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Lenkų politikai sunerimę dėl savo 
tautiečių laisvės Lietuvoje 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(Elta) — Lenkijos Senato 
lenkų emigrantų reikalų ko
misijoje svarstoma galimybė 
buvusių Šalčininkų rajono ta
rybos deputatų bylos me
džiagą perduoti Europos Tary
bos komisijai. Tai penktadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
Lenkijc--, Senato narė Anna 
Bogucka Skovvronska. 

Ji kartu su kolegomis se
natoriais Zygmunt Repele-
wski, Stanislavv Marezuk ir 
draugijos „Wspolnota Polska" 
pirmininku Andrzej Stelma-
chowski penktadienį stebėjo 
teismo procesą apeliaciniame 
teisme. Čia buvo nagrinėjama 
penkių buvusių Šalčininkų ra
jono tarybos deputatų byla. 
Teisėjų kolegijai teko vertinti 
šių metų balandžio 2 dienos 
Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendį, kuriame numaty
tos nuo pusės iki pusantrų 
metų lasivės atėmimo baus
mės Leonui Jankelevičiui, Ja
nui Jurolaitui, Karliui Bilan-
sui, Alfredui Aliukui ir Iva
nui Kucevičiui, pradėjusiems 
.lenkų nacionalinio teritori
nio rajono" kūrimą bei kitus 
neteisėtus 1990-1991 metų 
Šalčininkų rajono tarybos 
sprendimus. 

Apeliaciniame skunde jo pa
teikėjai prašė panaikinti Vil
niaus apygardos teismo nuos
prendį ir juos ijjeiiinti, nes jie 
teigė „nekenkę Lietuvos val
stybei ir nesiekę jos susilpnin
ti". „Autonomininkų" nuomo-
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ne. nebuvo surinkta pakanka
mai įrodymų pagal tuos 
Baudžiamojo kodekso punk
tus, kuriais vadovavosi kaltin
toja — Generaline proku
ratūra. Pasak jų, nebuvo nu
statyta, kad jie aktyviai daly
vavo kokioje nors antivalsty
binėje organizacijoje. 

Generalinė prokuratūra taip 
pat nebuvo patenkinta Vil
niaus apygardos teismo nuos
prendžiu, kuris, pasak jos at
stovo, yra per švelnus. Ape
liacinio teismo prašyta su
griežtinti bausmes nuteistie
siems. 

Lenkijos senatorė A. Bo
gucka Skovvronska spaudos 
konferencijoje pareiškė netu
rinti jokių pretenzijų pačiam 
teismo darbui. Tačiau bylos 
iškėlimo logika, jos nuomone, 
liudija ne valstybės jėgą, o jos 
silpnumą. „Stipri valstybė yra 
liberalesnė bausmių politi
koje", sakė ji. Prokuroro reika
lavimas sugriežtinti bausmes, 
A. Bogucka Skowronska nuo
mone, įrodąs. kad to reikalau
jama aukštuose sluoksniuose. 
Tai, senatorės teigimu, yra ne 
kas kita kaip bandymas apri
boti lenkų visuomenės teises. 

„Farsu, politine byla* šį 
procesą vadino spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs Lietuvos 
Seimo narys Janas Senke
vičius. „Tai ne penkių žmonių 
teismas — tai veiksmas, ku
riuo siekiama įbauginti visą 
lenkų visuomenę Lietuvoje", 
— sakė J. Senkevičius. 

Baltijos valstybės drauge minės 
Baltijos kelio sukakti 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. visų trijų Baltijos valstybių 
(BNS) — Rugpjūčio 23-ąją Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
įvairiais renginiais bus pažy
mimas Baltijos kelio dešimt
metis. 

Rugpjūčio 23-ąją Vilniaus 
Aukštutinėje pilyje ant išliku
sio bokšto sienos bus atideng
ta atminimo lenta. Per tris bu
vusias sovietines respublikas 
nusidriekusi rankomis susiki
busių žmonių grandinė pra
sidėjo Vilniuje būtent prie pi
lies bokšto durų. 

Lietuvos sąjūdis tą dieną 
sostinės savivaldybėje surengs 
savo konferenciją. 

Lietuvos sąjūdis įvairių ra
jonų žmones kviečia sugrįžti į 
kelio atkarpas, kur jie žmonių 
grandinėje stovėjo prieš de
šimtį metų. 

Taip pat planuojami rengi
niai prie Lietuvos ir Latvijos 
bei Latvijos ir Estijos sienų. 

Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas Romas Batūra 
sakė, kad rugpjūčio 23 d. prie 
pasienio postų bus surengtos 
vakaronės, iš Vilniaus ir Tali
no važiuos dviratininkai, ku
rie planuoja pasiekti Rygą tą 
pačią dieną. Rygoje šia proga 
vyks mitingas ir roko koncer
tas „Rock for Europe: Let's 
make Baltic chain to united 
Europe". kuriame dalyvaus ir 

* Naujajame Aukštojo 
mokslo įstatymo projekte 
numatoma, kad visi aukštųjų 
mokyklų studentai privalės 
mokėti už mokslą. Šis mokes
tis įstatymo projekte vadina
mas studento registracijos 
įmoka. Jei bus patvirtintas 
projektas, visi studentai mo
kės įmoką, kuri už vieną se
mestrą negalės būti didesnė 
nei vienas minimalus gyveni
mo lygis (MGL), rašo „Res
publika" f08.03) • R H » . 

politikai. 
Baltijos valstybėse šia pro

ga bus atidaromos Baltijos ke
liui skirtos fotoparodos, bus iš
leistas specialus pašto ženk
las, o „Interne'te" pasirodys 
šio renginio dalyviams skirtas 
puslapis. 

1989 metais šimtai tūks
tančių Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gyventojų, sudarydami 
gyvą grandinę, susikibo ran
komis siekdami pademonst
ruoti savo solidarumą. Ši 
grandinė nusidriekė nuo Vil
niaus iki Talino. Taip jie pa
žymėjo 1939 metų rugpjūčio 
23 dieną pasirašyto Molotovo-
Ribbentropo pakto metines, 
pagal kurį Baltijos valstybės 
buvo įtrauktos į SSRS sudėtį. 

Pirmą kar ta — milijonas 
proginių apyvartinių 

monetų 
Vilnius, rugpjūčio 13 d. 

(Elta). Lietuvos bankas paga
mino ir kitą pirmadienį pirmą 
kartą išleis į apyvartą mili
joną proginių vieno lito vertės 
monetų. Jos ir naujos proginės 
penkiasdešimties litų mone
tos, skirtos „Baltijos kelio" 

Tėvynėje pasižvalgius... 

Nuotr.: Lietuvos policininkai, pasiryžę vykti į Kosovą, kur atliks Jungtinių Tautų civilines užduotis. 

Jungtinių Tautų užduotyse — 
Lietuvos policininkai 

<Eha> 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(BNS) — Jungtinių Tautų 
(JT) civilinėje tarnyboje Koso-
ve dirbs dešimt Lietuvos poli
cininkų, kurie jau pirmadienį 
išvyks į šią Serbijos provinci
ja-

Kol kas nėra nuspręsta, ku
rioje provincijos dalyje Lietu
vos policininkai atliks savo už
duotį. Galutinis sprendimas 
bus priimtas Prištinoje, JT po
licijos štabe. 

Penki iš dešimties į Kosovą 
išvykstančių policininkų jau 
anksčiau dalyvavo JT užduo
tyse Bosnįjoje ir Hercegovino
je bei Rytų Slovėnijoje. 

Lietuvos ir JT tarpusavio 

10-mečiui, penktadienį buvo 
pristatytos Lietuvos banke. 

Naujųjų lietuviškų monetų 
pristatymo ceremonijoje daly
vavęs Estijos Respublikos lai
kinasis reikalų patikėtinis Ai-
var Tsarski pasidžiaugė, kad 
tas žymus trijų tautų gyve
nime įvykis įamžintas Lietu
vos piniguose. 

Latvijos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Atis Sjanitis pabrėžė 
lito, lato ir kronos pastovumą 
kaip vieną svarbiausių trijų 
Baltijos valstybių pasiekimą 
atgavus nepriklausomybę ir 
linkėjo, kad litas atlaikytų 
spekuliacinį spaudimą ir liktų 
toks tvirtas, kaip buvo ir yra. 

Beje, Latvijos centrinis ban
kas irgi išleidžia proginę mo
netą, skirtą „Baltijos kelio" 
10-mečiui. Estija to nedaro. 

Naujoji 50 litų vertės pro
ginė moneta pagaminta iš 925 
prabos sidabro, jos tiražas — 
4,000 vienetų. Vieno lito 
vertes proginė apyvartinė mo
neta, pagaminta iš vario ir 
nikelio lydinio. Jų autorius — 
skulptorius Antanas Žukaus
kas. Monetos nukaldintos Lie
tuvos monetų kalykloje. 

supratimo susitarimu, Lietu
va įsipareigojo nuolatinėje pa
rengtyje turėti 20 civilių poli
cininkų, kurie būtų pasiruošę 
išvykti į civilinės policijos už
duotis. 

Lietuva dabar nuolatinėje 

parengtyje turi 27 vidaus rei
kalų pareigūnus. Visi jie ap
mokyti specialiuose kursuose 
Švedijoje ir Norvegijoje. Dar 7 
Lietuvos policijos pareigūnai 
dabar dalyvauja JT ir ESBO 
misijose Kroatijoje, Bosnijoje 
ir Hercegovinoje. 

Taikos darbą Bosnijoje taip 
pat atlieka 137 Lietuvos ka
riai. 

Pasaulio žurnalistai sunerimę 
dėl spaudos laisvės Lietuvoje 
Vilnius, rugpjūčio 13 d. 

(BNS) — Tarptautinė žurna
listų federacija teigia, kad rei
kalavimas steigti žiniasklai-
dos apsaugos komisiją suda
rys galimybę Lietuvos politi
kams kontroliuoti valstybės 
žiniasklaidą, pažymima penk
tadienį gautame federacijos 
generalinio sekretoriaus Ai-
dan White kreipimesi į Lietu
vos Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį. 

Dokumente pabrėžiama, jog 
tokie politikų siūlymai yra 
„išpuoliai prieš spaudos laisvę, 
ir būtina imtis visų priemo
nių, kad jie netaptų įstaty
mu". 

Pasak kreipimosi, šių patai
sų priėmimas reikštų Lietuvos 
žingsnį atgal pagrindinių žmo
gaus teisių srityje. 

Tarptautinė žurnalistų fe
deracija yra įsitikinusi, kad 

„tik savireguliacija yra tinka
miausias būdas įgyvendinti 
visuomenės informavimo eti
kos standartus". 

Tarptautinė žurnalistų fe
deracija yra didžiausia žurna
listų organizacija pasaulyje, 
vienijanti 450,000 narių. 

Krikščionio demokrato Ari
manto Raškinio siūlomos Vi
suomenės informavimo įstaty
mo pataisos numato spaudos 
kontrolės institucijų įkūrimą. 
Šiuos siūlymus kritikai pava
dino bandymais įvesti viešo
sios informacijos cenzūrą. Pa
grindinis šių institucijų užda
vinys būtų nustatyti reikalavi
mus, pagal kuriuos spaudos 
leidiniai, kino ir vaizdo filmai 
gali būti priskirti erotinei, 
smurtinei ar kitai ribojamai 
viešajai informacijai bei kont
roliuoti tokios informacijos ap
ribojimų įgyvendinimą. 

Televizija ir radijas negaus 
valstybės pinigų 

Nuotr.: Taip atrodo naujosios monetos. i f . l M ' 

Vilnius, rugpjūčio 12-13 d. 
(BNS) — Lietuvos nacionali
nis radijas ir televizija (LRT) 
finansuojami be jokio pavėla
vimo, pareiškė vyriausybė, at
sakydama į spaudimą suteikti 
papildomą finansinę paramą. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos, tokiu tvarkingu fi
nansavimu tarp kitų biu
džetinių organizacijų galėtų 
pasigirti tik socialinės rūpy
bos įstaigos. 

Ketvirtadienį išplatintame 
vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime sakoma, jog šiemet 
biudžete LRT numatyta 38 
mln. litų. Iki šių metų trečiojo 
ketvirčio pabaigos LRT turi 
gauti 30 mln. Lt. Iki šios die
nos yra pervesta 23 mln. litų. 

LRT dabar skolinga 4.5 mln. 
litų programas transliuo
jančiam Radijo ir televizijos 
centrui Dėl šios skolos Radijo 
ir televizijos centras artimiau
siomis dienomis ketina kreip
tis į teismą. 

Vyriausybė tvirtina, jog del 
sudėtingos finansinės padėties 
biudžetinės organizacijos yra 
verčiamos taupyti ir mažinti 
planuotas išlaidas. Pranešime 

„prasimanymu" vadinamos 
kalbos, kad „nuskurdintą" 
LRT ketinama privatizuoti. 
„Vyriausybė dar sykį pabrėžia 
savo principinę nuostatą — vi
suomeninis radijo ir televizijos 
kanalas yra būtinas Lietuvai", 
rašoma pranešime. 

Anksčiau šią savaitę vyriau
sybė patarė LRT patiems ieš
koti išeities — taupyti, imti iš 
bankų paskolas ar tartis su 
Radijo ir televizijos centru dėl 
palankaus skolų grąžinimo 
tvarkaraščio. 

* Seimo narė i i Centro 
frakcijos Rasa Melnikienė 
kreipėsi į finansų ministrą, 
prašydama pateikti išsamią 
informaciją apie valstybės įsi
skolinimą privačiam ūkui už 
atliktas paslaugas. R. Melni
kienės nuomone, susidarė ne
normali padėtis, kai privačios 
įmonės, negaudamos laiku pi
nigų iš valstybinių įstaigų už 
statybų, remonto, ryšių ar ki
tokias paslaugas, turi laiku 
susimokėti mokesčius ir yra 
baudžiamos, jei to nepadaro. 
Vien tik Lietuvos Seimas šiuo 
metu yra įsiskolinęs apie 1 
mln litų (Eit») 

* F inansų ministerija pa
r engė 1999 metų Lietuvos 
biudžeto išlaidų sumažinimo 
600 mln. litų projektą. Vyriau
sybė teigia siekianti, kad biu
džeto mažinimas kuo mažiau 
atsilieptų socialinės paramos 
sričiai, švietimui, kultūrai, 
sveikatos apsaugai. Biudžetas 
mažinamas, nepavykus gauti 
planuotų pajamų. Pernai pri
imtu įstatymu, šių metų biu
džetas buvo numatytas 7 
mlrd. 210 mln. litų. BNSI 

* Įvykdžius „Sodros" re
formą, numatančią įmokų pa
dalijimą tarp darbdavio ir dar
buotojo, darbo jėga Lietuvoje 
pabrangs apie 17 proc, spėja 
specialistai. Rugsėjį planuoja
ma „Sodros" įmokų reforma 
numato, kad darbdavys mokės 
16 proc. (dabar moka 30 proc.) 
darbuotojo atlyginimo, o pats 
darbuotojas — 15 proc. i dabar 
— 1 proc.) mokestį. Taip nu
spręsta todėl, kad dabar visa 
atsakomybė už darbo už
mokesčio slėpimą tenka darb
daviui. Pakeitus įstatymą, ją 
dalintųsi ir darbdavys, ir dar
buotojas. Išaugus pajamų 
mokesčiui ir įmokoms ..So
drai", norint išlaikyti tą patį 
atlyginimą, darbdavys jį tu
rėtų padidinti 26 proc. 

* Kaip pranešė „Lietu
vos energijos" vadovai, 
Baltarusijos vyriausybė pra
dėjo grąžinti skolą Lietuvai už 
parduotą elektros energiją. 
Nuo liepos vidurio jau sugrą
žinta 30 mln. 800,000 litų. 
Liepos 11 d. ši skola sudarė 
365 mln. 100,000 litų. 

* Rugpjūčio pradžioje iš 
tankla iv io „Antinor", plau
kiojančio su Kipro vėliava ir 
stovėjusio prie Nigerijos kran
tų, dingo 35 metų šilutiškis 
rašo „Respublika" (08.13). Ni
gerijos policija iškėlė bau
džiamąją bylą dėl jo dingimo. 
viena iš įtariamų prielaidų — 
pagrobimas, kita — savižudy
bė. Kadangi jūreivis buvo ap
draustas, jam neatsiradus, ar
timieji turėtų gauti kompensa
ciją, tačiau ji nebus išmokėta, 
jei lietuvis nusižudė. Jūreivio 
šeima del dingimo nesikreipė 
nei į Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriją, nei į ..Interpol'ą". 
Toks nenoras bendrauti su ofi
cialiomis institucijomis kelia 
įtarimą, jog artimieji labiau 
norėtų gauti nemažą kompen
saciją už dingusį jūreivį, nei 
surasti jį patį. 

* „Nusipelniusieji ata
kuoja Vilniaus Žvėryną — 
prestižiniame sostinės rajone 
išimties tvarka pusvelčiui da
lijami sklypai", teigia ..Lietu
vos rytas" (08.13). Dienraščio 
žiniomis. Žvėryne už dešimte
riopai mažesnę nei rinkos kai
ną žemės sklypą pernai įsigi
jęs Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis namo statybų 
čia kol kas nepradėjo. V. Lan
dsbergio Kaimynystėje turin
tys įsikurti Kovo 11-osios Akto 
signatarą; Liudvikas Sabutis. 
Bronislovas Kuzmickas bei 
krepšininkas Artūras Karni
šovas irgi dar neįkėlė kojos į 
išimties tvarka jiems leistus 
įsigyti sklypus. Apie sklypų 
skirstymą sužinot?-pastaruoju. 
metu, valdžios atstovams pa
siūlius iš Birutes gatves iš
keldinti } Švenčionių rajoną 
jau nuo 1905 metų veikiančią 
Vilniaus miesto infekcinę ligo
ninę. Pasigirdo kalbų, jog iš
kelti ligoninę skubama ir del 
to, kad jos kaimynyste nepa
tinka signatarams. "Eita 

* JAV bendrovė „Wil-
liams International", kan
didatuojanti į kontrolinį naf
tos susivienijimo ..Mažeikių 
nafta" akcijų paketą, nutarė 
atsisakyti Klaipėdos jūrų uos
to specialistų ir jau pasamdė 
du olandus, kurie padės tank
laiviams priplauki: prie Bū
tingės naftos terminalo plūdu
ro. Tuo tarpu vyriausybė įsi
tikinusi, kad laivus Lietuvos 
teritoriniuose vandenyse turi 
lydėti valstybes uosto specia
listai. Šis nesutarimas — vie
na priežasčių, stabdančiu de
rybas del naftos akcijų par
davimo JAV susivienijimui. 
,.Wi!liams" nori pakeisti įsta
tymus, trukdančius Lietuvos 
uostuose samdyti užsienio 
specialistus. Susisiekimo mi
nisterijos Vandens transporto 
departamento direktorius Juo
zas Darulis tokį „Williams" 
sprendimą įvertino kaip nepa
garbą Lietuvos valstybei. 

* Leidimą naudojimui ga
vęs pirmasis Ignalinos ato
mines elektrinės energoblokas 
nuo ketvirtadienio nedirba. 
Jis sustabdytas, nes. suma
žėjus elektros energijos porei
kiui, Lietuvai visiškai pakan
ka antrajame bloke dviejų tur
binų gaminamos energijos. 
^Lietuvos energijos" pareigū
nai teigė, kad rugpjūčio mė
nesį Lietuva į Latviją ekspor
tuos 130 mln. kilovatvalan
džių elektros energijos. Maž
daug SO m!n. kilovatvalandžių 
elektros energijos eksportuoja
ma tranzitu per Baltarusiją į 
Lenkiją, o toliau į Europą. Šis 
kiekis parduodamas mainais 
už Rusijos tiekiamą branduo
linį kurą Ignalinos AE. Metinė 
energijos gamybos kvota — 2 
milijardai kilovatvalandžių. 

* Pasaulinė kryptis, kai 
vis daugiau moterų užima 
įmonių vadovų postus, pasiekė 
ir Lietuvą. Statistikos depar
tamento duomenimis, prieš 
porą metų moterys vadovės 
sudarė 28.8 proc. bendro įmo
nių vadovų skaičiaus, o pernai 
jų padaugėjo 1.5 procento. 
Beje, moterys verslininkės yra 
ir labiau išsilavinusios. Pra
ėjusių metų duomenimis, 
aukštąjį išsilavinimą turėjo 
40.8 procento verslininkių 
moterų ir 38 procentai vyrų. 
Jmonems dažniausiai vado
vauja vidutinio amžiaus mo
terys ir vyrai. Vadovai, kurių 
amžius nuo 31 iki 40 metų, su
daro beveik 40 prot. visų va
dovų, per 20 proc. vadovų yra 
jauni žmonės, kurių amžius — 
nuo 21 iki 30 metų. 

* „Būtingė atsisakė pri
imti antrą tanklaivi", pra
neša „Lietuvos rytas" 108.12;. 
Būtingės naftos terminalo va
dovybė nepriėmė tanklaivio 
..Alandia Stream", kuris prie 
terminalo plūduro turėjo prisi
rišti rugpjūčio 17 diena Nu
spręsta nerizikuoti del per di
delės šio tanklaivio talpos. 
Šiuo tanklaiviu naftą norėjo 
gabenti Rusijos naftos gavy
bos bendrove „Jukos". EIU> 

KALEND0RIU8 
Rugpjūčio 14 d.: Šv. Maksimih 

jonas Kol!*-. Euzebijus, Gintautas. 
Guosto. Papūta. Tarcizijus 

Rugpjūčio 15 d.: Svc M Mari
jos dangun ėmimas (Žoline), Arvi-
las. Napoleonas Napalys), Marija. 
Rugile. Sigitas, lTtenis. Visvilas, 
Yvdene 

Rugpjūčio 16 d.: Šv Steponas 
Vengras; Alvitą, Butvydas. Grasil
da. Jokimas. Rokas. Steponas, Ša
rvine 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Hcights, IL 60004 

VIENI KITAIS PASITIKĖDAMI 
„Vieni kitais pasitikėdami 

kuriame ateiti", „Lietuvos ka
talikai ant XXI amžiaus 
slenksčio", „Sužadėtuvės", *K 
Ateitininkų gyvenimo" — tai 
keturių straipsnių pavadini
mai užrašyti šį pavasari pirmo 
Lietuvoje išleisto „Ateities" 
žurnalo viršelyje. 

Atvėrę žurnalą, trečiame 
puslapyje, skaitome: „Leidėjų 
žodis". „Ar galima įsivaizduoti 
ateitininkiją be 'Ateities"? 
1997 metų pavasarį Lemonte 
išėjo vėliausias 'Ateities' nu
meris. Jo redaktorius dr. R. 
Kriaučiūnas, palyginęs jį su 
Feniksu ar miegančiąja gra
žuole, suabejojo, ar gražuolė 
'Ateitis' atsikels ir grįš į gyve
nimą, ar vieną akį pramerkusi 
apsivers ant kito šono. Iki šiol 
ši abejonė vis dar degino mūsų 
širdis ir mintis. 

1997 metų vasarą Ateiti
ninkų federacijos centras iš 
Čikagos persikėlė į Lietuvą. 
Nuoseklu manyti, kad istorinė 
situacija tuti pakeisti ir 'Atei
ties' likimą. Taip ir yra: po il
gos pertraukos savo rankose 
laikote jau Lietuvoje išleistą 
pirmąjį 1999 metų 'Ateities' 
numerį. 

Tikimės, kad pradžioje kas 2 
mėnesius pasirodysianti 'Atei
tis' taps forumu, kuriame ga
lėsime skleisti informaciją ir 
idėjas, ir kuri savo ruožtu ža
dins ateitininkiją kaip sąjūdį 
ir kaip organizaciją. Taip pat 
turime viltį, kad šis leidinys 
taps dar vienu tiltu, sujung
siančiu po visą Lietuvą ir pa
saulį išsibarsčiusius ateiti
ninkus. 

Tačiau galiausiai 'Ateities' 
ateitis priklausys nuo mūsų 
visų paramos ar ryžto daly
vauti skaitant ir rašant, atsi
liepiant ir patariant, paginant 
ir pabarant. Laukiame su vil
timi! Garbė Kristui!!" Pasi
rašyta — Ateitininkų federaci
jos valdyba. 

Tame pačiame trečiajame 
puslapyje yra sveikinami ju
biliatai aštuoniasdešimtme
čiai — Vincas Natkevičius, bu
vęs Ateitininkų federacijos 
generalinis sekretorius ir pre-
letas Antaną Bunga bei arki
vyskupas metropolitas ir Atei
tininkų federacijos dvasios 
vadas Sigitas Tamkevičius. 

Devyni skyriai sudaro žur
nalo turinį: „Idealas ir laikas", 
„Forumas", „Šeimyniškumas", 
„Veiklos gairės". Aktualijos", 
„Iš ateitininkų gyvenimo", 
„Kronika", „Organizacijoje" ir 
Jm memoriam". 

Vyganto Malinausko pu
santrų metų apžvalga ir Tomo 
Sodeikos rašytas straipsnis 
apie Lietuvos katalikus, žen
giančius į XXI amžių,užpildo 
pirmąjį skyrių. „Forumas" pa
kartoja Romualdo Kriaučiūno 
straipsnį spausdintą „Iš ateiti
ninkų gyvenimo" „Drauge", 
1998 metų liepos 4 dieną — 
„Nepavarkime vieni kitus tvir
tindami". 

Sužieduotuvių papročiai ir 
jų prasmė, Gražinos Kadzytės 
straipsnis „Žėrėkite meile tik
ra" užpildo trečiąjį skyrių — 
„Šeimyniškumas". Vyganto 
Malinausko ir Vido Abraičio 
pranešimai užpildo sekančius 
tris puslapius skyriuje „Veik
los gairės". „Ateitininkų fede
racijos darbo kryptys stipri
nant veiklą vietovėse", spau
dai paruoštas V. Malinausko 
pranešimas, skaitytas Lietu
vos jaunimo organizacijų tary
bos asamblėjoje 1998 metų 

gruodžio 21 dieną. „Vietovių 
valdybų organizavimo princi
pai" — pranešimas, skaitytas 
V_Abraičio, Ateitininkų savait
galyje Berčiūnuose 1998 metų 
lapkričio 28 dieną. 

Žurnalo penktame skyriuje, 
„Aktualijose", aprašyta „Atei
tininkų rūmų atgavimo eiga" 
ir išspausdinta Lietuvos 
moksleivių ateitininkų 1998 
metų gruodžio 31-mos dienos 
rezoliucija „Del neigiamos ži-
niasklaidos įtakos jaunimui". 

Šeštame žurnalo skyriuje — 
„Iš ateitininkų gyvenimo", iš
spausdinti trys straipsniai — 
Irenos Petraitienės „Esame 
pašaukti... pažinti" („Kauno 
diena", 1998 m. lapkričio 24 
d.) aprašymas moksleivių atei
tininkų rudens akademijos; 
Aldonos Kamantienės „Ateiti
ninkai tolimame Lietuvos 
kampelyje" („Draugas", 1998 
m. spalio 31 d.), rašinys apie 
Obelių kuopos globėją Dijaną 
Kančienę; Juozo Skomskio 
„Savaitgalis prasideda gėrio 
pamokomis" („Kauno diena", 
1998 metų gruodžio 7 d.) 
straipsnis, kuriame rašoma 
apie Liutauro Serapino moks
leiviams rudens akademijos 
metu suorganizuotus apsilan
kymus į paminklinės „sostinės 
istorijos, architektūros vietas, 
muziejus... 

Septyni veiklos reportažai 
užpildo kitus žurnalo keturius 
puslapius. Skyriuje „Kronika": 
Iš „'Ateities' informacija", ži
nios — „Studentų ateitininkų 
sąjungos suvažiavimas", „Ju
biliejinė moksleivių ateitinin
kų žiemos akademija", ir 
„Ateitininkų savaitgalis Ber
čiūnuose". Kiti, tai B. Krokio 
„Ateitininkų šeimos šventė 
Filadelfijoje" („Draugas", 1998 
m. lapkričio 7 d.), Nijolės But
kuvienės „Kuopų globėjų se
minaras" („Draugas", 1998 m. 
spalio 17 d.), Rėdos Sopra-
naitės „Studentai susitinka su 
sendraugiais" („Draugas", 
1998 m. lapkričio 21 d.), Aldo
nos Kamantienės „Ateitininkų 
savaitgalis Lemonte" („Drau
gas" 1998 m. lapkričio 28 d.). 

Priešpaskutinis skyrius — 
„Organizacijoje", skaitytojui 
pateikia Ateitininkų federaci
jos finansų komiteto ir Ateiti
ninkų federacijos valdybos 
laišką nario mokesčio reika
lais, santraukas trijų AF val
dybos ir tarybos posėdžių, ir 
aprašymą SAS CV-bos pirmi
ninko Dariaus Mickevičiaus 
pranešimo Berčiūnuose — 
„Vietovių valdybų organizavi
mo teisiniai aspektai". 

Žurnalo jautriausioji dalis 
— Jn memoriam". Išspaus
dinta federacijos pirmininko 
Vyganto Malinausko žodžiai, 
atsisveikinant su 1998 metais 
mirusiais mūsų ateitininkiš-
kos šeimos galiūnais: Vytautu 
Vygantu, Albina Prunskiene 
ir Bernardu Žukausku. 

Galiniame viršelyje išspaus
dinta JAS, MAS ir SAS veik
los programa 1999-tiems me
tams. 

Dvidešimt aštuonių pusla
pių „Ateitis" — 1999/1, išleisto 
1,000 egzempliorių tiražu, re
daguota Gedimino Karoblio, 
maketuota Lietuvos katecheti
kos centro leidykloje. Žurnalo 
stilistė ir korektorė Violeta 
Micevičiūtė; viršelio dailinin
kė Alina Kvedarauskienė. 

Redakcijos adresas: Laisvės 
ai. 13, 3000 Kaunas, Lietuva. 
Telefonas ir faksas 32 40 25 

Lemonto Kun. A. Lapai ano kuopos moksleiviai duoda įžodį ateitininkų Seimo* šventėje š.m. butelio 6 d. Jtodį 
praveda pral Ignas Urbonas. Is k.: Živilė Bielakute, Rima Kupryte, Darius Radvila, Auryte Sušinakaitė, Karo
lis Utgiria ir Audra Valiulytė. 

RENGINYS GARGŽDUOSE 
Vėlų vakarą grupelei Gargž

dų ateitininkų grįžtant iš 
Skuodo, kur vyko renginys 
„Viena diena iki gavėnios", 
kilo mintis surengti ateitinin
kų susitikimą mūsų mieste
lyje. Jau tuomet manėme, kad 
tinkamiausia būtų įsikurti 
Gargždų 1-ojoje vidurinėje mo
kykloje, nes čia mokosi dau
giausia ateitininkų, čia jie la
biausiai palaikomi direkto
riaus. 

Aptarėme, ką veiksime, kaip 
užimsime draugus. Vieningai 
nusprendėme, kad turėtų būti 
paskaita, šv. Mišios, vakare 
svečių pristatymai bei šokiai 
— viena būtiniausių progra
mos dalių. Dauguma ateitinin-
kiškų renginių vakarų baigia
mi liaudies šokiais, trepsint 
„Kepė močia blynus", polką su 
ragučiais ar „Malūnėlį". 

Kvietimai su numatoma die
notvarke buvo išsiuntinėti aš
tuonių parapijų kuopoms. 
Laukėme svečių ne tik iš Že
maitijos: Klaipėdos, Telšių, 
Mažeikių, Palangos, Papilės, 
Viekšnių, Skuodo, Akmenės, 
bet ir iš toliau: Nemakščių ir 
Kauno (MAS-gos centro valdy
bos). 

Deja, mūsų numatyta data 
(birželio 19-20 dienos) nebuvo 
labai gera, nes būtent devy
nioliktąją daugelyje Lietuvos 
mokyklų vyko abiturientų iš
leistuvės. Mes taip pat savo 
renginio vietą turėjome per
kelti į pradinių klasių patal
pas, esančias darželyje greta 
mokyklos. Kitiems atvykti su
trukdė kaime prasidėję vasa
ros darbai. 

Visą paskutinę savaitę, va
žiuodami į Telšius vardo die
noje sveikinti žemaičių vysku
po Antano Vaičiaus, į Saugų 
vaikų namus, Klaipėdos rajo
no jaunimo organizacijų susi
tikimą Judrėnuose, aptarinė
jome planuojamą renginį. 

Bet kuris renginys neįvyks
ta be pinigų. Rinkome simbo
linį (5 Lt) registracijos mo
kestį, tačiau pilnas maitini
mas ir nakvynė kainavo kur 
kas daugiau. 

Esame dėkingi mokytojai 
Kazimierai Sipienei, kuriai 
padedant, buvo kreiptasi į 
PHARE Pilietinės visuome
ninės plėtros programą. Euro
pos Komisijos PHARE pilie
tinės visuomeninės plėtros 
programa remia Gargždų atei
tininkų kuopos veiklos pro
jektą .Jaunimas ir karitaty-
vinė veikla". Šio projekto vyk
dymui skyrė 43.4 procentus 
planuotų projekto išlaidų. Ti
kimės ir vietinių rėmėjų pa
galbos. 

Projekte numatome, pasi
naudodami turimais ryšiais, 
bendrauti su jaunimo organi
zacijomis: skautais, pavasari
ninkais, ateitininkais, vei
kiančiais ne tik mūsų, bet ir 
kaimyniniuose rajonuose. Jo 
vykdymas padės išspręsti jau
nimo užimtumo problemą, 
įprasmins laisvalaikį, ugdys 

(skambinant iš JAV Kauno 
miesto kodas „7"). Elektroni
nio pašto adresas: 

redakcija@lcn.lt 
L.Š. 

saviraišką, pilietinės visuo
menės plėtrą, jaunimo visuo
meninių organizacijų veiklą. 

Šeštadieni, nuo pat anksty
vo ryto, laukėme svečių, kurie 
pradėjo rinktis dar prieš regis
traciją. Atvyko arti šešiasde
šimt asmenų. Kaip malonu 
buvo susitikti senus draugus 
ir išvysti haujus veidus! 

Atvykę visiems lauktiems 
svečiam!,; vyko pasiruošimas 
šv. Mišioms, kuriame visi ak
tyviai dįu>yvavo. Tad per pa
čias MUfeąfe nekilo jokių prob
lemų. 

Sočiai pavalgius vyko ati
darymas, kurį pradėjome him-
nu ir malda. Atidarymo metu 
mums kalbėjo iš Vatikano į 
Lietuvą atvykęs buvęs ateiti* . 
ninka8 prelatas A. Jonušas, 
Palangos klebonas V. Petraus- . 
kas, mūsų klebonas J.. Pau
lauskas, Gargždų 1-osios mo
kyklos direktorius A. Jacikas, 
Ateitininkų sendraugių sąjun
gos sekretorė R. Sopranaitė ir 
Moksleivių Ateitininkų centro 
valdybos atstovė E. Pundziū-
te. Supažindinome dalyvius su 
renginio taisyklėmis, paaiški
nome kam reikalingi ženk
leliai, kuriuos išdalijome ir 
atidarymą baigėme giesme. 

Po atidarymo paskaitą apie 
tris pamatinius Dovydaičio 
klausimus skaitė švietimo kai
tos fondo.direktorius Tbleikis. 
Trys pamatiniai klausimai, iki 
šiol mums atrodė senoviški ir 
šiems laikams netinkantys, 
buvo nagrinėjami kitokiu po
žiūriu ir mes supratome, kad 
jie yra amžini ir amžinai iš
liekantys. Ši paskaita mums 
visiems labai patiko, įkvėpė 
naujų minčių diskusijoms sa
vo grupelėse ir kuopose. 
Mums nebuvo nuobodi, nes 
paskaitininkas su mumis 
kalbėjo kaip su savo dukra. 
Jis tai pabrėžė ir pačioje pra
džioje. 

Paskui su ateitininkų ir Lie
tuvos vėliavomis mes iškelia
vome į bažnyčią šv. Mišioms. 
Prieš Mišias stebėjome vieno 
mažo nario priėmimą į krikš
čionių bendruomenę — krikš
tą. Šv. Mišių skaitinius skaitė 
psalmes giedojo ir aukas nešė 
mūsų kuopos nariai. Po šv. 
Mišių vyko svečių sveikini
mas. Svečiai turėjo laisvo lai
ko pasivaikščioti po miestą ir 
Minijos slėnyje. Septintą va
landą visi susirinkome vaka
rienei. Po jos vyko pristaty
mai, kurių metu mūsų kuopa 
vaidino scenos va'izdelį „De
monų motina". Kiti taip pat 
turėjo savo programėles: vai
dino, dainavo, pasakojo anek
dotus. 

Vėliau vyko linksmavakaris, 
kurio pradžioje pastebėjome, 
jog mūsų svečiai nelabai no
riai dalyvauja, tačiau pajutę 
lietuviško šokio galią visi įsi
jungė į bendrą ratą ir vieningą 
dainą. Po liaudiškų šokių vyko 
diskoteka, kurios metu taip 
pat buvo smagu. Tačiau dau
giau nei pusė mūsų svečių 
išvyko namo. 

Rytą visi buvo puikiai nusi
teikę ir po pusryčių, apie vie
nuoliktą išėjome j bažnyčią 
kur dalyvavome šv. Mišiose. 

Po jų ėjome pasivaikščioti Mi
nijos slėnyje prie užtvankos ir 
paupių. Vėliau likusieji mūsų 
svečiai išvyko namo, o gargž-
dieciai ateitininkai dar ir da
bar gyvena tų dienų prisimini
mais. Ir ne vienam kilo min
tis, kad tokie susibūrimai ga
lėtų vykti kasmet. Ir visai ne
blogai būtų dažniau susitikti 
senus draugus ir susirasti 
naujų. 

Gargždų Šv. Arkangelo My
kolo kuopos ateitininkės 

Živilė Šeporaitytė ir Karo
lina Auzbikavičiūtė 
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IŠ AŠARŲ PAKALNĖS I DANGŲ 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Šv. Povilas laiške Korin-
tiečiams ražo: „Žodis apie kry
žių tiems, kurie eina į pražūtį, 
yra kvailystė, o mums, einan
tiems į išganymą, jis yra Die
vo galybė" (1 Kor. 1,18). Pas
kui jis rašo laiške Galatams: 
„Aš nieku nesigirsiu, nebent 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus kryžiumi, dėl kurio pa
saulis man yra nukryžiuotas 
ir aš — pasauliui* (Gal. 6,14). 
»2ydai reikalauja stebuklų, 
graikai ieško išminties, o mes 
skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, 
kuris žydams yra papiktini
mas, pagonims — kvailystė. 
Bet pašauktiesiems — tiek 
žydams, tiek graikams — mes 
skelbiame Kristų, kuris yra 
Dievo galybė ir Dievo iš
mintis" (1 Kor. 1,22-24). 

Kristus yra tas Žodis, kuris 
buvo pas Dievą. „Visa per Jį 
atsirado, ir be Jo neatsirado 
nieko, kas tik yra atsiradę 
(Jn. 1,3). Taigi per Jį yra su
kurtos visos erdvės ir visi pa
sauliai. Bet toji dieviškoji iš
mintis, atėjusi į savo sukurtąjį 
pasaulį, buvo nepriimta ir nu
kryžiuota kaip pati didžiausia 
nusikaltėlė. 

Per Įsikūnijimą Dievui 
nauja patirtis 

Kai skaitome Šv. Rašte 
Viešpaties Jėzaus gyvenimo 
aprašymą, gauname įspūdį, 
kad pirmųjų tėvų nuodėmė 
iššaukė Dievo Sūnų įsikūnyti, 

. „kentėti ir žiauria mirtimi nu
mirti. Didžiojo šeštadienio ve-
lyknaktį per šv.'Mišias gieda
ma: „Tikrai laiminga ta kaltė, 
kuri susilaukė tokio didžio At
pirkėjo!" Gauname įspūdi, kad 

rHbe~ Adomo nuodėmes, kurią 
visa žmonija paveldėjo, nebū
tų įsikūnijimo paslapties, nes 
nereikėtų tokio didžio Atpir
kėjo. 

Betgi šv. Mišių II Eucharis
tijos maldoje prieš konsekra
ciją kunigas apie Kristų sako: 
,,K»i savo noru turėjo būti 
kančiai išduotas..." Taigi cia 
išpažįstama, kad Kristus savo 
noru ir laisvai apsiėmė kentėti 
ir numirti už visą žmoniją. 
Kai visa tai apmąstai, kyla 
klausimas, kada gi Dievas nu
tarė įsikūnyti ir leisti savo 
Sūnui kentėti ir numirti — ar 
po Adomo nuodėmės, ar jau 
nuo amžių, kaip Dievas yra 
amžinas. 

Kaip Dievas yra amžinas, 
taip ir Jo nutarimai yra am
žini. Dievo planai vyksta Jo 
sukurtame pasaulyje pagal Jo 
nurodytus kelius. Kristaus 
nukryžiavimas, Jo kryžiaus 
galybė ir išmintis, kuo šv. Po* 
vilas giriasi Galatams ir Ko-
rintieciams, yra paties Dievo 
nustatytas kelias, kuriuo turi 
Jo įsikūnijęs Sūnus eiti mūs* 

pasaulyje. Kai Jėzus pradėjo 
aiškinti savo mokiniams turįs 
eiti į Jeruzalę ir daug išken
tėti nuo seniūnų, aukštųjų, 
kunigų ir Rašto aiškintojų 
būti nužudytas, Petras, pasi
vadinęs Jį į šąli, ėmė drausti: 
.Nieku gyvu, Viešpatie, tau 
neturi taip atsitikti!" O Jis at
sisukęs subarė Petrą: „Eik 
šalin, šėtone! Tu man papik
tinimas, nes mąstai ne Dievo, 
o žmonių mintimis!... Jei kas 
nori eiti paskui mane, teiš
sižada pats savęs, tepasiima 
savo kryžių ir teseka manimi" 
(Mt. 16,22-24). 

Dievas yra buities pilnatvė. 
Jam visoje amžinybėje nieko 
netrūksta. Dievas yra vienas, 
bet trijuose asmenyse. Todėl 
Jis yra socialinė Būtis, kuri 
begalinę laimę turi i i trijų As
menų — Tėvo, Sūnaus ir Šv. 
Dvasios. Ko Jam trūksta, tai 
ką mes, Jo kūriniai, turime ir 
patiriame. Jam trūksta paty
rimo, ką reiškia kentėti ir nu
mirti. Jis prikėlė iš numirusių 
Lozorių, Marijos Magdalietės 
ir Mortos brolį, bet patsai ne
turėjo patirties, ką reiškia nu
mirti. Prieš kančią Jis klausė 
Lozorių, kaip savo geriausią ir 
artimiausią draugą ką jis pa
tyrė savo mirtimi. Taigi Vieš
pats savo gyvenime patyrė 
šaltį ir karštį, alkį ir troškulį, 
kančią ir mirtį. Visu tuo yra 
apdovanoti žmonės. Atrodo, 
kad dangaus amžinybėje vi
siems reikia kančios ir mirties 
patyrimo. 

Viešpats Jėzus labai mylėjo 
savo Motiną Mariją. Savo 
žmogiška meile norėjo ją ap
saugoti nuo visų kančių, bet 
dievišku supratimu, amžiny
bės žvilgsniu Jis leido Jai be 
galo daug iškentėti. Niekas 
tiek nekentėjo ir nekentęs, 
kaip Jėzus, mirdamas ant 
kryžiaus ir Jo Motina po kry
žiumi, o Dievas savo am
žinybėje • nieko labiau nemy
lėjo ir nemylės kaip Viešpatį 
Jėzų ir Jo Motiną. Marija 
turėjo tą kryžiaus dievišką 
išmintį, kuri Ją palaikė ir sti
prino. Ji, Išminties Sostas, 
žinojo savo Sūnaus kančios ir 
mirties prasmę ir kokia yra 
Dievo valia. 

Marija pas Joną Apaštalą 

Po Kristaus mirties ir iš nu
mirusių prisikėlimo Ji mūsų 
žemelėje išgyveno dar 18 
metų. Prieš savo mirtį Vieš
pats Jėzus Ją pavedė apaštalo 
Jono globai. „Pamatęs sto
vinčius motiną ir mylimąjį 
mokinį, Jėzus tarė motinai: 
'Moterie, tai tavo sūnus!' Pa
skui tarė mokiniui: "Štai tavo 
motina!' Ir nuo tos valandos 
mokinys pasiėmė ją pas save". 

Vėliau iškilo klausimas, kur 

Marįja su Jonu gyveno, kur 
mirė ir iš kur buvo paimta į 
dangų. Atsirado nuomonė, kad 
Ji gyveno ir mirė Ephese, kur 
430 metais buvo Bažnyčios vi
suotiniame suvažiavime pa
skelbta, kad Marįja yra Dievo 
Motina. Nebuvo reikalo Jonui 
su Marįja persikelti į Ephesą. 
Ji buvo labai reikalinga Jeru
zalėje apaštalams, ypač Jokū
bui ir Petrui, besikuriant 
Kristaus Bažnyčiai. Ją lankė 
Jeruzalėje visi Kristaus moki
niai ir draugai. Mes galime 
suprasti, su kokia meile ir at
sidavimu apaštalai skelbė 
Kristaus mokslą, kai jų tarpe 
buvo Marija. Ji su Jonu daž
nai lankė vietas, kur Viešpats 
Jėzus kentėjo, kur krauju pra
kaitavo, kur po kryžium buvo 
parkritęs ir ypač Golgotos 
kalną, kur Kristus buvo pri
kaltas ir mirė ant kryžiaus. 
Šventuose krikščionybės pada
vimuose sakoma, kad Marija 
rado Kristaus kryžiaus duo
bėje išaugusį medelį su dide
liais raudonais kaip kraujas 
žiedais. Ji tą medelį parsinešė 
namo kaip Kristaus kančios ir 
mirties relikviją. Ji visą laiką 
gyveno Kristaus kančios ir 
mirties apmąstymuose. Marija 
su Jonu aptarė ir savo mirtį, 
kuri bus be kančių ir agonijos. 

Vieną dieną Marija pradėjo 
pasakoti, kad, jei žmonės my
lėtų Dievą ir vykdytų duotąjį 
meilps prisakymą, tai jie iš 
Dievo viską galėtų gauti. Ji 
prisipažino, kad jos siela yra 
perpildyta Dievo meile. Todėl 
Ji jau negalinti gyventi ilgiau 
šioje žemėje. Ji Jonui liepė-jos 
nelaidoti žydų papročiu. Ji 
visą gyvenimą vykdė tik Dievo 
valią* "Dabar jos valia ir troš
kimas yra nueiti į dangų pas 
savo Sūnų. Ji mirė dieviškoje 
ekstazėje. 

Dangun Paėmimo dogma 

Jos mirtį Bažnyčios Tėvai 
vadina „Dormitio" — Užmi
gimu. Mirusi Ji buvo skaisti ir 
graži, bet jau Jonui nieko ne
kalbėjo. Laukdamas apaštalų, 
Jonas .prinešė daug gėlių, bet, 
kai apaštalai atėjo, tai kūno 
jau nerado, rado tik gėles. 
Prieš mirtį Marija Jonui prisi
pažino, kad Jėzus Ją aplankė, 
kad aplink Ją yra daugybė an
gelų. Taigi į dangų Ji paimta 
visa graži ir garbinga Angelų 
Karalienė. 

Pirmaisiais amžiais krikš
čionys minėjo Marijos mirties 
dieną. Tai buvo Jos „Dormitio" 
šventė. Vėliau Rytų ir Vakarų 
krikščionys pradėjo švęsti Ma
rijos dangun paėmimą. Po
piežius Sergįjus 700 metais 
paskelbė Marijos Dangun 
Ėmimą privaloma švente. 
Krikščionys visą laiką šventė 
Marijos dangun paėmimą, bet 
tik mūsų amžiuje popiežius 
Pijus XII 1950 metais lap
kričio pirmą dieną Marijos 
paėmimą su siela ir kūnu į 
dangų paskelbė dogma. Šia 

Danutė Bindokienė 

Ar grįžtame į 
Viduramžius? 

Marijos į dangų paėmimas. 

dogma popiežius Pijus XII pa
tvirtino, jog visų krikščio
nybės amžių tradicija, kad 
Dievo Motina su kūnu ir siela 
paimta \ dangų, yra paties 
Dievo apreikšta tiesa. , 

Kai kurie teologai priima 
Marijos dangun paėmimo 
dogmą su pastaba, kad tai 
dogmai nėra Šv. Rašte 
išsamaus pagrindo. Pagal po
piežiaus Pijaus XII mintį, pa
kankamas pagrindas yra Šv. 
Rašte. Dįevo pasiuntinys an
gelas Gabrielius pasveikino 
Mergelę iš Nazareto: „Sveika 
Marija, Malonės Pilnoji! Vieš
pats su tavimi!" (Lk.1,28) Tai
gi malonės pilnumas apsi
reiškė Marijai paėmimu į dan
gų. Pagaliau ne teologija, bet 
Sv. Raštas aiškiai mums paro
do, kaip intymiai Marija yra 
surišta visame Jos Sūnaus 
gyvenime — Jo pagimdyme, 
auklėjime, kančioje ir mirtyje. 
Ji yra Coredemptrūc — dalyvė 
žmonių atpirkime. Ji, Dievo 
Motina, nusekė savo Sūnų ir į 
dangų. Viešpats Jėzus įžengė, 
o Ji buvo paimta į dangų. 

Apmąstant Kristaus ir Jo 
Motinos gyvenimą, gali atrasti 
mintį, kad ir danguje reikia 
kančios ir mirties pažinimo. 
Cia žemėje Viešpats Jėzus pa
liko savo kančios ir mirties pa
minklą — kryžių, apie kurio 
išmintį kalba šv. Povilas. Dan
guje dabar Dievo amžinybėje 
yra gyvas paminklas — Kris
tus su penkiomis žaizdomis. 

Murillo, 1618-1682 

Prieš du tūkstančius metų to 
nebuvo danguje. Dievas ne
turėjo Motinos, dabar' Šrč. 
Trejybėje yra Žmogus su pen
kiomis žaizdomis. Antrasis 
Trejybes Asmuo yra tikras 
Dievas ir tikras Žmogus. Koks 
dieviškas pa.-ikeitimas dan
guje! Viešpats Jėzus ir Jo Mo
tina liudija mums visiems, 
kad amžinybėje reikia kančios 
ir mirties patyrimo. 

Marijos Dangun Paėmimo 
šventė yra dangaus ir žemės 
didelio džiaugsmo švente. 
Šventųjų sielų danguje yra 
neapsakomai didelis skaičius. 
Jos laimingos, bet laukia savo 
kūnų prisikėlimo iš numiru
sių. Marija yra joms gyvas 
ženklas, kad ir jų kūnai kelsis 
iš numirusių ir bus paimti \ 
dangų. Ji į dangų paimta, nes 
Ji yra Dievo Motina. Ji Mer
gelė iš Nazareto yra ir mūsų 
rūpestingoji Motina. Ji dažnai 
čia žemėje apsilanko, o dan
guje Ji padeda savo Sūnui pa
ruošti buveines visiems, kurie 
myli Dievą ir Jam tarnauja. 
Šioje žemėje, kurią kažkas 
pavadino ašarų pakalne, kas
dien skubame į amžinybę, 
apie kurią tik tiek žinome, 
kad tenai laukia mūsų Dievo 
ir mūsų Motina, dangaus Ka
ralienė. Mūsų gyvenimo pa
skirtis yra taip pat nueiti į 
dangų. Bet mes. eidami pas 
Dievo ir mūsų Motiną, turime 
taip pat praeiti per ašarų pa
kalnę. 

Galima visaip spėlioti: gal
būt žmones, susirūpinę šio 
šimtmečio pabaiga ir visomis 
šiurpiomis, su ja susijusiomis. 
,,pranašystėmis", ieško paguo
dos praeityje, grįždami net į 
Viduramžių galvoseną7 Kaip 
kitaip butų galima paaiškinti 
isteriją, nubangavusią mūsų 
planeta vien del natūralaus, 
daug kartų Žemės būvyje pasi
kartojusio, įvykio, būtent vi
siško saules užtemimo? Juk 
jau seniai žinoma priežastis, 
kaip ir del ko tas atsitinka, o 
vis tik kaskart šis reiškinys 
susilaukia nemažo dėmesio ir 
sukelia dar daugiau nerimo. 

Tiek lietuviai, tiek ir kitos 
tautos, kurių šaknys siekia 
giliausią senovę, turėjo savo 
teorijas, dėl ko retkarčiais 
saulele-motinele paslepia sa
vo skaistų veidą nuo Žemės. 
Vienur buvo tikima, kad saulę 
taikosi praryti kažkoks bai
sūnas slibinas, todėl žmo
nėms buvo svarbu ateiti savo 
šviesos bei šilumos davėjai į 
pagalbą, garsiu triukšmu nu
baidyti pabaisą ir saulę 
išgelbėt:. Buvo taip pat tvir
tinama, kad tai dievų bausmė 
(vėliau jau Dievo) už žmonijos 
nuodėmes, todėl tik karštomis 
maldomis, aukomis ir atgaila 
buvo įmanoma nuvalyti nuo 
saules veido tamsiąją dėmę ir 
grąžįnti jos Šviesą Žemei. Lie
tuvių liaudis tikėjo ir į velnio 
pinkles, spendžiamas saulei, 
ir ( Dievo bausmę, bet taip pat 
saules užtemimas buvo aiški
namas kur kas romantiškiau: 
kai Menulis ir Saulė, kurie 
senajame tikėjime buvo ne tik 
dievaičiai, bet ir labai artimi 
(net vyras ir žmona, pagal 
mitologinę dainą „Mėnuo Sau
lužę vedė..."), norėdami pasi
bučiuoti, kad Žemė ar kas ki
tas nepamatytų, užsidengdavo 
tamsia uždanga. Galima saky
ti, kad mūsų liaudies aiškini
mas buvo „moksliškiausias", 
nes tikrasis saulės užtemimo 
kaltininkas yra mėnulis (arba 
jo šešėlis). 

Kaip toli žmonija (tuo pačiu 
ir lietuviai) pažengusi nuo 
anų senųjų tikėjimų, prietarų 
ir baimių laikų? Neatrodo, 
kad per toli... Šios savaitės 
trečiadienį (rugpjūčio 11 d.) 
kai kuriose mūsų planetos vie
tose buvo regimas visuotinis 
saulės užtemimas. Praslinkęs 
per Angliją, Prancūziją, Bel
giją. Liuksemburgą, Vokietiją, 
Austriją. Vengriją, Rumuniją, 
Turkiją, Iraną, Pakistaną, In
diją, susilaukė apie 2 milijar
dus žiūrovų. Sakoma, kad 
užtemimu vienodai domėjosi 
ir popiežius, ir skurdžiausias 
elgeta Indijos laužynuose; ir 
bemoksliai žmonės ir astrono
mai, mokslininkai, iš viso pa

saulio susirinkę į pačias stra-
tegiškiausias stebėjimo vietas. 
Šis įvykis suteikia saules dė
mių ir kitų reiškinių tyri
nėtojams puikią progą matyti 
tai, ko, jai skaisčiai šviečiant, 
neįmanoma įžiūrėti. 

Lietuvoje buvo matomas tik 
dalinis užtemimas, bet ir tai 
šukele nemažai šurmulio. Jau 
pi'rš kiek laiko net didžiau
sias krašto dienraštis pir
mame puslapyje „pranašavo", 
kad „pasaulio pabaiga bus 
rugpjūčio 11 d." Jeigu tai buvo 
paskelbta ir juokais, deja, at
sirado ir rimtai besirūpinan
čių. 

Šiuo metu Lietuvoje popu
liarūs ekstrasensai, horosko
pai, burtai ir ateities spėjimai 
(galbūt žmonės stengiasi tuo 
užpildyti ateistinio auklėjimo 
paliktą tuštumai, tai ir tikėti 
pasaulio pabaigos pranašyste 
atrodė {manoma. Tačiau buvo 
išsigandusių ir Prancūzijoje, 
kur pranašystės apie baisias 
nelaimes, tykančias žmonijos 
šio saulės užtemimo metu, 
buvo remiamos 16 šimtmečio 
prancūzų astrologo Nostrada-
mus raštais. Net skelbta, kad 
Rusijos erdvių stotis Mir 
rugpjūčio 11 d. nukris ir su
naikins visą Paryžių... 

Jeigu ne pasaulio pabaigos, 
tai bent didelių katastrofų 
laukta ir kitose valstybėse, 
nes džiaugsminga stebėtojų 
reakcija, kai mėnulio šešėlis 
pradėjo pagaliau slinkti nuo 
saulės skritulio, rodė visuotinį 
palengvėjimą. Kažkodėl žmo
nes buvo pamiršę, kad saules 
užtemimas nėra toks retas 
reiškinys — kasaaet įvairiose 
pasaulio vietose>.tas pasitaiko 
tarp dviejų ir septynių kartų. 
Užtemimai užeina ir praeina 
be ypatingų gamtos sukrėtimų 
ar pavojų planetai. (Žinoma. 
būna ir išimčių: pvz., 14 a. 
Bavarijos imperatorius Liud
vikas IV mirė is baimės vi
suotinio saulės užtemimo me
tu; pasitaiko ir nemažai apa
kimų, kai žmonės stengiasi 
žiūrėti į saulę be tinkamos 
akims apsaugos.,' Pirmasis 
saulės užtemimo paminėjimas 
randamas senovės Babiloni
joje (dabartiniame Irake; prieš 
40 šimtmečių. Paskutinis vi
suotinis užtemimas, matytas 
Amerikoje, buvo 1979 m., o ki
tas bus 2017 m. rugpjūčio 21 
d. 

Šis saules užtemimas, kaip 
ir 1999-2000 metų sąvarta, 
jau yra iššaukęs daug neigia
mų pranašysčių bei perspė
jimų, nors tai natūralūs visa
tos ir laiko slinkties reiškiniai. 
Kaip gerai, kad mūsų ateitis 
_yra Die*o, o ne ..netikrų pra
našų rankoje". 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

JUOZAS KONČIUS Nr.9 
(Tęsinys) 

Nepatenkinti vietiniai 
ir dėl jų triukšmingo elgesio. 
Juokaudamas Toni pastebėjo, 
kad užklydęs į Sį pakraštį, jis 
pasijaučia labai neturtingas. 

Tolyn istoriniais keliais 

Rieda autobusas per laukus, 
atsiplėšęs nuo Saulėtojo kran
to. Malagos nebesiekiame — 
neteks pamatyti. Tik dainą 
apie sį miestą ii garso juoste
lės girdėsime nesykį — Toni 
įjungia savo mėgstamą solistą 
Francisco. Žavingas daininin
ko balsas, jis anksčiau daina
vęs operoje. Daugelis dainų 
pažįstamos, esame nesykį gir
dėję jas ir Amerikoje. Pagau
nančiai skamba jo „Malage-

nia" — apie mergaite iš Mala
gos, kurios nematėme. Jaut
riai skamba su gitarų palyda 
„Granada" — mano išsapnuo
toji žemė; lygiai švelni jo ir 
„Valencia mia* — Ispanuos so
dai, jazminų kvapai ir dainos. 

Beklausant šių skambių dai
nų, mintis dingtelėjo, juk ir 
mes lietuviai turime daugelį 
gražių istorinių miestų, kurie 
verti kompozitoriaus dainos. 
Teko girdėti soliste Paltinienę 
dainuojant Čikagoje apie Klai
pėdos uostą ir jūrą. Gražu. 
Pradžia lyg ir yra. Reikėtų 
daugiau. Jei šios dainos taip 
žavingai skambėtų, kaip ispa
niškos, pamėgtų jas Lietuvoje 
net ir kosmopolitai. 

Kur bekeliautum, kiekviena 
vietovė čia garsi sava istorija, 

kultūriniais bei architektūri
niais paminklais išlikusiais iš 
romėnų laikų, o vėliau seku
siais maurų palikimais. O kai 
šie buvo iš Ispanijos išstumti, 
sekė krikščionybės žydėjimo 
amžius. Daug aukso ir brange
nybių buvo panaudota, puo
šiant katedras ir bažnyčias. 

Turtais ir brangenybėmis 
buvo išpuošta ir Cordobos ka
tedra, kuri perstatyta, panau
dojant nepaprasto dydžio mu
sulmonų šventnamio — meče
tės dalį. Likusioji šventnamio 
dalis liko nepakeista kaip is
torinis paminklas, primenan
tis maurų valdymo laikus. Šio 
šventnamio dydis yra stulbi
nantis: 860 kolonų, 19 išilgi
nių ir 33 skersinės navos. At
siskyrus nuo grupės, jame ne
sunkiai galima ir pasiklysti. 
Maurų viešpatavimo laikais 
Cordoboje buvo apie 1 mln. gy
ventojų, dabar yra likę tik per 
150,000. 

Apžiūrėję Cordobą, važiuoja

me tolyn Sevilijos link, kuri 
jau ne per toliausiai — apie 80 
km. Gamtovaizdis, išvažiavus 
iš Cordobos, daug nesikeičia: 
aplink supa aukštesni ar že
mesni kalnai, o lygumose au
ga alyvmedžiai, korkmedžiai 
ir kiti skurdokai atrodantys 
medžiai. Ispanijos keliai geri 
— pagrindiniai keturių linijų 
su perskyra, kurioje žydi pietų 
krašto įvairiaspalviai krūmai. 
Šioje Ispanijos dalyje būna 
karščiausia vasaros tempera
tūra. Mums lankantis, termo
metras rodė 43 laipsnių C. (ge
rokai per 100 laipsnių F). Pa
vėsyje karštis labai nevargina, 
oras sausas. 

Sevilijoje apsistojame sena
miestyje. Vadovas vėl perspėja 
moterims saugoti rankinukus, 
o vyrams pinigines. Čigonų čia 
daugiau nei kituose miestuo
se, įsikūrė jie, kaip ir daug 
kur, uolų landynėse, atkalnė
se, o uždarbiauti užsuka į 
miestą. Atrodo, kad nei vienas 

Mitologinio žvėries figūra Guel parke 

iš mūsų grupes su jais bedu juos ir apeiti, 
neturėjo. Pamatę juos mieste. Apžiūrime ypatingo grožio 
sukdavome į šoną. Gatves pil- vieną didžiausių gotiško sti-
nos žmomu — judru, galima liaus katedrų pasaulyje. Čia 

yra ir Kristupo Kolumbo ka
pas. Ar iš tikrųjų jis Cia palai
dotas, tikrų žinių nėra. 

(B.d.i 

. ; -
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K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer A v e . , Chicago , IL 60638 

T e l . 773-581-8500 
• Lie tuviška d u o n a ir raguoliai 
• Ves tuv in ia i ir įva irūs tortai 
• L ie tuv iškas maistas—"catered" 
• S i u n d - L - ^ m ū s ų p r o d u k t u s UPS 

Atidaryta 7 u.^_ -« savaitėje 

w 
B A K E P ^ M § ! 

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

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir užkandžiai 

m i e s t o centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUDI 
ANDRULIO š e i m a Michigan valstijoje 
nuo 1940 m senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais , s u „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos narius rasite 
maisto parduotuvėse, „deh" skyriuje. Galite ^ k H D R U L / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 * "*~ " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. 
4295 Millerton. Fountain, Ml 49410 

Kokybiškai a t l i ekame mažus ir 
d ide l ius n a m ų v i d a u s d a r b u s : 
dedame g i p s o s ieneles , dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui , tel. 630-243-9385 

NBROAD, INC. 

MAIN OFFICE 

5316 N. MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773^167-0700 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-2374747. 

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

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 NA«LWAUKEE 

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

I e š k o m i darbininkai va lymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

N U K R I T O V A S A R O S KAINOS 
IŠ N E W Y O R K O \ 

VILNIŲ 
FINNAIR LINU A 

'• 

Liepos 21 d. - rugpjūčio 31d. $556 
Rugsėjo 1 d. - 30 d. $484 
Spalio 1 d. - gruodžio 14 d. $406 
Sausio 6 d. - kovo 30 d. $406 

Plius mokesčiai. 

Kelionės trukmė nuo 1 savaitgalio iki 3 mėnesių. 
Bilietus nupirkti iki rugpjūčio 16 d. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

-

- -
-• 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTIS TOURS.COM 

M Ė L Y N Ė S ! M Ė L Y N Ė S ! 
Galite prisiuogaurj patys, arba pirkti 
jau pririnktų Važiuoti 1-94 iki Mi
chigan Exit 1 į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus į Mike's BluberrĮes. 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai šeimai pasidžiaugti 
gamtoje. T e l . 6 1 6 - 4 6 9 - 2 5 0 9 . 

Patirt| turinti diplomuota 
masažo specialistė daro 

masažą. 
Tel. 708-460-4044. 

Salonas Orlanu Park, IL. 

Kirst R a t e R e a l E s t a t e i e š k o 
ž m o g a u s nepi lnai darbo savai
tei , s u g e b a n č i o atlikti įvairius 
remonto darbus. Būt ina turėti 
s a v o automobi l į . S k a m b i n t i 

t e l . 7 7 3 - 7 6 7 - 2 4 0 0 . 

T a i s o m e g a r a ž ų d u r i s ir 
į d e d a m e naujas . (Taip pat 
\ p \ n i o k l e s . kabelius irt . t . ) . 

D irhame 7 dienas per savaitę. 
T e l . 6 3 0 - 3 2 7 - 3 9 4 3 . 

JUO, 
S T A S Y S SAKINIS 

Daž\toja-, iš" vidaus ir iš lauko, 
popienuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina. Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9107. — 

. t i n t i Į 
Tefa 

773-251-5SZ2 

BUY lt), 6ET 1 FREE. 
«»*•*» 

I 

I š v e ž a m e šiukšles , statybinių 
medžiagų atliekas, p e r v e i a m e 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus Tel. 630-964-5898. *ir? 

P a r d u o d u valymo 
verslą (service). 

Kreiptis: 630-665-7216 , 
Jolanta. 

Panevėžyje pardundamas 3 
kamb labai gerai (rengias naujo 

••Jplanavimo butas, arba 
neįrengtas J kamb butas per du 

aukaus Pasiteirauti tel 815-459-
4633, Birute 

AKUPUNKTŪRA 
Skausmo apvaldymas 

*irritable bowel*menstrual disor-
ders *asthma •constipation *me-

nopause *back pain *arthritis 
Dana Daydodge, R. N. , Drpl. Ac. 

Board Certified Acupuncturist 
3210 S. Habted S t , Chicago, IL. 
Tel. 312-563-1501 Palikite žinute 
Valandos susitarus: antrd 9 v.r.-2 

VtManuo 
I 1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAdrWriijOW SPRINGS, IUJUOIS T a 708.839.1000 

pokyliu wto - tinka mirionu progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai; 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 sveSų 
j f »i •. • ' - . — -

Bmmįįįtm . Ar mėgstate šokti ? 
V M - - Šokiai vyksta 

« Į y kiekvieną dieną; 
" ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

\-y.; - 'i 

100 iki ,135 svečių 

40 iki 60 svečių 

IUMĮGUGLUI 

125 iki 175 svečių 

t a t 
A l l O t i O O H 
60*rki 100 svečių 225 iki 550 svečių 

Auginu 2,5 metų dukrytę. 
Galėčiau prižiūrėti vaikus 

savo namuose, 4910 S. Kolin 
Ave., Cbioago, IL. 

TeL 773-767-1843, Solveiga. 

Ieškome patyrusiu; dalytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
Siaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847,808-9109 
angliškai arba rusiškai. mu 

Lietuviais esame mes gunę, 
Lietuviais turime ir būt. 

Tą garbę gavome ulgime, 
Jai ir neturim leist prarn 

(J. Sauerveinas) 

TĖVELIU DĖMESIUI! 

KVffiCIAME JŪSŲ ATŽALAS 
INDIVIDUALIAI MOKYTIS 

K A L B O S L I E T U V I Ų K A L B O S 
Mokymas organizuojamas Darien. IL, nuo rugsėjo 4 dienos. Dirbs kvalifikuoti 
specialistai. Mokymo trukmė ir laikas pagal jūsų pasirinkimą. 
StlAUGIiSIF.TI jei pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalba ar rašybą, taip pat 
mielai kviečiami. 
Registracija Tel.630-724-1673 šeštadieniai* 12 - 9 v.v. 
Fax. 630-724-1674 bet kuriuo metu. 

Vadovė 

S m v « i » i M i n j s S 
1 sutanarKuvsui IUETVVĄ. \ 

Nekilnojamojo turto agentai, brolis ir 
sesuo Kęstutis Kriščiūnas ir Aušra 
Kriščiūnaitė Padalino padės jums 
perkant namą ar butą, gaunant pas
kolą, išsinuomojant gyvenamas patal
pas (butą arba namą). Kreiptis: 

First Rate Rcal Estate, 
4545 W. 67 Street, 
Chicago, IL 60629. 
T d . 773-767-2400 

i 
i 
i 
i 

LITHUANIAN HOSPITALITY AT ITS BEST! 

Serving Vilnius from 16 cities in Europe with convenient 

eonneeting service from the US. Featuring Boeing 737 

aireraft To experience Lithuanian hospitality see your 

Travel Agent or call Lithuanian Airlines at: 

1-800 711-3958 

Lietuvos mvimffnifom *3 Uthumnkm A/rfAms 

v p p . ketvd 4 v p p -7 v.v 
JO*. 

„Martroy Electronics" (6259 S. 
Kedzie Ave.) reikalingi specia

listai, mokantys taisyti TV. VCR 
ir radijo aparatūrą. Td . 773-776 
7000 (9:30 vai. r. - 6 vai. vak) . 

— 

ftukvcidaoa 
For uniqu« Lithuanian 

Arts and erafts, 
please visit 

www.aaxidana. 
Parduodamas automobilis 

„Ford Escort" 1990 m. 
Skambinti vakarais iki 9 vai. 
Tel. 773-737-4046, Birutei. 

Reikalinga angliškai 
kalbanti moteris prižiūrėti 

vyr. amžiaus žmogų. 
Tel. 414^605-0537. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 V.T.-6 v.v.; 
seštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sektnd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 VV. 63 S t 

Tel. 773-776-8998 

B&D ENTERPRISES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "akine/, 
M , | M > „ | • amt • T I I I I M • I I I M I r i B l r n i i a l 

purenęs ir ascnr, rnunramM, 
*tuck pointing". namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazsrisni, 
tel. 630-243-6424. 

RIVFROAI F A U I O M O M V I 

naudota auto. Pigiai parduodame iisinio-
kėjnmri; remontuojame po ivanju. ama-
tome auto geometriją, uHakotnr dalis ge-
nauju kaina, keičiame agregatus. 

tel. 7SS-2S1-SSS*. 

S K E L B I M A I 
Įvairūs 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frat* Zapofts Ir Otf. Mgr. Auksė 

S. Karta kafca Ithjvisfcai 
FRANKZAPOUS 

32081« MMtfJmakaai 
Tai. (706) 424-8654 

(773) 681-8864 
C O / V S / K J > < / / o / v 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
karamikos plyteles; •skfngs'', 

•sorfiu", 'oacks', 'guttocs*. plokšti 
ir 'shingto* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Baoetfs, tai 690-241-1912.. 

įhsjSjSJSjŠSJPJSjSjBJ 
apiildomaa 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „sceurity" 

TeL 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Einpluyiucttf Ageacy 
TeL773-736-7»0 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W68th Street 
Tai.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneiramomis kainorais. 
Draufmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

CONSTKUCTIONCo. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „phanbing" bei 

kiti namų remonto darbai 
, JJceassd , tasured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

G. L. QuaUry Body Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote j avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išstosime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 

SKRYDŽIAMS l VILNIŲ 
1999 M RUGSĖJO 5 • SPALIO 31 

IŠ: 

CHICAGO 
NEWYORK 
SEATTLE 
ORLANDO 

$578 
$554 
$848 
$635 

Bilietai turi būti išpirkti iki rugpjūčio 31 d. Prie visų 
kainų reikia pridėti mokesčius. Taip pat turime specialias 

kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
********* 

Specialios kainos B VILNIAUS 
i: 

CHICAGO 
NEVVARK 
SEATTLE 

$575 
$575 
$725 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. Dėl bilietų 
užsakymo ir kitos informacijos prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Amer ican Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americaiitravel8ervice.com 

Nekilnojamo turto 
GREIT P A R D U O D A 

RE/MAX 
REALT0RS 

0«C (773) S86-5959 
home (708) 425-7160 
pager (7^8)886-4919 

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

Realmart a -fcc 
Real ty G r o u p Inc. 

6 6 0 2 S . Pulask i Rd. 
C h i c a g o , I L 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker A s s o c i a t e 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
B u . 773.585-6180 Pager 312-308-0307 
Fa* 773-585-3997 

Gnlutt 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oafc Lawn. Mnois 60453 
Duslnssa (708) 423-9111 
Vcfc* * M (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paoer (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavimą 
mieste ir priemiesčiuose 

r 1 ^ ^ KMIECIK REALTORS 
V ^ I B Į ^ K * ! 7922 S.Puteski Rd. 
i. . - * T 4 f c l . 4365 S Archer Ava 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

(~- ikajc* iiaonje k laorii 
pokm • pvdnadant nuouvybn. knipkitės 

COLOUICU. 
B&NKCR ^ 

VSOEKTN. meva 

AUDRA 
KUBILIUS 

!508Sherman Ave. 
Evansion. IL6020! 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voice maii 
(847) 465-4397 
E-mail 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubt!iusv*aol.com 

Home Heal th C a r e Intl. 
A g e n c y 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinu Phil, 
tel. 414 -763-2615 . 

V A I Z D A J U O S Č I Ų 
P E R R A Š Y M A I 
•~,p~ r'"i A'TT T A : • 

P : G I A : ; S I A I • 

PAx,<»irrsc 
SCCAM<^>MESKCAJf 

K i « i \ o I l « l 

/ / } jy, \ >? J I 

Perkste a u t o m o b i l i ? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik arvykot į JAV? 

Ne p r o b l e m a ! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesč io! 
Galėsite sėst už vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 

For f ree information call: 

1 - 7 7 3 - 2 8 2 - 9 5 0 0 
GTS concentmtmg m immigratiori to Canada 

www r«dousa com 

« • 

http://www.andrulischeese.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTIS
http://TOURS.COM
file:///p/niokles
http://www.aaxidana
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americaiitravel8ervice.com


„Aukuras", 1950 m. statęs K. Inčiūros veikalą „Kudirka". I eil. i* kairės: Vytautas Kvedaras, Antanas 
Šaltiunas, Juozas Žilius; II eil.: Apolonija Raceviciene, re±. Elena Dauguvietyte-Kudabiene. Katenna 
Meškauskienė, Saulė Staniulytė; III eil.: Edvardas Mickunas, Česlovas Mickunas, Albinas Stasevičius, Aldona 
Sutkaitytė, Vladas Panavas, Laima Baltrukaitytė. Antanas Mingela. 

POKALBIS APDE HAMILTONO TEATRĄ 
„AUKURĄ" 

Hamiltono Lietuvių dramos 
teatras „Aukuras" šių metų 
rudenį švenčia savo 50 metų 
gyvavimo sukaktį. Teatras 
rugsėjo 12 d. atvyksta į Pasau
lio lietuvių centrą Lemonte. 
Norėjome truputį daugiau su
žinoti apie teatrą, jo ilgametę 
veiklą, jo džiaugsmus ir rū
pesčius. Kalbamės su šio tea
tro steigėja, režisiere, aktore 
Elena Dauguvietyte-Kudabie-
ne. 

Kada ir kodėl kilo mintis 
steigti Hamiltone teatrą? 
Kokiais metais „Aukuras" 

j buvo įkurtas ir kokia buvo 
jo darbo pradžia? 

— 1949 metais atvykau su 
vyru Edvardu į Hamiltoną. 
Vyras netrukus prisijungė 
prie sporto klubo „Kovas", o aš 
pradėjau kalbinti aktorius, su
siburti į dramos mėgėjų gru
pę. Mano džiaugsmui, užsi
rašė 20 asmenų, ir „Aukuras" 
pradėjo žengti pirmuosius 
žingsnius. Padėjo „Kovo" pir
mininkas Kazys Baronas. 

— Kas buvo jo pirmieji 
vadovai, režisieriai, akto
riai, rėmėjai: 

— Įsirašusiųjų tarpe buvo 
patyrusių aktorių, kurie jau 
vaidino Lietuvoje ir Vokieti
joje. Mano dešinioji ranka bu
vo Antanas Šaltiunas, kuris 
visa širdimi padėjo ir rūpinosi. 
Taip pat Albinas Stasevičius 
buvo stiprus mėgėjas aktorius, 
Apolonija Kacevičienė, Saulė 
Staniulytė, Katarina Meš
kauskienė, broliai Edvardas ir 
Česlovas Mickūnai, Vytautas 
Kvedaras ir kiti. Režisuoti te
ko man, nors buvau tik Kauno 
jaunimo teatro aktorė, reži
suoti patirties neturėjau. 

„Aukuro" globėjas, rėmėjas 
ir skatintojas buvo Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
dr Juozas Tadarauskas. Ne
trūko ir kitų teatro mylėtojų, 
organizacijų vadovų, kurie 
mus ragino dirbti, sveikino ir 
mums padėjo. 

— Kas nuspręsdavo kokį 
veikalą statyti ir kaip su-
rasdavote tinkamus akto
rius? 

— Išspręsti nebuvo sunku, 
nes tuo laiku neturėjome dide
lio pasirinkimo. Buvau atsi
vežusi kelis veikalus, tuos ir 
pasiūliau. Per visą „Aukuro" 
veiklą veikalai buvo parinkti 
mano nuožiūra. Vaidino akto
riai su noru, stebėjau jų gabu
mus, darbštumą. Taip tęsėsi 
repetirijos per visus penkias
dešimt metų, nors aktoriai 
keitėsi — vieni išėjo, kiti 
atėjo. 

— Kokius veikalus scenai 
esate paruošė ir suvaidinę? 

— Visų veikalų nesuminė
siu, jų buvo per penkiasde
šimt. Kai kuriuos po dešimties 
metų atnaujinome. (2000 me
tais išleisime knygą apie „Au
kuro" aktorius, veikalus ir ke
liones). Daugiausia buvo sta
tomi lietuvių autorių veikalai, 
nors nemažai pastatėme ir 
verstinių, Štai keli pavadini
mai: Justino Marcinkevičiaus 
„Mindaugas", Jurgio Jankaus 
„Peilio ašmenimis'' (abu statė
me anglų kalboje). V. Krėvės 
„Mindaugo mirtis", J. Gri
niaus „Gulbės giesmė", Putino 
„Valdovo sūnus", Vytauto 
Alanto „Šiapus uždangos", A. 
Rūko „Bubulis ir Dundulis", J. 
Jankaus „Audronė", žemaitės 
"Petras Kurmelis", K. Binkio 
„Atžalynas", Inčiūros „Eglė 
žalčių karalienė", Žemaitės 
„Trys mylimos", B. Sruogos 
„Pavasario giesmė, Birutės 
Pūkelevičiūtes „Antroji Salo
mėja painiavose", verstiniai: 
J: B.Priestley „Inspektorius 
atvyksta", „Pavojingas posū
kis", Molier „Šykštuolis", „Ap
gautas vyras" ir kt. 

— Ar savo veiklą ribojote 
tik savo vietovės aplinkoje, 
ar ir aplankėte kitas lietu
viškas gyvenvietes? 

— Galime pasigirti, kad 
„Aukuras" daug apkeliavo, 
tris kartus aplankėme Lie
tuvą, su kiekvienu veikalu ap
lankėme didesnius miestus 
Kanadoje ir Amerikoje. 

— Anksčiau Čikagoje ir 
kitur vykdavo teatro fes
tivaliai, ar jus juose daly
vaudavote? 

— Dalyvavome kiekviename 
dramos festivalyje Čikagoje, o 
IV dramos festivalį man teko 
suruošti Toronte, Kanadoje. 
Tuo metu buvau Kanados 
Krašto tarybos paskirta eiti 
kultūros vedėjos pareigas. 
„Aukuras" dalyvavo su Balio 
Sruogos „Pavasario giesmė". 

— Šiais metais „Aukuras" 
švenčia 80 metu gyvavimo 
sukaktį, kaip žadate tai 
pažymėti". 

— Švęsime ištisus metus. 
1949 m. „Aukuras" įsikūrė , ta 
proga ruošiame š.m. rugpjūčio 
20 d. Stasio Lauciaus „Ponios 
Žydrienės bendrabutis", 4 
veiksmų satyrą. 1950 m. „Au
kuras" pasirodė scenoje su Ka
zio Inčiūros „V. Kudirkos 
prologu". Pirmas vaidinimas 
buvo pastatytas M. Enekeno 
ir B. Kolijo 3-jų veiksmų ko
medija „Pirmas skambutis". 
Šis veikalas bus pakartotas 
2000 metais kovo 26 d. Jubi
liejaus proga bus pagerbti ak
toriai, sveikinimai ir t.t. 

— Spėtume, kad Jū«u, 

kaip nuolatinės „Aukuro" 
režisierės-aktorės kelias, 
per 50 metų gal ir nebuvo 
rožėmis klotas. Ar pasi
taikė didesniu sunkumu? 

— Daug laiko prabėgo, visko 
prisiminti negaliu. Tiesa, buvo 
daug rožių, bet buvo ir dilgė
lių. Buvo laikotarpis, kada aš 
ir mano aktoriai augino šei
mas ir nukentėjo scena. Prar 
bėgus metams, džiugu, kad ir 
vaikai įsijungė į „Aukuro" ei
les. Su naujom jaunom jėgom 
prasidėjo nauji darbai. Dažnai 
teatrui trūkdavo lėšų, vien tik 
iš bilietų, buvo sunku išsi
laikyti. Dabar mus remia įvai
rūs fondai, bankai ir pavieniai 
rėmėjai. 

Veikalo paruošimas pareika
lauja ne vien pinigų, bet ir 
daug laiko, o jo visiems taip 
truko. Tėvų darbas, jaunimui 
mokslas neleido visomis jėgo
mis atsiduoti scenos darbui, 
įsijungėme į Daugiakultūrinę 
Kanados dramos sąjungą, kuri 
ruošė festivalius. Kanados 
valdžia šį darbą rėmė. Aš 
turėjau laimės, kaip ir kiti ak
toriai, vaidinti Kanados fil
muose ir televizijos rekla
mose. Dėl nuolatines veiklos, 
žinoma, nukentėjo ir mano 
šeima. Mano vyrui reikėjo 
daug kantrybės ir supratimo, 

tačiau nepaisant visų vargų, 
sulaukėme šiemet savo 50 me
tų vedybinio jubiliejaus. Mūsų 
dvi dukros ir sūnus dovanojo 
mūsų džiaugsmui devynis 
anūkus. 

— Kokie įdomesni pri
siminimai pasiliko i i tea
tro praeities? 

— Prisiminimų yra be galo 
daug. Kiekviena premjera 
man buvo šventė, kuri paliko 
b r a n g i u s p r i s imin imus . Mano 
asmeniški gražiausi, jautriau
si prisiminimai — sugrįžus 
1988 metais į Lietuvą. Su bu
vusia kolege — aktore Koste 
Kučinskaite nuvykome į Kau
no buvusį jaunimo teatrą. Bu
vo karšta vasara. Teatras 
atostogavo. Mudvi įsibrovėme 
į sceną ir abi apsikabinusios 
pradėjome verkti, jog šioje sce
noje buvo mūsų pirmieji žings
niai. Atrodė girdime seniai 
dainuotas dainas, kartojame 
pirmųjų rolių žodžius. Vėliau, 
1992 m. lapkričio 5 d., Vil
niaus Akademiniame teatre 
vaidmom Čiurlionienės Ky
mantaitės „Pinigėliai". Tą die
ną man sukako 70 metų. Ir 
mano dideliam džiaugsmui, po 
spektaklio, gėlių, kalbų, svei
kinimų artistai ir visi žiūrovai 
sugiedojo „Ilgiausių metų". 

Kaune po „Pinigėlių" spek
taklio nuvykome aplankyti So
fijos Čiurlionienės-Kymantai
tės dukrą Zubovienę. Zubovų 
nuoširdus priėmimas jaukia
me kambarėlyje, tarp rašyto
jos knygų ir fotografijų išgir
dome garso juostoje pačios au
torės įkalbėtas eiles. 

Pasirašėme į svečių knygą 
ir padėkojom tauriems šeimi-
ninkams.įpei jų dukrai už su
teiktą mums neeilinę progą 
aplankyti šios didžios autorės 
kultūros židinį. Šis apsilanky
mas liks nepamirštama šven
tė. 

— Kokie tolimesni teatro 
planai? '' 

— Priklausys nuo senatvės 
ir sveikatas. Mano meilė teat
rui neblėsta.. Dėkoju Dievui, 
kad sulaukiau „Aukuro" auk
sinio jubiliejaus. Apgailestau
ju, kad daug gabių aktorių 
išėjo į arhžinybę, kiti nutolo, 
bet kol bjįs norinčių ir. mano 
pagalbos -reikalingų, niekuo
met neatsisakysiu padėti. 
Teks pasitenkinti mažesniu 
sąstatu, literatūros vakarais, 
koncertais. 

— Kaip, seniai bendrau
jate su Šiaulių Dramos 
valstybiniu teatru? 

— 1990 metais, kai pirmą 

kartą „Aukuras" nuvyko į Lie
tuvą su A. Rūko „Bubulis ir 
Dundulis", mus globojo ir su
organizavo mūsų gastroles 
didžiuose Lietuvos miestuose 
tuometinis teatro direktorius 
Vytautas Juškus. Vėliau daly
vavome R. Steponavičiūtės su
režisuotame veikale Sofijos 
Čiurlionienės „Pinigėliai", su 
Šiaulių dramos aktoriais „Pi
nigėlius" vaidinome ir Kana
doje. 1997 metais sugrįžome į 
Lietuvą su Vytauto Alanto ko
medija „šiapus uždangos". 

Šiaulių teatras lankėsi Ka
nadoje ir Amerikoje jau tris 
kartus. Atvežė Tumo Vaižgan
to „Dėdės ir dėdienės", „Pra
giedruliai", .Pinigėliai" ir ki
tus veikalus. Mūsų jubiliejaus 
proga atvyksta keturi Šiaulių 
dramos aktoriai, kurie suvai
dins kartu su „Aukuru" jubi
liejinį spektaklį. 

— Rugsėjo 12 d. „Auku
ras" atvyksta \ Pasaulio lie
tuvių centrą Lemonte. Ko
kį veikalą mums atvežate? 

— Stasio Lauciaus veikalas 
seniai parašytas, premijuotas, 
bet niekur nestatytas, seniai 
atkreipė mano dėmesį, bet 
trūkumas vyrų aktorių mane 
stabdė nuo pastatymo. Dabar, 
dalyvaujant Šiaulių dramos 
aktoriams, baimė dingo. 

Atvežame S. Lauciaus „Po
nios Žydrienės bendrabutis". 4 
veiksmų veikalas, vaizduojan
tis naujų ateivių — dypukų 
gyvenimą Amerikoje. įvairūs 
charakteriai, skirtingi troški
mai, norai. 

Dėka tokių pat energingų 
organizatorių ir veikėjų, kaip 
B. Nainienė, aplankysime 
New Yorką, Bostoną, Cape 
Cod, Putnamą, Montrealį, To
rontą ir kt. 

Kalbėjosi Bronė Nainienė 

VASARIŠKI KAUNO 
PRANCIŠKONU DARBAI 
Birželio 3 d. paskutinįsyk šį 

studijų sezoną į brolių pran
ciškonų Kauno šv. Jurgio kon
vento koplyčią bendrai Mišių 
aukai susirinko gausus būrys 
tikinčiųjų. Kadangi dauguma 
brolių yra Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai, studi
joms pasibaigus vasarai jie 
išsiskirsto dirbti po stovyklas; 
daug išvyksta į Kretingą. Mi
šiose dalyvavo žmonės, kurie 
ištisus metus rinkdavosi į bro
lių pranciškonų aukotojams 
šv. Mišias ar buvo kitaip su 
broliais susiję. 
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lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No ooe makes round-

trip travel to Lithuania 

easter and more comentent 

than SAS. Frorn Chicago. we 

offer daily service to Vilnius w*th 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m. 

departure grves you a refaxed mom-

mg amval for business or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vrhethcr 

you fly Business Ot&s 

or Eoonomy CSss, you a n be 

sure our service wH) be wortd-d«ss. 

and wm alto* you to arive rested and 

refreshed - aft for a reasonabte fare. 

Find out what a wortd of dlffernne 

SAS can mate for you r next trlp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and speciai offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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A. t A. 
DOMININKAS EITMONAS 

Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 
98 metų. 

Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Irtoginos kaime. 
Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Joana Vizgirdienė, anūkai: Vida, 
Arvydas ir Daiva; Lietuvoje seserys: Zosė Vaičiulienė ir 
Ona Žebrauskienė su šeimomis. 

Velionis buvo vyras a. a. Ernos Eitmonienės. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko 

skyriui. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 15 d. nuo 3 

iki 9 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave. 

Laidotuvės pirmadienį, rugpjūčio 16 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto a. a. Domininkas bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, anūkai, seserys. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. 

Tel. 773-523-0440. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1906) 

G E R A L D F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaskl R d . 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT 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. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

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 (nemokama*) TeL 1-800-M4-7M0 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hil ls , IL 
708-974-4410 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
DRAUGĄ" atminkime iavo testamente. 

i i 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

Atvykite į „ D r a u g o " va
sa ros švente 11 vai. r., 
galėsite dalyvauti šv. Mišiose 
t. marijonų koplyčioje, po to 
sočiai ir skaniai pavalgyti pri
tyrusių šeimininkių paruoš
tai.- pietumis <nuo 12 vai. ' , pa
siklausyti Algimanto Barniš-
kio muzikos, dainų, pamatyti 
smagiai šokančius Meno mo
kyklėles mokinukus, pasitik
rinti sveikatą Šv. Kryžiaus. 
Cook County ligonines ir dr. 
Jono Adomavičiaus globos dė
ka, apžiūrėti dienraščio patal
pas, susipažinti ->u redakto
rėmis, įsigyti naujausių lietu
višku leidinių iš čia ir iš Lietu
vos, pabendrauti su pažįsta
mais, kuriuos jau seniai ma
tėte. O būtinai atsiveskite vai
kučius, vaikaičius, nes ir 
jiems šimet parūpinta malo
numų: bus galima pasijodinėti 
mažais arkliukais, apžiūrėti 
ugniagesių mašiną, policijos 
arklius ir šunis, be to. jiems 
planuojami žaidimai. Laukia
me visų! 

Teofile Al išauskienė , New 
Buflalo. MI. paminėdama 
„Draugo" 90 metų sukakti , at
siuntė 100 dol. auką. J a i ta
riame širdingą ačiū! 

J aun ie j i Meno mokyk lė 
lės šokėjai atliks dalį progra
mos :.Draugo" vasaros šventė
je rugpjūčio 22 d., sekmadienį. 
Pradžia 12 vai. 

Vaka rykš t i s , ,Chicago 
l r ibune" ' dienraštis rašo apie 
..Healthy food restaurant", lie
tuvišką restoraną. įsikūrusį 
3226 S. Halsted St. <tel. 312-
326-2724;. Laikraštis siūlo 
Karštą vasaros dieną sveiko 
maisto restorane paragauti 
lietuviškų šaltibarščių, kurių 
skonis. pa?ak žurnalisto, -
labai malonus. Kad amerikie
čiai lankytojai šią populiarią 
sriubą galėtų be vargo užsisa
kyti, laikraštis paaiškina, 
kaip ištarti žodį ,,šaltibarš-
čiai" ir kaip pasakyti ,,ačiū". 

Fel iksas Kl imai t i s . High-
land Heights, OH. grąžin
damas laimėjimo bilietų šak
neles, atsiuntė 100 dol. auką. 
Tariame nuoširdų ačiū! 

JAV LB Vidurio apygar
dos valdyba apylinkėms tal
kininkaujant rengia metinę 
gegužinę Pasaulio lietuvių 
centre U4911 127 St.. Lemont. 
ILi rugpjūčio 15 d., 12 vai. Vi
si lietuviai kviečiami pasi
džiaugti vasara, skaniai pasi
vaišinti, smagiai pabendrauti. 

Isabel Oksas , Los Angeles, 
CA, ,,Draugo*' 90 metų su
kakties proga padovanojo 100 
dol. Tai labai prasminga dova
na. Dėkojame! 

Šv. Mišios už a.a. Vandos ir 
Juozo Kulikauskų, Aleksan
dro Kulikausko ir Kazimieros 
Romeiko sielas bus laikomos 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje (Marąuette Parke) rug
pjūčio 21 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p. šiais metais sukanka 20 
metų nuo Vandos Kulikaus
kienės mirties. Kviečiame 
draugus ir pažįstamus apsi
lankyti ir pagerbti šviesų Ku
likauskų ir K. Romeikos atmi
nimą. 

Tek lė Bogušas . South Bos
ton. MA, mums atsiuntė 100 
dol., kartu su laimėjimo bi
lietų šaknelėmis. Dėkojame už 
paramą „Draugui"! 

Vyresniųjų, l ietuviu cent
re „Seklyčioje" rugpjūčio 18 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
skaitoma sveikatingumo pas
kaita. Pasiklausysime dr. Vido 
Nemicko, širdies ligų specia
listo, parinktos paskaitos 
„Širdis senatvėje". Nepraleis
kite progos išgirsti naudingų 
patarimų, pasiklausinėti jums 
rupimų klausimų. Visi kvie
čiami ir laukiami. Bus ir ben
dri pietūs' Atvykite! 

Algis ir Violeta Strikai, 
La Grange, IL, grąžino „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šakne
les, pridedami 100 dol. dova
na. Dėkui! 

Jadvyga Jankauskienė, 
Chicago, IL. siųsdama prenu
meratos mokestį, kartu at
siuntė laimėjimo bilietėlių 
šakneles su 50 dol. auka, o 
„Draugo" leidybos išlaidoms 
sumažinti dar pridėjo 100 dol. 
Už jos tokį nuoširdų dosnumą 
esame labai dėkingi. 

PASITIKRINKITE 
SVEIKATĄ „DRAUGO" 
VASAROS ŠVENTĖJE! 

„Draugui" rūpi jo skaitytojų 
gerove, tad sekmadienį, rug
pjūčio 22 d., vasaros šventėje, 
vyksiančioje t. marijonų sode 
prie dienraščio pastato, bus 
teikiama įvairių, nemokamu 
sveikatos paslaugų-patikrini-
mų: kraujospūdžio, diabeto, 
cholesterolio, plaučių pajėgu
mo ir daug kitų. Patikrinimus 
atliks Cook County, Šv. Kry
žiaus ligoninių personalas ir 
nuolatinis „Draugo" bendra
darbis, visiems gerai pažįsta
mas dr. Jonas Adomavičius. 
Bus taip pat pademonstruoti 
vėliausi gyvybės gelbėjimo bū
dai ir technologijos pasieki
mai. Kviečiame ypač vyres
niuosius lietuvius ir neseniai į 
šį kraštą atvykusius pasinau
doti šiomis paslaugomis. 

Be to, šventėje žada daly
vauti ir kai kurios kitos val
stybinių tarnautojų grupės. 
Susipažinsite su ugniagesybos 
darbais (ypač įdomu vai
kams!), bus patarimų, kaip iš
vengti gaisro, Cook County 
miškelių nipybos ir Cook 
County šerifo pareigūnai pa
demonstruos, kaip dirbama su 
policijos šunimis, bus raitosios 
policijos, Marąuette Parko ap
saugos pareigūnų, kurie kon
sultuos apylinkės apsaugos 
reikalais ir daug kitų nau
dingų patarimų bei temų. 

Daug šių šventei priedų 
parūpino veiklusis Joe Kulys, 
kuriam „Draugas" yra dėkin
gas. 

Visi kviečiami į šventę, 
kuri. kaip ir dienraštis „Drau
gas", bus ne tik įdomi, bet ir 
naudinga gausiomis paslaugo
mis bei informacijomis. 

Paskambinę tel. 1-800-
MASSTIMES (1-800-627-
784637) jūs visuomet galėsite 
sužinoti, kuri bažnyčia yra 
arčiausiai jūsų namų. Šią in
formaciją taip pat gausite, ke
liaudami po visą Ameriką. Au
tomatinis atsakovas jums pra
neš, kokia kalba ir kokiu laiku 
Mišios jūsų pageidaujamoje 
bažnyčioje bus laikomos. 
Skambinkite telefonu arba 
aplankykite ..Interneto" pus
lapį: 

www.masstimes.org. 

SEPTYNIOS A. KEZIO FOTOPARODOS 

i taip maloniai i.- nuotnmkos žvelgia zirgelis-juodberelis? Jis prime-
.- vaikučiams atsilankysiantiems į ..Draugo" vasaros švente, 

-mauni pasijodinėti tikrais, gyvais arkliukais, kuriuos 
o dicnra.-<*i<i administratorius, o sąskaitas apmokėjo Midland ban-

'ikagoje Esame dėkingi Midland banko vadovybei ir raginame 
šventes lankytojus pasinaudoti retu malonumu — pasijo-

rnu arkliukais Nuotr. Vytauto Maželio 

Filmai 
Dviejų įžymiu prancūzų 

režisierių filmai šį savaitgalį 
ir visą kitą savaite bus rodomi 
Čikagos kino teatruose. Reži
sieriaus Francois Truffaut 13 
filmų bus rodomi „Music Box" 
kino teatre (3733 N. South-
port: 773-871-6604). Claude 
Chabrol kūrybą galėsite išvys
ti „The Film Center" kino 
teatre (Columbus Dr. at Jack-
son Blvd; 312-443-3737). Pas
kambinę telefonu, sužinosite, 
kada ir kokie filmai bus rodo
mi. 

M U J Ist 

Rugpjūčio 4 d. į savo namus 
Stickney, IL, po mėnesį t ruku
sios viešnagės Lietuvoje sugrį
žo žinomas fotomenininkas Al
gimantas Kezys. Savo išvykos, 
jau tapusios tradicija, metu jis 
įvairiuose miestuose surengė 
septynias savo naujų ir senes
nių septynias parodas. 

Keliose vietose mūsiškis 
menininkas savo kūrinius bu
vo išstatęs ka r tu su vietiniu 
fotografu Zinu Kazėnu, kuris 
kartu su Egle Jaškūniene či-
kagiečiui padėjo suorganizuoti 
visas spetynias parodas. 

„A. Kezio darbai — tikras 
filosofinis bandymas įspėti 
moters grožio mįslę. Mes įpra
tę, kad daugelis fotografų mo
ters grožio mįslių sprendimui 
renkasi j aunas merginas, foto
grafuoja ak tus . A. Kezys mąs
to kitaip", — ta ip A. Kezio nu
otraukas „Klaipėdos " dien
raštyje apibūdino parodos, lie
pos 8 d. atsidariusios Klai
pėdoje, recenzentas Andrius 
Juškevičius. 

Po to buvo surengtos A. Ke
zio parodos Kauno Maironio 
literatūros muziejuje („Mo
teris" ir „Lietuva 2000"), Kau
no „Fuji" fotografijos galeri
joje, Nacionaliniame Dailės 
muziejuje (retrospektyvinės), 
Šiaulių Dailės galerijoje ir ki
tur. 

Neplanuotas A. Kezio darbų 
išstatymas įvyko prezidentū
roje, švenčiant Mindaugo 
šventę. Ten buvo susirinkę 
šimtai kviestinių.svečių, kurie 
vėliau prezidentūros rūmų 
kieme dalyvavo šauniame po
būvyje. Čia A. Kezys buvo ap
dovanotas DLK Gedimino V 
laipsnio ordinu. 

Apie A. Kezį ir jo kūrybą 
plačiai rašė įvairių miestų Lie
tuvos spauda, buvo suruošta 
su juo programų ir televizijoje. 
Be j au minėto „Klaipėdos" 
dienraščio aprašymo, teko ma
tyti ilgus s t ra ipsnius kultūri
nio pobūdžio spaudoje „7 meno 
dienos", „Literatūra ir menas". 

„Literatūra ir menas" iš
spausdino ilgoką Ričardo Ši-

Balzeko kultūros muzie
juje (6500 S. Pulaski, Chica-
go) vis dar tebeveikia lietuvių 
kilmės dailininkės Rosalie 
Waranius Vass paroda „Spal
vų ženklai" ("Color signs"). 
Dailininkės darbus matysime 
iki rugsėjo 22 d., o iki rugsėjo 
15 d. lankytojai galės susi
pažinti su įdomiais Čikagos 
lietuvių bendruomenės istori
jos dokumentais - nuotrauko
mis, žemėlapiais. Paroda pa
vadinta „Protėvių miestai: Či
kagos lietuviškosios bendruo
menės kilmė", ji daugiausia 
pasakoja apie lietuvius. Čika
goje gyvenusius tarp XX a. 
pradžios — Antrojo pasaulinio 
karo. Balzeko muziejuje taip 
pat veikia gintaro papuošalų, 
audimo, tekstilės paroda iš 
muziejaus kolekcijos. Muzie
jaus darbo valandos: kasdien 
nuo 10 vai.r. iki 4 val.p.p.; bi
lietų kaina - 4 dol., studen
tams ir pensininkams - 3 dol., 
vaikams - 1 dol. Tel. 773-582-
6500. 

leikos pasikalbėjimą su čika-
gieciu. Jo įžangoje — vilniečio 
fotografo Arnoldo Baryso pa
giriamasis žodis. „Jau tarybi
n ia i s metais, kada t ikra i buvo 
sunku palaikyti ryšius su tau
tiečiais, A. Kezys tiesė tiltus į 
Lietuvą. J is šelpė visus, at
vykstančius į Ameriką. Ypač 
pagirtinos jo pastangos vienyti 
visus tautiečius, kurie , ne pas
laptis, vienas su kitu nesutin
ka . Algimanto Kezio namai — 
bendravimo vieta, savotiški 
kul tūros namai, kur rengia
mos vakaronės. Čia neskaito
mos paskaitos, o bendraujama 
tiesiogiai — prie stalo ar šo
kan t . Ir jokio skir tumo, ar tu 
esi profesorius, a r tu beraštis. 
Visiška tolerancija. Spren
džiami visi meno, taip pa t tau
tos santaikos klausimai.. ." J 
paskutinį žurnalisto klausi
mą, kurią parodą, kurį albu
mą A. Kezys laiko brandžiau
siu, svarbiausiu ar geriausiai 
pavykusiu, čikagietis atsake 
ta ip: „Labai sunku lyginti, kas 
geriausia. Anksčiau norėdavu
si visą savo sąmonę sudėti į 
vieną paveikslą, o vėliau vie
nai minčiai įgyvendinti jau 

Net ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus domėjosi naujausia A. Ke
zio nuotraukų knyga ..Lietuva - 2000". A. Kezys ir V. Adamkus susitiko 
i»T priėmimą, suruoštą Valstybes dienos proga prezidentūroje. 

Nuotr. Džojos Gundos Barysaitės 

reikdavo daag paveikslų. Pra
sidėjo serijos Kai kurios manu 
knygos irgi papildo viena kitą. 
Bet aš niekad nepralenkiau 
savęs. Manau, kad pirmieji 
darbai ir pirmosios knygos 
turbūt ir yra pačios stipriau
sios". 

I Čikagą sugrįžęs A. Kezys 
pasidžiaugė savo parodų Lie
tuvoje pasisekimu ir ^'.įsų 

tautiečių parodytu dideliu dė
mesiu. Taip pat pažymėjo, kad 
jo viešnages metu nespėta su
organizuoti parodos presti
žinėje „Vartų" galerijoje. Ta
čiau ji ten įvyko gruodžio mė
nesį. 

Čikagoje A. Kezio jau laukė 
daug užsimotų darbų ir planų. 
Bet apie tai — kitą kartą. 

Ed. Šu la i t i s 

Algimantas Kezys prezidentūros kie 
m u aidas Rudrys, Algimantas Kezys 

nu sU Lietuvos meno ir *':itūros veikėjais Ii k ko n- M V \" ••-:•., i:.v 
Eg''' .Jaškūniene. Rumuną- (iarbaraviOms 

Nuotr Džojos Gundos Barysaitės 

• A - a . Apo lon i jos Jano
n i e n ė s atminimą pagerbda
ma, Lidija T. Volkovickienė, 
Hinsdale, IL, Lietuvos naš 
la ič iams aukoja $ 1 0 0 . Reiš
kiame užuojautą velionės arti
mies iems, o aukoto ja i dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
globa", 2711 West st . Street , 
Chicago, IL 60629. *-,M 

• D a n a i r J o h n Trotter, 
Racine, WI, aukoja Lietuvos 
našlaičiams $ 2 5 0 . Vanda ir 
Zenonas Petkai, Park Ridge, IL, 
pratęsdami keturių našlaičių 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$600. Arthur ir Marian Fan-
sing, Norristown, PA, atsiuntė 
$ 1 5 0 ir yra nauji Lietuvos 
našlaičių rėmėjai . Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame auko
tojams! „ L i e t u v o s Naš la ič iu 
globa", 2711 Žest 71 st. Str., 
Chicago, IL- 60829. 

9*53 

• D ė m e s i o go l fo mėgėjai! 
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dyba ruošia golfo iškylą š. m. 
rugsėjo 19 d. Iškyla bus naujoje 
Water's E d g e Gol f Course , 
Worth Ill inois. V i sas pelnas 
skiriamas korporacijos Sti
pendijų fondui. Reikia u ž s i 
registruoti iki š. m. rugsėjo 1 
d. Prašome kreiptis į Edą Mo
destą tel. 630-794-0500. *<.<> 

• DĖMESIO! VIDEO 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-VIDEO 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t vyku 
s i e m s iš L i e t u v o s i r k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n P k . , I L 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (ak.) 

• Almos fondui aukojo: a. 
a. R e n a t o s S l o n s k y t ė s atmi
n imą pagerbdami: A. ir O. 
Arbai, A. Briedienė, S. ir O. 
Budėjai, A. ir J. Janoniai, A. S. 
ir R. Jelioniai, D. Karužienė, J. 
ir J. Lieponiai, M. Markulienė, 
J. Poškutė, B. Prapuolenienė ir 
sūnūs, M. ir R. Schiefelbein, A. 
Semienė, L. ir V. Stankai, A. ir 
A. Suopiai, V. Tumasonienė ir 
J. ir R. Vazbiai $1,000, Rena
t o s S lonskytė s atminimą pa
gerbdama Halina Bagdonienė, 
Oak Lawn, IL, aukoja $50, 
Zenonas Šukys, Chicago, IL, 
aukoja $50; a. a. J u o z o Ru-
d z i n s k o atminimą pagerb
dami, Algirdas ir Diana Kala-
vinskas, Lake in the Hills, IL, 
aukoja $30. Almos vardu reiš
kiame užuojautą velionių arti
miesiems, a aukotojams dėko
jame. Aukos nurašomos nuo 
mokesč ių . T a s I . D . 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Naš la ič ių globa", pažy
mint, kad skirta Almos fondui 
ir s iųst i: 2 7 1 1 W e s t 71 s t . 
Street , Chicago , IL 60629. 

• BALTIC MONUMĖNTS. 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 

3533 S.Archer Ave., Chicago.Į geriausiomis sąlygomis. Pa-
IL 60609. Tel. 773-927-9091. geidaujant atvy*stame į na-
Sav. Petras Bernotas . (sk : . l U S . i^, 

• „ P i p i r ų ratelis" - iki
mokyklinė vaikų įstaiga - lau
kia naujų pipiriukų 1999-2000 
mokslo metams! Ratelio užsi
ėmimai prasideda rugsėjo 9 d. 
ir vyks trečiadieniais bei penk
t ad i en i a i s nuo 9:30 ryto iki 
11:30 ryto. Prašome pasirinkti 
jums patogią dieną. Susiėję mes 
dainuojame, skaičiuojame, šo
kame, žaidžiame, gražiai bend
raujame lietuviškoje aplinkoje. 
K r e i p k i t ė s į Elytę Reklai-
ty t ę -S i eczkowsk i , tel. 708-
403-7858. 9/455 

• Tik 33 centai už minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. 

• P r i e š užs i sakydami 
p a m i n k l ą aplankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk J 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W.63ta Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-2844100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJuladd Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 SJ&edzie Avenue 
Chicago, BL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tou free 24 hr. 868-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SeJtad.9 v J . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAI 

LRane A LFeyman 
40 metų patirtis ir profesio

nalumas automobilių avarijų, 
asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose 

5213 &Arcber Ave., Chicago, 
IL 60632. Tel. S47-361-7636 

(kalbame lietuviukai' Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaitę 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumera ta 
metams: JAV-bese, $1$, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

773-585-9500 

http://www.masstimes.org

