimių. 

Rusijos komunistų partijos 
ir jos frakcijos Valstybės Dū
moje vadas Genadij Ziuganov 
penktadienį žurnalistams pa
reiškė, kad valstybę „valdo 
stichija". , .Dabar vyriausybės 

sprendimai turi būti priimami 
kas valandą ir tučtuojau vyk
domi. Tokios vyriausybės pre
zidento artimiausi padėjėjai 
nenori", sakė jis. 

G. Ziuganov sake, kad ko
munistų frakcija, „kaip ir visa 
valstybe", tebereikalauja, kad 
Rusijos prezidentas atsistaty
dintų. 

Krasnojarsko krašto guber
natorius Aleksandr Lebed 
penktadienį pareiškė, kad Ru
sijos prezidentas nusišalino 
nuo valstybės valdymo, ir „da
bar par lamentas perima val
džią". 

A. Lebed sakė, kad situaci
ja kritiška, tačiau laikinasis 
premjeras Viktor Černomyr-
din . „turi mažą galimybę ją 
sureguliuoti, jeigu jam bus pa
dedama". „Tai bus visų labui, 
vadinasi, reikia padėti", pri
dūrė jis, pabrėždamas, kad 
„negalima veikti pagal princi
pą 'kuo blogiau, tuo geriau', 
kaip tai daro Dūmos opozicija. 

A. Lebed mano, kad Rusijos 
„laukia labai dideli nemalonu
mai", jeigu Valstybes Dūma 
nesutiks patvirtinti V. Černo-
myrdin kandidatūros . 

Žurnalistų paklaustas, ar 
ne laikas Boris Jelcin atsista
tydinti, A. Lebed atsakė: „Be 
abejo". 

Opozicinio Judėjimo armijai 
remti vadas, Valstybės Dūmos 
saugumo komiteto pirminin
kas Viktor Iliuchin apkaltino 
B. Jelcin artimiausius padėjė
jus rengiantis „pakartoti 1993 
metų spalio jvykius". 

Jo pareiškime teigiama, 
kad prezidento administraci
jos vadovo pirmajam pavaduo
tojui Jurij Jarov ir administ
racijos vadovo pavaduotojui 
Jevgenij Savostjanov tiesiogiai 
vadovaujant, Pamaskvyje vyk
sta „ oro desantininkų kariuo
menės kariniai mokymai". 

V. Iliuchin pabrėžė, kad 
„bet kurie nekonstituciniai 
prezidento ir jo artimiausių 
padėjėjų veiksmai susilauks 
ati t inkamų priemonių". 

Tuo tarpu Rusijos preziden
to sekretorius spaudai Sergej 
Jastržembskij V. Iliuchin pa
reiškimą apibūdino kaip „pro
vokacinę kvailystę" ir todėl at
sisakė komentuoti šį pareiški
mą. 

Taline inauguruotas 
la ivų junginys BALTRON 

Tal inas , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Taline penktadienį 
iškilmingai paskelbta apie 
bendros trijų Baltijos valsty
bių mininių laivų eskadros 
BALTRON sukūrimą 

Talino prieplaukoje vyku
sioje ceremonijoje dalyvavo 
Baltijos ir Šiaurės valstybių 
vyriausybių atstovai, aukšti 
karmininkai bei pareigūnai. 

Dabar bendrą Baltijos vals
tybių eskadrą sudaro po du 
Estijos ir Latvijos priešmini-
nius laivus ir Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų aprūpinimo laivas 
„Vėtra", kur is yra vadovvbes 
laivas. 

Eskadra i vadovauja Lat
vijos karinių jūrų pajėgų kapi
tonas Umaras Lesinskis, šta
bui — kapi tonas iš Lietuvos 
Eduardas Karlonas. Štabo su-" 
dėtis keisis kasmet. 

nės rūpybos skyriaus virši-
nįpUas Oeorgii M i- faik 
raščiui sakė, • 
Maskvos vėluoja pirmą kartą. 

•BNS' 

Pnešmininiai laivai paša
lins trijų Baltijos valstybių 
jūrų teritorijoje išlikusias mi
nas. Manoma, kad po Pirmojo 
ir Antrojo pasaulinių karų 
Baltijos vandenyse liko apie 
65.000 minų, iš kurių nukenk
sminta tik apie trečdalį. 

Jau rugsėjį eskadra daly
vaus pirmuosiuose mokymuo
se ..Open Spirit 98" Šiaurės 
jūroje. Mokymus rengia Vokie
tija. 

KALENDORIUS ~ 
Rugp jūč io 29 d : Šv. Jo

no Krikštytojo nukankinimas, 
Sabina. Adolfas, ' Svajone. 
Gaudvyde. 

Rugp jūč io 30 d Felik
sas, Adauktus, Gaudencija, 
Gintė, Auguna. 

Rugp jūč io 31 d.. Rai
mundas. Izabele, Vilmante, 
Vilmantas. 1993 m. Rusijos 
kir iuomenė išvedama iš Lie-

1! tu. Rusijos kariuo
mene išvedama iš Latvijos ir 
Estijos. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, 1L 60004 

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS 
1998 m. rugsėjo 4-7 dienomis Dainavoje, Michigan 

Penktadienis , rugsėjo 4 
d. 

5 v. v. — Registracija 
7 v.v. — Vakarienė 
8:30 v.v. — Vakaro progra

ma: vaizdajuostės iš Šokių-
dainų šventės Lietuvoje. Pri
stato Darius Polikaitis. 

Vaišės „Baltojo avino" sve
tainėje. 

Šeštadienis, rugsėjo 5 d. 
8:30 v.r. — Šv. Mišios 
Pusryčiai 
10 v.r. — Paskaitos 
Kun. Rimas Gudelis, „Pasto

racinė dinamika Lietuvos ir 
išeivijos parapijose". 

Vincas Kolyčius — „Šv. 
Dvasios metai (1998): siekiant 
atsinaujinti Bažnyčioje ir pa
saulyje trečiajam tūkstant
mečiui" 

12:30 v. p.p. — Pietūs 
2 v. p.p. — Ateitis Y2K: 

Įstatu projekto pristaty
mas 

Praveda Laima Šalčiuvienė 
Darbo būreliai — diskusijos 

organizacijos klausimais 
6 v.r. — Vakarienė 
8 v.v. — Vakaras su trimis 

menininkais. 
Vaišės „Baltojo avino" sve

tainėje. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 
9 v.r. — Pusryčiai 
10 v.r. — Lietuvos kankinio 

kun. Zdebskio prisiminimas: 
Romualdo Kriaučiūno paruoš
tą tekstą skaito Taura Unde-
rienė. 

Vaizdajuostė 
Justino Pikūno naujausios 

knygos „Meilės psichologija" 
pristatymas. Dalyvauja pats 
autorius. 

12 vai. p.p. — Šv. Mišios 
Pietūs 
2 v. p.p. — Paskaita: Juozas 

Gaila „Mes — Lietuvoje ir 
išeivijoje". 

Simpoziumas: Tarp dviejų 
pasaulių — dialogas tarp 
anksčiau ir naujai atvyku
siųjų. Dalyvauja: Dalia Bade-
rienė, Gražina Jonavičienė ir 
Ligija Tautkuvienė. 

6 v.v. — Vakarienė 
8 v.v. — Muzikos programa: 

Manigirdo Motekaičio pianino 
muzikos vakaras. 

Linksmavakaris 
Vaišės „Baltojo avino" sve

tainėje 
Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 
8:30 v.r. — Šv. Mišios 
Studijų dienų užbaigimas 
Pusryčiai 

MANO GYVENIMAS 
SKIRIASI N U O 

BENDRAAMŽIŲ 
AMERIKIEČIŲ 

Mano gyvenimas keliais at-
x vėjais skiriasi nuo kitų mano 

bendraamžių amerikiečių 
draugų. Pirmiausia, aš klau
sau Mišių kiekvieną sekma
dienį. Man tai labai svarbu 
kaip geram ateitininkui ir ge
ram katalikui. Mišios primeną 
kas tikrai svarbu ir vertinga 
gyvenime. Aš galvoju, kad rei
kia stengtis būti geru žmogu
mi, bandyti padėti vienas ki
tam ir" pasidalinti talentais. 
kai yra proga. Reikia atsimin
ti, kad Dievas žino.kas geriau
sia mūsų gyvenimui ir visame 
turėtume priimti jo valią. 

Mano gyvenimas skiriasi ir 
todėl, kad esu lietuvis ir kalbu 

lietuviškai. Daug amerikiečių 
nepažįsta savo tautos ir gaili
si, kad jie nepriklausė kokiai 
reikšmingai grupei ar organi
zacijai. Aš žinau, kad lietuvy
bę svarbu išlaikyti, nes daug 
lietuvių prarado savo gyveni
mus ją ginant. 

Mano gyvenimas skiriasi 
nuo kitų amerikiečių, nes aš 
lankau ir dirbu Dainavos sto
vykloj. Dainava yra smagi vie
ta, kur gali praleisti dalį vasa
ros gamtoje su lietuviais drau
gais. Nevažiuoju į- Dainavą 
vien dėl draugų, bet kad iš
mokčiau ką nors naujo. Mokyto
jos, kurios moko stovyklose, 
tikrai domisi jaunimu ir rū
pestingai atlieka savo darbą. 

Esu labai dėkingas, kad 
mano gyvenimas šiais būdais 
skiriasi nuo kitų bendraamžių 
amerikiečių draugų. 

Tomas Sirgėdas 

Karštą vasaros dieną Dainavos stovykloje jaunučiai gaivinasi Spygl io ežero bangelėse. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ S-GOS 
STOVYKLA DAINAVOJE 

Prie kelrodžių ,\i.w 
reikės namo keliauti 

irsto, kurinei kt-lm 
KglcK P a u l i k i e n ė s 

„Dainavos knygų lentyna" — 
tai pavadinimas Dainavoje šią 
vasarą — liepos 7-18 d. vyku
sios Jaunųjų ateitininkų sto
vyklos. Kiekvienai dienai skir-: 
ta „knyga": „Pirma diena", 
„Spaudos diena", „Geografijos 
diena", „Korespondencijos die
na", „Madų diena", „Ateitinin
kų diena", „Partizanų diena", 
„Gamtos diena", „Sporto šven
tė", „Susikaupimo diena", 
„Etiketo diena" ir „Atsisveiki
nam". 

Suplanuoti ir kūrybingai 
pravesti stovyklą reikia daug 
jėgų, energijos ir ryžto. Tai ne 
vieno ar dviejų asmenų dar
bas, bet viso būrio bendramin
čių, bendradarbių, kurių ir 
šiemet nestigo. 

Šios stovyklos programos 
koordinatorės buvo seserys 
Kliorytės, Ona Daugirdienė ir 
Živilė Vaitkienė. Stovyklos 
sekretorė, iždininkė, .registra
torė paeiliui buvo: Lidija Rin-
gienė, Dana Gylienė ir Loreta 
Grybauskienė. Stovyklos va
dovybę sudarė kapelionas 
kun. Vytautas Prajara, sto
vyklos vadovė Ona Daugir
dienė, vyriausias berniukų va
dovas Raulius Gražulis ir Dai
nė Quinn — vyriausia mer
gaičių vadovė. Rita Giedrai
tienė ir Aida Mikučiauskaitė 
buvo stovyklos slaugės. 

Stovyklavę jaunųjų ateiti
ninkų stovyklose tikriausiai 
prisimena, kokį svarbų vaid
menį turėjo būrelių vadovai. 
Nuo jų dažnai priklausydavo. 

R E D A K T O R E S 
KERTELĖ 

Šią vasarą — liepos ir rug
pjūčio mėn. spausdiname Det
roito moksleivių ateitininkų 
rašinėlius, rašytus šį pavasarį 
moksleiviams besiruošiant 
įžodžiui. 

Jžodžiui moksleivius paruo
šė Janina Radvilaitė-Udrienė, 
su kuria šio skyriaus redak
torė prieš maždaug 40 metų 
pirmą kartą susipažino, Jani
nai pravedant pašnekesį su 
Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių kuopos mergaitėmis. 
Janina su moksleiviais tebe
dirba! 

Džiaugiamės, kad mūsų 
moksleiviai prisideda prie 
spaudos. Dėkingi Janinai Ud-
rienei, kad jų įžodžio pasiruo
šime, reikalaudama rašinėlių, 
suteikė jiems progą ne tik pa
galvoti apie ateitininkiją ir jų 
dalyvavimą joje, bet parodė ir 
kelia t spaudos puslapius. 

Rašinėliai spaudai paruošti 
Jūratės Juozevičiūtės Norvi
lienės, kuriai skyriaus redak
tore taip pat dėkoja. 

Laima Šalčiuvienė 

• Rašyti trumpai, reiškia 
prakasti tunelį, užuot bėgus 
aplink kalną. 

Anonimas 

ar stovyklautojai nusipraus, 
ar pavalgys, ar tvarkingai 
kambarį laikys. Nuo jų pri
klausė ne vieno stovyklautojo 
nuotaika. Daugeliui metų po 
bet kurios stovyklos praslin
kus, stovyklos kasdienybės pa
mirštamos, bet būrelių vado
vai lieka prisiminimuose. Ta
das Bartkus, Venta Civinskai-
tė, Aras Jonikas, Audra Kaz
lauskaitė, Kristina Kliorytė, 
Matas Laniauskas, Darius 
Norvilas, Pranas Pranckevi-
čius, Lina Sirgėdaitė, Tomas 
Sirgėdas, Silvija Skripkauskai-
tė, Adomas Tautkus, Ada Va
laitytė ir Rima Viliamaitė, tai 
moksleiviai ir studentai, kurie 
liks šių metų stovyklautojų 
prisiminimuose. 

Nors stovykloje mokytojų 
vaidmuo panašus į tą mokyk
loje, stovyklos mokytojų pra
vedamos „paftiokos" labai ski
riasi nuo tų mokykloje, ne tik 
aplinka, bet ir turiniu. Šias 
nuo mokyklos išsiskiriančias 
pamokas šįmet pravedė Žyd
rūnas Kulpys (religiniai pa
šnekesiai), Asta Razmiene ir 
Natalija Stukienė (menas), 
Vakarė Valaitienė ir Lidija 
Ringienė (laikraštėlis), Lionė 
Kazlauskienė (ideologija), Ra
sa Kasniūnienė (gamta), Živilė 
Vaitkienė (dainavimas) ir Joli
ta Narutienė (šokiai). Prie pa
mokų prisidėjo mokytojos Lai
ma Garbonkienė ir Silvija 
Radvilienė. 

Jei jaunųjų ateitininkų sto
vykloje nebūtų asmenų, kurie 
prižiūri vaikučius, per jaunus 
stovyklauti, tai šių vaikų ma
mytės negalėtų prie stovyklos 
pamokų ir programos pris.idė-
ti. Elena Aglinskienė, Diana 
Leparskaitė ir Larą Polterai-
tytė rūpinosi, kad vadovau
jančių ir mokytojaujančių ma
myčių jauniausias jaunimas 
būtų linksmas ir užimtas savo 
„stovyklėlėje" — tokiu būdu 
paliekant motinas laisvas jų 
stovyklinėms pareigoms. 

Kad stovykloje dalyvaujan
tys sočiai ir gardžiai paval
gytų, rūpinosi šeimininkė Al
dona Jonikienė. Jai virtuvės 
darbų talkon atėjo Aliukas 
Gylys, Saulius Kliorys, Simas 
Laniauskas, Daina Ringutė, 
Daina Valaitytė ir Andrius Vi-
biamas. Ūkvedės Stefos Vazne-
lienės dėka stovyklai maisto 
ir įvairių reikmenų niekada 
nepritrūko. 

Sužinoti apie stovyklas ir 
kas jose vyko, galima pasikal
bėjus su dalyvavusiais, ar 
spaudoje perskaičius bendrą 
reportažą, bet stovykloje ne
dalyvavusiam geriausias bū
das pajusti stovyklos nuotaiką 
yra perskaityti gerai išleistą, 
turiningą laikraštėlį. O šių 
metų vasaros stovyklos 63 
puslapių laikraštėlyje aiškiai 
jaučiama energinga, džiugi 
nuotaika. Laikraštėlis pilnas 
stovyklautojų piešinių ir 
trumpų rašinių įvairiomis te-

Nuotr. Eglės Paulikienės 

momis: kas kurią dieną vyko, 
ką veikėme per įvairius užsi
ėmimus, „pasaulio ratai", au
tobiografijos, ateities kelionės, 
susipažinimai su Lietuvos 
miestais, drabužių mados ir 
kt. Netrūksta vietos ir stovyk
los sporto šventei bei jos var
žyboms. Įdomiai rašo stovyk
lautojos apie jų svajones, „kai 
aš būsiu vadovė". Laikraštė
lyje galima perskaityti būrelių 
vadovų/ių biografinius aprašy
mus, vyresnių vadovų ir vir
tuvės darbuotojų apklausinė
jimus. Laikraštėlio gale skai
tytojas randa kiekvieno būre
lio nuotrauką prie portreto ku
rio nors buvusio ateitininkų 
vado. Tie portretai yra Daina
vos stovyklavietės Balto namo 
konferencijų kambaryje. Kaip 
įprasta, paskutinieji pusla
piuose surašyti vadovybės ir 
stovyklautojų sąrašai su adre
sais, kad metų slinktyje ga
lėtų vieni su kitais susiraši
nėti. 

Džiugu matyti tiek bendrų 
jėgų, sukauktų vienam labai 
svarbiam ir sėkmingam pro
jektui — JAS vasaros stovyk
lai. Norėtųsi, kad ir kitos jė
gos imtųsi pavyzdžio ir ateitų 
talkon, ne tik prisidėti prie 
JAS, bet ir prie kitų sąjungų 
veiklos. Ne tik gėrėkimės tuo-
mi, ką kiti atlieka, bet būdami 
jiems dėkingi ir patys prisi
dėkime. 

L.Š. 
BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 

Fe9ow. American Academy of 
Family Practice 

Š E I M O S G Y D Y T O J A 
320W.61etAve. 
Hoter t ,H46342 Fa*. 

947-6279 
947-6236 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
D A N U ! GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HtekocyHite 

Tai . 706-566-2131 
Valandos pagal susitarimą ' 

DR. A.B. GLĖVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
S P E C I A L Y B Ė - A K I Ų L I G O S 

3900 W . 9 5 S t T a t 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir iastad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.Ū, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

K a b a m e lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

Tat 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, 008, P.C. 
4 6 4 7 W . 1 0 3 S t , O a k Lawn, IL 
Pirmas apy) su Norttivvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (katoeti angliškai) 
' T a i . 7 0 6 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7 7 2 2 S. Kadzta Ave. 
Chicago, IL 60662 
T a t 773434 -2123 

Valandos pM&ti tutftirtn\t\ 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių kgos 

15300 Waat Ava. 
Ortand Perk 

706-349-6100 
VsjandoskąarJąn, Išskyrus tivaJtgaaui 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WTOE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tueadays 
following Monday obaervance oflegal Holidays a» well as Oec. 26th and Jau. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $95.00. Foreign countries $110. 
Poatmaster. Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai ut gautas prenumeratas 
pasiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

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 TU.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) .. $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla Ava. 

Vai antrd 2-4 v.p.p. ir katvd. 2-5 v.p.p. 
S«ttd pagal susitarimą 

Kabinate tai. 773-776-2880 
Narnų taL7<)»44S-S545 

DR KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 S t , Chicago, IL 
TaL 773-735-5656 

4707 S. GBbart. U Granga. IL 
Tai 708-362-4467 

M.VIUUŠUIKMTIš 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDfCAL CUNIC 
15505-127 St . Lernont IL 60439 
Priklauso Palos Communtty Hospital 

Sitver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai 706-257-2265 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES L IGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

K a b . tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

CanMac Diagnosis. LTD. 
6132 S. Kedzie Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 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 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LK3U SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-7784969 arba 773-489-4441 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hilts, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. PETRAS V.K1SIEUUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHlerSt., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ G Y D Y T O J A S 

21470 S . Main S t 
Matteaaon. IL 6 0 4 4 3 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. Suite 310 

Naparvifla, IL 60563 
TaL (630) 527-0090 
3S2S Htghland Ava.. 
Towar 1. Suits 3 C 

Dovrnsrs Grove. IL 60515 
TaL (630) 435-0120 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Haitom. Bridgevkt*. IL 60455 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
D A N T Ų GYDYTOJA 

7915 W . 171 S t 
TBiley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

3 8 0 0 Highland Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samantan kjonnes) 

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

Valandos susitarus 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ L IGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S t , Lemont, IL 60439 
Tel . 815-723-1854 

7600 W. CoOege Dr. 
Palos Heights, IL 60453 

Tel . 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

8 2 5 S . Mannheim Rd. 
Westchester.IL 60154 

Tel . 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

TeL 7 0 8 8 5 2 - 4 1 5 9 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 5 0 h Ave., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. Šeštad. 11-4 v.p.p. 

bkPĖmAšžiMA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 W e s t 6 3 r d Street 

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

NUOLĖ STANKEVIČlOTĖ, M.D. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South 
Lithuanian Plaza CL at Calfomia Ava. 

Chicago. IL 60629 
Tel . 773-471-7879 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.'Roberts Rd.. Hickory Hilts. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 4 0 5 5 
V a l a n d o s p a g a l susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ) GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hite, IL 
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RIMTIES VALANDĖLE 

KRIKŠČIONIŠKAS 
NUOLANKUMAS 

Krikščioniškas nuolanku
mas, nusižeminimas plaukia 
ne iš menkavertiškumo jaus
mo, o priešingai — iš aukšto 
savo krikščioniško pašaukimo 
įvertinimo ir atsakomybės 
jausmo, kuris su tuo suprati
mu ateina. Laiškas Žydams 
(Žyd 12:18-19, 22-24) iškelia 
daug pavyzdžių iš Senojo Tes
tamento, kurie nurodo įvai
rias Dievo ypatybes ir tuomet 
parodo, kaip tos pačios tiesos 
yra pratęstos Kristaus sekėjų 
bendruomenėje. Šioje ištrau
koje primenami .vaizdai iš Die
vo susitikimo su savo išsirink
tąja tauta prie Sinajaus kalno 
(aprašyto Išėjimo knygos 19 
skyriuje) ir jie palyginami su 
Dievo susitikimu su savąja 
tau ta ant Siono kalno Jeru
zalėje — šventykloje ir su Die
vo susitikimu su savąja tauta 
„prie Naujosios Sandoros Tar
pininko Jėzaus". 

Sinajaus kalne susitikimą 
su Dievu lydėjo liepsnojanti 
ugnis, audringa tamsa, ūka
nos, trimito skardenimas ir 
žodžio skambesys — apraiš
kos, išreiškiančios Dievo di
dybę, galybę ir paslaptin
gumą. Bet jos taip žmones 
išgąsdino, kad jas „išgirdę 
žmonės meldė, kad daugiau 
nebūtų jiems kalbama". Susi
tikimas su Jėzumi, tai lyg ar-
tinimasis prie Dievo Siono 
kalne Jeruzalėje — Šventyk
loje, kuri yra Dievo buvimo 
su savąja tauta ženklas, bet 
be bauginančių Sinajaus kal
no ženklų. Bet susitikimas su 
Jėzumi — tai dar daugiau, 
negu susitikimas su Dievu Si
najaus ar Siono kalne. Krikš
čionių bendruomenėje — baž
nyčioje art inamės prie Jėzaus 
visoje jo įkurtos Dievo kara
lystės šlovėje. 

Kaip rašoma laiške Žydams, 
prisiartindami prie Jėzaus ar
tinamės ir „prie Siono kalno 
bei gyvojo Dievo miesto — 
dangaus Jeruzalės", ir „prie 
neužskaitomų tūkstančių an
gelų", ir „prie danguje įra
šytųjų pirmgimių Bažnyčios", 
ir „prie paties Dievo, visų 
Teisėjo", ir „prie nuskaidrintų 
teisiųjų dvasių", ir „prie Nau
josios Sandoros tarpininko 
Jėzaus". Tad suvokdami prie 
ko artinamės, Mišiose, asme
niškoje maldoje ar per san
tykį su kiekvienu žmogumi 
(juk tikime: kai sutinkame 
žmogų — sutinkame Kristų; 
kai meldžiamės privačiai — 
bendraujame su Kristumi; 
Šventojoje Eucharistijoje — 
susitinkame su Kristumi), tu
rėtume būti Dievo ir jo garbės 
bei jį garbinančių angelų bei 
šventųjų šlovės priblokšti. 

Ir toji Dievo — Kristaus 
šlovė nesumažėja tik dėl to, 
kad su ja susitinkame „tik" 

mažame vaikutyje, sename 
(kartais ir irzliame) žmoguje, 
ar į savo delną priimtame Šv. 
Eucharistijos paplotėlyje. Su
vokę tą realybę, pajusime 
savo menkumą prieš gyvojo 
Dievo šlovę ir įgysime tikrą 
krikščionišką nuolankumą ir 
nusižeminimą, kuris nieko 
bendro neturi su menkaver
tiškumu, o priešingai. Tai, 
kad per Krikštą esame priim
ti nuolat bendrauti su Kristu
mi ir su visa kartu su juo 
esančia „dangaus dvasių ben
druomene", parodo kaip aukš
tai mus vertina pats Dievas, 
kad pakvietė į šį pabendra
vimą. 

Kaip šią tiesą išreikšti, pa
moko mus Kristus šio sekma
dienio Evangelijoje (Luko 
14:1,7-14). „Kai tave pakvies į 
vestuves, nesisėsk pirmoje 
vietoje, kad kartais nebūtų 
pakviesta garbingesnio už ta
ve... Verčiau eik ir sėskis pas
kutinėje vietoje, tai atėjęs 
šeimininkas tau pasakys: Bi
čiuli, pasislink aukščiau". 
Renkamės žemiausią vietą, 
nes suprantame, jog kiekvie
name žmoguje, kurį sutin
kame, sutinkame Kristų visoje 
jo šlovėje, tad kaip galima už
imti aukštesnę vietą, nei jis? 

O kai patys ruošiame vai
šes, tą darome irgi — ne tam, 
kad įpareigotume kitus mums 
atsilyginti, o dėl to, kad no
rime išreikšti savo tikėjimą: 
keliame vaišes ir gerbiame 
žmogų, nes j ame yra Kristus 
visoje savo šlovėje. Tad kvie
čiame žmones į vaišes visai 
kitu principu, ir todėl laisvai 
galime paklausyti Kristaus: 
„Keldamas pietus ar vakarie
nę, nekviesk savo draugų, nei 
brolių... nei turtingų kai
mynų, kad kartais jie savo 
ruožtu nepasikviestų tavęs ir 
tau nebūtų atlyginta... Ver
čiau pasikviesk vargšų... tai 
būsi palaimintas". 

Tame fone paaiškėja pir
mame skaitinyje — iš Senojo 
Testamento Siracido knygos 
(Sir 3;17-18,28-29) — duoda
ma pamoka apie nuolankumą 
ir nusižeminimą. Čia kunigo 
Antano Rubšio naujasis, tiks
lesnis šio teksto vertimas 
išryškina šio sekmadienio te
mą: „Mano vaike, būk kuklus 
atlikdamas užduotis, ir būsi 
mylimas labiau negu dovanų 
davėjas. Juo esi didesnis, tuo 
labiau nusižemink, ir rasi ma
lonės pas Viešpatį". 

Tą tiesą galime patvirtinti 
iš savo patirties: mums malo
nu, kai mums yra rodoma pa
garba, nes jaučiame, kad 
esame vertinami. Ir malonu
mas mums didesnis, jei mus 
pagerbia asmuo, kuriam mes 
jaučiame ypatingą pagarbą: 
tuomet jaučiamės net pakelti. 
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MOKSLO METUS PRADEDANT 
Vasaros atostogos baigėsi ir 

mūsų j aun imas vėl grįžta į 
mokyklas. J ie mokysis dauge
lio dalykų, ir visa tai reikalin
ga. Bet viešosiose mokyklose 
jie nebus mokomi lietuvių kal
bos, mūsų gražiųjų dainų, tau
tinių šokių. Ir apie pačią Lie
t uvą , jos garbingą praeitį ir 
dramat išką laisvės atgavimą 
vargu a r ką išgirs. Tam yra li
tuanis t inės mokyklos, išsidės
čiusios po visą Ameriką. Jų 
reikšmė didesnė, negu dauge
liui atrodo. Žinome, kad kalba 
yra pagrindinis dalykas tauti
nei tapatybei išlaikyti. Bet 
kalbai išmokti reikia laiko, o 
mūsų lit. mokyklose jos pasto
viai mokosi savaitė po sa
vaitės, metai po metų. Ir ne 
tik lietuvių kalbos. Tėvynės 
pažinimo, Lietuvos geografijos 
ir istorijos pamokose pažįsta
ma Lietuva (o pažinus, galima 
ir pamilti) , literatūros ir dai
navimo pamokose įsijaučiamą 
į lietuvių tautos būseną, mo
kykliniame bendravime ir 
renginiuose nejučiomis įauga
ma į lietuviškąją bendruome
nę, savąją tautą, jos kultūrą, 
jos kultūrinį gyvenimą. 

Leisti a r vežti kas šeštadienį 
vaikus į lituanistinę mokyklą 
ir savaitės metu padėti pa
rengti pamokas nėra lengva, 
kaip iš viso auklėjamasis dar
bas nėra lengvas, bet jis reika
lingas. Anksčiau ar vėliaju 
vaikai bus tėvams dėkingi, o 
priešingu atveju — priekaiš
t aus . 

Lietuvai laisvę atgavus, 

Iš tiesų, įtikinamiausias bū
das skelbti E .-angeluos gerąją 
žinią — kad Kristus kiekvie
ną žmogų myli ir išaukštino 
— yra kiekvienam žmogui 
parodyti pagarbą. Tai mūsų 
krikščioniškas pašaukimas. 

Aldona Zailskaitė 

daugelis šio krašto lietuvių 
vyksta į Lietuvą ieškoti savo 
šaknų, tėvų gimtinių. Bet, ne
mokėdami lietuvių kalbos, su
siduria su sunkumais ir gaili
si, kad tėvai jų neišmokė lie
tuviškai kalbėti. 

Kalba yra ne tik susižinoji
mo priemonė. Išmokus tėvų 
kalbą ir taip atsivėrus duris į 
tautos kultūrinį lobyną, gau
nama didelė vertybė, gyveni
mas labai praturtinamas. 

Ar pavyks to pasiekti, pir
miausia priklauso nuo nusi
teikimo šeimoje. Ir pati litua
nistinė mokykla remiasi šei
ma. Kaip svarbu namie kal
bėtis lietuviškai!. Tada kalbos 
išmokstama nejučiomis. Tai 
nesunku. Reikia tik pasto
viai, nenuolaidžiai vykdyti. 
Neužtenka, kad vaikai mus 
lietuviškai suprastų. Reikia, 
kad jie ir kalbėtų namie lie
tuviškai, ne pusiau angliškai, 
pusiau lietuviškai. Iš seno 
žinomas dėsnis, kad kalbėti 
išmokstama kalbant. Išmokta 
lietuvių kalba nepakenks nei 
anglų kalbai, nei mokslui, nei 
karjerai, o priešingai, visur 
tik padės. 

Išeivijos sąlygose pavojus 
yra ne anglų kalbai, kuri vi
soje aplinkoje ir mokyklose 
vartojama, o lietuvių, ar bet 
kurios kitos tautinės mažu
mos kalbai. 

Kad šiomis sąlygomis galė
tų lietuvių kalba išsilaikyti, 
jai reikia lituanistinės mo
kyklos pagalbos. Tos pagalbos 
reikia lietuviu vaikams, ir čia 
augusiems, ir iš Lietuvos ne
seniai atvykusiems. Kur rei
kės, paralelinės klasės pra
vers, nes mokinius reikia 
skirstyti į klases bei grupes 
pagal amžių ir pagal mokė

jimo lygį, nes svarbu pradėti 
nuo ten, kur mokinys savo ži
niomis stovi. 

iš Lietuvos, kuri buvo pirmoji Bal-
N'uotr. E l t o s 

Ir mokomajam personalui 
sudaryti reikia jungti visas 
jėgas — ir vietines, ir nese
niai iš Lietuvos atvykusius, 
nes lietuvybės išlaikymas yra 
mūsų visų bendras reikalas. 

Toks pat visų , ne tik tėvų, 
reikalas yra ir lituanistinių 
mokyklų išlaikymas, nes jos 
čia nei valstybinės, nei savi-
valdybinės paramos negauna. 
Todėl, dėkodami Lietuvių fon
dui už kasmetinę paramą lie
tuviškajam švietimui ir Lietu
vių Bendruomenei, turime ir 
mes kiekvienas ryžtis savąja 
auka mūsų jaunosios kartos, 
svetur augančios, lietuviškąjį 
ugdymą remti. 

Jonas Kavaliūnas 

SAVANORIAI VĖL DIRBA 

Darbą Lietuvoje pradėjo vie
na — jau septintoji — Jungti
nių Valstijų Taikos korpuso 
savanorių grupė. 

Po kelių dienų dirbti į Lie
tuvos bendrojo lavinimo ir 
aukštesniąsias mokyklas iš
vyks 14 savanorių anglų kal
bos mokytojų, o septyni verslo 
konsultantai ir penki nevy
riausybinių organizacijų pata
rėjai pradės darbuotis miestų 
bei rajonų savivaldybėse, jau
nimo centruose, kitose įstai
gose. Visus juos išlaiko JAV fi
nansuojamas Taikos korpu
sas, o savanoriai mokytojai 
dar gauna atlyginimą iš tų 
Lietuvos švietimo įstaigų, ku
riose jie dirba. 

Beje, savanoriai Lietuvoje 
neretai dirba ilgiau nei 2 me
tus. Kai kuriems jų savano
riška tarnyba pratęsiama me
tams. 

1961 metais prezidento 
John F. Kennedy įsteigto Tai
kos korpuso savanoriai dirba 
tose pasaulio valstybėse, ku
rioms, Jungtinių Valstijų ma
nymu, reikia paramos. { Lie
tuvą pirmieji savanoriai iš 
JAV atvyko 1992 metais. 

Danutė Bindokienė 

Žurnalizmas ir 
atsakomybė 

Kai viename lietuviškame 
renginyje žurnalistas paklau
sė viešnios, kas labiausiai pa
tinka mūsų dienraštyje, mote
ris nedvejodama atsakė: 
„Pliotkai!" Ji, be abejo, tuo 
barbarizmu išreiškė savo dė
mes) žinutėms, kasdien 
spausdinamoms paskutiniame 
..Draugo" puslapyje, nors tai 
toli gražu nėra „sultingi gan
deliai", kuriais pastaruoju 
metu taip mėgaujasi net pati 
svarbioji šio krašto žinia-
sklaida. 

Jau ne kartą pasigirdo ir vis 
dažniau pasigirsta kritika 
spaudai (ir kitai žiniasklai-
dai), atsisakiusiai pagrindinių 
etikos normų ir maitinančiai 
publiką pačiomis intymiausio
mis smulkmenomis arba tę
siančiai reportuojamą įvykį 
iki nuobodžiausios begalybės. 
Kai O.J. Simpson buvo kalti
namas buvusios žmonos nu
žudymu, kai Colorado valsti
joje buvo žiauriai nužudyta 
šešiametė gražuolė, kai tra
giškai žuvo Anglijos princesė 
Diana ir kitais panašiais atve
jais, žurnalistai vienas per 
kitą stengėsi parodyti savo su
gebėjimus ir paberti kuo dau
giau žodžių, kartojant tuos 
pačius dalykus vis kita forma. 

Ypač po princesės Dianos 
mirties, kai iš dalies dėl ne
laimės buvo kaltinti ir per 
daug uolūs reporteriai, net 
pačioje žiniasklaidoje pradėta 
iš arčiau peržiūrėti, kiek 
žurnalistinės etikos likučių 
dar galima užtikti, o taip pat 
ieškoti priežasčių, dėl kurių 
tiek daug dėmesio skiriama 
kai kuriems įvykiams ar as
menims. 

Atsakyta, kad kaip tik to 
skaitančioji ar klausančioji vi
suomenė pageidauja: taip par
duodami laikraščiai, žurnalai, 
žiūrima TV laidų. Iš dalies 
toks pasiteisinimas, atrodo, 
turi tiesos, nes, nepaisant 
dažnai pareiškiamo pasipikti
nimo, žiūrovai ir skaitytojai 
tokias žinias sulaižo kaip ka
tinas palietą grietinę, o, be to, 
žiniasklaidos tinklas yra jau 
taip plačiai išaugęs, kad tarp 
žurnalistų nuolat vyksta tikra 
kova už būvį — kiekvienas 
stengiasi pasakyti kažką nau
ja, ko kitas nepasakė ir taip 
pagarsėti. 

Kai žiniasklaidos uragano 
akyje atsidūrė prez. Bill Clin-
ton, net patys žurnalistai 
pradėjo piktintis kai kurių ko
legų uolumu. Kadangi moder
nioji technologija suteikia vis 
daugiau galimybių prieiti prie 
intymiausios, asmeniškiau
sios informacijos šaltinių, ky
la klausimas, kur nubrėžti li
niją, kiek teisių žmogus, pvz. 
prezidentas, turi į asmenišką 

gyvenimą, kad nepraras tų 
savo individualumo, kad jo 
natūralus elgesys ir sprendi 
mai nebūtų supančioti. Ypač 
toks skrupulingas ir nuolati
nis noras atidengti visas inty
miausias asmeninio gyvenimo 
detales gali būti pavojingas 
politiniu atžvilgiu — juo dau
giau žinoma, tuo didesnis 
pavojus kyla, kad priešingos 
jėgos gali žmogų manipuliuo
ti, šantažuoti. 

Kur toji neperžengiama 
privatumo linija turėtų būti 
nubrėžta, dar niekas nenu-
sate, tačiau manoma, kad ne
reikėtų viešai diskutuoti kai 
kurių prezidento sveikatos 
klausimų, jo intymių santy
kių, artimiausių draugų ir su
teikti j am teisę kar tas nuo 
karto pasigardžiuoti poilsinga 
vienatve. Daugelis dar ir po 
visų įvykių Baltuosiuose rū
muose atidengimo tiki, kad 
prezidento sugebėjimas dirbti 
jam pavestą darbą yra svar
besnis už jo asmeninius „pa
slydimus". To reikėtų laikytis, 
atsižvelgiant į visos valstybės 
gerovę: svarbus vyriausybės 
asmuo (šiuo atveju preziden
tas), išstatytas viešai pajuo
kai, negali turėti autoriteto 
nei savo tautoje, nei 
užsienyje, o tas ypač šiais lai
kais yra labai pavojinga. 

Kai kurie žurnalistai iš-
sireiškia. kad prezidento elge
sys tik tuomet turėtų būti 
iškeliamas viešumon, kai 
pradeda trukdyti jam atlikti 
savo pareigas. Jeigu žinia-
sklaida nusižengia pagrindi
nei žmoniškumo etikai, gerą 
vardą piliečių akyse praranda 
ne tik prezidentas, bet ir pati 
žiniasklaida. — 

Lietuvos žiniasklaida keletą 
dešimtmečių buvo įsprausta į 
ankštus komunistinės ideolo
gijos ir partijos kontrolės 
rėmus. Visa spauda ir kitos 
susižinojimo priemonės pri
klausė valstybei ir turėjo šokti 
pagal tą patį taktą. Išimtis 
buvo tik pogrindžio spauda, 
todėl prieš ją taip aršiai kovo
ta. Pirmaisiais metais po ne
priklausomybes atgavimo Lie
tuvos spauda dar nebuvo per
siėmusį vakarietiškomis ma
domis ir laikėsi gan san
tūriai. Tas gerokai pakito pa
skutiniųjų prezidento rin
kimų metu. Aštri kampanija 
buvo ypač nukreipta prieš Vy
tautą Landsbergį, bet jos teko 
ir dabartiniam prezidentui. 

Tačiau tai buvo gan trumpo 
laikotarpio reiškinys. Kur kas 
reikėtų labiau susirūpinti da
bartiniu pasimėgavimu nusi
kaltimais bei juos įvykdžiu
siais. Nesunku atspėti, kam 
tos šlykščios smulkmenos 
daugiausia pasitarnauja. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

N r . l l 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

— Važiuok, — labai rimtu veidu atsakė į mano 
juokais pasakytus žodžius. — AŠ viena papratus. Ne 
pirmas kartas. Susitvarkysiu, o ir žmonių antplūdžio 
vidurdienį nebus. Jeigu kviečia, važiuok. Matyti, jam 
reikia. Tik, prašau, būk jam geras. Neužduok kaip 
nors širdies. 

Nesumečiau.kaip galėčiau, tai irgi labai rimtai pa
sakiau: 

— Ir norėdamas nerasčiau kaip. 
Tikrai jokia mintis neatėjo, kad galėčiau jį kaip 

įskaudinti. 
— Kad vakar nepasirodė? — dar paklausiau. 
— Del vakar tai jau šnekėjau. Kitaip negalėjęs. 

Bet Brigitėlė jam tebėra gyva žaizda. O žinai, įsiait-
rėjusi žaizda, neatsargiai paliesta, buku peiliu per 
visą nueina. 

Norėjau pasakyti, kas man buvo Brigitėlė ir kaip, 
protingai ar ne, tą reikalą išsprendžiau, bet nebuvo 
kada. Jonas jau ėjo į vidų. Tai tepasakiau: 

— Pasitikėk ir būk rami. 

J i nieko nebepasakė, bet akyse mačiau dėkingu
mą. O gal tik perdėtai apie save pagalvojau. 

— Ar jau galiu? — vos pro duris įėjęs, tarstelėjo. 
— Aš visada, — pasistengiau ko linksmiau atsaky

ti. — Ką parvežti? 
J i jau spėjo rūpestį visiškai paslėpti už veidą nu-

plieskusios šypsenos. 
— Kad nežinau... Kas pigiausia. 
— Ar yra tam jūsų miestely riestainių? — paklau

siau Joną. 
— Yra. Kad tik tiek pinigų turėtum. 
— Tai prižadu. Riestainio skylę. 
— Pamėginkit . Iš miško irgi taip pat atsišauks, — 

nenusileido ir Aldona. 
— Kaip? — tariausi nesuprantąs. 
— Grįžę irgi galėsit iš tuščių lėkščių pavalgyti* 
— Pasistengsim grįžti sotūs. Ne tik sotūs, bet ir at

sigėrę, — dar pridėjau, bet pagalvojau, kad jai tikra: 
reikia ką parvežti. Bet ką? 

Išvažiavome jo sunkvežimiu. 
— Taip bus geriau, — sakė. — Prie savo kuino pri

pratęs. Tiek metų tampomas, jis mano norus pažįsta. 
Važiuodamas apkalba amerikiečius, kad jie daug 

turi ir nežino ką su savo turėjimu daryti. 
Velniam čia toji mokykla. Kad tik būtų didele 

Kiek atseina suvežioti vaikus. Už tuos pinigus galėjo 
pastatyti visur po gražiausią mokyklą, geriausiai ja 
aprūpinti . Dabar iš toliau vaikai ilgiau prasėdi auto

buse negu mokykloje. 
Tą patį šneka ir apie vargu ar kam reikalingą 

greitkelį. 
— Kai daug turi, tai švaisto patys nežinodami 

kam, o kai iššvaistys, kai ligi kaklo skolose paskęs, 
bus kaip anų laikų mūsų dvarininkams. Tada bus visi 
kalti, tik ne tie, kurie dabar švaisto. 

Galvojau, kad kažin kodėl nesugebėjau per tiek 
metų į aplinką įsigyventi, bet jis dar menkiau: tebegy
vena prieškarinėje Lietuvoje ir viską vertina anų die
nų lietuviška samprata. Pats nežinau, kuri teisinges
nė: pažanga galvotrūkčiais, ar apgalvotas žengimas į 
priekį smulkiais žingsneliais. Kur teisingiau? Strim
galviais lėkdamas gali kur nusmukti ir nusisukti 
sprandą, bet jeigu nenusisuksi, būsi toli. Tą žinau. 
Mano paties darbovietė verčia tą patį daryti. J i auga, 
plečiasi, šakojasi. Jau penkiolika metų kai joje dirbu, 
ir vis tebeauga, vis planuoja naujos teritorijos užgrieb
ti, šimtą kitą milijonų dolerių įdėti į pažangą jiem vie
ni juokai. Kai jis taip šneka, jeigu jam viską susa
kyčiau, kas mano darbovietėje vyksta, vargu ar norėtų 
tikėti. Kažin ar norėtų tikėti,kaip mano paties sky
riuje eina visokios statybos ir kaip lengvai milijonai 
sijojami. Greičiausiai pasakytų: J 'a lauk, palauk. Dar 
metus palauk, ir pamatysi, kaip tuos išsišakojimus 
pradės genėti. Be skausmo niekas nieko nenugenėjo. 
Auga be skausmo, bet kai reikia nupjauti". 

Rodos taip ims ir pasakys: „Vieną dieną sužinosi, 

kad tų pastatų, kur tiek pristatei, nebereikia. Reikia 
griauti. Nebėra iš ko statyti, ir tavęs nebereikia" 

Žinau, kad gali atsitikti ir taip. bet dabar tebeau-
gam, o Jonas šneka: 

— Va, kad ir mano dėdė. Kasyklose susikrapŠtė pi
nigų, nusipirko tą biesas bežino kada statytą namą. 
Tada jam jau kai kas sakė: „Ką tu čia su tuo senu 
laužu terliojies. Nugriauk, pastatyk naują, kaip visi 
dabar stato, pamatysi — neatsiginsi pravažiuojančių. 
Kas tau norės į tokį laužą eiti. O jis buvo tvirtas. Nie
ko neišmetė, nieko nekeitė, jeigu kur reikėjo ką dėl su-
senimo keisti, tai keitė visiškai tokiu pat kitu. Kaip 
yra šiandien? Yra žmonių, kurie atvažiuoja net iš 
Vašingtono, New Yorko. savaitę, kartais net ilgiau 
pagyventi senoviškam name. Net nepriekaištauja kam 
kieme nėra maudymosi kūdros. Užtenka senoviškos 
vonios. Sako, taip ramiau. 

Kai priminė vonią, ir man ji šmėstelėjo: keturiom 
riestom kojom, gili ir ilga. Joje gali patogiai išsitiesti ir 
pasilepinti, ne taip šių dienų miesščioniškose, savo 
mažumu primenančiose, kad reikia kažin kur skubėti. 
Nepasakau, kodėl jie galvoja, kad taip ramiau, ir ne
reikia: Jonas mano komentarų ir nelaukia. Jis nori tik 
iš savęs išversti kažin per kiek metų susitelkusį paži
nimą. Gal net ir tiki, kad tokių minčių kas kitas netu
ri. Net ir negali turėti. 

Miestely įsuka į didoko, labai panašaus į sandėlį, 
namo kiemą. (Bus daugiau) 
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LŽŪU choras „Daina", vadovaujamas Ramunes Navickienės. 

VAIVORYKŠTĖS JUOSTA VIRŠ 
DAINUOJANČIO VILNIAUS 

Beveik 600 Kauno rajono 
muzikantų, šokėjų lyg banga 
įsiliejo į Pasaulio lietuvių dai
nų šventės audringą jūrą. Ne
išblėstančių įspūdžių puokštę, 
perjuostą vaivorykštės juosta, 
staiga sušvitusią Dainų va
kare virš Vingio parko, par
sivežė meno mėgėjai. Jie, 
drauge su viso pasaulio lietu
viais savo triūsu ir fantazija 
kūrę šią šventę, dar tebegyve
na dainų aidais. 

Bene nuoširdžiausiai daina 
liejosi folkloro dienos metu Se
reikiškių parke, pavirtusiame 
lietuviškos dainos muziejumi. 
Įbridę j savo jaunystės dienų 
pievą, metų naštą pamiršę, iš 
visos širdies sūduvių dainas 
traukė senolių ansamblis iš 
Garliavos. Jam vadovauja ne
nuilstančios Nijolė Griračiaus-
kienė ir Rūta Stočkuvienė. 
Babtų krašto dainininkės, ma
žos savo upelės Vėrupės vardu 
pasivadinę, — ramino, liū
liavo, graudino ne vieną praei
nantį. Vingriomis „Vėrupės" 
melodijomis pasidžiaugti, 
aukštaitiškais nuometais, ku
rių baltumas tik dangaus de
besėliams prilygo, pasigėrėti 
rinkosi ir ilgai nesiskirstė pra
eiviai. 

Lyg „sudiev"' palydinti ranka 
pleveno Gedimino kalno vė
liava senoliams, kurie 80-e-
čiai, 90-ečiai atvežė į Vilnių 
savo protėvių palikimą: auten
tiškas pasakas, dainas, melo
dijas. Batnravos krašto muzi
kantų muzikantas Feliksas 
Baltrušaitis pravirkdė savo 
skripkelę. „Ievos valsą" vilnie
čiams dovanodamas. „Polką 
spanguolinę" sugriežęs. kaip 
visada linksmas ir smagus, 

papasakojo apie savo gyveni
mo pirmąjį smuikelį. Tai .buvo 
lentutė su dviem stygom, 
kurią drauge su kaimyno pie
menimis sumeistravojo. Iš rė
čio pasigaminę būgną 1939 
metais atgrojo pirmąjį vaka
rėlį. Nuo to laiko Feliksas nie
kada nesiskyrė su muzika, iš
moko groti visais muzikos 
instrumentais. Didysis jo mo
kytojas buvo savamokslis tė
vas. Tėvelio Stanislovo dainas, 
melodijas, atėjusias iš amžių 
glūdumos, užrašė ir su savo 
kapela išgarsino kompozito
rius Jurgis Gaižauskas. 

Nebesuskaičiuotų domeika
viečių Rumbų šeimos kaimo 
kapela, kiek jų melodijos suti
ko ir palydėjo, sušildė ir visam 
gyvenimui surišo. Sako, kad 
jų instrumentai turi stebuk
lingą galią. Auksarankis sta
lius Juozas Rumba ne vienam 
muzikos instrumentu!" antrą 
gyvenimą yra dovanojęs. Iš 
palėpių pelių apgraužtos neiš
vaizdžios bandonijos, armoni
kos, jo rankomis išpuoselėtos, 
šauniau už naujas atrodo. Se
nelis — stalius Juozas, sūnus 
— inžinierius Steponas, anūkė 
— mokytoja Edita Rumbai į 
Vilnių atvyko ne tik pagroti, 
bet ir į kitus pasižiūrėti. Jie 
moka išgirsti instrumentų 
sielą. 

„Daina, tai žmogiškumo lau
žas" — pripažino Lietuvos pre
zidentas, sveikindamas šven
tės kūrėjus. LŽŪU jaunimo 
choras, garbingai saugodamas 
„Dainos" vardu pavadinto vie
neto tradiciją — yra pirmosios 
Dainų šventės, įvykusios 1924 
metais, tęsėjas. Jie dalyvavo 
visose dainų šventėse. „Dai

nos" dainos skamba ir skam
bės!" — džiaugsmingai aidėjo 
Kalnų parkas nuo studentų 
balsų. Chorui vadovauja Ra
munė Navickienė. Kiekvie
nam būsimam Lietuvos miš
kininku^ ūkininkui, paliekan
čiam LŽŪU, ji kraičio įdeda po 
lietuvišką dainą. 

Iš dainų švenčių įkūrėjo 
Juozo Naujalio tėviškės atvy
ko darnus Raudondvario kul
tūros namų choras. Ne paro
dai jie susibūrę. Daina — jų 
bendravimo būdas. Gera ma
tyti juos drauge, kai daina 
praskaidrina sielas, išlygina 
rūpesčių raukšleles veide, at
plukdo dvasios ramybę. Nuo 
choro įkūrimo pradžios su dai
na savo likimą supynė moky
tojai Povilas Juknevičius, 
Audronė Baranauskienė, Al
vydas ir Salomėja Rimkai. Su 
pasididžiavimu choro vadovas 
Rimgaudas Juzikėnas pasako
ja apie mokytojų Juozo ir Ta
maros Naujokų šeimos muzi
kinę dinastiją. Gal ilgametė 
pedagoginio darbo patirtis 
jiems pašnibždėjo seną gerą 
išmintį apie savo darbus bylo
ti ne žodžiu, o tyliu asmeniniu 
pavyzdžiu. Tėvų pramintais 
takeliais susitikti su daina 
ateina jų dukra ir marti. Si 
šeima tarsi pakartoja protėvių 
priedermę — džiaugtis ir dai
nuoti, tradicijų pynę pinti su
tartinai su visa šeima. 

Ten, kur miega Kauno ma
rių dugne paskendę kaimai — 
iš Samylų seniūnijos į šventę 
atvyko net 2 chorai. Apie šio 
krašto medikes, mokančias 
kasdienybės triūsą derinti su 
savo. pomėgiu dainuoti, per 
neseniai įvykusį vieneto kūry
binės veiklos 35-etį buvo pasa
kyti poeto J. Marcinkevičiaus 
žodžiai: „Ir duona rankoj, ir 
gėlė balse..." 

Šalia Žiegzdrių ligoninės 
medicinos darbuotojų moterų 
choro visose dainų šventėse — 
Girionių vyrai. Tai — miški
ninkai, dainuoti išmokę iš gi
rių arimo, paukščių ulbėjimo. 
Net 30 kilometrų atstumą 
įveikiantis į repeticijas skuba 
inžinierius Jonas Babrauskas. 
Daugelis vyrų kolektyve jau
čiasi reikalingi kaip medžiai 
giriai. Garbingą pareigą dai
nuoti, lyg žalią ąžuolo lapą į 
atlapą visiems laikams įsise
gė, prof. E. Riepšas, docentai 
R. Gabrilavičius, A. Žiogas, 
doktorantas A. Gedminas ir G. 
Urbaitis, dėstytojas Z. Janu
laitis. Prie šių balsingų vyrų 
lyg prie girios ąžuolų šliejasi 
jaunimas. Neseniai abu viene
tai šventė savo. veiklos jubilie
jus, kurie jau skaičiuojami de
šimtmečiais. Dainininkų sėk
mę lemia gal ir tai, kad jiems 
vadovauja dvi šaunios vadovės 
— L. Dzedaravičienė ir G. 
Gutmanienė, kurių bendra 
svajonė apie kolektyvus prasi
dėjo sėdint viename mokyklos 
suole, brendo Muzikos Akade
mijos studijose, sulapojo ant 
Kauno marių krantų, kvepian
čioje kadagiais ir pušelėm 

Samylų žemėje. 
„Už aukštų kalnelių, kur 

žalia kalva, ten mano tėvynė 
graži Lietuva" — tarsi legendą 
sekė 20-ies atlikėjų tradicinių 
kanklių ansamblis iš Jonučių 
vidurinės ir Garliavos muzi
kos mokyklų. Vadovės — J. 
Gumuliauskienė ir V. Dervi-
nienė apsuptos mažųjų vaidi
lučių, ne šventės pramogomis, 
o kantriu triūsu buvo sočios. 
Šitiek kaselių supinti, rūbų 
sutvarkyti, kanklių stygas su
derinti ir nusišypsot nepa
miršti, kad pasitikinčios savi
mi mažosios atlikėjos į pir
mąjį ansamblių vakarą ke
liautų. Pasitikėjimo joms tei
kia kelionės. Per metus apie 
50 išvykų po rajoną ir respub
liką. Visur jos sutinkamos su 
ypatinga pagarba, nes iš 
kanklių skambėjimo, audimų 
raštų ir melodijų atplaukia 
protėvių palikti ženklai, žy
mintys mūsų tautą. Norinčių 
kankliuoti vis daugėja, jau pa
siprašė ir berniukai. Nenuos
tabu, nes pirmieji kanklinin
kai buvo vyrai — vaidilos. 

Su pasididžiavimu Kauno 
rajono choreografai vartė 
LLKC išleistą Šokių vakaro 
katalogą. Jame pažymėti dau
giau kaip 10 Kauno rajono 
tautinių šokių kolektyvai, lai
mėję konkursus. Vyriausieji 
— Čekiškės miestelio vyres
niojo amžiaus ?okių vieneto 
dalyviai susimąstė, kad gražu 
būtų jų nenuilstančiam viene
tui ir vardą suteikti. Gajos 
šiame pačiame tolimiausiame 
rajono krašte šokio tradicijos. 
Prieš 27 metus atėjus į Če
kiškės vidurinę mokyklą jau
nai mokytojai Reginai Salto-
nienei, šiandien jau sunku 
suskaičiuoti, kiek šokėjų iš
ugdė. Viena tradicija ji be galo 
džiaugiasi — abiturientai, pa
likdami mokyklą, nepriekaiš
tingai sukasi išleistuvių valso 
sūkuryje. Ir ne4ik jie. Tėvai ir 
vaikai šoka drauge. Iš viso 40 
šokėjų atvyko į dainų šventę! 
Prieš 13 metų šokę, niekaip 
neatsilaiko pagundai susiburti 
Odeta ir Egidijus Žukauskai, 
Diana ir Julius Totkevičiai. 
Žalgirio stadione, po žvaigž
dėtu saliutų lietumi, suktinio 
sūkuryje šypsojosi šokio vete
ranai Kristina ir Algis Juškai 
su sūnumi šokėju Gintaru, 
visa Rutkauskų šeimyna. 

Įspūdingoje šokių dienoje 
„slaunasai žolyne rugeli" nuo 
mažo želmenio iki pabaigtuvių 
pėdo, lyg pakartodami lietu
višką darbštumą, šventę savo 
kūryba ir triūsu papuošė 
LŽUU tautinių šokių ansamb
lis, susibūręs dar 1946 metais. 
Jam vadovauja Idalija Matu-
šaitienė, Kauno aukštesnio
sios miškų mokyklos jaunimo 
šokių grupė, vadovaujama ne
nuilstančio daugelio Dainų 
švenčių kūrėjo Kazio Motuzos. 

Susitikę lietuviškame šoky
je, dainoje — išsiskyrėm daug 
stipresni, — nešini tautinės 
vienybės jausmu. Pabirom po 
kaimus, miestus, po kontinen-

Naujos knygos apie Klaipėdos mokyklą autorė, muzikologė Danutė Pe
trauskaitė savo viešnages Čikagoje metu su žurn. Edvardu Šulaičiu. 

DANUTĖS PETRAUSKAITĖS 
VEIKALAS APIE KLAIPĖDOS 

MUZIKOS MOKYKLĄ 
Prieš metus buvome susilau

kę klaipėdietės muzikologės ir 
pedagogės Danutės Petraus
kaitės sudarytos didokos kny
gos „Jeronimas Kačinskas" 
(535 psl. „Baltosios lankos"). O 
visai neseniai mus pasiekė, 
dar spaustuvės dažais kve
pianti, knyga — „Klaipėdos 
muzikos mokykla (1923-1940)". 

Šį 334 puslapių turintį lei
dinį išleido Mažosios Lietuvos 
fondas ir Klaipėdos universite
to leidykla. Čia reikia primin
ti, jog už šios knygos rankraštį 
D. Petrauskaitė buvo laimė
jusi Mažosios Lietuvos fondo 
Vydūno premiją, kuri jai įteik
ta 1995 metais Čikagoje. 

MLF Vydūno premijos verti
nimo komisijos narys Vytau
tas A. Jonynas ataskaitiniame 
pranešime MLF pirmininkui 
dėl premijuoti siūlomų veikalų 
atrankos apie šį darbą yra 
taip išsireiškęs: 

„Rankraštis išsiskiria temos 
originalumu ir profesionaliu 
autorės sugebėjimu ją nuosek
liai vystyti, nepasimetant 
smulkmenose, digresijose, ne
demonstruojant erudicijos. 
Aiškiai jaučiamas saikas, min
čių dėsningumas ir veikalo 
tikslingumas. 

Kita ypatybė — veikalo me
todologija, atspindinti mūsų 
amžiaus mokslo darbo kriteri
jus. Autorė stengėsi remtis ne 
vien knygose ar periodikoje 
aptikta informacine medžiaga, 
bet ir išnaršė ir lig šiol ne
spausdintą archyvinę medžia
gą, išmėtytą įvairiuose rank
raštynuose. Autorės profesio
nalumas bei veržlumas pasi
reiškė dar ir tuo, kad prirei
kus susirašinėjo su gyvais to 
laikotarpio liudininkais". 

Čia pacitavome tik kelis pa
ragrafus iš šioje knygoje įdėto 
Vytauto A. Jonyno rekomen-

tus, o lietuviška vaivorykštė 
virš Vingio parko — lyg tiltas, 
lyg pažadas — mes vėl susitik
sim". 

Lina Sinkevičienė 

dacijų teksto. Tačiau ir to už
tenka įrodymui, kad tai rim
tas D. Petrauskaitės darbas, 
kuris pagaliau yra prieinamas 
gausesniam skaitytojų būriui 
(veikalas išleistas 700 egz. 
tiražu; spaudos darbus gana 
gerai atliko „Petro ofsetas, Vil
niuje). 

Knyga supažindina su Klai
pėdos muzikos mokyklos įsi
kūrimo istorija bei veikla 
1923-1939 metais. Joje prista
tomi mokytojai ir mokiniai, 
aptariami mokymo principai 
ir metodai, turinys ir formos, 
apžvelgiami mokyklos auklė
tinių darbai Lietuvos muzi
kinės kultūros kontekste. 

Kaip knygos pradžioje pa
žymėta, jos rankraštį recenza
vo A. Ambrazas, B. Baltrušai-
tytė-Masionienė, J. Damaus
kas, V. A. Jonynas, A. Kau
kienė, V. Pėteraitis. Knygą re
dagavo V. Urbonavičiūtė, dai
lininkas — A. Misevičius. 

Leidinys gausiai iliustruo
tas. Iliustracinė medžiaga ir 
E. Grudzinskienės, V. P. 
Jurkšto, D. Petrauskaitės, V. 
Strolios, E. Vaišnienės, J. Ži
levičiaus — J. Kreivėno lietu
viškos muzikos, Lietuvos cen
trinio valstybės, Lietuvos lite
ratūros ir meno archyvų. 

Pabaigoje yra sutrumpintas 
vertimas į anglų kalbą, kurį 
atliko Laima Servaitė. Yra 
įdėtos naudotos literatūros są
rašas, pavardžių rodyklė bei 
kiti priedai. 

Pagal MLF ir Klaipėdos uni
versiteto sutartį, 200 knygos 
egzempliorių atiteko fondo na
riams, kurie ją gaus vėliau. 
Tačiau visi, kurie nėra MLF 
nariai ir norėtų knygą įsigyti, 
gali tai padaryti, siunčiant 10 
dol. čekį (jokiu būdu ne gry
nais pinigais) knygos autorės 
adresu: Laukininkų 36-28, 
5800 Klaipėda, Lithuania. 

Knygos autorė D. Petraus
kaitė gerai pažįstama Čikagos 
bei kitų JAV vietovių lietu
viams, norėtų išreikšti viešą 
padėką Mažosios Lietuvos fon

dui šiais žodžiais: 
„Mūsuose yra įprasta, kad 

labdara pasiekia našlaičius, 
vargšus, ligonius, bet retai ka
da intelektualiojo darbo atsto
vus — mokslininkus ir meni
ninkus. O juk šie, norėdami 
realizuoti savo ilgametį triūsą, 
irgi atsiduria apgailėtinoje pa
dėtyje, neturėdami didelės su
mos pinigų, kurios reikia lei
džiant mokslinę studiją ar sta
tant meno veikalą. 

Todėl esu sužavėta šimtais 
MLF remiančių žmonių, kurie 
investuoja pinigus į Lietuvos 
švietimo bei kultūros reikalus. 
Šių žmonių dėka pasirodė ir 
mano knyga apie Klaipėdos 
muzikos mokyklą kaip MLF 
septynioliktasis leidinys. Juk 
rūbai susinešioja, maistas 
greitai suvalgomas, o knygos 
liks ateities kartoms byloti 
apie mus bei mūsų darbus. 
Tokių organizacijų kaip MLF 
yra tikrai nedaug, tad visiems 
jos nariams ir pirmininkui dr. 
V. Pėteraičiui linkiu ilgiausių 
metų bei kuo geriausios sėk
mės įgyvendinant kilnią mi
siją". 

D. Petrauskaitė. spaudai 
rengia ir kitus rankraščius. 
Tad reikia palinkėti, kad ir jie 
ateityje pasiektų skaitytojus. 

Edvardas Sulaitis 

Tradicinių kanklių ansamblis iš Garliavos muzikos ir Jonučių vidurines mokyklų Vadoves Jolanta Gumuliaus
kienė ir Valė Driviniene Žiegzdrių ligonines darbuotojų moterų choras Vadove laimutė Dzedaravičienė. 

GĖLĖS PRIE 
GEDIMINO KALNO 

Šeštadienį, rugpjūčio 22 die
ną, Vilniuje, Gedimino kalno 
papėdėje prie Nacionalinio 
muziejaus, atidaryta respubli
kinė lietuviškų kardelių ir 
jurginų paroda. Ją rengia lie
tuviškų gėlių veislių kūrėjai ir 
Vilniaus universiteto Botani
kos sodas. 

Parodos tikslas, — kaip pa
sakė Botanikos sodo mokslinė 
bendradarbė Danutė Dainaus-
kaitė, — skleisti grožį, supa
žindinti visuomenę su Lietu
vos selekcininkų sukurtomis 
naujomis gėlių veislėmis. 

Gėlių selekcijos pradžia Lie
tuvoje siekia mūsų amžiaus 
šeštąjį dešimtmetį. Lietuvos 
gėlių selekcininkai, pasak D. 
Dainauskaitės, yra sukūrę 
daug kardelių, jurginų, bijū
nų, vilkdalgių, raktažolių ir 
kitokių gėlių veislių. 1980 me
tais įkurtas Lietuvos gėlių se
lekcininkų susivienijimas. 
Nuo 1986 metų pradėta rengti 
kasmetines naujų gėlių veislių 
parodas įvairiuose Lietuvos 
miestuose bei miesteliuose. 
Parodose geriausiai įvertintos 
gėlės įtraukiamos į lietuviškų 
gėlių veislių registrą. 

Kardelių ir jurginų paroda 
Vilniuje veikė dvi dienas (El
ta) 

• Nemunaitis. Birželio 14 
d. Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis Nemunaičio baž
nyčioje suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą 91 asmeniui. 
Prieš Šv. Mišias parapijos kle
bonas V. Rudzinskas vizituo
jančiam parapiją Kaišia
dorių vyskupijos ganytojui 
perskaitė raportą apie atlik
tus darbus. Po šv. Mišių pa
rapijiečiai sveikino vyskupą 
ir jį lydėjusius generalvikarą 
prel. J. Jonį, Alovės parapijos 
kleboną Z.Gustainį bei kitus 
svečius. 



MŪSŲ ŠEIMOSE 
KAZIO KARUŽOS GYVENIMO 

DEVYNI DEŠIMTMEČIAI 
Mūsų ilgaamžis Kazys Ka

ruža, artėjant Jo gimtadie
niui, sklaido savo ilgos že
miškos kelionės knygą ir sa
vęs klausia: „Ar atlikau parei
gas tėvų žemei, Tėvynei Lietu
vai, ar atidaviau pakankamą 
duoklę išeivijai, organizaci
joms, šeimai, ar iš viso buvo 
prasmingai gyventa"... 

Stebėdami sukaktuvininko Ka
zio Karužos gyvenimą, dar
bus, galime drąsiai sakyti: „Tu 
šias pareigas atlikai garbin
gai, dosniai, už ką liks dė
kingi Tavo tėvų žemės vaikai, 
išeivija, organizacijos ir, ypač, 
Tavo gražioji šeima. 

Kazys Karuža, mąstydamas 
apie nuskubėjusius metus, 
prisimena visą savo gyvenimą, 
o jis margaspalvis, buvo audrų 
blaškomas, pergyventa daug 
skaudžių, bet ir laimingų aki
mirkų. 

Kazys Karuža ir jo brolis 
poetas Petras gimė Anglijoje, 
Škotijoje, Glasgove. Kazys gi
mė 1908 m. rugpjūčio 24 d. 

1912 m. su tėvais ir šeima 
Kazys grįžo į Lietuvą, apsi
gyveno Alvite, Vilkaviškio 
apskr., o vėliau, tėvui grįžus iš 
Rusijos kariuomenės, Karužų 
šeima persikėlė į Vokiškėlių 
kaimą, netoli Vilkaviškio, kur 
darbavosi žemės ūkyje. 

Kazys Karuža bandė ir inži
nerijos mokslo srityje, bet stu
dijas nutraukė, jį perkėlus 
tarnybon į provinciją. 

Taigi jaunam Kaziui Karu
žai reikėjo pelnyti ir duoną, 
todėl pradėjo dirbti. Dirbo žur
nalo „Naujosios Romuvos" ad
ministracijoje, ėjo ir administ
ratoriaus pareigas. Čia Kazys 
Karuža parodė savo didelius 
augelštjimus platinant „N.R." 
žurnalą, „Rytą". Per trumpą 
laiką „N.R." žurnalo skaity
tojų nuo 800 pakilo iki 7,000 ir 
tik dėka Kazio Karužos. 

Po kurio laiko jis gavo tar
nybą Finansų ministerijoje ir 
netrukus buvo perkeltas į 
Pagėgių geležinkelio muitinę. 

Kazys Karuža nuo pat jau
nystės domėjosi lietuviškųjų 
organizacijų veikla. Dar Vilka
viškyje įstojo į šaulių chorą, 
skautų draugovę, vėliau jį ma
tome Pagėgių Santaros rajono 
sekretoriumi. 

Dar Pagėgiuose besidarbuo
damas susipažino su gražia, 
simpatiška Šilutės vaikų dar
želio vedėja, mokytoja Jadvy
ga Berentaite ir 1939 m. vasa
rio 25 d. su ja sukūrė gražią, 
pavyzdingą lietuvišką šeimą ir 
ateinančiais metais švęs še
šiasdešimties metų vedybų su
kaktį. Karužų šeima džiaugia
si sūnumi Šarūnu ir dukra 
Elena Giedre. Kazio ir Jadvy
gos meilė šeimai, rūpestis vai
kais užtikrino jiems gražų 
gyvenimą. Vaikai pasiekė 
aukštuosius mokslus, sukūrė 
gražias lietuviškas šeimas, 
džiaugiasi vaikaičiais ir jų 
gražiu gyvenimu. 

Kazys Karuža dar Lietuvoje 
dirbo „Lietūkyje" inspekto
rium; „Maiste", buvo Šakių 
„Maisto" skyriaus skerdyklos 
viršininko pareigose. Kazys 
Lietuvoje keliavo pėr darbo
vietes, buvo blaškomas, oku
pantų buvo suimtas, skau
džiai nukentėjo, bet laimingai 
išvengė skaudžių kančių. 

Pažymėtina sukaktuvininko 
visuomeninė veikla — šaulių 
organizacijoje J. Daumanto 
kuopos ilgametis vadas, kuo
pos garbės šaulys, LŠSI gar
bės narys, Lietuvos savanorių 
SKAT rėmėjas, Vilkaviškio 
šaulių rinktinės- garbės šau
lys, „Kardo" žurnalo bendra
darbis ir rėmėjas. 

Reiškiasi LB, šaulių, jauni
mo — skautų ir ateitininkų 
organizacijose. 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
narys, Los Angeles skyriaus 
steigėjas, jo veiklos atgaivinto
jas, buvęs valdybos narys. 

Kazys Karuža uolus žurna
listas, jau daug metų bendra
darbiavo „Žiburiuose", „Tėviš
kės žiburiuose", „Drauge", 
„Naujienose", „Darbininke", 
„Laisvoje Lietuvoje", „Trimi
te", „Karyje", o taip pat ne-
prikl. Lietuvos spaudoje. 

Karužų šeima į Ameriką iš 
Vokietijos stovyklų atvyko 
1949 m. Įsikūrė Kalifornijoje, 
Los Angeles, kur sunkiai dir
bo, vertėsi namų pardavimo, 
pirkimo verslu, pagaliau susi
taupė pinigų ir netoli lietuvių 
parapijos pasistatė trijų aukš
tų daugiabutį namą, pavadin
dami gražiu lietuvišku vardu 
— Vila „Trakai". Čia įrengta 
salė, kur vyko Lietuvių žur
nalistų sąjungos Los Angeles 
skyriaus steigimas, vyko susi
rinkimai ir kitų organizacijų, 
ir tai tapo lietuviškos veiklos 
centru. 

Kazys Karuža ne tik šaulių 
kuopos veikėjas, organizato
rius, vadas, bet ir vienas iš 
iniciatorių įsteigti Lietuvių Fi
latelistų draugiją. 

Kazys Karuža, nepaisant sa
vo brandaus amžiaus, Lietu
vai nepriklausomybę atkūrus, 
berods jau šešetą kartą joje 
lankosi. Pirmas užmezgė ry
šius su Lietuvos šauliais, su
teikė jiems paramą. O jam 
viešint Lietuvoje šauliai jį la
bai gražiai pagerbia, suruošia 
susitikimus su visuomene, 
žurnalistais, radijo, TV darbuo
tojais, kurių metu Kazys duo
da interviu, kalba per TV ir 
radijo, jo viešnagę plačiai pa
mini dauguma spaudos. 

Šioje trumpoje apybraižoje 
neįmanoma išsakyti šio darbš
taus žmogaus gyvenime at
liktų darbų. Tai dažnokai bu
vo paminima mūsų ir Lietuvos 
spaudoje. Bet ir šie keli žo
džiai tebūnie Kazio Karužos 
gyvenimo akimirksnius išsa
kantys. 

Jurgis Janušaitis 

Alaina Jasinevičiūtė 

Keturi Karužos Kalifornijoje. Iš k. — vaikaičiai Vikluras ir Petras, senelis ir tėvas Kazys, sunūs dr. Šarūnas. 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis 
Olšauskas, kunigas iš Lietu
vos Stanislovas Anužis, para
pijos choro dalyviai, bendruo
menės atstovai, amerikiečiai 
menininkai, tik ką grįžęs iš 
Lietuvos po sėkmingų kon
certų pianistas Rudolfas Bud-
ginas. Triukšmingi linkėji
mai tęsėsi iki vėlumos. Tokio 
gražaus šilto dėmesio maestro 
Viktoras Ralys yra tikrai nu
sipelnęs savo aštuonerių me
tų parapijos tarnyboje. Linkė
tina jam dar daug gimtadie
nių švęsti Angelų miesto lie
tuvių tarpe skleidžiant este
tinį pasigėrėjimą visiems savo 
didžiulio talento dovana. 

S.V.P. 

MAMYTEI — SAULEI 100! 

PASIŽYMĖJUSI MOKSLE, 
SPORTE IR MUZIKOJE 

Alaina Jasinevičiūtė, Pau
liaus ir Kirstie Jasinevičių 
duktė, Park Forest, IL., šį ru
denį pradės studijuoti Roch-
ester universitete, Rochester, 
New York valstijoje. 

Alaina buvo pagerbta kaip 
valstybinio pripažinimo moks
lininkė (National Merit Schol-
ar) ir gavo to universiteto 
aukščiausią Rush Rhees aka
deminę stipendiją. Iš visų 
JAV aukštesnių mokyklų abi
turientų mažiau kaip pusė 
procento tebūna pripažinti 
valstybinio dėmesio moksli
ninkais. 

Alaina šį pavasarį baigė 
Rich East Highschool, Park 
Forest, IL, kur ji priklausė 
National Spanish Honor So-
ciety, buvo savo mokykloje 
Valstybinės Garbės draugijos 
pirmininkė (National Honor 
Society), moksleivių valdybos 
sekretorė, The Star Daily 

Kaipgi neaplankyti mamos, 
jei jai sukanka 100 metų jubi
liejus šių metų liepos 23 d. 
Todėl nepaisant visų sveika
tos negalavimų ir nepriteklių, 
išsiruošiau kelionėn į Kauną. 
Suradau ją palinkusią it obelį 
laukuose... Rankos virpančios 
ir šviečiančios raukšlės veide, 
kuriame atsispindi ir visa 
mūsų tautos tragedija, o konk
rečiai ir mūsų šeimos likimas, 
tarsi neužrašytas dienoraštis. 

Ji gimė 1898 m. liepos 23 d. 
Biržų apskrityje Papilio vals
čiuje, Kadarų kaime, viduti
nio ūkininko šeimoje. Anksti 
vaikystėje neteko mamos ir 
tėvo. Našlaites abi seseris to
liau- auginti ėmėsi parapijos 
klebonas. Tokiu būdu, anuo
met, būdavo sprendžiami so
cialiniai parapijos reikalai. 
Caro laikais lankė Papilio 
pradžios mokyklą. Baigė tris 
skyrius, o toliau, susirgus šil
tine, teko mokslus nutraukti, 
nes tuoj prasidėjo Didysis Pa
saulinis karas. Iškovojus Lie
tuvai nepriklausomybę, akty
viai dalyvavo parapijos chore, 
įvairiuose lietuviškuose rengi
niuose. 1925 m. ištekėjo už 
Skapiškio valsčiaus bankelio 
buhalterio, vėliau tapusio to 
paties valsčiaus sekretoriumi 
savivaldybėje. Kadangi tėtis 
buvo aktyvus šaulys, vadova
vo chorui, suorganizavo dūdų 
orkestrą, pavadavo vargoni
ninką, statydavo lietuviškus 
vaidinimus ir pats dažnai bū-
davo artistu miestelio vaka-
Southtown laikraščio All-Area 
Soccer Team, All-Sec-tional 
IHSA soccer 1997/98, ir Ali 
Conference IHSA volleyball, 
1997. Ji buvo išrinkta praė
jusių metų vertingiausia žai
dėja futbolo ir tinklinio ko
mandose. Praėjusį sezoną 
Alaina pasiekė savo mokyklos 
rekordą abiejuose vartuose. Ji 
tikisi galėsianti dalyvauti 
sporte ir universitete. 

Alainai buvo suteikti pri
pažinimai ir apdovanojimai: 
Rich East Outstanding Stu-
dent.Avvard, the Outstanding 
Student in Spanish Award ir 
Tom Sloan Award for Schol-
arship, Sportsmanship and 
Athletic Ability. 

Kai Alaina nesportavo, ji 
paskutinius dvejus metus gro
jo obojumi geriausiame Čika
gos Jaunimo simfoniniame or
kestre. Tik patys geriausi Či
kagos aukštesniųjų mokyklų 
muzikantai yra kviečiami į 
konkursinį pasirodymą, ir tik 
tada priimami į orkestrą. Re
peticijos vyksta kiekvieną sek
madienį, o per metus atlieka
ma 4-6 koncertai. Praėjusiais 
metais Čikagos Jaunimo Sim
foninis orkestras vyko į Eu
ropą ir koncertavo Londone 
bei Hamburge, Vokietijoje. 

Alaina yra Vytauto ir Ele
nos Jasinevičių iš Darien, IL, 
ir Jean Coleman iš Park For
est , IL., anūkė. 

Rochester universitete Alai
na studijuos muziką ir meno 
istoriją. 

Sveikiname Alaina su gra
žiais pasiekimais ir linkime 
sėkmės studijose! 

relių scenoje, tai ir motina irgi 
buvo aktyvi šaulė, dėvėjo šau
lės uniformą. Nelabai toli 
tęsėsi mūsų šeimos gyvenimo 
odisėja po Aukštaitiją: Ska
piškis, Jūžintai. Imbradas, Za
rasai. 

Kaip ir visiems lietuviams, 
taikus, ramus, kūrybinis gy
venimas baigėsi 1940 m. bir
želio 14 d., kai Lietuvon įžen
gė Raudonoji armija. Sovie
tams pradėjus šalinti iš tar
nybų nepriklausomos Lietuvos 
tarnautojus, šeimos galvai ne
tekus darbo, slapstydamiesi 
nuo trėmimų, visa šeima per
sikėlė į Zarasus. Tėvukas gavo 
darbą kooperatyve — parduo
tuvėje. Vokiečių okupacijos 
metu buvo Zarasų banko vyr. 
buhalteriu. Mama visą tą lai
ką buvo geroji namų šeimi
ninkė, mylėjusi ir auklėjusi 
mudu su jaunesne seserim Ire
na. 1944 m. sugrįžusi raudo
noji audra, pirmiausia užklu
po ir nuniokojo Rytų Aukštai
tiją, Zarasų kraštą. Motina, 
kaip ir daugelis lietuvių mo
tinų, išgyveno sceną, kai pa
čiame vidurnaktyje, pažadinti 
iš miego, lauždami duris įsi
veržė enkavedistai ir su 
triukšmu išsivedė areštuotą 
šeimos galvą, jos vyrą, o mūsų 
tėtį. Motina su jaunute sese
rimi slaptai išbėgo iš Zarasų ir 
slapstėsi Rokiškio apskrityje 
pas gerus žmones. Kiek rei
kėjo motinai parodyti valios, 
fizinių ir dvasinių pastangų, 
dažnai lankant bažnytkaimių 
ir miestelių aikštėse ant ak
menų grindinio suguldytus 
nužudytųjų partizanų kūnus. 
Gal kartais guli ir josios vien
turtis sūnelis? Ašarų juk ne
galima buvo rodyti ir baimę 
reikėjo nugalėti. Iš vyro jo
kios žinios, o kur sūnus, teži
nojo Lietuvos jirios. 

Ištisą sovietinį dešimtmetį 
besislapstydama Aukštaitijos 
kaimuose pas žmones su siu
vama mašina, visur rizikuoda
ma, kartais tardoma, baimės 
ir nežinios aplinkoje, siuvo, 
dažnai ir veltui komunisti
niams veikėjams drabužius ir 

šiaip taip išvengė Sibiro. Savo 
dukrą vis dėlto sugebėjo iš
mokslinti. Sesuo neakivaizdi
niu būdu įsigijo vokiečių kal
bos mokytojos diplomą ir mo
kytojavo. Motina gyveno su ja. 
Slapta siųsdavo sūnui į Sibirą 
džiovintos duonos ir lašinių 
gabalėlius. 1956 metais sugrį
žo iš lagerių sūnus, bet josios 
vyras ir mano tėtis nebegrįžo. 
Jo ir kapo vieta prie 6-tos 
šachtos Vorkutoje taip ir liko 
nepaženklinta tarp daugelio 
lietuvių kapaviečių. Čia laido
davo be karsto, pririšę prie ko
jos nudrožtą medinį paga
liuką, su cheminiu pieštuku 
jame įrašytą kalinio numerį-

Sovietiniais laikais mama 
gyveno prie dukros, kaip išlai
kytinė. Niekas nemokėjo pen
sijos. Tik atstačius Lietuvoje 
nepriklausomybę nuo 1990 
metų Lietuvos valstybė dabar 
moka 84 litų ir 14 centų pa
šalpą. Tai tokia motinos golgo-
tos istorija trumpai. 

Kai mūsų šeimos artimųjų, 
draugų bei draugių būrelyje 
Kaune, ankštame dviejų kam
barių butelyje apjuosiau ma
mą tautiška, lietuviška juosta 
su joje įrašytais žodžiais — 
„Mamytei — Saulei 100!", pa
bučiavau išvargusias, virpan
čias josios rankas, padėkojau 
už viską ir neradau geresnių 
žodžių visa tai išreikšti, kaip 
pasakyta Brazdžionio poezijoj: 

Motina, saulė tavo vardą 
mena, 

Vargo raukšlės šviečia kaip 
žvaigždžių keliai. 

Povilas Vaičekauskas 

ILGIAUSIU METU MUZ. 
V. RALIUI 

Los Angeles, CA Šv. Kazi
miero parapijos vargoninin
kas muz. Viktoras Ralys paki
liai atšventė savo keturias
dešimt penktąjį gimtadienį, š. 
m. rugpjūčio 16 d. tuoj po pa
maldų savo namuose, esan
čiuose netoli bažnyčios. Sve
čiai buvo vaišinami jo paties 
pagamintais kepsniais ir gė
rimais. Gausus būrys vos til
po jo kukliose patalpose. Svei
kinti buvo atvykę prel. Jonas 
Kučingis, prel. dr. Algirdas 

Muz. Viktoras Ralys 

APDOVANOTAS 
DR. G. A. PAULIKAS 

Aeorospace Corporation, tai 
privati firma EI Segundo, Ka
lifornijoje, kuri remia JAV 
erdvės užmojus, apdovanojo 
dr. George Algį Pauliką "Jim-
my Doolittle Fellowship" ir 
"National Reconnaissance As-
sociation's Gold Medallion" 
premijomis išleistuvių proga. 
Dr. Paulikas išėjo į pensiją 
birželio gale, išdirbęs 37 me
tus Aerospace bendrovei. Jis 
pradėjo savo karjerą, dirbda-

Dr. George Algis Paulikas 

mas eiliniu techniku, paskui 
tapo departamento viršininku, 
laboratorijos direktoriumi, ir 
1992 m. tapo firmos viceprezi
dentu. Per tą laiką padare 
nemažą įnašą visai eilei val
stybinių saugumo programų: 
"Defense Support Program", 
"Defense Satellite Communi
cations System'", "Global Posi-
tioning System", ir kt. Už at
liktą darbą Amerikos aviacija 
jau anksčiau jį apdovanojo 
įvairiomis premijomis. 

George Algis Paulikas gimė 
Pagėgiuose, Lietuvoje ir yra 
autorius knygos "Thirteen 
Years 1936-1949". Tai apra
šymas jo prisiminimų ir jo 
šeimos pergyvenimų karo me
tu iki atvykimo į JAV 1949 m. 
Dr Paulikas lankė gimnaziją 
Čikagoje. įsigijo bakalauro ir 
magistro laipsnius Illinois 
universitete, Champaign-Ur-
bana ir fizikos doktoratą Kali
fornijos universitete, Berke-
ley. Jis priklauso "American 
Physical Society" ir "American 
Institute of Aeronautics and 
Astronautics". 

Dr. Paulikas gyvena su 
žmona Joan, Palos Verdes Es-
tates, Kalifornijoje. 

DR. SAULIUS EDMUNDAS CIBAS — 
PATOLOGIJOS DOCENTAS 

100-jį Kimt,' 
k i m o su su; 
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ena 

Birželio 3 dieną Harvardo 
universiteto Medical School 
pranešė dr. S.E. Cibui, kad jis 
pakeliamas I Associate Profes-
sor for Pathology. Jis nuo 
1988 metų yra patologijos 
skyriuje citologijos laboratori
jos direktorius Brigham and 
Women's Hospital Bostone. 
Laboratorijoje dirba 7 gydyto
jai citologai, 8 laborantai ir 4 
sekretoriai ir sekretorės. 

Dr. Saulius Cibas yra para
šęs keletą profesinių knygų, 
k.a. „Cytology: Diagnostic 
Principles and Clinical Corre-
lates", „Pathology of Early 
Cervical Neoplasia" ir kt. Yra 
paskelbęs daugybę straipsnių 
įvairiuose medicinos žurna
luose. Jis organizuoja ir vado
vauja kasmetiniams pato-
logų-citologų suvažiavimams 
Ritz Carlton viešbutyje, Bo
stone, ir skaito paskaitas 
įvairiose medikų konferenci
jose. Jo laboratorijoje 1997 
metais tobulinosi patologas-
citologas dr. Raimundas Meš
kauskas iš Vilniaus. 

Saulius gimė Bostone 1955 
metais. Tėvelis inž. Edmun
das Cibas (jau miręsi dirbo 
Stone & Webster statybos 
bendrovėje iš pradžios braižy
toju, o vėliau inžinieriumi. 
Sauliaus mama S. Apanavi-
čiūtė atvyko į Ameriką kaip 
stipendininke ir. baigusi stu
dijas Mount Holyoke College, 
ištekėjo ir 10 metų pašventė 
šeimoje vaikų auginimui. Vė
liau dirbo Harvardo Universi
teto centrinėje bibliotekoje at
sakingose pareigose. Dabar 
yra pensijoj. Šeimoje, kurioje 
be Sauliaus buvo ir dukra Ra
munė, vyravo lietuviška ir 
ateitininkiška dvasia. Abu 
lanke ir baigė lituanistinę mo
kyklą 

Dar vaikystėje Saulius pra
dėjo mokytis skambinti piani
nu pas komp. J. Gaidelį, vė

liau N. E. konservatorijoj ir 
privačiai pas pianistą Russell 
Sherman. 1976 metais davė 
savo piano rečitalį. 1978 me
tais Sauhus baigė Harvardo 
universitetą chemijos baka
lauro laipsniu. Tais pačiais 
metais buvo priimtas į Medici
nos fakultetą Harvardo uni
versitete ir studijas baigė 
1982 metais. Rezidencijas atli
ko Sloan-Kettering Cancer 
Center Nevv Yorke. Armed 
Forces institute of Pathology, 
VVashington. D.C. it Brigham 
and Women's Hospital Bo
stone. Baigęs rezidenciją, bu
vo paskirtas laboratorijos di
rektoriumi Brigham and Wo-
men's Hospital, kur ir dabar 
tebedirba. 

Lietuviškai visuomenei Sau
lius buvo žinomas, kaip akom-
paniatorius dainininkams ir 
dainininkėms. Su koncertais 
aplanke daugelį lietuviškų tel
kinių Amerikoje ir Kanadoje. 
Nors jis pasirinko mediko pro
fesiją, jis yra didelis muzikos 
mylėtojas ir koncertų lankyto
jas. Jis turi dar vieną pomėgį, 
tai — meno galerijų lankymas 
ir yra įsigijęs nemažą meno 
kolekciją. 

Sveikiname dr. Saulių E. Ci
bą. Linkime ir toliau sėkmin
gai darbuotis savo profesijoje. 

J A . 

Dr Saulius K Cibas 

» I I \ 
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LIETUVOS KATALIKŲ ŽURNALAS 
SUSTOJO 

H E N R I K A S KUDRE1K1S 
Paskutinis ,.Naujojo Židi

nio-Aidų"' numeris i5-6) pilnas 
vert ingų ir įdomių straipsnių. 
Laiške redaktoriui Ksenija Ja-
roševaitė. kilusi iš Vi lniaus , 
aprašo savo atsivertimą ir su
pratimą, kas yra jos tikroji 
tėvynė . Kartu ji pateikia savo 
įsitikinimą, kas yra ir ką reiš
kia dabar Lietuvos Sąjūdis. 

Apie ankstyvesnę Rytų poli
t iką ir Lietuvos vyskupų sky
r imus sovietų metu sužinome, 
kai dailės ir Bažnyčios isto
rikė Irena Vaišvilaitė kalbina 
Bažnyčios veikėją, kardinolą 
ir buv. Vatikano valstybės 
sekretorių Agostino Casaroli. 
Š i s asmuo 1979-1990 metais 
buvo vad. Rytų politikos, t.y. 
kompromisų su Sovietų Są
junga , teoretikas ir prakti
k a s . Straipsnyje atskleidžia
ma daug mums nežinomų po
lit inių detalių. 

Žvilgsnyje į Šv. Raštą Aušra 
Pažėraitė rašo apie apaštalo 
Paul iaus misiją, jo vaidme
nį ankstyvojoje Bažnyčioje. 
Straipsnis išryškina Paul iaus 
laiško romiečiams turinį. 

„Evangelizmas pasaulyje ir 
Lietuvoje"* — Donatas Glode-
n i s išsamiai aptaria Lietuvoje 
plačiau beveik nežinomo evan-
gel izmo kilmę, istoriją, bei da
barties situaciją Šiaurės 
Amerikoje ir Lietuvoje. Glaus
ta ir aiški evangel izmo Lietu
voje baptistų, sekmininkų, 
laisvųjų krikščionių bei „Pil
nos Evangelijos" bažnyčių ap
žvalga. 

Literatūros skyriuje Jurgis 
Kunčinas rašo, kad v isas gy
venimas tėra tik nepaliauja
mas akių gadinimas. Jos gun
dė visur ir visada. Tai trumpa 
moderniško šių laikų gyveni
mo detalė. 

?~"~Ne mūsų valia" — retas 
nepaprastas sudėtingo gyve
nimo ir likimo pavyzdys. Žydų 
ki lmės Ina Meiksinaitė apra
šo savo jaunesnios sesers pro
fesorės, mokslininkės, l itua
nistės spalvingo gyvenimo epi
zodus. Vokiečiams ateinant, 

abi pabėga iš Kauno Rusijon. 
Tik rusų kaimiečių dėka 
išsigelbsti nuo bado ir mir
ties. Gerų žmonių dėka gali 
mokytis. Bolševikų persekioja
ma, Tamara Buchienė atsidu
ria įvairiose valstybėse. Krizės 
momentais daug lietuvių, jų 
tarpe prof. A. Greimas, prel. 
V. Mincevičius ir kiti. padeda 

materialiai, o ypač dvasiškai. 
Straipsnio pabaigoje prof. A. 
Greimo, prel. V. Mincevičiaus 
ir poeto Kazio Bradūno 
laiškai, taip pat T. Buchienės 
laiškas prel. Mincevičiui. 

Istorijos skyriuje Mečislovas 
Jučas, peržiūrėjęs negausius 
istorijos šalt inius, aprašo Lie
tuvos krikščioninimo procesą 
ir su juo surištas asmenybes, 
ypač Jogailą. 

Dainora Pociūtė-Abukevi-
čienė apžvelgia Martyno Maž
vydo katekizmo, pirmosios lie
tuviškos knygos, religinę ir 
protestantiškąją pusę. 

Religijos skyriuje apibūdi
nama Katalikų padėtis Latvi
joje bei kitos šių dienų aktua
lijos. Pateikiamos ir visuo
menės naujienos. 

Tenka sustoti prie knygų ir 
žurnalų skyriaus. Filosofas 
Arvydas Šliogeris vėl kalba. 
O nauja knyga: „Niekio var
dai ir septyni antropotopijos 
etiudai". Nors dauguma Lie
tuvos filosofų tyli, Šliogeris 
yra išimtis, knygų lentynose 
be sustojimo pasirodo viena po 

kitos jo naujos knygos. 
Knygos recenzijai Nerija Pu-

t inaitė skiria tris puslapius. 
Kad suprastum knygos žo
džius , reikia pasitelkti tarp
tautinių ir kitų kalbų žody
nus . Recenzijos rašytoja taria, 
kad A. Šliogerio knygos dėl 
neaiškaus žanrinio pobūdžio, 
net ikėtų mąstymo posūkių bei 
individualizuotų minčių pavi
da lų paskaityti neįmanoma. 
Tai buvo viena priežasčių dėl 
ko knygos „Niekio vardų" pasi
rodymas Lietuvos intelektua
linio pasaulio viešųjų po
kalbių užkulisiuose sukėlė 
vienaprasmiškai priešingą re
akciją. 

Tarp kitų sunkiai supran
tamų teiginių išryškėja, kad 
Dievas-žmogus yra visiška ne
sąmonė, kad Dievas yra su
kurtas, be to, j i s virtęs tele-
kompiuteriu absoliutu, kad re
ligija yra ir visada buvo nepa
doriausia žmogaus savigyra ir 
savigroža, kad tiesą reikia 
pasiųsti po velnių.. . visa eilė 
ki tų teiginių, kurių aš ne
drįsčiau padoriame leidinyje 
pakartoti. Perskaitęs šią re
cenziją, turiu su jos autore su
tikti, kad knygoje daug niekių 
su antropotopiniais etiudais. 
Knyga verta savo vardo. 

Paskutiniame viršelio pusla
py apgailėtina staigmena: dėl 
lėšų stokos žurnalas sustabdo
mas . Lietuvos valstybė 1998 
metams žurnalui tepaskyrė 
70,000 litų. Kyla klausimas, 
kodėl leidėjai nesumažino žur
nalo numerių, pvz., leisti kas 
antrą ar trečią mėnesį. 

Reikalingos 
moterys 

valymo darbams. 
Tel. 708-423-9162. 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDO 
VALDYBA DĖKOJA 

A a . Viktorijos Musteikienės Bartuškaitės prisimini
mui giminių, draugų ir pažįstamų suaukotus $845 Parti
zanų Globos fondui įteikė Velionės duktė Jolanta Mustei
kytė Mikūnienė. 

Aukojo š ie a smenys : Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, 
John Kubilius, Joana Valaitis, Petras ir Aldona Meiliai; 
Balys ir Regina Sriubai; Harry Juchnevičius; Adolfas ir 
Sofija Jelioniai; Laima ir Algirdas Stepaičiai; J. R. S. 
Užupiai; Angelė ir Albinas Karniai; Janina Vienužis; 
Gražina Musteikis; Algimantas ir Dalia Urbučiai; Louis ir 
Albina Ramanauskai; Dana ir Alex Vitkai; Ginta ir Pra
nas Nariai; Rima Sell; Bronė Nainienė; Albertas ir Irena 
Kereliai ir nežinomas aukotojas. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir taip pat 
sušelpti partizanai re i šk ia nuoš irdž iaus ią užuojautą 
dukteriai Jolantai, žentui Vytautui, anūkei Daivai ir gi
minėms. Mes visada prisiminsime Jūsų auką, nes a.a. 
pulk. Juozas Musteikis buvo Lietuvos kariškis, kuris 
mylėjo Lietuvą ir gynė jos laisvę. 

A M ERICAJV T I J Į V N ^ R O A D » I N C 

f'afl 

VASAKO£XA3*IQS 
ten ir atgal 

Ryga $675 
Kijevas $694 
Lvovas $694 

1 Minskas $637 
Vilnius $637 
Maskva $620 
Sf. Peterburgas $650 

i vieną pusę 
$480 
$485 
$485 

$470 
$461 
$490 

M A I N O F F I C E 
(CLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVR, SUTTE 618, 
CHIC AGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

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

5316 N. MILV/AUKEE 
AVE.. CHICAGO. IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

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

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO. I L 60634. 
TEL. 773-2374747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, E. 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

5657S.HARLEMAVE., 
CHICAGO, IL 60714. 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509NAflLWAUKEE 

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

alls to LITHUANIA 
$0.46 P«r/mln 

nonf»n»^cft«rB«*,noiw«dtos«*chfBurcurrintpho(»*eomp«iy,injrdty, 
įny thna; grtet rites te the re* of m mM 

^ 1-800-449-0445 

G.LQUAUTY 
B0DYSH0P 

• norite pirkti varžytinėse; 
• suremontuoti po avarijos; 
• persiųsti į Lietuvą automo

bilius? 
Kreipkitės tel. 
815-723-7650, 
312-953-9516. 

Vdkia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

Štiup pokylių aotet - tinka įvairiom prašoma 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

/WMM)Tr«KWf 

40 iki 60 svečių 

* 
t l t O l 1 0 O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mm fUMKCifiCCU 

125 iki 175 svečių 

mittt iMi 
225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrTOMQaUO.NAMU.8VBKA^ST 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

A«armFrar*Zapola ir OftMgr. Aukse 
S. Kam kaba aetuviskai 

FRANKZAPOUS 
320* 1/2 We«t 961h Street 

T * (708) 424-8664 
(773)561-8664 

M 6aa namy vantai to take care of 
m ntfmt inour heme, orcome & go. Some 
Eiignshrequire4SonxaxJbngandbfluse 
cleamngalso.Expetiencewithyoungchil-
dren desirable. Start Octoher. $250 per 
wk 35 hrs.wk.CaO 773-296-9264. 

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga slauga. 
Visa tai rasite pas Apoloniją, 
teL 773-863-8980. 

VILNIUJE 
V1EŠBUTIS-KAVINE 

„ŠAUNI VIETELĖ" 
Pranciškonų 3/6, šalia Amerikos 

Centro. TeL 011-3702-222189, 
fax 224110. Švarus kambariai, 
šv iež ias maistas, erdvi salė , 
priėmimams, galimybė išsinuo
moti automobilį. Kainos tikrai 
prieinamos. 

B&D 
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rūsius, statoms 
balkonus, priestatus, pato, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Pensininkams 
10% nuolaida. Skambinti Kazl-
miarui. M 706463-1250. 

S TAS Y S • CO/VS TRUC1ION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių {rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "stdings", 

•sorhts', *decks", 'gutters*. plokšti 
ir "shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I SJBmtšBš, m 630-241-1912.1 

Pirksiu 2 butų namą 
Marąuette Parke. 

Skambinti 
773-843-0203. 

Brighton Parko apyL išnuomoja
mas butas 1 asmeniui arba 2 asm. 
savaitgaliams. Taip pat reikalinga 
moteris tik šeštadieniais padėti 
vyresnio amžiaus žmogui apsiruošti. 
Kreiptis teL 773-523-7885. 

Perkate automobil i? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien! 
(630) 207 2748 

Jeigu sulaukėte garbingo 
amžiaus ir nebegalite gyventi 
vienas, nes reikalinga pagalba, 
kreipkitės į Apoloniją, tel. 
773-863-8980. 

Išnuomojamas mieg. kamb. prie 
šeimos nerūkančiam, negeriančiam 
senyvam žmogui. Be gyvuliukų. 
T a 708-594-1184. Kreiptis: antrd., 
trečd., ketvd. nuo 8 v j . - 4 v.p.p. 

AMKR coNsraucnoN c©. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbtng" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JJcensed, insured, bouded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

WAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virs 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPBrVRrTERS • COPIERS 

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

FOR SALE IN ŽVĖRYNAS 
New luTury tovunhomes in a park-Uke setting 

otūy minutes from the center of VILNIUS 
Western ąuality construction 

Ali convenience8 
3-4 bedrooras, 31/2 baths 

f ! ^ į g j Pully eųuipped kitehen 
Large living room with fireplace 

Formai dining room 
Two-car garage 

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

F o r m o r e i n f o r m a t i o n , c a l l B i s h o p A s s o c i a t e s i n M c L e a n , V i r g i n i a 
te l . 703-506-9851 o r f a z t o 703-506-9852. 

I Skambinantiems { Lietuvą i r . 
•kitas šalis • 
• $0.39 u i minute!!! • 
I Pokalbiai iš visur ir bet kada, kur | 
•tik yra telefonas. Jokio specialaus i 
.pasijungimo, jokių sąskaitų, jokių . 
'papildomų mokesčių. T a i p ' 
• nebūna!1 BŪNA!!! I 
| Telefono kortelės $5, $10, $20 ir | 
j$50 vertės. Perkant korteles u ž | 
.$100 - viena ($10) nemokamai!!! . 
'TeiraukitėsteL773-230-0138. " 

FOR RENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decorated Golf view apartments. 
Available now! 

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

VVanted laborers 
full time 

for construction Co. 
Tel. 630-595-9900. 

Home Hearth Care IntLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos 
$75 iki $120 (dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baldų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, švarą, pakavimą ir dirbti kt 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec." ir suprasti angliškai. Skambinti 
Anelei, teL 312-850-0595. 

Rimta, subrendusi moteris norėtų 
prižiūrėti vienišą seną žmogų ir 
gyventi kartu. Gali dirbti ir kt. 
darbus. Vairuoja automobili, veža 
pas daktarus. \ bankus, parduotuves 
Kreiptis: 773-436-4943. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
O G / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 661h Street 
Tel.: 773-776-1488 

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

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

ABSOLUTE HOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dalytojų, tapetų kli
juotų trdailKlfcųmrdJjo darbams (car-
pemers) Darbas siauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. TeL 847-831.1901. 

3 2 m. m o t e r i s i e ško d a r b o 

prie vaikų arba l igonių. 

Gali gyventi kartu. 

Tel . 7 7 3 - 8 9 0 - 4 9 6 5 . 

TVVTN MAPLE ORCHARD 
Galien, Ml, tel. 616-545-8840. 

Come & pick your own plum & 
apples! Exit 194 at 4A; drive East on 
US12 to Galien; 1 mile* North of town, 
on the left Fnilt b two weeks early. 

LIVE AND VVORK 
IN THE U.S.A. 
50,000 Imitiiorant Visas (Green Cirds) trt olftred in 
ntw U.t. eoYBIIBKfr lOTTtUT. 

0[ ".DtirjF O H O H M .o vriR 

FHH omtal loOtty information Sand a pett art mk \sHh 
i*. 

420B wncow« mmit».». 
WMMM6TM. Ū.C. • M M •.!.*. 
HU p B M H H I • m { » ) 2N-MM 

— aaaamaat aaatf a^^s^aahaa^a,^^^^aa6a^ai 

«» www.ssiisBssvBiae8aisi. 

NAHONflL 
VISA SERVICE 

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

ALLCARE 
Emptoy uitnt Agency 
TeL 773-736-7900 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 58S-5959 
(708)425-7160 

RIMAS U STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realty Group Ine 
Realmart 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
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-SSM1M Pager 312-3OS-03O7 
Faa T73-585-39J7 

OmuK a. Accent 
Homefinders 

9201 S. Gcero 
Oak Lanm. IBnois 60453 
Buskiaas (708) 423-0111 
Vok» Mai (706) 23M374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-4230443 A mhtm 

ASTA T .M IKUNAS 

Profesionaliai ir sąiinlngai patarnauja 
(vabiM nuosavybių piname ir pardavime 
miestą ir prtnaiaaSuoaa 

Praleiskite šeštadienio vakarą 
linksniai 

RESTORANE 
„NERINGA" 

2632 W. 71 SL, Chicago, IL 
Šeštadieniais, 9 vai. vakaro, čia 
groja A.BamiSkio kapela. Čia 

galėsite susitikti senus draugus ir 
pažįstamus, susipažinti su naujais. 

pasišokti ir pasivaišinti 
lietuviškais valgiais bei gėrimais. 
Laukiame! TeL 773-476-9026. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime panluoU, suremontuoti arba 

pigiai nupirkU automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-varlyunese. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininką.'.. 

TeLTaS-žai-aSM. 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

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.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

&"E>9|J&I 

K A V I N Ė 
3S0 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://hrs.wk.CaO
http://www.ssiisBssvBiae8aisi
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9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkStienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

„SOCIAL sEcuRrnr 
PENSIJA IR UŽDARBIS 

Daug ir dažnai kalbame 
apie pensijas „Soc. Sec." mo
kėjimus, darbą ir pan., bet vis 
iškyla klausimų, o kiti žmonės 
nekreipia dėmesio iki tol, kol 
patys su tuo nesusiduria. O 
tada nežino ir prašo pagalbos. 
„Sočiai security" administraci-' 
ja sako, kad jūs išėję į pensiją 
galite gauti pensijos čekius ir 
dar uždirbti. Bet jei jūs už
dirbsite daugiau negu „Soc. 
Sec." jums leidžia —jūs prara
site dalį pensijos pinigų. Kiek 
jums „Soc. Sec." leidžia už : 

dirbti, neprarandant pensijos 
mokėjimų, priklauso nuo jūsų 
amžiaus. Todėl dirbantieji 
pensininkai turėtų žinoti: 

1. Jei jus dar nesate 65 m. 
jūs galite uždirbti šiais metais 
tik 9,120 dol. Jei jūs uždirb
site virš tos sumos, jūs prara
site vieną dolerį pensijos nuo 
kiekvienų 2 dolerių uždirbtų. 
Jeigu šiais metais jūs uždirb
site 10,120 dol. jūs prarasite 
500 dol. „Soc. Sec." jums mo
kamų pinigų. 

2. Jei jūs esate tarp 65 ir 70 
metų, jūs turite teisę uždirbti 
14,500 dolerių. Jei uždirbsite 
daugiau, jūs prarasite 1 dol. 
„Soc. Sec." mokėjimų už kiek
vienus uždirbtus 3 dol. virš 
leistos sumos (14,500 dol.). 
Pvz., jeigu jūs šiemet uždirb
site 15,500 dol., jūs prarasite 
334 dol. iš jūsų „Soc. Sec." 
mokėjimų. 

3. Jei esate š.m. 70 metų ar 
vyresnis, jums nėra jokios nu
statytos ribOs, kiek jūs galite 
uždirbti ir dar gauti „Soc. 
Sec." mokėjimus. 

Šitame apskaičiavime, už
darbis reiškia atlyginimą už 
darbą, nesvarbu ar jūs dirb
tumėte kam kitam, ar tu
rėtumėte saVo biznį. I uždarbį 
neįskaitomi procentai, gauna
mi iš banko sąskaitose esan
čių pinigų, palūkanos („divi-
dends"), įvairios kitos pensi
jos, „annuities" ir pan. O tuo 
atveju, jeigu prarandate pi
nigų iš „Soc. Sec." mokėjimų, 
gali atsitikti ir taip, kad suma 
jūsų uždarbis ir sumažinto 
„Soc. Sec." mokėjimo bus vis 
vien didesnis, negu pilnas 
„Soc. Sec." mokėjimas be pa
pildomo atlyginimo. Ir „Soc. 
Sec." nustatyta taisyklė, kuri 
apskaičiuoja, kiek asmuo gali 
uždirbti, yra taikoma indivi
dualiai kiekvienam asmeniui. 

Svarbu taip pat paminėti, 
kad kiek jūs uždirbate ir kiek 
gaunate iš „Soc. Sec." gali atsi
liepti į pajamų mokesčių pil
dymą. IRS atstovai sako, kad 
asmeniui gali tekti mokėti fe-
deralinius pajamų mokesčius 
ir už „Soc. Sec." gaunamus pi
nigus ir tai priklauso nuo 
bendro asmens pajamų dy
džio. Formulė, kuri naudoja
ma apskaičiavimui, kiek paja
mų mokesčių jums reikės mo
kėti, yra gana komplikuota, 
bet trumpai ji atrodo taip: Su
dėkite visas savo pajamas, 
banko procentus ir pan., tada 
pridėkite pusę iš „Soc. Sec." 
gaunamos sumos. Tai bus jūsų 
pajamos. Jei esate viengungis/ 
ė ir jūsų pajamos siekia, bet 
neviršija 25,000 dolerių, jums 
už pensiją gaunamą iš Soc. 
Sec." nereikės mokėti federa-
linių mokesčių. Bet jei jūsų to
kiu būdu suskaičiuotos paja
mos sieks tarp 25,000 ir 
34,000 dolerių, tada jums rei
kės mokėti mokesčius už pusę 
jūsų iš „Soc. Sec." gaunamų pi
nigų. Jei jūsų pajamų suma 
sudarytų daugiau negu 34,000 
dolerių, tai jums reikės mo
kėti mokesčius nuo 85% iš 

„Soc. Sec." gaunamų pinigų. 
Jei esate vedusių pora ir jūsų 
pajamos neviršija 32,000 dole
rių, jums nereikia mokėti mo
kesčių už „Soc. Sec." pinigus. 
Bet jei jūsų pajamos yra tarp 
32,000 ir 44,000 dolerių, tada 
jums reikės mokėti mokesčius 
už pusę sumęs, kurią gaunate 
iš „Soc. Sec.". Jeigu jūsų paja
mos yra didesnės negu 44,000 
dolerių, tada jums gali tekti 
mokėti mokesčius nuo 85% iš 
„Soc. Sec." gaunamų pinigų. 
Jei tik vienas vedusiųjų gauna 
„Soc. Sec." pensiją, o kitas dar 
dirba, jums reikia įskaičiuoti 
jo/jos uždarbį į pajamų sumą, 
kad sužinotumėte, ar jums rei
kia mokėti mokesčius už gau
tus pinigus iš „Soc. Sec.". 

Jei norite daugiau informa
cijos šiuo reikalu, skambinkite 
„Soc. Sec." administracijai ne
mokamu telefonu 800-772-
1213. Darbo dienomis tarp 7 
vai. ryto ir 7 vai. vakaro pa
sieksite žmogų — operatorių. 
Jei jums užtenka pasiklau
syti informacijos įrašytos juos
toje, galite skambinti bent ku
riuo metu. Jei norite gauti pa
grindinių duomenų apie „Soc. 
Sec." mokėjimus, prašykite 
„Publication" 05-10080. Jei 
norite informacijos apie darbą 
ir „Soc. Sec." mokėjimus, pra
šykite brošiūros 05-10069. Jei 
turite faksą, tai JSoc. Sec." 
gali jums atsiųsti informaciją 
bet kuriuo laiku. Skambinkite 
tel. 888-475-7000. Jei turite 
kompiuterį, galite rasti infor
maciją: www.ssa.gov. 

Naudotasi medžiaga „Soc. 
Sec.:" brošiūrose. 

KREDITO KORTELĖS, 
JŲ PASIŪLA m SMULKIŲ 

RAIDELIŲ 
PAAIŠKINIMAI 

3.9%, bet šalia šios pasiūlos 
dar yra daug paaiškinimų 
smulkiu šriftu. Ir jei jūs tų 
paaiškinimų neperskaitysite, 
jūs galite būti nustebinti sąly
gų pasikeitimu! Kredito bend
rovės (bankai) siunčia prane
šimus apie pasikeitimus. Kad 
tie pakeitimai būtų legalūs, 
kredito kortelių bendrovei 
(bankui) reikia apie tai klien
tui pranešti tik 15 dienų prieš 
pakeitimą. Užtat perskaityki
te visus jums kredito kortelės 
bendrovės siunčiamus prane
šimus. 

Tie pakeitimai gali būti: 
1. Procento pakeitimas į 

aukštesnį, po žemo įvadinio 
procento; 

2. Baudos. Neseniai buvo 
įvestos naujos baudos už pa
vėluotus mėnesinius mokėji
mus ir už peržengimą kredito 
kortelės leidžiamos skolintis 
sumos. 

3. .Mokesčiai už kortelės ne
naudojimą, pvz. 6 mėnesius, 
ar metus. 

4. Baigminiai mokesčiai, ku
riuos reikia užmokėti atsisa
kant kortelės. 

Visi sąlygų pakeitimai: bau
dos, procentai ar kt. yra kredi
to kortelės sutartyje, arba pra
nešami jums vėliau. 

Jeigu jus suviliojo žemas 
kredito kortelės procentas, at
minkite, kad tas žemas pro
centas yra laikinas. Pasižymė
kite kalendoriuje datą, kada 
jis nustos galioti ir datą, kada 
nauji suvaržymai prasidės. 

Bet jei tie pakeitimai jums 
nepatinka, skųskitės. 

Minėtas ponas iš Kaliforni
jos paskambino savo kredito 
kortelės bendrovei ir pakėlė 
triukšmą, reikalavo kalbėti su 
viršininku ir grasino uždaryti 
savo sąskaitą. Ir kas atsitiko? 
Jam procentus sumažino: nuo 
24.9% iki 9.9%. 

Tam ponui pasisekė, bet ki
tam gali nepasisekti. Todėl 
prieš bent ką įsigydami išsi
aiškinkite, perskaitykite viską 
ir tik tada pasirašykite. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.7.28. 

kitę artimiausiai „Pension and 
Welfare Administration" įstai
gai. Ši įstaiga padeda darbi
ninkams gauti tai, kas jiems 
priklauso iš jų firmų pensijos 
planų. Ši įstaiga padės jums 
surasti asmenis — ar įstaigą 
atsakingus už jūsų pensijos 
planą. Bet jums gali reikėti 
pasiųsti raštišką užklausimą 
su pensiją įrodančiais doku
mentais tos įstaigos skyriui. 

Yra išleista visa eilė spaus-
dinių, kurie gali jums šiuo rei
kalu padėti; juos galima užsi
sakyti skambinant telefonu 
800-998-7542. Tai: „Your Gua-
ranteed Pension", „Protect 
Your Pension", „A Quick Refe-
rence Guide", „What You 
Should Know About Your Pen
sion Rights", ir daugybė kitų. 
Taip pat daug informacijos 
šiuo reikalu galite rasti kom
piuteryje — „US Department 
of Labor's Web" puslapyje 
www.dol.gov. 

Kai kurie žmonės praranda 
savo pensijas, nes ne visi žino, 
ką daryti, jei pasitaiko sun
kumų privačią pensiją išreika
lauti. Nepraraskite to , kas 

Daug žmonių kiekvieną sa
vaitę gauna kredito kortelių 
pasiūlą. Siūloma tą kortelę 
įsigyti, žadama žemi procentai 
ir t.t. Daugumas žmonių ne
perskaito visų smulkiomis rai
delėmis parašytų paaiškinimų 
ir susigundo siūlomų žemų 
procentų: 5,6%, 3,9% ir pan. 
Kadangi neperskaitome smul
kiom raidelėm parašytų paaiš
kinimų, nežinome, kad tas že
mas procentas yra tik laiki
nas, įvadinis, ir jis sugundo 
o mes labai nustembame, kai 
reikia mokėti didelį procentą 
už mažus pirkinius. 

Daugumas mūsų neskaito
me ir kredito kortelės bend
rovės (ar banko) prisiųstų vė
lesnių paaiškinimų, kuriuose 
paprastai yra nurodomi pro
centų ir kiti pakeitimai. Taip 
atsitiko vienam ponui iš Kali
fornijos, kuris susigundė siū
lomomis geromis sąlygomis, 
įsigijo kortelę, mokėjo mažiau
sius galimus mėnesinius mo
kėjimus ir nekreipė dėmesio į 
kredito kortelės bendrovės at
siunčiamus laiškus, kuriuos 
išmesdavo į šiukšlių dėžę. Tik, 
neseniai, mokant mėnesinį 
mokėjimą, jis nustebo pama
tęs didelę procentų sumą. Pa
žvelgė į kortelės pranešime 
esančius skaičius ir pamatė, 
kad jo procentai yra 24,9%! 
Pirmiausia jis pagalvojo, kad 
tai nelegalu, bet išsiaiškino, 
kad kredito kortelės bendro
vės tai daro legaliai. Nors 
24,9% yra aukštas, bet pagal 
kredito kortelių firmų tyrinė
tojus procentai nuo 18 iki 25 
yra visai normalūs ir teisėti. 
Procentai gali būti net iki 
32,6%. 

Reikia būti atsargiam su 
siūlomomis naujomis kredito 
kortelėmis. Yra siūloma žemi 
procentai, kaip: 1,9%, 2.9%, 

jums priklauso; jei patys ne
žinote kaip tuos reikalus tvar
kyti, prašykite, kad kas jums 
padėtų. 

Naudotasi medžiaga iš „La-
bor Dept." spausdinio. 

* Lietuvoje medžiotojai 
j au galės išmėginti akies 
taiklumą medžiodami antis, 
karvelius, slankas, laukius, 
perkūno oželius. Aplinkosau
gininkai mano, kad pastaruo
sius reikėtų išbraukti iš lei
džiamų medžioti paukščių są
rašo, nes jų, daug kur nusau
sinus balas, gerokai sumažėjo. 
Negalima medžioti ir Raudo
nojoje knygoje įtrauktų dan
čiasnapių, rudžių, šaukšta-
snapių, smailiauodegių, pilkų
jų ir servinių ančių, karvelių 
uldukų. Aplinkos ministerija 
informavo, kad Lietuvos miš
kuose, šių metų pradžios sta
tistikos duomenimis, yra.be
veik 16,000 tauriųjų elnių. 
Šiemet jų leidžiama sumedžio
ti 3.560. (Elta) 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis 

D A R B O V I E Č I Ų 
PENSIJOS 

Daug darboviečių šiais lai
kais turi savo tarnautojams 
pensijų planus. Tai privačios 
pensijos. Žmonės išėję į pen
siją būna laimingi, kai prie 
„Soc. Sec.", ar kitos pensijos 
dar gauna privačią pensiją. 
Darbo departamentas pataria 
būti atsargiems su privačių 
pensijų planais, kad jie ne
dingtų. Turite žinoti sekan
čius dalykus: 

1. Laikykite pensijos doku
mentus saugioje vietoje, kad 
prireikus žinotumėte, kur jie 
yra. 

2. Jei jūs patys dėjote pini
gus į darbovietės pensijos 
fondą, būtinai gaukite raštą iš 
darbovietės,,kurioje dirbote ir 
taupėte pensijai, prieš aplei
džiant tą darbovietę (pakei
čiant darbą). Tame rašte turi 
būti įrašyti šie duomenys: 

a. kad jūs patys dėjote į fon
dą pinigus, b. adresas ir dar
bovietės telefono numeris. 

3. Jei sužinote, kad firma, 
kurioje dirbote, yra parduota 
arba bus parduodama kitiems 
savininkams, tuojau sužinoki-
te,kas atsitiks su jūsų pensijos 
plano pinigais. 

4. Jei negalite susisiekti su 
pačia firma, susisiekite su bu
vusios firmos pensijos plano 
administratorium arba „hu-
man resources department" 
paskutiniu turimu adresu. 

5. Jei tai nepavyktų padary
ti, susisiekite su buvusiais 
bendradarbiais, kurie gauna 
pensijos čekius iš tos firmos. 
Galite bandyti paskambinti ir 
„Secretary of State" įstaigai, 
kad sužinotumėte, kas atsiti
ko tai firmai, kuriai anksčiau 
dirbote. Ir jei vis tiek jokių 
žinių negautumėte, skambin-

A-tA. 
GENUTEI ŠUKIENEI 

m i r u s , jos vyrui dr. KAZIUI ŠUKIUI ir jo šei
ma i , seseriai JANINAI ŠALNIENEI ir šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Aldona ir Mindaugas įdygtai 
Erin ir Linas Klygiai 
Alina ir Vandelinas Domanskiai 
Pranutė ir Rimas Domanskiai 
Jonas Domanskis 

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 

Diractors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Herm'rtage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO 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 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

A.tA. 
ALBERT C. DAGIS 

Gyveno Oak Lawn, IL 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 27 d., 10:02 vai. vakaro, su

laukęs 73 metų. 
Gimė Čikagoje. 

. Nuliūdę liko: seserys Lucille Shotas su vyru Bruno 
G. ir Albina Sliožis; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionis buvo brolis a.a. Constance Gorski ir a.a. 
Elizabeth Dauskurdas. 

Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai 112 ir Don Varnas 
American Legion Post No. 954. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. 
Kedzie Ave., Chicago. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 31 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į St. 
John Fisher bažnyčią, 10234 S. Washtenaw Ave., Chi
cago, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 773-779-

4411 arba 800-994-7600. 

A.fA. 
GENOVAITĖ DOMEIKAITĖ 

ŠUKIENĖ 
Gyveno Kankakee, IL. 
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1998 rugpjūčio 27 d., 

sulaukusi 75 metų. 
Gimė Lietuvoje, Išdaguose, Šakių apskrityje. Ameri

koje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Kazys A. Šukys, sūnus Ray-

mondas, dukterys: Irena ir Dona, visi su šeimomis, sep
tyni anūkai ir sesuo Janina Šalnienė. 

Priklausė įvairioms lietuvių ir amerikiečių organi
zacijoms. 

Velionė pašarvota rugpjūčio 30 d. nuo 2 iki 6 v.v. 
Clancy-Gernon laidojimo namuose, 295 Main St. N.W. 
Bourbonnais, IL. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 31 d. Iš 
laidojimo namų bus atlydėta į St. Teresa parapijos 
bažnyčią, Kankakee, IL, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, dukterys, sesuo i r ki t i 
giminės. 

Laidotuvių dir. Clancy-Gernon Funeral Home, tel. 
815-932-1214. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tAu 
STASĖ SMILGIENĖ 

KULVIETYTĖ 
Minint mūsų mylimos Mamytės, Uošvės ir Bobutės, kurios 

netekome 1997 m. rugpjūčio 28 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
už Jos sielą bus atnašaujamos š.m. rugpjūčio 30 d., 11 vai. 
ryto Coolock Court at Chapel Provena, Fox Knolls, 421 
N.Lake St., Aurora, IL 60506. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Stasę savo maldoje. 

Vyras Eugenijus Smilgys, sūnūs Virgis ir Klaudijus 
su šeimomis. 

Mylimai Motinai, Mokytojai 

A.tA. 
FILOMENAI TARULIENEI 

mirus , giliai užjaučiame ją ilgus metus rūpes
t ingai slaugiusią dukrą HALINĄ BAGDONIE
NĘ, anūkę AUDRONĘ PETRUŠIENĘ, jos šeimą 
ir visus velionės art imuosius. 

Drauge liūdėdamos, „Aušros" mergaičių gim
nazijos X laidos klasės draugės: 

Irena AugeviČiūtė-Kaestli 
Jadvyga Černiauskaitė-Giedraitienė 
Aldona Katiliūtė-Valukonienė 
Aldona Lesevičiūtė 
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė 
Viktorija O. Vaitiekaitytė-Bernier 
Genovaitė Vaitkutė-Mickevičienė 
Rita Vileišytė-Bagdonienė 
Hypatia Yčaitė-Petkus 

http://www.ssa.gov
http://www.dol.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

MAŽĖJANTIS RUTULIUKAS 
Ankstus vėlyvos vasaros ry

tas. Raudonasis saulės rutu
liukas slapstosi tarp artėjan
čio miesto centro dangoraižių. 
Automobilių spūstis, vasaros 
kaitroj sumažėjusi, vėl prade
da daugėti — lygiagrečiai su 
kiekvieną rytą mažėjančiu 
saulės rutuliu, kuris nebe taip 
kaip prieš mėnesį ar du spi
gina vairuotojų akis. 

Radijo žinių laidą pertrau
kiančios reklamos vis dažniau 
skatina pirkti vieną ar kitą 
prekę, kuri bus ypač reikalin
ga kiekvienam mokiniui mok
slo metų pradžioje. 

Nors perpildytame uoste 
burlaiviai dar vis ramiai siū
buoja, lydėdami pakrantėje 
rytmečio mankštintojus, o did
miesčio parko margaspalvės 
gėlės žydi visu ryškiausiu sa
vo gražumu, tačiau parduotu
vių langai aiškiai primena, 
kad vasaros linksmybės bai
giasi, artėja ruduo. 

Praėjus Darbo dienos savait
galio šventei, mūsų visų gyve
nimo ritmas pasikeičia. Šei
mom su prieaugliu, gyvenimo 
tempas pasidaro gan intensy
vus — mokykla, pamokų ruo
ša, įvairūs užsiėmimai. 

Mūsų tautos daliai, gyve
nančiai ir auginančiai vaikus 
šioje Atlanto pusėje, yra sutei
kiama nuostabi dovana: pro
ga atskleisti prieaugliui pla
tesnį, gilesnį ir pilnutinę as
menybę stiprinantį pasaulį. 
Tos kelios valandos, praleistos 
lituanistinės mokyklos suole, 
ne tik tobulina visa tai, kas 
yra reikalinga lietuvybės puo
selėjimui, bet perduoda ir įgi
lina tą neapčiuopiamą, tačiau 
tikrąjį ir visapusišką „savęs" 
pajautimą. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo taryba, kuriai 
vadovauja Regina Kučienė 
(708-301-6410), kviečia visus 
tėvus, senelius, tetas ir dėdes 
skatinti šeimos prieauglį lan
kyti savoje vietovėje veikiančią 
lituanistinę mokyklą. Daugu
mas tų mokyklų pradeda mok
slo metus rugsėjo mėn. antrą
ją savaitę. Štai sąrašas litua
nistinių mokyklų. Tikslią in
formaciją su mielu noru su
teiks mokyklos vedėjas/a: 

Baltimorės, MD Karaliaus 
Mindaugo lit. mokykla, Loreta 
Bradūnienė (410-477-0897); 

Boston, MA Bostono lit. 
mokykla, Daiva Navickienė 
(508-998-9351); 

Chicago, IL Čikagos lit. mo
kykla, Jūratė Dovylienė (708-
832-6331); Pedagoginis litua
nistikos institutas, prof. Jonas 
Račkauskas (708-425-4266); 

Cleveland, OH Šv. Kazi
miero lit. mokykla, Kęstutis 
Civinskas (216-838-0652); 

Connect icut Atgimimo lit. 
mokykla. Erina Balsienė (203-
729-8815); 

Detroit, MI Žiburio lit. mo
kykla, Rita Kasputienė (248-
553-0135); 

Lemont, IL Maironio lit. 
mokykla. Eglė Novak (630-
257-2897); Žiburėlio Montesso-
ri mokyklėlė, Vida Šlapšienė 
•708-968-3057); Pipirų ratelis 
Vida Reklaitytė-Sieczkowski 
• 708-403-7858); 

Los Angeles, CA Šv. Kazi
miero Ht. mokykla, Maryte 
Newsom (310-553-2836): 

N'ew York Maironio lit. mo-
kykla,Audronė Lukoševičiūtė 
wl8-849-6083'. 

Omaha, NE Omahos lit. mo
kykla. Aušrele SakalaiU- 402-
334-7326.; 

Phi ladelphia , PA Vinco 
Krėves ht mokykla, Vytas 
Maciūnas (609-428-8737), Phi-
ladeiphijos suaugusių klase. 
Bronius Krokys '215-671-
0397 . 

St. Petersburg, FL Saules 

lit. mokykla, Vida Meiluvienė 
(813-360-1364); 

Washington D.C. K. Done
laičio lit. mokykla, Angelė Bai-
ley (708-255-1433); 

Stebint kasdieną kintančią 
darbo dienos pradžios aplinką, 
užeina neaiškus noras — 
pirktis naują sąsiuvinį, kurio 
puslapiai baltutėliai; atskleis
ti naujutėlį su traškančiais, jo
kiais pirštais neglamonėtais 
lapais, kuriuose slypi dar ne
patirtas pasaulis; atversti ka
lendorių, kurio metų pradžia 
atžymėta pirmąja mokslo me
tų diena. Deja, tai tik vaikų 
džiaugsmai, kurių vertė pa
aiškėja tik tada, kai akis spi
gina mažėjantis raudonasis 
saulės rutuliukas, žaisdamas 
rytmetinį žaidimą su darban 
važiuojančiais vairuotojais. 

Jūratė Budrienė 

Nepamirškite, kad Mairo
nio lit. mokykla, veikianti Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte, mokslo metus pradeda 
šeštadienį, rugsėjo 12 d., 10 
vai. ryte. Tos dienos pamokos 
tęsis tik iki 12 vai. Jeigu ku
rie tėvai dar vaikų nėra 
užregistravę, prašomi atvykti 
tarp 9 ir 10 vai. ryte. Mokyk
los adresas: 14911 127th Str., 
Lemont, IL. Raštinės tel. 630-
257-088, o mokyklos direk
torės Eglės Novak tel. 630-
257-2897. 

Čikagos lit. mokykla 
mokslo metus pradeda re
gistracija rugsėjo 12 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryte, Jaunimo 
centre. Visas informacijas 
gausite vietoje. Visiems lietu
viams turi būti svarbu lietyvy-
bę palaikyti, gyvenant už Lie
tuvos sienų: leiskite savo vai
kus, raginkite vaikaičius lan
kyti lietuvišką mokyklą. 

Lemonto LB apylinkė 
per pirm. Gediminą Kazė
ną užsisakė visą stalą į 
„Draugo" pokylį rugsėjo 20 d. 
Martiniąue salėje. Kaip pa
prastai, lauksime lemontiškių, 
atvykstančių kartu pasilinks
minti. 

Arizonos LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Ka
zys Matonis su žmona Gi-
landa, grįždami iš skautų 
Tautinės stovyklos, užsuko į 
Čikagą aplankyti giminių ir 
tuo pačiu pirmą kartą turėjo 
progą apsilankyti „Drauge". 
Jie įsigijo lietuviškų knygų, 
atnaujino pažintis su redakci
jos bei administracijos dar
buotojais, domėjosi spaus
tuvės darbais. Buvo tikrai 
malonu savo svečiais bent va
landėlę turėti skaitytojus iš 
tolimo Sun City, AZ. 

A.a. rašyt. Petras Melni
kas po sunkios ligos mirė š.m. 
rugpjūčio 23 d., Taylor, MI, ir 
buvo palaidotas Parkvievv Me-
morial kapinėse, Livonia, MI. 
Nuliūdusi liko žmona Vincen-
za, dukros Aida ir Paola bei 
keturi anūkai. 

DRAUGO FONDAS 
4543W.93rd 

M 773-545-9*00 

RUDENS VAJŲ PRADEDANT 
ALMOS FONDAS 

A.a. Filomenos Tarulie-
nės šviesų atminimą prisi
mindamos, Almos fondui 75 
dol. aukojo: K. Balzarienė, V. 
Karaitienė ir V. Šileikienė. 

Praėjusios savaitės prane
šime buvo neteisingai paskelb
ta, tad B.J. atitaiso: a.a. Ire
nos Jakštienės atminimą pa
gerbdama Marija Sugintie-
nė aukojo 30 d. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo 
mokesčių, tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti: „Lie
tuvos našlaičių globa", pažy
mint, kad skirta Almos fondui, 
siųsti 2711 W. 71st. Str., Chi
cago, IL 60629. 

Birutė Jasaitienė 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 

globos būrelio susirinkimas 
bus trečiadienį, rugsėjo 2 d., 
7 vai. v.v. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Narės prašomos 
dalyvauti. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinė šventė 
rengiama spalio 4 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. t. jėzuitų ko
plyčioje Mišias aukos kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, giedos solis
tai -Margarite ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
Mišių, 4 vai. p.p., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje bus 
vakarienė ir meninė dalis, 
kurią atliks jaunas smuikinin
kas Valdas Vasaitys, akompa
nuojant muz. Alvydui Va-
saičiui. Maloniai kviečiami vi
si rėmėjai ir svečiai gausiai 
dalyvauti, tuo paremiant sese
lių darbus Lietuvoje ir už
sienyje. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" ir pas valdybos 
narius, paskambinus 773-585-
3570 arba 708-423-5093. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugsėjo 2 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
bus sveikatingumo paskaita. 
Kalbės dr. Vidas Nemickas, 
kardiologas, tema „Arterio-
sklerozė, vyresnio amžiaus su
laukus". Paskirkite trečiadie
nio popietę vertingai paskaitai 
— įsigyti daugiau būtinų žinių 
sveikatos klausimais. Po pas
kaitos bus bendri pietūs. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi Arvvkitp' 

Kriščionių demokratu 
partija Lietuvoje labai pa
geidautų gauti „Draugą", jei
gu kas galėtų užprenume
ruoti, malonėkite kreiptis į 
mūsų dienraščio administra
ciją. 

Vasara jau prabėgo su atos
togomis, kelionėmis, stovyklo
mis, sporto ir dainų šventėmis 
Lietuvoje. Jau skamba mo
kyklų skambučiai, kviesdami 
jaunimą į klases. Greit jau 
prasidės šeštadienių pamokos 
mūsų lituanistinėse mokyk
lose išeivijoje, kad lietuviškas 
žodis išliktų savu, supranta
mu ir mylimu, kad lietuviška 
spauda lankytų visų namus ir 
būtų laukiama kiekvienoje lie
tuviškoje pastogėje. 

Dažniausias lietuviško žo
džio nešėjas į lietuviškas pas
toges yra mūsų dienraštis 
„Draugas". Jis mus jungia, 
mus informuoja aktualiais 
klausimais ir reikalais mūsų 
išeivijos gyvenime ir Lietuvo
je. Jis yra labai svarbus mūsų 
lietuviško gyvenimo variklis. 

JDraugo" prenumeratorių 
skaičius nedidėja, kaip kad jo 
leidybos išlaidos. „Draugo" lei
dybai reikalingos papildomos 
lėšos. Prieš penkerius metus 
tam buvo įsteigtas Draugo 
fondas, su tikslu sutelkti mili

jono dolerių kapitalą, kurio in
vestavimų uždarbis kas metai 
paremtų „Draugo" leidybą. 
Galima pasidžiaugti, kad iki 
Šiandien Draugo fondas iš pel
no parėmė „Draugą" su 
255,400 dolerių. 

Iki šiol Draugo fonde surin
kome 768,000 dolerių. Iki mili
jono dar trūksta 232,000 dole
rių. Milijoną jau galėjome su
rinkti, jei į Draugo fondo na
rius bei rėmėjus būtų atėję 
visi „Draugo" skaitytojai. De
ja, tik pusę jų turime. Pradė
dami 1998 metų rudens vajų, 
labai kviečiame įsijungti į 
Draugo fondą ir tą antrąją 
skaitytojų pusę, kurie dar nė
ra Draugo fondo narių bei rė
mėjų tarpe. Labai prašome jau 
esančius nariais bei rėmėjais 
padidinti įnašus, pasidaryti 
Draugo fondo garbes nariais. 

Draugo fondo kapitalas yra 
investuotas į JAV geriausių 
bendrovių akcijas ir „bonds". 
Paskutinis investavimų rinkos 
svyravimas (pagal Dow Jonės 
Index) mus mažai teliečia. Ti
kėkimės, kad jis stabilizuosis. 

Netrukus visus „Draugo" 

Illinois valstijos gubernatorius 
Jim Edgar. 
Illinois valstijos guberna

torius Jim Edgar per savo 
pavaduotoją etniniams reika
lams Pat Michalski atsiuntė 
dienraščiui -„Draugui" sveiki
nimą ir labai šiltus linkėjimus 
89 leidybos sukakties proga 
(sukaktis buvo liepos mėn.). 
Esame dėkingi už dėmesį! 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
sėjo 5 d., 4 vai. p.p., jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. 

Čikagos Grant parke šį 
sekmadienį, nuo 11:30 vai. r. 
iki 9:30 vai. vak., vyks Pietų 
Amerikos muzikos festivalis. 
Jokio mokesčio iš žiūrovų ne
reikalaujama. 

Irena Kairytė, Oak Lawn, 
IL, grąžindama „Draugo" lai
mėjimų bilietėlių šakneles, 
pridėjo 70 dol. auką. Labai 
ačiū! 

skaitytojus pasieks Draugo 
fondo 1998. m. rudens vajaus 
laiškai. Visus labai prašome į 
juos atsiliepti su didesniu ar 
mažesniu įnašu. Aukos Drau
go fondui yra nurašomos nuo 
valstybinių mokesčių. Ruduo 
yra derliaus surinkimo laikas. 
Pasistenkime, kad šio rudens 
derlius būtų gausus Draugo 
fonde ir greičiau padėtų pa
siekti milijono dolerių kapi
talą. 

Už kiekvieną didesnę ar ma
žesnę paramą Draugo fondui 
esame labai dėkingi. 

Bronius Juodelis 
Draugo fondo direktorių 

tarybos pirmininkas 

VASAROS ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 1,000 dolerių: 
Prel. dr. Jurgis Šarauskas, 

garbės narys. Washington 
D.C. 

Dr. Jonas Adomavičius, gar
bės narys, Chicago, IL. 

Su 500 doleriu: 
N.N. (pavardės prašė ne

skelbti) iš viso 850 dol., Chica
go, IL. 

Su 400 doleriu: 
Ona Račiūnienė, a.a. vyro 

Valentino atminimui, iš viso 
600 dol., Chicago, IL. 

Su 200 dolerių: 
JAV LB Omahos apylinkė, 

Omaha, NE. 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės nariai, iš viso 1,405 
dol., Piedmont, CA. 

Jonas ir Antanina Rejeriai, 
garbės nariai, iš viso, 1,000 
dol., Oak Lawn, IL. 

Su 125 doleriais: 
Antanas Mažiulis, iš, viso 

525 dol. So. Boston, MA. 
Saulius Šimoliūnas (126 

dol.) a.a. Stasės Bulgarienės 
atminimui, Detroit, MI. 

Su 100 dolerių: 
Ona Bundelis, iš viso 300 

dol., Ellisville, MD. 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, 

garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Darien, IL. 

Vytautas Musonis, iš viso 
500 dol., Oak Lawn, IL. 

Ona Bartkus, Lockport, n. 
Sigita ir Gediminas Dama-

šius, iš viso 250 dol., Liberty-
ville.IL. 

Su 50 dolerių: 
Ona Adomaitienė, iš viso 

475 dol., Sun City, AZ. 
Julija Smilga, iš viso 450 

dol., Chicago, IL. 
Vacys Rociūnas, iš viso 250 

dol., Independence, OH. 
Su 25 doleriais: 
Jonas Butvilą, iš viso 495 

dol., La Grange, IL. 
Valerįja Čepaitis, iš viso 50 

dol., Chicago, IL. 
Jonas Šarka, Omaha, NE. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

mzMmjJMLZ. 

.7.>\i\in 
. ' ••( Ir i . ) 

IO . lt«>tllV! 

V i d a Sl;iĮ<.-iU 

;kos Montesson mokvklcli vfiki.itH los Ri-iulio hotuvuj cintri' I •tnontr iiiokiruik.il 
N'i'iir I.or»'tn«< l .aguna\ ic" ien^s 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Rpad. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

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

(sk.) 
• Pr i e i užs isakydami 

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

(sk.) 
• DĖMESIO! VTDEO APA

RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

tę, skambinant į Lietuva; 9,9 
cento - JAV. Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK 
pasiūlymui? Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesiniv, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• Siuntinių \ Lietuvą 

kompanija Baltis Espress 
praneša gerą naujieną: priimi-
nėjame siuntinius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 

Ave., Bridgeview, IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite teL 708-
458-3810 arba nemokamu teL 
1-800-SPARNAI. 

(sk.) 
• Dl-oji Pasaulio lietuvių 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Inc^ skambinant teL 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų rastine 3633 
S. Archer Ave, Chicago, DL. 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame Čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas. 

(sk.) 
• A.a. dr. Inos Uigirienės 

atminimui Fran Hagstrom 
paaukojo $50 Lithuanian Mer-
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
už auką. 

(sk.) 
• Bari tonas .Vytautas 

Juozapaitis akomponuojant 
Nijolei Ralytei atliks labdaros 
koncerto programą rugsėjo 27 
d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Visus malo
niai kviečia JSaulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

(sk.) 
• I i Sibiro tremties griiu-

siems partizanams sušelpti, 
įvertindami jų pasiaukojimą 
Lietuvos laisvei, aukojo $1,000 
Gražina Li autaud ir Julia ir 
Emil Sinkai. Partizanų Globos 
fondo valdyba ir partizanai 
taria širdingą ačiū. 

(sk.) 
• Lietuvos Prezidentas 

Valdas Adamkus atvyksta i 
Čikagą! .Už prezidentą Valdą 
Adamkų" komitetas maloniai 
kviečia visuomenę dalyvauti 
pokylyje pagerbiant Lietuvos 
Respublikos Prezidentą Valdą 
Adamkų ir ponią Almą, 1998 
m. spalio 18 d., sekmadieni 
Willowbrook Ballroom, 8900 
South Archer Road, Willow 
Springs, n* 6 v.v. - kokteiliai, 
7:30 v.v. - vakarienė, 9 v.v. -
programa. Stalai po 12 asmenų, 
$75 asmeniui. Pirmumas bus 
teikiamas asmenims sumokėju

siems už visą stalą. Pavieniai 
asmenys bus sodinami neatsi
žvelgiant į pirmumą. Pelnas 
skiriamas Prezidento Valdo 
Adamkaus fondui Lietuvoje. 
Dėl smulkesnės informacijos 
prašom skambinti Nijolei Mas
keliūnienei teL 708-361-5128 
arba Praurimei Ragienei teL 
630-5294)955. Čekius, išrašytus 
„President Adamkus Com-
mittee" s iųst i Danai Ba-
zienei, 9213 South Keeler 
Avenue, Oak Lawn,DL 60453, 
teL 708-636-6021. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Daina ir dr. Donatas 
Siliūnai $100; Nįjolė Kersnaus-
kaitė $20; anonimas $1,200 -
tęsti 5 našlaičių metinę pa
ramą; Lietuvos fondas $100; dr. 
Meilutė Biskienė $100; Valkor 
Enterprises (Vito Vai) $50; 
Lietuvių Opera $50. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL, 60089. 
TeL (847) 537-7949. Tas ID 
#36-3003339. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 M M M, CMeego, B «K8 

(l/2bL i laure, nuo M muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. BeflM., Lockport IL 60*41 
TtL70S-3Ol-4B66 

VaĮajaSOa BSSjSl W Ml t l r i l ių 

Advokatas Jonas Gibaitis 
ffhrfHiiae ir k i 4m4r fHnAm Kyina 

•MTSJUdateAvanna 
Chicago, TL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli iree 24 nr. 868-7766742 
Darbo vai. nuo9v.r. iki 7 v.v. 

So*Ud.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

46S6W.68th8trMt 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvea nuo .Draugo") 
TaL 77S-ZB4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJtane A LFevman 

40 matų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
H13 Utoakar Ava, Chicago, ILfOSfjL 
TeL M7-M1-7SM (kalbaoM lietu-
vilkai). MM josy paslaugoms 24 vai. 
per para, 7 d. per Mvaitf. 

http://iiiokiruik.il

