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Vilnius, rugpjūčio 27 d. (Elta)
— Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas ketvirtadienį spaudos
konferencijoje pavadino šalies
stabilumo ženklu faktą, kad jis
ir kiti Seimo nariai šią vasarą
gali atostogauti, nėra būtinumo
šaukti neeilinius posėdžius.
Nebus sušauktas toks posėdis ir
dėl Rusijos sprendimo pristab
dyti armijos išvedimą iš Lietu
vos teritorijos. Seimo pirminin
kas turi vilčių, kad Rusijos ar
mija išeis iki rugsėjo pirmosios.
Spaudos konferencijoje Seimo
pirmininkas Č. Juršėnas kalbė
jo ir apie pasirengimą rudens
sesijai, kuri prasidės rugsėjo 10
dieną. Jis pažymėjo, kad, sie
kiant įvertinti valstybės veiks
mingumą, Seimo komitetas tu
rės pateikti ataskaitas raštu
apie nuveiktus darbus. Sesijoje
numatoma pasidomėti, kaip
Seimo norminius aktus vykdė
vyriausybė ir kitos jam paval
džios institucijos. C. Juršėno
nuomone, anksčiau be tokios
kontrolės daug gerų sumanymų
būdavo užmirštama.
Seimo pirmininkas pasakė,
kad didesnis krūvis ir atsa
komybė ateityje turėtų tekti
komitetams, kurie, k a i kurių
Vakarų šalių pavyzdžiu, galbūt
galėtų priimti norminius aktus,
o Seime būtų svarstomi tik
patys aktualiausi. Dabar yra
maždaug 500 dokumentų pro
jektų, kuriuos turi apsvarstyti
ir priimti Seimas. Šiuo metu
būtina rudens sesijai atsirinkti
svarbiausius ir aktualiausius.
Baltijos valstybių vadai
susitiko Jūrmaloje
Rugpjūčio 27 d. Jūrmaloje
įvyko Baltijos valstybių vadovų
susitikimas. Prezidentai Algir
das Brazauskas, Guntis Ulma
nis ir Lennart Meri, kaip trijų
Baltijos valstybių vadovai, susi
tinka pirmą kartą. Susitikime
dalyvuja ir šalių premjerai.
Susitikime numatyta apsvars
tyti tolesnes Baltijos šalių bend
radarbiavimo perspektyvas, jo
struktūrų tobulinimo būdus,
Baltijos valstybėse kuriant
erdvę be muitų.
Kartu su Algirdu Brazausku,
Adolfu Šleževičiumi į susiti
kimą Jūrmaloje išvyko Lietuvos
delegacijos nariai — prezidento
patarėjas užsienio politikos
klausimais Justas Paleckis, Sei
mo pirmininko pavaduotojas,
Baltijos Asamblėjos Lietuvos
delegcijos vadovas Egidijus
Bičkauskas, užsienio reikalų
ministerijos politikos depar
tamento direktorius Albinas
Januška.
Aušros Vartų Marija
sušvito visu grožiu

du mėnesius muziejaus restau
racijos centro specialistai
sugrąžino jam pirmykštę iš
vaizdą ir prieš mūsų akis ne
tikėtu grožiu sušvito šedervras.
Dabar visiškai aiškiai matyti,
kad paveikslas nutapytas pagal
17 amžiaus pradžios Vakarų
Europos olandų-flamandų tapy
bos tradiciją.
Baltijos šalių drėgnas klima
tas, kiti nepalankūs fiziniai
veiksniai, taip pat organiniai
kenkėjai, buvo padarę paveiks
lui nemažai žalos. Visos „ligos"
išgydytos. Restauruotas ir visas
sidabrinis Marijos rūbas, spal
votais mineralais išdabinta ka
rūna.
Šventasis Tėvas, atėjęs čia
kalbėti šeštadieninio rožan
čiaus, matys gražiai restauruo
tą švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Aušros Vartų Gailestingo
sios Motinos paveikslą.
Iš NVS į Lietuvą — t i k su
užsienio pasais
Lietuvos vyriausybė priėmė
nutarimą dėl vizų įvedimo NVS
valstybių, Gruzijos, Azerbai
džano ir Moldovos respublikų
piliečiams. Nuo spalio 1 d. į
Lietuvą jie galės atvykti tik su
užsienyje galiojančiais savo
valstybės užsienio pasais, o nuo
lapkričio 1 d. šių valstybių pilie
čiams bus įvestas ir vizų
režimas.
Laikinai, iki laplričio 1 d.,
Kaliningrado srities gyventojai
į Lietuvą galės atvykti su savo
valstybės vidaus pasais, kuriuo
se yra žymė apie nuolatinę
gyvenamąją vietą.
Savininkai ėjo p a s
prezidentą nuosavybės
atgavimo reikalais
Prezidentas Algirdas Bra
zauskas aptarė nuosavybės tei
sės atstatymo problemas su Na
mų ir Sklypų Savininkų Sąjun
gos vadovais. Pokalbyje pažy
mėta, kad dėl netobulų
įstatymų, kai kurių jų trūkumo
šiandien, iškyla daug spręstinų
klausimų tarp savininkų ir nuo
mininkų. Tai pirmiausia pasa
kytina apie Kauną, Klaipėdą ir
Panevėžį.
Prezidentas pažadėjo įsigilinti
į esamas problemas ir pažymėjo,
kad, sprendžiant nuosavybes
klausimus, būtina atsižvelgti ir
į savininko, ir į nuomininko in
teresus. Esant reikalui tobulin
ti su nuosavybės teisės grąžini
mu susijusius norminius aktus
ar priimti naujus, bus kreiptsi
į Seimą ir vyriausybę.
Prekių daugėja, sandėrių
mažėja

Lietuvos Biržų Asociacijos
prekyboje šią savaitę sudaryti
Rugpjūčio 26 d. užbaigta vieno 167 sandėriai, kurių vertė
iš Vilniaus simbolių — Švč. Mer 260,000 litų; 36% sandėrių su
gelės Marijos Aušros Vartų Gai daryti perkant metalius, 30% —
lestingosios Motinos paveikslo santechnikos įrangą ir detales,
kompleksinė restauracija, pasa kurių Lietuvoje niekas negami
koja Dailės muziejaus direkto na. Buvo sudaryta 46,000 litų
rius Romualdas Budrys.
sandėrių, perkant įvairias kitas
Klebonui A.K. Gutauskui pa medžiagas.
„Prekių turime daugiau ir
siūlius, arkivyskupui A. J. Bačkiui leidus, šventasis Aušros įvairesnių, negu gegužės ar
Vartų paveikslas buvo iškeltas birželio mėnesį, bet sandėrių
iš altoriaus ir išmonuotas. Per sudarome beveik perpus ma-
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Lozoraitis reaguoja į
kaltinimą, kad rusai
skriaudžiami
Lietuvoje

Žinios iš Lietuvos — Elta

Seimas nešauks
posėdžio dėl
kariuomenės
išvedimo sustabdymo
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VVashington, DC, rugpjūčio cijoms, kurios tenkina jų švie
27 d. — Rugpjūčio 24 d. „Wa- timo ir kultūrinius interesus.
sbington Post" dienraštyje buvo Taip pat garantuojamas moky
išspausdintas korespondentės mas tautinių mažumų gimtąja
Ann Devroy straipsnis apie kalba — nuo ikimokyklinių
JAV prezidento Bill Clinton ad įstaigų iki aukštojo mokslo mo
ministracijos reakciją į Rusijos kyklų.
„Lietuva buvo taip susirūpi
sprendimą sustabdyti kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos. (Jo nusi savo tautinių mažumų
turinys perduotas rugpjūčio 25 teisių gynimu, kad paskutinių
jų parlamentinių rinkimų metu,
d. „Draugo" laidoje — Red.)
Straipsnyje cituojamas neįvar 1992 m. spalio 25 d., balsų
dintas aukštas pareigas einąs skaičius, reikalingas laimėti
prez. Bill Clinton administraci vietas Seime, buvo gerokai su
jos štabo narys, kuris kritikuo mažintas kaip tik politinėms
ja abi puses. Lietuviai esą kalti partijoms, atstovaujančioms
dėl to, kad jie skriaudžia rusų tautines mažumas.
„Lietuva laukia tos dienos,
tautinę mažumą Lietuvoje.
Rugpjūčio 14 d. Washington, DC vyko Respublikonų Tautinių grupių Centrinio komiteto posėdis,
Lietuvos ambasadorius Stasys kada Rusija paseks jos pavyz
kuriame dalyvavo ir trys lietuviai. Posėdyje aptarta tolimesne Respublikonų partijos vaikla. Iš
Lozoraitis
r e a g a v o į t ą džiu ir imsis vykdyti liberalią
kairės: Eugenijus Žiūrys, Centrinio komiteto vicepirm.; Jonas Urbonas, Lietuvių Respublikonų
nepagrįstą kaltinimą rugpjūčio politiką savo tautinių mažumų
federacijos pirm., komiteto narys; buvęs JAV Kongreso atstovas ir buvęs komiteto pirm. Edward
mėn. 25 d. laišku „Washington atžvilgiu bei priims įstatymą,
Derwinski ir dr. Jonas Genys, buvęs komiteto pirmininkas, komiteto istorikas.
Post" redakcijai. Lietuvos Am ginantį dešimčių tūkstančių
Nuotr. Jono Urbono
basada atsiuntė „Draugui" to lietuvių, šiuo metu nuolat gyve
laiško anglišką tekstą bei jo nančių Rusijos Federacijoje,
Banionytė komentuoja: „Tai vertimą į lietuvių kalbą. Laiške teises".
skamba kaip 1940 metai, ar amb. Lozoraitis rašo taip.
Ambasadorius baigia laišką,
ne?" Pripažinusi, kad JAV LB
,,Ponia Ann Devroy 1993 m. rašydamas: „nėra jokio reikalo
jau yra susisiekusi su įtakingais rugpjūčio 24 dienos straipsnyje žaisti moralinės lygybės žai
senatoriais ir kongresmanais, ji cituoja aukštą JAV valstybės dimą ar griebtis kitokių prie
primena: „bet jūsų kongresma- pareigūną, kuris, autorės žo monių, stengiantis dalį kaltės
Washington, DC, rugpjūčio
3. Rusijos kariuomene išve- nai ir senatoriai laukia išgirsti džiais tariant, yra pasakęs, jog suversti nekaltajai pusei. Da
26 d. — JAV Lietuvių Bendruo- dimo
sustabdymą
isakė jūsų nuomonių šiuo reikalu". dabartiniame Lietuvos-Rusijos bartiniame Lietuvos-Rusijos ne
menės Visuomeninių reikalų rugpjūčio 19 dieną. Rusijos Reikia prašyti, kad JAV tuoj nesutarime abi pusės „yra teisios: sutarime viena yra aišku: 1) Rusi
raštinės vedėja Asta Banionytė Šiaurės Vakarų-Armijos rabas pat sustabdytų pagalbos tei rusakalbiai gyventojai Lietuvo ja pasirašė oficialų susitarimą
išsiuntė skubų atsišaukimą leido savo kariams panaudoti kimą Rusijai ir kad griežtai je ir kitose Baltijos valstybėse su Lietuva, pasižadėdama išves
lietuvių visuomenei JAV-ose. ginklus, jeigu „yra grėsme jų sąlygotų ir ateityje teikiamą nėra traktuojami tinkamai; ti armiją iki 1993 m. rugpjū
Baltijos kraštai gi turi teisę čio 31 d.; 2) Rusija vienaša
Jame ji informuoja apie pagrin garbei ar orumui". Toks ne Rusijai pagalbą.
Lietuviai
yra
kviečiami
orga
pamatuotas
įsakymas
kelia
siekti,
kad Rusijos kariuomenė liškai nutraukė savo įsiparei
dinius punktus, dėl kurių pro
nizuoti
laiškų
ršašymo
kampa
įtampą
jau
ir
taip
įtemptoje
būtų išvesta bei reikalauti tam gojimus; 3) Lietuvai 53 metus
testuojama. Pirmiausia, kad
niją
ir
skambinti
vietinių
laik
buvo lemta kentėti svetimos
tikros kompensacijos".
Rusija nebesilaiko su Lietuva situacijoje, rašo Banionytė.
raščių
redaktoriams,
prašydami
4.
Rusijos
valdžios
atstovams,
valstybės okupaciją, tai, ko nė
„Teiginys,
kad
rusakalbiai
pasirašytos kariuomenės išve
vedamųjų,
raginančių
sustab
atrodo,
nėra
aišku,
kuriai
val
viena
suvereni valstybė netu
gyventojai Lietuvoje skriau
dimo sutarties, o su Latvija ir
dyti
pagalbą
Rusijai,
kol
neišves
džiami, yra visiškai nepagrįstas. rėtų būti verčiama daryti metus
Estija iš viso dar nėra suda džiai jie atstovauja — demokra
kariuomenės
iš
visų
trijų
Pabal
tinės
Rusijos
ar
senosios
Sovietų
1989 m. lapkričio mėn. Lietu ar netgi mėnesį. Rusijos kariuo
riusi sutarčių. Pabaltijo ša
tijo
šalių.
Ji
taip
pat
siūlo
skam
Sąjungos.
Pavyzdžiui
Vitalij
voje buvo priimtas pats libera menė privalo išeiti tuoj pat".
lyse iš viso yra likę bent 23,000
Čurkin antradienį vakariečių binti į vietinių radijo programų liausias pilietybes įstatymas,
Rusijos kariškių.
Lietuvių visuomenės pagalba žurnalistams pasakė, kad „Ru klausytojų pasisakymo progra kuris kiekvienam asmeniui,
reikalinga atremti Rusijos sija yra pasiruošusi iškelti mas ir paaiškinti, koks rimtas esančiam Lietuvoje įstatymo Plečiamas Lietuvos ir
disinformacija keturiais pagrin kontra-ieškinį, reikalaudama yra šis reikalas, ir pagaliau įsigaliojimo dieną, suteikia teisę
grąžinti Lietuvoje paliktą tur kviesti ir amerikietiškų orga tapti Lietuvos piliečiu be jokių
Vokietijos
diniais faktais.
nizacijų
vadus
parašyti
oficia
tą"
ir
priminė
„Raudonosios
Ar
kitų
išankstinių
sąlygų,
jeigu
jis
1. Anot Rusijos užsienio
bendradarbiavimas
reikalų ministro pavaduotojo mijos vaidmenį išvaduojant Pa lius laiškus šiuo klausimu se nuolat gyvena Lietuvoje, turi
natoriams ir kongresmenams. pastovų darbą, a r kitokį legalų
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta)
Vitalij Čurkin Vakarų spaudai baltijo valstybes".
pragyvenimo šaltinį. 1991 m. — Rugpjūčio 20 d. Vyriausybės
padarytų pareiškimų, Rusija
liepos mėnesį pasirašyta sutar rūmuose pasirašytas Lietuvos ir
atsisakė vykdyti kariuomenės
tis tarp Rusijos ir Lietuvos Vokietijos susitarimas dėl
išvedimą dėl to, kad Lietuva
pratęsė pilietybės suteikimo stažuotojų įdarbinimo ir jų
reikalaujanti 146 bilijonus dol.
terminą palankiomis sąlygomis specialybes bei kalbos žinių
reparacijų iš Rusijos. Lietuva iš
rusakalbiams gyventojams, at gilinimo.
tikrųjų tačiau niekuomet konk
Vykdydamos šį susitarimą,
v y k u s i e m s į Lietuvą j a u
rečios sumos oficialiai neminėjo,
Vilnius, rugpjūčio 27 d. (Elta) lestauja, kad Rusijai nepavyko
šalys
kasmet priims po šimtą
o tik reikalavo, kad Rusija — Europos Bendrija — didžiau pasiūlyti šioms valstybėms pri pilietybės įstatymui įsigaliojus,
sutiktų principiniai kada nors sia pasaulyje politinė ir ekono imtinų išvedimo tvarkaraščių, t.y., nuo 1989 m. lapkričio 3 d. žmonių, kuriems bus sudarytos
sąlygos tobulinti savo specia
ateityje mokėti Lietuvai už minė sąjunga, vienijanti 12
• Yra susirūpinusios tuo iki 1991 m. liepos 29 dienos. Ši
lybę,
išmokti kalbą, susipažinti
privilegija nebuvo taikoma
padarytą žalą.
šalių — diplomatiniais Kanalais neigiamu efektu, kurį bet koks
2. Prezidentas Brazauskas perdavė Lietuvai savo poziciją kariuomenės išvedimo atidėlio jokiems kitiems imigrantams iš su ekonomikos specifika. Atsi
atšaukė kelionę į Maskvą dėl Rusijos kariuomenes išve jimas iš Lietuvos, taip pat Lat kitų buvusių Sovietų Sąjungos žvelgiant j Vokietijos darbo
rinkos poreikius, ten ketinama
susitikti su Rusijos prezidentu dimo iš Baltijos valstyb ų ir dėl vijos ir Estijos turės visam Bal respublikų a r užsienio šlaių.
siųsti statybininkus, aptar
„Taip
pat
reikėtų
pastebėti,
Boris Jelcinu ne savo iniciaty Rusijos veiksmų, sustabdant ar tijos regionui,
navimo sferos darbuotojus,
va, rašo Banionytė. Vitalij mijos išvedimą iš Lietuvos.
• Kreipiasi į Rusiją ir tris jog Lietuvos tautinių mažumų
teisės ginamos Lietuvos Tau kurie, grįžę į namus, galėtų savo
Čurkin rugpjūčio 21 d. įėjo į
Pareiškime pažymima, jog Baltijos valstybes, kad jos iš
patyrimą perteikti kitiems. Iš
vykstantį derybų delegacijų Bendrija ir jos valstybes
spręstų likusias problemas šiuo tinių mažumų įstatymu, kuria
me sakoma, k a d Lietuva „vi Vokietijos laukiama įvairių
posėdį ir Lietuvos delegacijai
• Pabrėžia svarbą, kurią jos klausimu konstruktyvaus ir
pasakė: „Pasakykite savo pre skiria stabiliems Baltijos šalių lankstaus dialogo būdu ir siems piliečiams, nepriklau profesijų žmonių, kurie Lietuvo
je ras darbo i n d r o s e Lietuvos
zidentui neatvykti į Maskvą ... ir Rusijos santykiams.
nesusietų armijos išvedimo su somai nuo jų tautybės, garan
tuoja lygias politines, ekono ir Vokietijos įmonėse ir firmose.
viskas atšaukta".
• Visiškai palaiko Europos jokiais kitais klausimais,
Vokietija yra pirmoji užsienio
• Ir toliau skirs ypatingą mines ir socialines teises bei šalis, su kuria pasirašytas tokio
Saugumo ir Bendradarbiavimo
laisves, pripažįsta tautinį sa
žiau", sako Lietuvos Biržų Konferencijos Helsink.o susi dėmesį n e a t i d ė l i o t i n a m ir
vitumą, kultūros tęstinumą, pobūdžio tarpvalstybinis susita
Asociacijos prezidentas Vytau tikimo Baigiamojo dokumento visiškam Rusijos armijos išve
skatina tautinę savimonę bei jos rimas.
tas Bajoriūnas. Jis teigia, kad 15 paragrafo (dėl greito, tvar dimui iš Lietuvos ir kaimyninių
saviraišką". Įstatymas garan
uždraudimas atsiskaityti do kingo ir visiško Rusijos armijos Baltijos valstybių,
tuoja valdžios paramą tautinių
• Laikosi nuomonės, kad kelti
leriais ar kita konvertuojama išvedimo iš Baltijos valstybių*
mažumų kultūrinėms organiza
valiuta ir nuostoliai dėl valiu įgyvendinimą. Jos sveikina tą reikalavimus, kurie, matyt, ne
KALENDORIUS
tos konvertavimo neigiamai faktą, kad armijos išvedimas iš priimtini Rusijai dėl ekonomi
veikia ne tik Lietuvos įmones, Lietuvos iki šiol buvo vykdomas nių ir politinių priežasčių, galų
• Prašo laikytis santūrumo ir
Rugpjūčio 28 d.: Šv. Augus
gale
nebūtų
naudinga
ir
Lietu
bet ir prekių biržas.
pagal Lietuvos ir Rus:jos sukviečia viešai pademonstruoti tinas; Steigvilė, Tarvilas.
vai. Nerealistiški reikalavimai, visuomenei dialogo siekimą,
Baltijos biržoje šią savaitę derintų tvarkaraštį.
Rugpjūčio 29 d.: 22 eilinis
• Sveikina prezidento A Bra sekmadienis; Ipatijus, Sabina,
sudaryti 24 sandėriai, kurių
• Yra susirūpinusios dėl pra susiję su kompensacija, tik sus
vertė 569,206 litai. Kaip ir nešimų apie kariuomenes išve- tiprintų kieto kurso Rusijoje zausko kalbą per televiziją ir jo Barvydas, Gaudvydė.
pareiškimą šiuo klausimu,
praėjusią savaitę, didžiausias — dimo iš Lietuvos sustabdymą, šalininkų pozicijas.
Rugpjūčio 30 d.: Gaudencija,
• Apgailestauja, kad susiti• Ir ateityje labai atidžiai seks Augūna, Kintenis.
520,000 litų sandėris mazutui, taip pat dėl gana dideli^ RusiDaugiausia parduota įvairių jos karinio kontingento buvimo kimas tarp B. Jelcino ir A. Bra- Rusijos kariuomenės išvedimo
Rugpjūčio 31 d.: Raimundas
iš Baltijos valstybių eigą.
metalų ir jų gaminių.
Estijoje ir Latvijoje ir apgai- zausko buvo atšauktas.
Nonatas. Vilmantė.

JAV LB ragina skambinti
Kongreso nariams ir rašyti
laikraščiams

Europos Bendrija prašo
dialogo dėl kariuomenės
išvedimo

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
KAI VARGAS SPAUDŽIA
Artėja nauji mokslo metai, ir
mūsų jaunimas čionai ir Lietu
voje netrukus rinksis į klases ir
auditorijas. Lietuvos akademi
nis jaunimas pasitinka šiuos
mokslo metus su viltimi, bet ir
su rūpesčiu, kai Lietuvoje var
gas dar nemažėja, o daug kur
aštrėja, kai vargas ir jį patį
spaudžia.
Kai Lietuva budo ir sunkiose
sąlygose kėlėsi, Amerikos lietu
viai katalikai įkūrė 1900 m.
„Motinėlės" draugiją „ma
teriališkai gelbėti besimokančią
jaunuomenę, kuri paskiau dirbs
tautos ir tautiečių labui". Ši
draugija rėmė Praną Dovydaitį,
tuomet studijavusį Maskvoje,
Stasį Šalkauskį ir Mariją Pečkauskaitę-Satrijos Raganą Fribourge ir kitus. Jų didžiuliu įna
šu ir darbais ateitininkija ir visa
Lietuva ir dabar naudojasi. Pa
garba jiems ir kartu padėka
„Motinėlės" draugijai, kurios
laiku suteiktos paramos dėka jie
galėjo išeiti mokslus ir pasiruoš
ti ateities darbams.
Po to (1907) ir Lietuvoje įsi
steigė tokiu pat tikslu „Moti
nėlės" draugija, o vėliau — Atei
tininkų susišelpimo fondas 1916
Voroneže, Rusijoje, ir 1918
Kaune, veikęs ligi 1940 m.
Sovietų okupacijos, kada fondas
buvo uždarytas ir turtas nusa
vintas. Jis atsisteigė Amerikoje
Ateitinnkų šalpos fondo vardu
ir telkė lėšas studijuojančiam
jaunimui remti, teikgi pagalbą
į vargą patekusiems ateiti
ninkams ir remti Ateitininkų
federacijos ideologinę ir
kūrybinę veiklą. Ši veikla dabar
čia tęsiama Ateitininkų federa
cijos
fondo
vardu.
Lietuvoje yra daug gražaus
jaunimo, gabaus ir darbštaus. Ir
dabar jų gretose bręsta nauji
įvairių Lietuvos gyvenimo
sričių ir ateitininkijos vadovai.
Bet, kad jie galėtų Šiuo sunkiu
metu sėkmingai mokslus eiti ir
baigti, jiems reikia mūsų para
mos. Todėl aukokime ir siųskime aukas Ateitininkų federa
cijos fondui, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, rašydami
čekius Lithuanian Catholic Federation Ateitis.
Aukos
nurašomos nuo mokesčių.
Lietuvos Ateitininkų federa
cijai įsteigus Kaune Prano
Dovydaičio fondą, jo valdyba
suteikė šį pavasarį 42 studen
tams vienkartines stipendijas.
Jos buvo mažos, bet, fondo iždi
ninko Vido Abraičio žodžiais,
visi labai džiaugėsi ir dėkojo.
Bet jų reikia daug daugiau. O
norint realiau padėti, negalima
tenkintis vienkartine parama.

Jau nuo šių mokslo metų pra
džios reikia pradėti skirti mėne
sines stipendijas, kaip visur
paprastai daroma.
Atgaunami Ateitininkų rū
mai Kaune. Nepriklausomybės
metais ten buvo ateitininkų
veiklos centras, ten buvo reda
guojami ir leidžiami žurnalai
„Ateitis", „Ateities spinduliai",
„Židinys", „Naujoji vaidilutė",
ten ir nemažas skaičius studen
tų gyveno, veikė ir valgykla.
Koks didelis daiktas būtų, jei
dabar ten vėl pradėtų veikti
valgykla, kur studentai bent
kartą per dieną galėtų žmo
niškiau pavalgyti. Bet šiuo
metu rūmams reikia dar didelio
remonto. Tačiau bendromis jė
gomis ir aukomis galime tai
padaryti.
Džiaugiamės išeivijoje Daina
va ir kitomis stovyklavietėmis
ir žinome, kokį didelį vaidmenį
jos atliko ir atlieka mūsų jau
nimo auklėjime. Ir Lietuvos
ateitininkai jau turi Berčiū
nuose, netoli Panevėžio, sto
vyklavietę, bet ji gauta labai
apleista. Kad būtų galima ja
naudotis, reikia visur remonto.
Šiam reikalui „turime Lietuvoje
pakankamai žmonių, kurie savo
darbu prisidėtų. Tačiau šiais
ekonomiškai sunkiais laikais
Lietuvoje telkti lėšas yra labai
sunku, praktiškai beveik visai
neįmanoma. Todėl norime
kreiptis į visus išeivijos atei
tininkus, prašydami Jūsų ma
terialinės pagalbos", rašo Lietu
vos Ateitininkų federacija
drauge su vyskupu Juozu Preik
šu ir vyskupu Sigitu Tamkevičium.
Šiame skyriuje taip pat
neseniai skaitėme, kad 1994
metų vasarą įvyks Lietuvoje
Ateitininkų federacijos kongre
sas. Reikės daug lėšų jam su
ruošti ir kitiems bendriesiems
federacjos reikalams.
Reikia lėšų — mūsų aukų
Lietuvos studentams šiuo
sunkiu metu šelpti, Ateitininkų
rūmų ir stovyklaviečių būtinam
remontui ir kitiems svarbiems
ateitininkijos reikalams Lietu
voje ir išeivijoje. Tai didelis
užmojis jas sutelkti. Bet daug
rankų ir didžią naštą pakelia. Ir
pakelsime, jei visi aukosime.
Tad nedelsdami siųskime aukas
aukščiau minėtu adresu.
Galima ir nurodyti, kuriam
reikalui auka skiriama.
Rūpinomės ir rūpinamės
Lietuva, jos ateitimi. Mes kur
sime gražesnę Lietuvos ateitį,
kai aukosime ir aukosimės sa
vajam jaunimui. Ir darykime tai
dabar.
j Kavaliūnas

T a l e n t ų v a k a r o vedėjai J a u n u č i ų a t e i t i n i n k ų stovykloje, Dainavoje. Iš k. —
„ k a p i t o n a s " V y t a s Č u p l i n s k a s ir jo padėjėja Asta K a z l a u s k a i t ė .

DĖMESIO VERTOS MINTYS
Lietuvoje leidžiamas „Nauja
sis dienovidis" išspausdino
plataus masto pasikalbėjimą su
Vilniaus arkivyskupu metropo
litu Audrium Juozu Bačkiu.
Dalį jo persispaudino „Dirvos"
savaitraštis savo liepos 22 d. lai
doje. Pasikalbėjime paliečiami
ir ateitininkai. Štai:
— Ką manote apie šiandie
nos katalikiškas organizaci
jas, katalikiškas informacijos
priemones?
„— Šiandien yra tendencija
atkurti viską taip pat, kaip buvo
prieš antrąjį pasaulinį karą. Kai
gyvenimas ir visuomenė kei
čiasi, argi įmanoma atkartoti

čia. Jaunimas net ir į seminariją
ateina su labai menkomis tikė
jimo žiniomis. Ir klierikus pir
miausia reikia supažindinti, ką
Bažnyčia sako apie save, ko ji
laukia iš kunigo, kad jis galėtų
pasitikrinti savo pašaukimą.
Kunigas nėra profesija. Jeigu jis
nėra Dievo pašauktas, tai visi jo
darbai statomi ant smėlio.
Mums trūksta tikro žinojimo,
koks sužalotas yra šiuolaikinis
žmogus, kaip pažadinti jo są
žinę, norą padaryti savo gyve
nimą vertą auškštesnių verty
bių nei materialinės. Pasau
liečiai turėtų mums padėti: Jie
gali prieiti ten, kur kunigas
neprieina. Taigi į ateitį žiūriu
su pasitikėjimu. Mes turim
surasti charizmatinių žmonių,
kurie mokėtų patraukti kitus.
Turiu vilčių, kad tarp inte
ligentų išaugs asmenybių. Ka
talikai inteligentai iki šiol buvo
nustumti į pašalį; mokyklose,
laikraščiuose, visuomenėse, or
ganizacijose katalikui nebuvo
vietos. Tik galvą lenkiu tiems
žmonėms, kurie pradėjo darbą iš
naujo — be pasirengimo, be
patirties, jau yra katalikiška
spauda, radijo ir televizijos
laidos".
Prasmingos mintys. Joms rei
kėtų dėmesio ir laiko Ateiti
ninkų konferencijoje Lemonte.

tas pačias formas? Pastebėjau,
kad šiandieninis Lietuvos
jaunimas nemėgsta ideologinių
organizacijų, tai jam asocijuojasi
su nesena praeitimi. Antra ver
tus, studentai ar moksleiviai
nori telktis. Bet tas telkimasis
turi būti savanoriškas. Taip
kūrėsi lietuvių organizacijos šio
amžiaus pradžioje. Aš palaikau
ateitininkus, dalyvavau atku
riant studentų ateitininkų
sąjungą, girdėjau daug kalbų
apie praeitį. Bet šiandieniniai
ateitininkai savo veiklą turi
pradėti ant kitų pagrindų, nes
dabartinei visuomenei reikia ne
to, ko reikėjo anuometinei. Tada
jaunuoliai būdavo susiformavę
katalikiškose šeimose, žinojo,
KONFERENCIJA kas yra Bažnyčia, jos moralė. O
į dabartinius ateitininkus
IR MES
ateina jaunuolim^-kurie dažnai
Artėja ateitininkijos konfe net nesupranta, kas yra Bažny
rencija. Ji vyks rugsėjo 4-6
dienomis Čikagoje. Joje, be abe
AUDROS IR VIESULAI
jo, iškils ir bus svarstomi aktua
BERČIŪNUOSE
lūs organizacinės veiklos reika
lai.
„Lietuvos bažnyčios" ketvir
Tremtyje ateitininkijos įnašas
tame
tome rašoma, kad Berčiū
į bendrinius visos išeivijos gyve
nų
bažnyčios
reikalams reikėjo
nimo rūpesčius ir uždavinius
yra labai ryškus. Lietuvių miško medžiagos, ir ją atnešė
Bendruomenė — krašto ir pa 1938 metų vasarą siautusi aud
saulio, Lietuvių ir Tautos fon ra, kuri išvertė daug storų
dai, vajai, šokių šventės, Jau medžių. Susidarė galimybė pi
nimo stovykla Dainava, litua gia kaina nusipirkti nemažą
nistinės mokyklos ir kitos ver rąstų... Pastatytą bažnytėlę
tingos organizacijos ir projektai komunistai išsprogdino 1957
neapsieina be milžiniškų ateiti metų rudenį. Dabar tame pačia
ninkų pastangų ir iniciatyvos. me rajone atstatoma ateitinin
O kiek daug rūpesčio ir meilės, kų stovykla ir palanuojama ant
skirtos lietuvių tautos tėvynėje bažnytėlės pamatų naują
medicininei labdarai, jaunimo pastatyti. Šią žiemą Lietuvoje
praūžusi audra Berčiūnuose ir
orgzanicijų paramai.
vėl išyertė dalį miško. Ir vėl pla
Kartais net pasigirsta apgai
nuojama išvirtusius medžius į
lestavimai, kad aktyvieji nariai
lentas supjauti ir stovyklą
yra įvairių kitų darbų absorbuo
remontuoti. Ar ne keistas suta
ti ir jiems nelieka jėgų ir laiko
pimas, kad gamta ateina į pa
savos organizacijos uždavi
galbą, kai jos reikia. O kas valdo
niams. Susiduriama su stoka
pačią gamtą?
dirbančiųjų ir savajame kieme.
Toliau cituojame iš kun. Jono
Žinoma, ateitininkija yra būdin
Jurgaičio,
Naujamiesčio klebo
ga tuo bendriniu mūsų visų rū
no,
rašinėlio.
„Lietuva prisikėlė
pesčiu. Bet jau šiuo metu yra
verta atkreipti dėmesį į tai, kad naujam gyvenimui. Išnyko seni
darbas ateitininkijoje tampa komunistiniai papročiai ir jų
mūsų visos tautos bendriniu rū stovyklos. Dabar čia (Berčiū
nuose) įsikūrė katalikiško jauni
pesčiu.
mo stovykla Ateitis. Vėl krykš
Į DAINAVOS STOVYKLAUTOJUS
Dvasiniai lietuvių tautos po
tauja jaunystė Nevėžio pakran
reikiai dabartyje, kaip tik šiuo
- BUVUSIUS IR ESANČIUS
tėj, skamba jaunatviška daina.
metu, tvirtai prašosi dėmesio ir
Ir ši? šventasis kalnelis atgyja.
savos organizacijos veiklai, ir
1990 metais Panevėžio vyskupi
Šiuo metu Ateitininkų Fede nebus ilgesnį laiką, bet jūsų
suaktyvinti jos uždavinių vyk
jos ateitininkai kelionėje pės
racija vykdo vajų paremti jau paramos dėka ir ten stovyklau
dymą.
čiomis iš Panevėžio į Žolinės
nimo stovyklaviečių Lietuvoje jančio jaunimo sąlygos bus pa
Artėja
ateitininkijos
kon
atlaidus Krekenavoje atnešė iš
atnaujinimą. Sunkus tai projek gerintos.
ferencija. Ji laukia visų dėme Panevėžio kryžių ir pastatė čia
tas. Jis, kaip ir Dainavos įkūri
Tad prašome visus profesiona
mas, iškelia daug, ypač finansi lus, buvusius ir esamus Daina sio ir aktyvaus dalyvavimo. koplyčios viduje. Nuo to laiko
Susiburkime visi, kuriems rūpi nuvalyti koplyčios pamatai, o
nių problemų.
vos stovyklautojus, ateiti savo
krikščioniškoji idealistinė apie kryžių žydi vis nauji ir
Kreipiuosi į Dainavos buvu parama į eiles tų senųjų, kurie
veikla ir jaunimo tarpe, ir lab įvairiausi žiedai. Berčiūniečiai
sius ir esančius stovyklautojus, čia, išeivijoje, savo sunkiu darbu
daroje, ir mūsų valstybės kreipėsi į Panevėžio vyskupą J.
kurių šeimos nariai naudojasi uždirbtu menku pinigu sukūrė
atkūrimo pastangose.
Preikšą, prašydami, kad šiame
gražia gamta, lietuviška aplin milžiniškos reikšmės instituci
-Jdvgražiame kampelyje būtų atstaka Dainavoje ir vykstančių sto jas, be kurių lietuviška išeivija
"tyta šventovė. Eina kalbos, kad
vyklų progamų turiniu, kurio būtų netokia stipri, kokia ji yra
pagalba buvo ir yra ugdomi Šiandien.
„Ateitis", Inc., 12690 Archer tikrai ši Dievo šventovė šiame
nauji asmenys.
Dėl adresų keitimosi ar jų Ave., Lemont, IL 60439; ir če gražiame kampelyje bus atsta
Ne vienas šiandien tebegy stokos ne visus galima pasiekti, kiai rašomi adresuojamuoju tyta. Laukia Berčiūnai, viso šilo
vena gražių stovyklinių metų todėl, ilgiau nelaukdami raštiš vardu. Mokesčiai nurašomi 11- jaunimas, kada čia jaunimo
šventovei bus padėtas pirmas
prisiminimais. Tokių sąlygų gal ko paskatinimo, siųskite savo 60-35592.
Lietuvoje stovyklaujantiems aukas: Lith. Cath. Federation
Adolfas Darnusis akmuo".
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DR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOKiA
VAIKŲ LIGOS
• 4 4 1 S . P u t a t U M . CMcago, IL
R e * . (1-312) 776-7679
(1-312) 542-0221
Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. M c C T g t t t Ir Or. Adama
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 Waat A v a . , Orland Parfc
706.3494100
708-355-4776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tai.: 706-657-0383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St
Tel. (1-312) 735-7700
217 E 127st St
Lemont IL 60439
Tel.(708) 257-2265
Pagal susitarimą
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ILLINOIS PAIN TREATMCNT INSTITUTE :
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MO
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
McHenry 81S-344-SOO0. ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tol. 708-636-6500
Vai. 9-5 kasdien
DR. DANA M . SALIKLIS
-, DANTŲ GYDYTOJA
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U N A S A. SIDRYS, M . D .
Ophthalmologaa/Akių Chirurgas
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312-766.7766

M
DM. KENNETH J. VERKĘS
DM. MAOOALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
4607 W. 89 f*.
Tol. (312) 738-5666
507 t . ONbert. LaOreose, IL.
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Praktika su

DR. ALLEN C BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6827 W. Stanley A v a . , Barwyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)
Tai. ( 7 0 8 ) 740-4617
Valandos pagal susitarimą
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6321 Avondala, St*. 102
Chicago, IL 60631
Tat. 312-774-0042

T o m a s Kisielius, M . D .
Steven Sandler, M . D .
Adrian Bianco, M . D .
Bozena Wltek, M.D.
Vėžio ligos ( O n k o l o g i j a / h e m a t o l o g i j a )
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tai. (1-312) 767-7575
5700 Archer Ave.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave)
Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v a . ,
S.C.
Chicago, III. 6 0 6 5 2

DR. VIJAY

B A J A J , M.D.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
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6132 S. Kedzie
CMcago, IL 6 0 6 2 9
T e l . (312) 4 3 6 - 7 7 0 0

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

K a b . 312-735-4477;
Rez. (708)248-0087; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
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Valandos pagal susitarimą
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Valandos pagal susitarimą
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$25

DR. UNAS M. KLYGIS

DR. A. B. GLEVECKAS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

$30

i
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
I Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
7271 S. Hariem, t a i . 708-594-0400 S540 S. Pulaski Rd., t a i . 312-585-2802
Pirm., antr.. penktd. 9 v r.-3 v. p.p.,
Bridgview, IL 60455
ketv. 10 v r -7 v v., trečd .
Valandos pagal susitarimą
šeštd 10 v r— 2 v.p p
Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd
Sumokama po vizito

Hlckory HHIs

DR. VIUUS MIKAITIS

$50

* Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnlu
nesaugo. Juos grąžina tik i i
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimu turini, neatsako. Skelbi

DR. VILIJA KERELYTE
CHIROPRAKTIKA

M L (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

$25
$30
$25

prašymą

9 3 5 0 S. Robertą Road

DANTŲ GYDYTOJA

$45
$50
$30

mu kainos prisiunčiamos gavus

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL B JILDING
8449 S o . Pulaski R j a d
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS

3 mėn.

$80
$90
$45

6132 S. Kedtte Ava., Chicago
(312) 778-8988 arba (312) 469-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KEREUS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL
Tol. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
T e l . kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 500) A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
T o l . 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
706-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
24S4 W. 71 at Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt. 2-7
Kab. t o l . ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 0 3 4 8 ;
R e z . (312) 779-5633

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9 antr 1?6, penkt 10-12. 1 6

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 5 8 4 - 5 5 2 7

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 Oundee Ava., Eigln, III. 6 0 1 2 0
T e l . (708) 7 4 2 - 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
0 0 5 5 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia ( vakarus nuo Hariem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7 1 5 2 W. 127th St.
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 6 3 r d Street
Vai : antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . (312) 7 7 6 - 2 8 8 0 .
Rez. (708) 4 4 8 - 5 5 4 5
E D M U N D A S VIZIN AS, M . D . S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 5 8 5 - 7 7 5 5
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal CenterNapervllie Campus
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 3 1 0 ,
NaparvIHe IL 6 0 5 6 3
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. 3 1 2 - 5 8 6 - 3 1 6 6
Namų 7 0 8 - 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 8 0 6 3 8
Vai ptrm , antr . ketv ir penkt 3-6.
Šeštadieniai pagal susitarimą

Kad ilgą iešmą bedrožiant,

ŠUO KEPSNIO
NENUNEŠTŲ

NEMALONIŲ ŽINIŲ PERTEKLIUS
Kai sekame įvykius Lietuvo
je, jaudinamės dėl pranešimų
apie okupacinės kariuomenės
pasitraukimo delsimą, didėjantį
bedarbių skaičių, kylančias
kainas ir siaučiančią infliaciją,
tačiau su žiupsneliu optimizmo
tai nurašome į „pereinamos sta
dijos" sąskaitą, nes dauguma
šitų problemų kyla ne vien iš
pačios Lietuvos, bet iš vis dar
imperialistiškai nusiteikusių
kaimynų, todėl žiemos šalčius
kentėjo lietuviai be dujų, be
šilumos ir šilto vandens, sken
do skolose užsieniui, o Rusija ig
noruoja teisėtus Lietuvos reika
lavimus atsiteisti už Lietuvoje
padarytą okupantų žalą...

AUREL1JA M.
BALAŠAITIENĖ

riausybės organai. Kas jie?
Vidaus reikalų ministerija?
„Nepriklausomos Lietuvos Re
spublikos saugumas"? Šalia
siaučiančios mafijos, kyšininkų,
nemandagių ir arogantiškų val
dininkų, turbūt senieji metodai
tebeveikia, nes kaip gi gali ding
ti teisingai į užsienį užadresuoti
ir apmokėti laiškai, jei jų sulai
kymas nėra įsakytas „iš vir
šaus"? Antra vertus, reikia ste
bėtis tokiu naivumu, nes laiškų
autoriai, grįžę į savo gyvenamus
kraštus, išpasakos net ir tai, ko
nerašė laiškuose. Patyrę apie
savo laiškų dingimą, skleis Lie
tuvai labai nepalankią propa
gandą. Vėl tvirtins, kad „Lietu
va sugrįžo į senąją tvarką", nors
kai didžioji spauda ir televizija
skelbė, kad „Lietuva balsavo už
komunizmą", buvo protestuo
jama, pabrėžiant, kad t a i

Rimties valandėlė

KAI PASIDUODAME DIEVUI

Bet visa tai turi plaukti ne iš
Šio sekmadienio Mišių skai
tiniai parodo, jog krikščionis mūsų susigalvotų saviauklos
legoms pasiuntė aštuonis laiš
tampa geru, laimingu žmogumi uždavinių, o iš meilės ir dėkin
kus,
bet
trys
iš
jų
nepasiekė
visai kitaip, negu nurodoma dau gumo ryšio su Kristumi, kurio
Šią savaitę laiškų skyriuje tojų tarpe tiek mažai belikę
adresatų.
„Juose
nebuvo
nieko
gybėje saviauklos leidinių, ir draugystė pakeis, kaip mes į
Marija Remienė išreiškė mintį, marijonų, kad jiems suskai
užgaulaus ar grynai politiško",
viską žiūrime. Kai meilė mus
duoda kitokius rezultatus.
kuri ne kartą švystelėjo ir šias čiuoti nereikia vienos rankos
sujungia su Kristumi, tampame
rašo
profesorius
„Teaprašiau
Nuo
devinto
eilinio
sek
eilutes rašančiosios pasąmonėje: pirštų. Negana to, vienuolyne
savo
nuotaikas
ir
pastabas,
bet
madienio antruoju skaitiniu Mi laimingi, nes mūsų veiksmai
o kodėl neįsteigti specialaus fon jau taip pat nedaug žmonių,
mano laiškai nebuvo politinio
šiose girdėjome ištraukas iš pir atitinka mūsų sielos troški
do „Draugui?" Nusibodo vajai ir kuriems ypatingai rūpi lietu
pobūdžio,
nors
juose
galėjo
mosios pusės šv. Pauliaus laiško mus. Bet taip, kaip žmogiška
įvairiausi renginiai dienraščiui viškoji spauda, juo labiau
atsispindėti ir tikrovė". Jo
Romiečiams. Jos visos rodė išga meilė veda ne tik laimės, bei
paremti, kone kasmet užgulę tų dienraščio leidimo našta. Daug
viešas laiškas kompiuterių tink
ningus Dievo darbus žmogaus ir sunkumų keliais, taip ir Kris
pačių asmenų pečius. Ne taip kartų praeityje, kai išsekdavo
taus meilė ves panašiu keliu
le
išsaukė
daug
reakcijos.
Lie
labui.
lengva sukviesti publiką į kon „Draugo" leidimo lėšų šaltiniai,
tuviškoje visuomenėje taip pat
Šio sekmadienio antrasis kaip ir jis ėjo pas savo Tėvą.
certą, banketą, gegužinę, nes lietuviai marijonai pasikrapšjau kuris laikas sklinda gandai,
skaitinys (Rom 12:1-2) sudaro
daug k a s kviečia, vilioja, ma tydavo kišenes ir surasdavo rei
Šio sekmadienio Evangelija
kad
laiškai
yra
cenzūruojami
ir
tiltą tarp dviejų šio laiško
sina įdomia programa arba tie kiamą sumą galui su galu su
(Mato
16:21-27) pailiustruoja šv.
kai kurie nepraleidžiami į užsie
pagrindinių dalių: pirmosios
siai apeliuoja į geraširdišką durti. Tačiau pastaruoju metu
Pauliaus mintį. Jėzui jau buvo
nį arba sulaikomi nuo vietinių
(1-11 sk.), parodančios Dievo
sąžinę, kad kaip tik tas renginys tas „galas su galu" vis labiau
aišku, jog, jei jis toliau skelbs
adresatų. Nejaugi tai gali būti
meilę žmogui, ir antrosios žemėn atėjusią Dievo karalystę
nesusieina, o ir dosnumo dvasia
yra svarbus, vertas paramos.
Bet mus pasiekia ir sunkiai
(12:3-15:33), kurioje Pauliaus ir priešinsis žydų vadams, nuc
Dar net vasara nepasibaigė, o pradeda išblėsti. Vadinasi, si įtikėtinos žinios, kurios kyla iš tiesa? Greičiausiai, kad taip, nes
jau
yra
per
daug
tokių
įvykių,
raginimai ir pamokymai, kaip jų nukentės ir net bus nužudy
„Draugo" puslapiai mirgėte tuacija nekelia per didelio op pačių mūsų tautiečių ir iš jų
kad
juos
galima
būtų
pavadin
krikščionys gyvena, iš tikrųjų tas, nors prisikels. Šv. Petre
timizmo.
mirga labdaringų renginių skel
laisva valia išrinktos vyriausy ti „supuolimais". Kai prieš tre
yra pavyzdžiai, kaip žmogus reakcija į tokią Jėzaus prana
bimais, pranešimais, reklamėlėNepriklausomas fondas būtų bės. Štai rugpjūčio 20 dienos
demokratiškų rinkimų ir tautos gali gyventi, jei jis, anot šio
jus
metus
lankiausi
Lietuvoje
su
mis. Visi jie varžosi beveik dėl tos geras visų problemų spren kompiuterio pašto tinkle užtin
šystę buvo: „Nieku gyvu, Vieš
laisvos valios išreiškimo rezul skaitinio pirmo sakinio, užuot
pačios saujelės publikos, dar dimas. Verta jo įsteigimą ne tik ku laišką, kuris beveik patvir Čiurlionio ansambliu, padariau
patie, tau neturi taip atsitikti!'
tatas. Kaip ilgai liks t a u t a aukojęs medžiagines aukas
Tad Kristus ir nurodo skirtum*
šiaip taip priprašomos ateiti. pasvarstyti, bet ir įgyvendinti. tina sklindančius gandus, kad daugybę nuotraukų ir jaš laiš
„laisva", jei jau pradedama pa Dievui, paaukos Dievui save
kuose
pasiunčiau
į
Lietuvą.
tarp savo paties ir Petro dai
Žinoma, į kviečiančiųjų eiles ri Ilgą iešmą bedrožiant, šuo gali Lietuvoje yra laiškų cenzūra,
žeisti pačias pagrindines teises?
kiuojasi ir „Draugas", nes kepsnį nusinešti... Ilgai bepla- paveldėta ir tebetęsiama pagal Mano giminaičiai ir kai kurie O tai, kad vyriausybėje yra lie patį — savo kūną — gyvens ne neatgimusio galvojimo, pasaky
rugsėjo 26 d. rengiamas šaunus nuojant, gali nelikti dienraščio, KGB metodus, nors priimtoje bičiuliai jų negavo iki šios tuviai, nereiškia, kad jie „lais pagal savo norus ir potraukius, damas: „Tu man papiktinimas
nes mąstai ne Dievo, o žmonii
banketas šaunioje salėje ir tiki kurį reikia gelbėti.
konstitucijoje aiškiai sakoma, dienos. Bet tada Lietuva dar vės" sąvoką supranta ir stengsis o pagal Dievo valią.
nebuvo...nepriklausoma.
kad
piliečio
privatumo
teisės,
jų
masi tą salę užpildyti nemažiau
J a u kartą buvome užsiminę,
Antrasis sakinys (12:2) nu mintimis".
ją įgyvendinti.
Prieš
dvejus
metus
kalėdinia
tarpe
paštas
ir
telefonas,
yra
šaunia publika. Nėra abejonės, kad prenumeratos mokestis ne
Šiame kontekste suprastina
Reikia turėti viltį, kad Lietu rodo, kaip žmogus gali pasi
me laikotarpyje Lietuvos pašto
kad rengėjų viltys išsipildys: padengia dienraščio išlaidų, užtikrintos.
ir
pirmasis skaitinys (Je
tarnautojai atplėšinėjo laiškus, voje yra skaitoma išeivijos spau daryti tokiu, kuris pajėgia
„Draugas" daug kartų per ypač kai pusę — iš tikrųjų dau
20:7-9), kuriame Jeremiją
Dėl suprantamų priežasčių ieškodami dovaninės valiutos, ir da. Ji, kaip kadaise Katalikų suvokti Dievo valią (tik čia
metus pripildo organizacijų, giau kaip pusę — tos prenume
skundžiasi Dievui, kodėl jis j
tenka
patikslinti
mūsų
turimą
Bažnyčios Kronika Lietuvoje, iš
klubų, sąjungų sales, dosniai ratos į savo kišenę susižeria neskelbiu laiško autoriaus, juos naikino. Buvo iškeltos by kelia ydas ir negeroves, su lietuvišką vertimą, kuriame ver suviliojo, nes Dievo jam užduc
reklamuodamas jų renginius, paštas, nesuteikdamas net tin kuris yra ne lietuvių kilmės los, pašalinti kai kurie tar kuriomis reikia visomis priemo tėjai pasirinko sklandesnį iš to uždavinio atlikimas — į aki
tai dabar atsiranda gera proga kamo patarnavimo. Štai vakar amerikietis, vienas iškiliausių nautojai, bet dabartinė cenzūros nėmis kovoti, jas pasmerkti ir sireiškimą, vieton, pagal graikų krašto valdovams pasakant ti€
Amerikos teisės žinovų ir Tarp grėsmė yra žymiai rimtesnė, ne
parodyti savo dienraščiui dėkin vėl atvyko žmogus iš netolimo
są, kai jie vykdo priespaudą i
tautinės Teisės programos di gu nesąžiningumas ar vagystės. šalinti, arba išaiškinti asmenis, originalą, tikslesnio). Tikslesnis
gumą ir atvykti į jo banketą. priemesčio parsivežti kelių
smurtą — jam atneša tik žmonii
rektorius. Jis ilgokai viešėjo Tai grynai sovietinio tipo as kurie tas negeroves įveda, ir su vertimas išsaugo šv. Pauliaus
panieką ir patyčias. Jie, be abe
Tačiau grįžkime prie pir dienų „Draugo", nes nuo Lietuvoje nuvykęs užmegzti
mintį,
kai
jis
naudojo
nevei
mens teisių pažeidimas, susiži jais tinkamai pasielgti. Įdomu,
jo,
jam patarė, jog saugiau
mosios minties — fondo. Sunku praėjusios savaitės paštas nė konkrečius ryšius ir dirbti su
nojimo privilegijų piktnaudoji- į kokią Lietuvos instituciją ga kiamosios rūšies veiksmažo „išmintingiau" būtų nutylėti
būtų suskaičiuoti visus fondus— vieno numerio nepristatė. Tokių Vilniaus universiteto Teisių
mas, šnipinėjimų ir įtarinėjimų lima būtų kreiptis su reikalavi džius, nurodyti, kad žmogaus mokėfci prisitaikyti prie esamo*
fondelius-fondukus, kurie per nusiskundimų gauname kas fakultetu. Savo viešnagės Lietu
tinklo užmezgimas. Tokį laiškų mu (atsiprašau, prašymu...) iš pasikeitimas priklauso nuo to, padėties.
metų metus buvo įgyvendinami dien. Žinoma, nedaug galime voje metu jis savo šeimai ir kokam jis leidžia būti jo viešpačiu
sulaikymą gali įsakyti tik vy aiškinti laiškų dingimą?
kaip tik su „Draugo" pagalba. padėti tolimesnių vietovių skai
— kam jis leidžia jį keisti, ugdy
Jeremijas net buvo jiems pa
Kažkodėl niekad nekilo tvirtas tytojams, tik padėkoti už kant
ti. Tad antrasis sakinys skam tikėjęs — bandė apie Dievo jam
pasiryžimas bent pagalvoti apie rybę, bet galbūt Čikagoje ir
bėtų taip: „Ir nesileiskite būti pavestą uždavinį negalvoti
nuolatinį „Draugo" paramos artimesnėse apylinkėse galėsi
formuojami (ugdomi) šio pasau Dievo vardu nebekalbėti. Bet ji
fondą. Tai buvo tikras neapdai me šį tą pakeisti.
lio, bet leiskitės būti perkei jau buvo (Pauliaus žodžiais) per
rumas arba bent per didelis pa
Sijojame galimybes dienraštį
čiami minties atgimimu, kad keistas, jo paties žodžiais —
sitikėjimas esamos padėties skaitytojams pristatyti kitu
galėtumėte suvokti Dievo valią suviliotas, nugalėtas. Jam buvo
nekintamumo: lietuviai marijo būdu: ne per paštą, o privačiai
— kas gera, tinkama ir tobula". nebeįmanoma tos Dievo meilės
nai, kartą sutikę globoti išvežiojant į namus, kaip daro
Šv. Paulius, pirmoje laiško ugnies užgesinti. Jis buvo kaip
„Draugo" leidimą, (nors tai amerikiečių dienraščiai ir kai
pusėje išsakęs visa. ką Dievas įsimylėjęs, kuriam niekas nebe
buvo kone prieš šimtmetį...), kurių etninių grupių laikraščiai
žmogui yra padaręs, ir savo nuo gali įsakyti savo mylimosios
turėjo jį ir išlaikyti, lyg tai būtų (pvz. lenkų). Jeigu būtų įmano
stabą ir garbinimą, dabar kvie užmiršti, nes ji yra tapusi jo
paties dalis.
buvęs ne visos katalikiškosios ma surasti žmonių, kurie (žino
čia tikinčiuosius, suvokus, knks
spaudos skaitytojų išeivijoje, o ma, už atlyginimą) sutiktų iš
Ar tie, kurie esme, buvę ar
Dievas yra ištikimas ir patiki
kelių dešimčių šviesuolių mari vežioti „Draugą" savo ar kitų
mas, atsiliepti į tokį nuostabų tebesame įsimylėję, patartume
jonų reikalas.
apylinkių skaitytojams pagal
Dievo gerumą tikru garbinimu niekad neįsimylėjusiems meilės
Bepig buvo nesunkiai verstis, pateiktus adresus, Brighton
— visą save pavesti jam, kad nė vengti? Ar meilės džiaugsmai ii
kai dienraščio prenumeratorių Parkas, Oak Lawn, Lemontas,
vienas mūsų veiksmas nebūtų gilus pasitenkinimas, nuosta
skaičius peršoko dešimtis tūks Riverside, Berwyn, Burbank ir
pagal šio pasaulio išmintį, o tik baus artumo patyrimas neii
tančių, o redakcijoje ir spaus daugybė kitų vietovių tikrai
pagal Dievo valią. Pavyzdžiui, perka visų, su ta meile atėjusi
tuvėje — su labai mažomis išim kasdien gautų savo dienraštį.
dirbti ne todėl, kad žmonės mus sunkumų ir net sielvartų? O s
timis — didžiausią darbų naštą
Ši mintis yra nesunkiai įgy
gerbtų, bet kad parodytumėm Kristumi, dar žemėje būdam
tempė tėvai ir broliai marijonai. vendinama ir reikėtų kaip ga
Dievo meilę kitiems, kad mu patirsime amžinosios, neapv
Europos Lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai iš Lietuvos ir Švedijos. Ii kairės: Justas Vincas
Jiems algų mokėti nereikėjo, o lima greičiau suorganizuoti kas
myse žmonės matytų, jog Dievo liančios laimės.
Paleckis, dr. Kajetonas Čeginskas, Darius Kuolys ir prof. Vytautas Landsbergis.
jeigu ir buvo mokama, tai juo dieninį „Draugo" pristatymą į
gerumas teveikia žemėje.
a.j.
Nuotr. R. Kubiliūtės
kingai nedaug. Panaši situacija skaitytojų namus. Todėl krei
buvo ne tik spaudos reikaluose, piamės į visus, turinčius kas
medaliu, guminiais batais, kepure ant galvos. Apšepęs.
— Nežinau. Gydytojai nesugebėjo apžiūrėti.
bet ir kitose įstaigose, pvz., ka dien valandą kitą laiko, vairuo
Tikras
veteranas.
Antrasis
—
jaunuolis,
gana
švarus,
— Mūsų nuostabi ligoninė, — išrėkė boba.
talikiškose mokyklose, kur mo jančius automobilį (gali būti
šviesiaplaukis. Lyg kaimo komjaunimo sekretorius.
Viešpatie, kokio galo aš su jais diskutuoju, kai turi
kytojų daugumą sudarė kunigai vyrai ar moterys, skirtumo čia
' Toks ir yra. Tai Baraševo gyvenvietės pasiuntiniai at gulėti lovoje?
ir vienuoliai-vienuolės, kurie nėra), kurie sutiktų išvežioti
vyko pasikalbėti su manimi. Visų pirma jie teiraujasi
dirbo beveik už centus, o tėvai dienraštį skaitytojams. Prašome
— Fašistas, — šaukia boba. — Duok jam šautuv;
VIDMANTAS POVILIONIS
išsimokslinimo. Veteranas sako:
džiaugėsi mažu mokesčiu už paskambinti į mūsų adminis
visą Baraševą iššaudys.
47
— J u s valstybė išmokslino, o jūs štai kaip atsidėmokslą. Dabar, kai mokytojai traciją susitarti. Jeigu negalima
Suima juokas. Rimstu.
—
Aš
jį
sunaikinau.
kojate.
kone visi pasauliečiai, moksla- susišnekėti su paštu ir jis neat
— Spjauti man į jūsų Baraševą. Šimtą metų nu
Žinoma, mano autografas jau pas Aleksandrovą,
_ Kaip? — klausiu. — Išmokslino? Aš pats mo- jo nereikia. Būkite savo tamsoje.
pinigiai - nors ir nemaži - nepa lieka įsipareigojimų (nors užmo
dengia algų, reikia ieškoti kitų kestį paimti tikrai moka...), tačiau to pavardės neminėjau. Aš žaidžiu, bet kitiems kiausi,
Kreipiuosi j Aleksandrovą:
j i e patyĮį
pajamų šaltinių arba mokyklą griebkime iniciatyvą į savo mano draugystė nepatinka. Pasiaiškinsiu - žinos visa
— Atsisakau kalbėti. Galiu eiti?
—
Tai
valstybė
užmokėjo
už
jūsų
mokslą
—
vėl
pa
uždaryti.
z
o
n
a
rankas!
Tyla.
stebi
tas
vyresnysis.
— Gali.
Šiandien „Draugo" darbuoDanutė Bindokienė
PAREIGA VALSTYBEI I R PRIVATŪS
Ne, ne valstybė, — atsakau, — mano tėvai visą
Tarpduryje išgirstu jau įprastą:
gyvenimą
veltui
dirbdami
sumokėjo
už
mano
mokslą.
JAUSMAI
— Mažai gavai. Grįši dryžuotas. (Ypatingai
Valstybė niekam nedaro malonės mus mokslindama. režime recidyvistai rengiami dryžuotais rūbais).
Vyriausiojo gydytojo kabinete reikia išlupti senas Jai pačiai reikia mokytis. Be jų jau seniai būtų
O vieną penktadienį kažkas šūktelėjo:
grindis, įdėti naujas. Už tai dar porą savaičių palaikytų subyrėjusi. Nors ir dabar vejasi pasaulį griūdama ir
— Jurą atvežė!
*>
ligoninėje. Jei ne — penktadienį į zoną.
nepasiveja.
Nepaprastai ekscentriška figūra. Ant krūtir,
Mordovijoje namus stato greitai — ant žemės, be
— Bet jūs užėmėte kitų vietą, jie liko dirbti pras pavardė: Melnik. Drabužiai kabo kaip skudurai. Eise
pamatų. Už tai greitai ir pūva. Išnešėme lentas, išmū tesnių darbų, — įsiterpia jaunuolis.
— lyg panelės. Netaisj I'J'ngo veido — gimęs Lening
rijome paaukštinimus iš plytų. Vakare pasijutau blo
— Aš išlaikiau egzaminus. Kas neišlaikė, jūsų sis de tuoj po blokados. Išpuvusiais, nuo arbatos pajuoc
gai. Pasakiau: nebegaliu dirbti. Prieš pietus tablečių ne tema nuvarė dirbti tų kitų — prastesnių darbų be jokių šiais dantimis, nepaprastai malonia šypsena. Iš tie
gavau. Pasveikau...
sentimentų.
— labai mielas vaikinas. Pusiau rusas, pusiau žydi
Paržygiavau atgal. Sava zona!
— Matai koks, — įsitraukia boba. — On nie stal Todėl ir rusai, ir žydai jo šalinosi. Mokėsi ivritą (h«
Po ligoninės jaučiuosi dar prasčiau. Guliu su na dorogu iapravlenjja. (Jis dar nepasitaisė).
rajų kalbą), norėjo išvažiuoti į Izraelį, bet žydai Iven,
temperatūra lovoje, žiūriu, kaip teška liūtis. Įbėgęs
-• J ū s ir kur? — teiraujasi.
iš tokio sumanymo. Leningrade studijavo astronomij
tvarkinys traukia už kojos:
— If Lietuvos."
lageryje įsimylėjo Baraševo žvaigždę — Jeleną Ivano
— Užeik pas Aleksandrovą, ten laukia.
Žiūriu į jų veidus. Suprantu, kad gal vienintelis jau ną, mūsų seselę. Nuolat bėgiodavo temperatūros m
nuolis žemėlapyje rastų Pabaltįjį.
tuotis, tuo suteikdamas visiems malonumą paleis
— Neisiu, pasakyk, kad sergu.
Jis ir tarstelėjo:
liežuvius. Vakarais — istorijos apie Juros nuotykiu
Po minutės vėl:
—
Pribaltika.
»
Istorijos trunka porą valandų, nor* pats nuotykis i ti
— Labai reikia.
*
—
Aha,
—
atsitokėjo
boba,
—
o
kas
gi
jums
nepa
penkias minutes. Visi truputį įsimylėję gražiąją Jetet
Ir laiko mano kelnes, kad greičiau apsirengčiau.
tinka
mūsų
tarybiniame
Pabaltijyje?
ir kiekvienas norėtų su ja ne tik temperatūrą pasim.
Aleksandrovas, plačiu užpakaliu atsidrėbęs už
—
Ne
jūsų,
o
mūsų.
Išvežete,
marinate
badu,
tuoti.
Buvęs Lietuvos AT pirm. prof. Vytautas Landsbergis atlieka kompozitoriaus italo, sukinėja mažą pitono galvutę. Sėdi dar trys
M. K. Čiurlionio kūrinius 40 tojoje Europos Lietuviškų studijų savaitėje.
•iviliai, iš drabužių atrodo — vietiniai. Du vyrai ir mo- negydote, o dar norite perauklėti į rusą.
(Bus daugiau)
Jaunasis jau nebesikiša, boba vis dar niršta.
Nuotr. R. Kubiliūtės
eris. Moteris vidutinio amžiaus. Vienas vyriškis su

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO
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Informacijos Skyrius

REAL ESTATE

HELP WANTED

7311 Douglas Circle, La Paima, C A 9 0 6 2 3

$s

• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 5 2 1 - 1 2 1 0

i

EKONOMINĖS VEIKLOS
PROBLEMOS IR KRYPTYS
Atsiliepimas

" Esame dėkingi už informaciją
ir atsiliepimus į mūsų skiltį. Ne
seniai gavome telefaksą iš čikaigiečio verslininko Jono Pa
l č i n s k o , iš kurio karts nuo
4taru> susilaukiam draugiškos
4tritikos ir patarimų. Šį kartą
Jstato k l a u s i m u s , kuriais
"naudinga pasidalinti su skai
tytojais. Tai reikalingas dialo
gas, dirbant darbą, kuriam nėra
^ekspertų sustatytų nurodymų.
įJonas Pabedinskas taip rašo:
•- „Mūsų ekonominė veikla tarp
•išeivių vis toliau tęsiasi, re'miant Lietuvos biurokratų darHbus, kalbas ir raštus. Dar
Jiesimato konkretumo. Tai
.veikla dėl veiklos... Veikla
•užpildyti visuomenišką dieną.
•Daug darbo matosi įdedam į
•pasirodymus, parodas, kas
^truputį duoda rezultatų —
^geriau negu nieko. Ar kas pasi•žiūri, naujas parodas rengiant,
"ko iš Clevelando galima pasi" mokyti, kad kitos būtų efekč tingesnės?
• Ar Ekonominių Reikalų Tary\ ba (ERT) yra numačiusi ką nors
. rekomenduoti išeiviams daryti
• dėl investicijų prekybos? Be
• Lietuvos spekuliantų retai yra
•žmonių, kurie imtųsi ieškoti
' veiklos pradžios su išeiviais.
Laukiame konferencijose ar
jspaudoje Tarybos pasiūlymų ir
į jos vadovavimo
išeivijos
; Prekybos ir Pramonės tikroms
\ galimybėms išaiškinti, patarti
• ir veiklai skatinti".
a
T

i.

Ieškomas žmogus,
galintis pravesti diskoteką.
Kreiptis: t e l . 3 1 2 - 8 9 0 - 9 5 7 3

Atsakymas

\ Galima užtikrinti, kad ERT
> nariai neveikia vien dėl veiklos,
\ nes esame per daug užsiėmę.
' Mes veikiame tik dėl rezultatų.
.' Jeigu kas mano, kad galime
'• pasiekti daugiau rezultatų ki; tokia veikla, būsime dėkingi
; kiekvienam už konkrečius
' nurodymus ir taip pat, kaip jie
gali prisidėti. Šiuo metu ERT
J veikla yra dvilypė: padėti Lietu" vos bendrovėms ir ekonomijai
T betarpiškai, skatinti Amerikos
• lietuvius bei sudaryti jiems
• sąlygas dalyvauti Lietuvos eko1 nomijos vystyme. Vienas svarl biausių Tarybos tiesioginių
i veiklos projektų yra JAV-Lietuvos Verslo Konferencijos ir
l Prekybos Expo ruošimas Los
J Angelėje. Taip pat ruošiamas
'. verslininkams vadovas, kuris
I bus naudingas ir ateityje.
Ryšium su JAV lietuvių skati• nimu. Taryba parūpina eko; nominemis temomis straipsnius
; šiai skilčiai, joje spausdina
gautą informaciją ir dažnai at• siliepia
i
informacinius
J kreipimus. ERT turi vilčių
; įsteigti investicinį fondą ir taip
'. sudaryti patikimą priemonę
• lietuviams JAV padėti Lietuvos
; smulkiajai ir vidutinei pramo• nei ir Lietuvos ekonomijai.
'. Apie Verslo Konferenciją.
Verslo konferencija norime
• sudominti JAV verslininkus im', tis veiklos Lietuvoje. Konfe\ rencijos d a t a suderinta su
atvykstančiais Kauno prekybi,"* ninkais į Lietuvių savaitę Los
\ Angeles 'Kaunas ir Los Angeles
sudarę „Sister City" ryšius).
Konferencijos renginys ska
tins Lietuvos bendroves siųsti
atstovus ir prekes į JAV,
! susipažinti su rinka ir galimy
bėmis. Rezultatus sunku ga
rantuoti, bet sieksime, kad
atvyktų bent 100 JAV vers
lininkų. Jiems padėsime
užmegzti konkrečius ryšius su
Lietuva. Jeigu išsivystys bent

Valymo darbas
laikoma moteris valyti namus bei
raštines. Alga nemažesnė, ka.p $310 iki
$370 per sav Reikia gyventi Chicagos
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas
Skambinti: 1 708 393-3999

500,000 dol. vertės veikla, kon
ferenciją laikysime pasisekusia
ir verta pastangų.
Kad konferencijos ir parodos
yra naudingos priemonės suras
ti pirkėjus ir bendradarbius,
IEŠKO DARBO
įrodo faktas, jog tokie renginiai
ruošiami daugelyje kraštų ir
įvairių pramonės sričių. Konfe
M o t e r į * I i Lietuvos, 56 m . gali
rencijose galima gauti informa
prižiūrėti senelius, vaikus bei ligonius
Kaune „Senukai" firmos pagamintos čerpės vietinei rinkai. Gamybinė įranga pirkta, iš Italijos,
ciją ir užmegzti r y š i u s .
ir gyventi kartu. Skambinti:
apsimokėjo per kelis metus. „Senukai" yra viena naujų bendrovių, vadovaujamų dinamiškų
708-654-2493.
Verslininkų ryšių užmezgime
lietuvių verslininkų, kurie užsiima plačia veikla - čerpių gamyba, žaliavų importavimu, sta
(networking) konferencijos turi
tybinių medžiagų sandėliavimu ir pardavimu, krevečių apdirbimu.
ypač svarbų vaidmenį. Konfe
50 m. moteris suteiks priežiūrą
rencijų pasisekimas priklauso
kelių krypčių. Mes pristatome investicijos galėtų pradėti
vaikams, fįagyvenusiam žmogui arba
nuo dviejų dalykų. Pirma, ar at
informaciją apie investicijų ir plaukti į Lietuvą maždaug po
ligoniui. Kreiptis: t e l . 312-254-3979.
vyks JAV verslininkai, ir antra,
verslo galimybes šioje skiltyje, metų.
PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S
ar ras, kas juos domina.
tiriame investicinio fondo stei
JAV lietuvių investavimo ir
Rengiant konferenciją ir
MIGLINAS TV
gimą ir tarsimės Lietuvoje dėl ekonomikoje
dalyvavimo
parodą Los Angeles, lankymas
2346 IV. 69 St
JAV lietuvių dalyvavimo Lietu galimybėmis Lietuvoje bus ta
2 7 m . l i e t u v a i t ė l a i k o bet k o k i o
kitų konferencijų ir prityrusių
Tel.
7
7
6
1
4
8
6
vos ekonomikoje.
riamasi Birštono konferencijoje
d a r b o . Kreiptis: 7 0 8 - 3 6 5 - 5 6 2 7 .
rengėjų patarimai yra labai
Investicijom ir verslui galimy rugpjūčio 20 d. pagal ERT susta
naudingi. Todėl Tarybos pirmi
bių Lietuvoje yra daug. Apie kai tytą programą (šią konferenciją
ninkas Antanas Dambriūnas ir
kurias esame pranešę šioje dabar ruošia ne JAV LB, bet
Dengiami stogai,
kalamas
aš buvome nuvykę į Lietuvos
J a u n a g a i l . s e s u o iš Lietuvos.
skiltyje — indėliai bankuose, Piliečių Chartijos ir Sanryšos
„siding", bei atliekami namų
ambasados Vašingtone suruoštą
turinti teisę dirbti, vairuoja mašiną,
nekilnojamas turtas, įvairūs organizacijos). Šias galimybes
vidaus
remonto
darbai.
Skam
konferenciją birželio mėnesį. Iš
ieško bet kokio darbo. Skambinti:
projektai JAV lietuvių ir iš aptars Vyriausybės atstovai,
binti S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7
7 0 8 - 7 4 9 - 4 2 9 0 arba
šios pasisekusios konferencijos
Lietuvos. Pagrindinė kliūtis verslininkai, bankininkai ir
616-329-2575.
pranešimų daug išmokom apie
investicinėm galimybėm yra ūkininkai. Iš ERT dalyvaus
ekonomiką (pvz. kodėl Philip
pasitikėjimo ir rizikos problema. Milda Napjus ir aš. Taip pat
MASTER PLUMBINC
Morris investuoja į Lietuvą, ku
MISCELLANEOUS
Viską reikia ištirti ir užtikrinti, dalyvaus LB KV pirmininkas
COMPANY
riuose teismuose spręsti ginčus
kad investicijos nežus. Net V y t a u t a s Maciūnas. Susi
Licersed. Bonded, Ir.ser'
į
ir t.t..), o iš organizatorių
10%—20°o-30°/c pigiau mokėsit
paprasčiausia investavimo for tiksime su verslininkais, banki
Nauji darbai ir pataisymą' W : • -.••; f
išmokom apie konferencijos
už
apdraudą nuo ugnies ir automobilio
ma — valiutiniai indėliai ninkais ir ūkininkais prieš ir po
ir vonios kabinetai. Keram.K<:S O'
rengimą. Užmezgėme ryšius su
;jas
mus.
teles. Karšto vandens tankai, pore
bankuose yra rizikinga, nes konferencijos. Tikimės nau
kalbėtojais,
firmomis
ir
pos. Išvalome
užsikimšusius
FRANK ZAPOLIS
nėra valstybinio draudimo ir dingos informacijos ir dalykiškų
rengėjais. Tai padėjo atrinkti ir
vamzdžius,,
3
2
0
8
V2 W e s t 95th Stret
{
negalime būti tikri, kad bankai ryšių.
BEN SERAPINAS
708-636-2960
pakviesti kalbėtojus į Los An
T e l . — ( 7 0 8 ) -124 9 6 * *
nebankrutuos. Be abejo, yra
Kur investuosite, kokt$ riziką
geles konferenciją ir tartis su
(312) 50
36it
Lietuvos ekonomikai naudingų apsiimsite, . yra
labai
Lietuvos a m b a s a d o s Eko
ir pelningų projektų, bet pri asmeniškas apsisprendimas.
VVAGNER
nominiu skyrium konferencijos
ELEKTROS;
einame prie praktiškos pro Vieniems svarbūs aukšti pelno
ruošos klausimais.
ĮVEDIMAI
PATAISYMAI
MAŠINOS RAŠTINĖMS
blemos — kaip šią informaciją procentai, kitiems svarbiau in
Liepos mėnesį Antanas taip
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
surinkti. įvertinti ir suinte vesticijos nauda, kitiems tam
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
Parduoda • Taiso • Priedai
pat nuvyko į Las Vegas kon
resuoti, sutelkti investitorius tikras konkretus projektas ir t.t
sąžiningai.
'
ir Reikmenys
ferenciją ir expo, kur dalyvavo
JAV. laikantis JAV įstatymų Svarbiausia domėtis, ieškoti,
312-779-3313
Virš
7 5 metų
septynios bendrovės iš Lietuvos.
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
investitorių apsaugojimui. Šiuo tartis su savo draugais ir nu
patikimas patarnavimas
Kaip rašėme anksčiau, rengėjai
metu tai gali atikti su spręsti, kiek galite rizikuoti.
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
nesugebėjo s u t r a u k t i JAV
interesuoti asmenys arba bū Siūlome remti giminių ar pažįs
FAX • CALCULATORS
verslininkų, ir šis renginys
IMEX AMERICA, INC.
5 6 1 0 S. P u i a s k i R d .
reliai. Tai galėtų taip pat atlikti tamų projektus, kuriais pasi
nepasisekė. Dėl parodos Cleve524 State Line Rd.
Phone
(
3
1
2
)
5
8
1
4
1
1
1
JAV lietuvių verslininkų tikite ir tvirto pagrindo JAV
lande kalbėjausi su Ingrida
Calumet City, IL 6 0 4 0 9
sąjungos arba investiciniai fon lietuvių projektus, kuriems
Bubliene, pagrindine organiza
Nuomoja automobilius Lietuvcie,
dai. Iš tikro niekas nestabdo in reikia investitorių. Tikimės
siunčia automobilius, labai greitai
tore. Jos nuomone, paroda
vestuoti ir daug kas tai daro, ateityje parūpinti tikslesnės
perveda dolerius Į Lietuvą.
pasisekė, nes veik visos Lietu
GERIAUSIAS
pirkdami butus, remdami gimi informacijos apie investicines
Tel
708-868-0049,
Fax
LIETUVIŠKAS RESTORANAS
vos bendrovės, kurios dalyvavo
nes ir kitus projektus, galimybes šioje skiltyje.
708-868-8642. Skambinkite darbo
MABENKA
Clevelande, užmezgė ryšius ir
dienomis 9 v.r.—5 v.v.
laikydami pinigus bankuose ar
Edmundas
Kulikauskas
7844
S. Cicero Ave.
šiuo metu santykiauja su JAV
kaip kitaip.
Burbank. IL 60459
bendrovėmis. Šie pradiniai kon
Tel. 708-423-7679
ERT
teiraujasi
apie
inves
taktai yra ypač naudingi, nes
Už pigiausią kainą siuiome s*aniausią
TAISOME
ticinio
fondo
steigimą,
kurio
duoda pasitikėjimą ir praktika.
lietuvišką maistą:
„LAIVITE"
REMONTUOJA
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
• Kugelis • Cepelinai • Kaldunai •
Paroda pasisekė, kadangi buvo pinigai būtų investuoti i
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
UŽSIENIO LAIVUS
Blynai Dešros ir kopūstai•• Skaniau
Kreiptis ( Hermis Deckys
įdėta daug pastangų ir buvo pramone ir žemės ūkį. Šis fon
sia namų gamybos sriuba
das
būtų
tvarkomas
profesio
Klaipėdos
valstybinėje
įmo
Tel
585-6624. Nuo Ji ryto Iki 6 v.v.
dalis didesnės tarptautinės pa
Išnuomojam sale įvairioms progoms
nalų
Lietuvoje
ir
JAV.
Esame
Kalbėti Iietuvišk.v
nėję
,.Laivitė"
remontuojamas
rodos, kuri s u t r a u k ė daug
(telpa virš 10C žmonių) Damo vai: kas
užmezgė
ryšius
su
JAV
lietuviu
privačios
vokiečių
įmonės
mo
dien 8 v r - 9 v v ; penktd. šeštd 8v.r
verslininkų.
teisininku VVilliam Valis, kuris torlaivis „Nortrader". Per dvi
- 10 v v Kviečiame apsilankyti!
Stengiamės, kad Los Angeles aptarė tokio fondo galimybes ir
Joe ir Janina
savaites laivų remontininkai ti
konferencija irgi pasisektų. steigimu kainą. Šiuo metu krei
Maloni ir drabštl moteris, ieško
kisi sutaisyti pasenusias nedide
Numatytoji programa yra aukš piamės j lietuvių finansų šalti
nuoširdaus gyvenimo draugo, vyresnio
lio sausakrūvio konstrukcijas, iš
amžiaus Skambinti: tel
to lygio. Pranešimus duos labai nius fondus bei asmenis dėl
kelti jį iš vandens, nuvalyti ir
312-436-4943 Gina.
VALOME
gerai su Lietuvos verslu ir eko patarimu ir bendradarbiavimo.
nudažyti korpusą. Tai bus jau
KILIMUS BALDUS.
nomika susipažinę asmenys: Ši fondu įsteigti užtruktų apie
ketvirtas atnaujintas užsienio
GRINDIS
IR SIENAS
buvęs m i n i s t e r i s Vytenis devvnis mėnesius. Fondo
valstybių motorlaivis.
J.
B
U
BNYS
Aleškaitis, finansininkas Anta
737-5168
nas Grina, kuris metus Lietu
voje vadovavo International
ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS
Executive Corps. Amerikos
lietuviai verslininkai Kęstutis
R A C I N E K E P Y K L A IR
Round Trip One Way
Makaitis, Jurgis Oniūnas ir
DELIKATESAI
CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO
$759
$475
Saulius Anužis. Dalyvauja taip
Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
N E W Y O R K - V I L N I U S — N E W YORK
$759
$475
pat JAV bendrovių, veikiančių
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
FROM O C T 1 6
$599
$389
Lietuvoje, atstovai ir JAV
ir namuose gaminto maisto —
IR MĖGĖJAMS
Catering
FREGATA TRAVEL
valdžios įstaigų atstovai. Taip
6216 S. Archer Ave.
2 5 0 West 57 Street, #1211
pat dedamos pastangos pakvies
Chicago. IL 6 0 6 3 8
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
ti suinteresuotus JAV versli
N e w Y o r k , NY 1 0 1 0 7
Tel. 5 8 1 - 8 5 0 0
reikmenis Pasinaudokite patogiu
ninkus ir investicinius fondus.
Tel. 212-541-5707
planu atidedant pasirinktus reik
Iš viso bus išsiųsta 5.200 kvie
mems ypatingai progai
Pilnai
timų, iš jų apie 4,000 nelietu
užbaigtu foto nuotraukų aptarna
viams verslininkams.
^ j )
INTERNATIONAL
vimas
Atidaryta pirmad.enĮ ir
Ką ERT rekomenduoja dėl
ketvirtadieni
vakarais iki 8 valan
\^fw
TRAVEL CONSULTANTS
investicijų ar p r e k y b o s ? Kur
ZaifcAT
dcs Antrad.ir trečiad. susikalbėsi:
investuoti savo kelis ar kelias
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus» kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
lietuvis*,!;
dešimt tūkstančių dolerių, kad
CARGO
—
siunčiame
oro
linija
p a d ė t u m e L i e t u v a i ir jų
3314 VVest 63rd Street
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
n e p r a r a s t u m e , yra esminis
Tel. — PRospect 6-8998
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
daugelio Amerikos lietuvių
klausimas. Klausimas ir mane
9523 South 79th Avenue
223 Kslvsri|ų gatvė
paskatino užsiimti šia veikla,
Hickory Hills. Illinois 60457
Vilnius. lietuve
nes niekas jo negalėjo atsakyti.
Tel. 708-430-7272
leSetooeJ: 77-76-97 Ir 77-83-62
ERT siekia šio atsakymo iš

l

MAROUETTE

PHOTO SUPPLY

/

i

GREIT
PARDUODA

S.
RE/MAX
REALTORS
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708)425-7161

.

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS.Kompiuterių ir FAX pagalba;
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus it Žemę.

• Pensininkams Nuolaida.

HOUSE REDUCED TO SELL
by cwner. Palos Hllls vlc. 4 bdrm. ranch;
2V2 bath; bsmt with fam room; large kitcnen; many exlras. $148,000

Call 708-599-2831

K M| EC |K REALTORS

C jSntUIK

**

7922 s Pulaski Rd

zl

'

-

™" 4363 S. Archer Ave.

DANUTĖ

MAYER

284-1900
)ei norite parduoti ar pirkti na
mu*, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
profesionaliai,
sąžiningai
ir
asmeni<kai patarnaus. įkainavimas
veltui

RE/MAX
Home Center
6000 S. Pulaski
Chicago, IL
*
Tel. 312-735-6000

•u

^*aaaaW

TOM VIERAITIS
Homar Twp. parduodamas 4 mlag.
ksmb ..spllt-level" namas; 2% vonios
kamb.; vonios kamb. pagrind. mie
gamajame; valgom kamb.. daug
priedų. $169,900
Skambinkite Tomui

•ša

Qntur#

E3

21

ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn. Illinois 60453
Bus. 708 636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T . M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose

REAIMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, I I 60629
312 585-6100

Ii

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemies^iuMe. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bui 312-585-6100, res 312-778-3971

FOR

RENT

NAUJI BUTELIAI PENSININKAMS
lietuviškoje aplinkoje. Dviejų kambarių
su virtuve, vonia ir apšildymu $450
mėn. vieno kambario — $395. VINa
Maria P.O. Box 155 Thompson, Ct.
06277. Tel. 203-928-7955.

FOR SALE

Parduodamo* ntmuoM austos gryno
lino lovatlasas: 791V x94V2", 84' x60".
96"x80-\ 106' 2"x82". Kreiptis; VRs Luo
te 1408 S. Narway, Bsrwyn, IL 80402,
t•1.708-7494290 arba 618-329-2575.

• Pirmoji povandeninė tele
• Havajų gyventojai pirmą DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 28 d.
cost) Namų savininkai turėtų
grafo
linija
tarp
Siaurės
Ameri
kartą
turėjo teisę balsuoti, kaip
pagalvoti ir apie garantuotą
JAV LB Krašto Valdybos
L i e t u v a p r i s i j u n g ė prie
„replacement cost" apdrauda, kos ir Europos užbaigta tiesti 50-sios Amerikos Valstijos pilie
• 1776 m. r u g p j ū č i o 2 d.
Socialinių Reikalų Taryba
kuri užmoka už visišką atstaty 1866 m. liepos 27 d.
čiai, 1959 m. liepos 28 d.
Š i a u r ė s A m e r i k o s ž e m y n o Europos susitarimo dėl tarptau
2711 Weat 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
mą, jeigu atstatymo išlaidos ir
kongreso (Continental Con- tinių automagistralių, pasira
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909
viršytų jūsų apdraudoje pažy
gress) nariai pradėjo pasirašyti šyto 1975 lapkričio 15 d. Žene
mėtą sumą. Apie tokią apdrau
JAV Nepriklausomybės pa voje. Už šio susitarimo vykdymą
atsako Lietuvos automobilių
da yra labai verta pagalvoti
skelbimo aktą.
kelių
direkcija.
asmenims, gyvenantiems vieto
se, kur įvyksta gamtos nelai
mės: uraganai, potvyniai, miško
gaisrai. Po paskutinių gamtos
nelaimių statybos medžiagų ir
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
darbo jėgos kainos labai iškilo,
Mirė 1993 m. rugpjūčio 25 d., 5 vai. p.p., sulaukęs 86 metų.
Potvyniai Amerikos vidurio Organization Alexandria, VA dažnai virš apdraudos sumos.
SĄJUNGA
Gimė Lietuvoje,Siauliųapskrityje, Joniškio valač., Duoprezidentas
ir
buvęs
apdraudos
vakaruose ir kitos gamtos nelai
bedžių kaime. Amerikoje išgyveno 35 m.
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
mės paskutiniais metais parodė, komisionierius Carter admi
Nuliūdę liko: sesuo Konstancija Stasiulienė ir kiti gi
4. Potvynio a p d r a u d a
minės. Lietuvoje dvi seserys ir duktė Roma su šeima.
kad milijonai amerikiečių nėra nistracijoje.
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Priklausė
Joniškiečių
sambūriui.
Hunter tvirtina, kad jis atnau
apsidraudę nuo gamtos nelai
Viena priežasčių, kodėl
Patarnavimas 24 vai.
Velionis pašarvotas rugpjūčio 29 d., sekmadienį nuo 3 iki
mių. Daug nukentėjusių patyrė jina savo namų inverntorių kas žmonės nukenčia finansiniai
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
didelius finansinius nuostolius, met, ar kas dveji metai, fotogra nuo potvynių, yra ta, kad jie
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 30 d. Iš laidojimo
fuodamas
kiekvieną
kambarį
su
nes neturėjo tinkamų apdraudų
neturi potvynio apdraudos. Pot
namų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
GAIDAS DAIMID
ar gerų įrodymų pagrįsti savo jo turiniu. Jis taip pat saugo vynio nuostoliai paprastai nėra
rapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
visų
didesnių
pirkinių
sąskai
prašymus apdraudai.
įskaitomi į reguliarią namo
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
FUNERAL DIRECTORS
Net jei ir negyvenate tose tas. Pasidarykite nuotraukas ir apdrauda. Bet kuris asmuo,
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
a n d E U D E I K I S FUNERAL H O M E
vietose, kur gali įvykti baisios sąskaitų kopijas, ir laikykite jas turintis ar nuomuojantis nuosa
Nuiirdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
gamtos nelaimės: potvyniai, saugioje vietoje, ne namuose, vybę vietoje, kur yra galimi pot
lyvauti šiose laidotuvėse.
B R I G H T O N P A R K 4330 S. C A U F O R N I A AVE.
uraganai, žemės drebėjimai, ir kad šie įrodymai nežūtų, jei vyniai, turėtų turėti tokią pot
Nuliūdę sesuo, duktė, seserys ir kiti giminės.
TOYVN O F L A K E 4605 S. HERMTTAGE AVE.
be šių gamtos nelaimių yra ki namas būtų sunaikintas.
vynio apdrauda. Potvynio ap
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
tokių pavojų, kurie gali sunai
drauda yra valdžios subsi
Tel.
312-476-2345
arba
1-800-994-7600
2. P a k a n k a m a a p d r a u d a dijuojama.
kinti turtą: vagystės, gaisrai,
viesulai. Visa tai gali privesti
Turėkite pakankamai apdrau
prie finansinės katastrofos, jei
5. Asmeninis t u r t a s
LACK & SONS
nepasirūpinsite gera apdrauda. dos, kad galėtumėte, reikalui
esant, namą iš pagrindų atsta
•
FUNERAL DIRECTORS
Rimtai pagalvokite apie
tyti.
Dažnai
draudimai
įvertini
1. J ū s ų namų inventorius.
garantuotą „replacement cost"
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST MGHVVAY
Vienas svarbiausių dalykų, ką mui naudoja namo rinkos vertę, apdrauda savo rtamawia įr in
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
namo savininkas turėtų atlikti, į kurią įeina ir žemė, kuri ne ventoriui, nesitenkinkite tik
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
tai sudaryti savo turimų daiktų dingsta ar nesudega. Tuo būdu paprastu apdraudimu. Kainuos
sąrašą: pradedant brangia ste- draudimas iškeliamas aukščiau tik 15% daugiau, bet būsite
ALL PHONES
reo sistema ir baigiant puodais, nei reikia. Tačiau, jei pirkote saugūs ir žinosite, kad
1-708-974-4410
namą prieš daug metų, jums prarastas turtas bus visiškai
keptuvėmis, šaukštais.
šeima praneša su dideliu apgailestavimu
Viena pagrindinių priežasčių, šiandien reikia daug didesnės atlygintas. Turėdami „replace
sumos
namui
atstatyti.
Ap
kad nuo nelaimės nukentėję
ment cost" draudimą, gausite
ir skausmu, kad atsisveikinimo su velio
PETKUS & SON
žmonės negauna pakankamai sidrauskite mažiausiai 80% jūsų tiek pinigų, kiek reikės viską
ne
metu,
rugpjūčio
23
d.
D.
A.
Petkaus
namo
vertės,
nes
gali
tiek
reikė
FUNERAL DIRECTORS
apdraudos ar negali užtenkamai
nupirkti. Paprastas draudimas
nuostolių nurašyti nuo Federa- ti namo atstatymui. Jei namas dažniausiai atskaito nusidėvėji
laidojimo namuose, Cicero, LL dingo drau
MARQUErTE PARK 2533 W. 71* STREET
linių mokesčių, yra ta, jog jie nėra apdraustas 80% vertės, mo vertę ir tokiu būdu padengia
gų
ir
artimųjų
suaukoti
pinigai
šv.
Mi
CICERO 1446 S. 50th AVE.
negali įrodyti — atsiminti ir jums* gali tekti pridėti savų tik dalelę jūsų turto vertės.
PALOS
HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
šioms kartu su vokais bei adresais.
dokumentuoti — ką prarado. pinigų, nes ve viską padengs
Naudotasi medžiaga iš „Chi
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (fc DERBY RD.)
„Verta pašvęsti keletą minučių draudos kompanija.
LEMONT LOCATION OPENING SEPTEMBER, 1993
Labai skaudu, kad atsiranda net mi
cago Tribūne" (Your Money
dabar tam, kas gali vėliau su
ALL PHONES
8-12-93)
rusius skriaudžiančių žmonių...
3. G a r a n t u o t a s atstatymo
taupyti dešimtis tūkstančių
CHICAGO 1-312-476-2345
Vertė ir spaudai paruošė Al
draudimas.
dolerių, sako J. Robert Hunter,
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
d o n a Šmulkštienė ir Birutė
National Insurance Consumer
(Guaranteed replacement Jasaitienė

PASITIKRINKITE SAVO
APDRAUDAS PRIEŠ
ĮVYKSTANT NELAIMEI

A.tA.
TADAS RAMONAS

A.tA.
ELZBIETOS GALMINIENĖS
ANUŽIENĖS

"\

T

Pigios Kelionės į
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ . . . Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko
Kennedy Airport iki Rygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias
kelias [ Baltijos kraštus.

$
M

nuo

i

_ _

—

—

-

-

—

—

•

••

•

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl,
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!
TAUPYK NEPATOGUMUS . . . Su American Trans Air patarnavimais
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą,nes
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo.
NĖRA bėdų!

Ryga, Latvija
Birželio 1 iki rugsėjo 30
Spalio 1 iki spalio 31
Lapkričio 1 iki gruodžio 31

Kelionė įvienę pusę
perkant ten ir atgal

Kefconc i v « o o puse perkont ten u atgol Bilietus reikto įsigyti moiiousioi 21 dieno pr>es
itskrendont lektvvoi kursuoto iikc sovoites dienomis, ne sovoitgoliois $16 išvykimo nnokeslis Muito ir imio,roci|« mokesooi i komo neįskaityti Taip pot. bik««a perkant, ' e i k i o
««mok«ti S10 optovgoi, $3 patornovimoms ir $1 45 ognkulturoi

Skrydžio kaina

US$480
US$405
US$310

Išvykstame kiekvieną trečiadieni ir šeštadieni
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten
nukeliauti ko greičiau Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų American Trans
Air s Tiesioginė Kelionė iš Nevv Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta.
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti0 Paskambinkit American Trans Air arba
savo kelionių agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892
arba savo kelionių agentui.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Marąuette P a r k o lituanisti
n ė s mokyklos mokinių re
gistracija vyksta pirmadienį ir
antradienį (rugpjūčio 30-31 d.,
nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos mokykloje. Šiais mokslo me
tais veiks visi 8 skyriai ir dar
Lietuvių Operos choras
K a s būtų, jei „Draugas" su
želis. Kviečiame apylinkėje ir
stotų dabar, po 84-jų metų gyva pradeda naują savo meninės toliau gyvenančias lietuvių
vimo? Nebežinotume, kas vyks* veiklos sezoną penktadienį, rug šeimas registruoti savo vaikus
ta Lietuvoje, o svarbiausia su sėjo 10 d., 8 vai. vak., Jaunimo į vienintelę mokyklą, kurioje
stotų mūsų veikla. Kviečiame centre. Tai j a u 38-asis mūsų lietuvių kalbos pamokos vyksta
organizacijas, klubus ir pavie operos sezoną?. Šiame sezone
kasdieną.
nius asmenis remti „Draugo" pradedama ruoštis kompozito
renginius, ypač šį pokylį, kuris riaus Vytauto Klovos „Pilėnų"
Lietuvių S k a u t ų sąjungos
bus rugsėjo 26 d. Bilietų galima operos pastatymui. Kviečiami t a r y b o s Pirnuja praneša, kad
įsigyti dienraščio administraci nauji dainininkai įsijungti į dalyvavimui LSS vadovybės
joje tel. (312) 585-9500, adresas chorą ir prašomi atvykti į šią rinkimuose registracija pratę
4545 W . 63rd Str., Chicago, IL pirmąją repeticiją. Taip pat siama iki rugsėjo 18 d. Visi bal
60629.
kviečiami ir tie, kurie yra jau suoti teisę turintys LSDS nariai
anksčiau chore dainavę, vėl r a g i n a m i nedelsiant siųsti
užpildytus registracijos lapus
Kun. dr. A n t a n a s P a s k ų s sugrįžti ir pradėti repeticijas.
Rinkimų prezidiumo pirm. vs.
atvyksta dalyvauti Ateitininkų
Eugenijui Vilkui, 23912 Via
konferencijoje Čikagoje. Iškil
D a n t ų sveikatos talka Lietu Onda, Valencia, CA 91355.
mingose užbaigimo pamaldose
rugsėjo 5 d., 3 vai. po pietų, Švč. vai ( D e n t a l Assistance to
Rugpjūčio 29 d , sekmadienį,
Mergeles Marijos bažnyčioje Lithuania) organizacija spalio
2
d.
rengia
vajaus
vakarienę
Gintaro
vasarvietėje, Union
Marąuette Parke kun. Paškus
Seklyčioje.
Vakarienės
metu
Pier,
šaukiamas
metinis JAV
aukos šv. Mišias ir pasakys pa
trumpai
kalbės
burnos
erdvės
LB Michianos apylinkės susi
mokslą.
higieniste J u d i t a Martin iš rinkimas su šia darbotvarke:
Nauji mokslo metai Lemon- Kansas City. J i papasakos savo
11 vai. (Mičigano laiku 10
to Montessori Žiburėlyje prasi įspūdžius apie trijų savaičių vai.) ryto šv. Mišias aukos ir
deda trečiadienį, rugsėjo 1 d. darbo vizitą Kauno Medicinos atitinkamą pamokslą pasakys
Nuo 9 iki 11 vai. ryto vyks nau Akademijos Stomotologijos fa kun. A. Saulaitis, S.J. Mišių
jų mokinukų registracija ir su kultete.
metu kviečiame balsinguosius
sipažinimas. Ketvirtadienį,
jungtis prie susidariusio giedo
Vyresniųjų lietuvių c e n t r e tojų būrelio, kad darniau skam
penktadienį (rugsėjo 2 ir 3 d.)
mokyklėlę prededa lankyti — Seklyčioje, rugsėjo 1 tre bėtų. Tuoj po Mišių — valgyklos
vaikai, kurie jau pernai lankė, čiadienį, 2 vai. p.p. įvyks salėje susirinkimas, kurio metu
o taip pat jų broliukai ar Teisinis seminaras — pensijų ir bus padaryti valdybos pareigū
sesutės. Visi nauji vaikai imigrantų klausimais. Dalyvau nų ir kontrolės komisijos prane
pradeda lankyti antradienį po ja Čikagos miesto teisininkai, šimai. Bus naujos valdybos rin
kurie atsakinės į visiems rūpi kimai, klausimai ir nauji suma
Labor Day. rugsėjo 7 d.
mus klausimus. Atvykite ir įsi nymai, po jų — Antano Grinos
V a k a r ė Valaitienė rūpinasi gykite daugiau žinių. Vertėjaus pašnekesys — paskaita apie jo
kun. Stasiui Ylai skirtos akade — Aldona Smulkštienė. Po praleistą laiką ir darbą su finan
mijos literatūrine programa. seminaro — bendri pietūs. Visi sinėmis įstaigomis Lietuvoje. Po
Akademįja įvyks išeivijos ateiti kviečiami, atvykite!
paskaitos bus klausimai ir
ninkų konferencijoje šeštadienį,
vėliau pasisvečiavimas prie
rugsėjo 4 d., 8 v.v. Lietuvių cen
x Maironio lituanistinė mo kavos ir pyragaičių.
tre. Lemonte.
kykla, Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte, pradeda mokslo
x P r i e š užsisakydami pa
x „Saulutė", Lietuvos naš metus š e š t a d i e n i , r u g s ė j o
m
i n k l ą , a p l a n k y k i t e St.
laičių globos būrelis, 419 Weid- mėn. 11 d. Tą dieną nuo 9-10
Casimir
Memorials, 3914 W.
ner Rd., Buffalo Grove, IL vai. ryto vyks naujų mokinių re
l l l t h St. Turime didelį pasi
60089, tel. 708-541-3702, dėkoja gistracija ir pavėluota registra
r
i n k i m ą : m a t y s i t e granito
už aukas Lietuvos našlaičių pa cija. Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
galbai. Irma ir Gediminas De- p.p. vyks pamokos, o apatinėje
paminklus mūsų dirbtuvėje
veikiai $35, Keith McKee $25, salėje bus pirmas tėvų susirin
pagal jūsų pageidavimą —
Audronė ir Gražutis Matutis kimas. Mokykloje veiks dar
brėžinius. Prieš pastatant pa
$50, Marta Trumpjonas $100, želis, atskiros vaikų ir suau
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
Monika Totoraitis $10, Vita ir gusių lietuviškai besimokančių
klasės bei 10 klasių pagal Švie tikinti, kad jis padarytas, kaip
Bronius Vaiadka $50.
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
(sk.) timo tarybos programą. Ra
j
giname paštu gautus registra a ir Vilimas Nelsonai. Tel.
x „Lietuvos Vaikų Vilties" cijos lapus nedelsiant grąžinti. 312-233-6335.
darbams paremti, Lietuvių Klausimais kreiptis į mokyklos
(sk)
Amatininkų klubas ruošia Ru direktorę, E g l ę No v a k , tel.
dens balių, kuris įvyks šešta (708) 257-5918.
x DĖMESIO VIDEO APA
dienį, š.m. spalio mėn. 23 d., 6
(sk)
RATŲ SAVININKAI! Nore
vai. vakaro, Palos Country
darni
tikrai kokybiškai išversti
Club. Bilietus galima įsigyti
x
Greit
p
a
r
d
u
o
d
u
vienos
ir
video įrašus iš Lietuvoje naudo
„Lietuvos Vaikų Vilties" rašti
nėje (Seklyčioje) arba užsisaky dviejų šeinių namus Chicago- jamos PAL sistemos į amerikie
ti skambinant (312) 4700664 a r je ir apylinkėse. Skambinkite tiškąją NTSC ir atvirkščiai,'
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas kreipkitės į INTERVIDEO. Su
(312) 2840786.
(sk.) S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar moderniausia ,.digital" apara
ba (708) 425-7161.
tūra, už prieinamą kainą mes
x Siūlome malonų poilsį
(sk) perrašome viso pasaulio video ir
Club Meza Del Mar, Puerto Valfilmo formatus. Mūsų adresas:
x Optical S t u d i o , 2620 W.
larta, Meksikoje! Visi kam
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
bariai su balkonais į jūros pusę. 71 st St., C h i c a g o , IL 60629, C H E R AVE., CHICAGO, IL
Lapkričio 17-24,7 naktys tropi- tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 60609, Tel. 312-927-9091. Sav.
kinėje aplinkoje, įskaitant doną Kaminskienę. Darbo vai.: P e t r a s B e r n o t a s .
kelionę, pervežimus, viešbutį, trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.,
(sk)
maistą ir vietinius gėrimus ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
tik $812.00. Vietų skaičius labai v.r.-l v. p.p. P i r m a d . i r a n t r d .
x I e š k o t e d a r b o ? Norėtu
ribotas. Skambinti American u ž d a r y t a .
mėt geriau susipažinti su nau
(sk)
Travel Service, 9439 S. Kedzie
ja socialine bei kultūrine aplin
Ave. Evergreen P a r k , I L
x Baltic M o n u m e n t s , Inc., ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
60642, tel. 708-422-3000. Prašo 2621 W. 71 Street, Chicago, IL. tuviškos muzikos? Jūsų geriau
me užsirašyti į kelionę iki rug Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių sias bičiulis ir patarėjas — radijo
sėjo 10 d.
paminklai, žemiausios kainos, laida VAIRAS, perduodama
(sk.) geriausiomis sąlygomis.
kas sekmadienį nuo 10 iki 11
(sk) v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
x Paskutinė sezono geguži
resas: VAIRAS, WNDZ Radio,
nė. LB Lemonto apylinkės val
x Ligos d r a u d i m a s atvyku 5306 W. L a w r e n c e , Chicago,
dyba kviečia visus rugsėjo 12 siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
d. pasisvečiuoti gražiam Lietu Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & IL 60630. Galite skambinti dar
vių centro sode. Skaniais val L. Insurance Agency, 4651 S. bo dienomis po RYTMEČIO
giais ir gėrimais, ir gražia lie Ashland Ave., Chicago, IL EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel.
312-286-1616. Jūsų paslaugoms
tuviška muzika patenkinsim vi 60609 Tel. 1-312-523-9191.
-VAIRAS!
sus, o jaunesnieji dar gaus pro
(sk)
gos pajodinėti ant mažų arkliu
(sk)
x
S
A
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I
L
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X T i k p e r Balti a Express
(sk.) lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patie I saugiai, greitai ir be muito
x f nesą, 11 kl. mokinė iš kalų. Neatsilankę nežinosite, galite pasiųsti siuntinius savo
Klaipėdos norėtų susirašinėti kaip gausiai, gardžiai ir nebran artimiesiems. Laivo talpintuvas
su Amerikos lietuviais jaunuo giai galite pas mus papietauti. r u g p j ū č i o 24 d. ir 31 d. Atvežliais, mergaitėmis arba berniu Sav. J . L i u t i k i e n ė ir I. Nau- kite arba siųskite UPS adresu:
kais. Rašykite: Inesa P a k s a s , j o k i e n ė . „ S a g i l V , 6814 W. 87 3782 W. 79 St., Chicago, IL
Klevų 5-18, Klaipėda, 236818,
St., B u r b a n k , I L 60459, tel. 60652, Tel. 1-80O-SPARNAI.
Lithuania.
708-598-0685.
1-800-772-7624.
(sk.)
(sk)
(sk)

ČIKAGOJE IR

AR NE LAIKAS
PAGALVOTI?

APYLINKĖSE

<

Amerikos Lietuvių Prekybos rūmų bankete, įvykusiame š.m. gegužės 16 d.,
buvo pagerbtas krepšininkas Šarūnas Marčiulionis. Čia jį matome su Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos klebonu kun. Jonu Kuzinsku, kuris buvo
Prekybos Rūmų panašiai pagerbtas 1991 metais.

J o n a s ir J o a n a Krutuliai,
Chicago, 111., suprasdami
lietuviškos spaudos sunkumus
išeivijoje, grąžindami laimėjimų
šakneles, paaukojo visą 100 dol.

Dr. P e t r a s Kisielius kalbės
apie kun. Stasį Ylą jam skirto
je akademijoje išeivijos ateiti
ninkų konferencijoje. Akademi
ja įvyks šeštadienį, rugsėjo 4 d.,
Ona Siliūnienė, skaučių vei 8 v.v. Lietuvių centre Lemonte.
kėja, dabar gyvenanti WashingAlto Čikagos skyriaus gegu
ton, DC, besilankydama Čika žinė bus rugsėjo 6 d., pirmadie
goje, užsuko ir į „Draugą" pa nį, (Labor Day) Aldonos ir Anio
sidžiaugti laikraščio pagyvėji Grinių sodyboje, Lockport, IL
mu, susitikti su seniau pažįsta (prie 143-čios gatvės, du blokai
mais mūsų darbuotojais. Ją at į vakarus nuo State gatvės). Ge
lydėjo mūsų renginių ir darbų gužinės pradžia 12 vai. dieną.
uolioji talkininkė Sofija Pieme
Nuo Marąuette Parko parapi
nė, pas kurią O. Silūnienė yra jos bažnyčios 11 vai. išvažiuos
apsistojusi. 0. Silūnienė, jau autobusas. Dėl informacijų ir
daug kartų parėmusi „Draugą" autobuso registracijos prašome
dosnia auka, ir šį kartą jo stip skambinti (312) 434-3713 arba
rinimui paaukojo 50 dol.
(312) 434-4645. Visi laukiami.
Aštuntasis Mokslo ir kūry
Gen. T. Daukanto J ū r ų šau
b o s simpoziumas jau ne už lių kuopos 1993 m. šaudymo
kalnų. Dr. A. Razma ripinaai ir sporto varžybos kuopos na
telkia garbės mecenatus, kurie riams, šauliškosios veiklos
didesne auka galėtų prisidėti rėmėjams ir svečiams bus pra
prie šio įvykio įgyvendinimo.
vestos š.m. rugsėjo 19 d., sekma
x DĖMESIO, AMERIKOS
LIETUVIAI! Lituanica Commerce & Cargo Inc. pristato
siuntinius ir didesnius kro
vinius adresatams į namus
Lietuvoje. Patogus, garantuotas
ir pats pigiausias patarnavimas.
Kainos oro linija virš 40 sv. —
$2.45 sv., laivu — virš 100 sv. —
57 et. sv. Siuntas paimame iš
Čikagos, kitų JAV miestų ir
apylinkių. LITUANICA C&C
INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi
c a g o , n i . 60629. Tel. 312585-8700, fax 312-585-8922.
(sk)

dienį, New Buffalo šaudykloje,
kuri yra prie Kruger Rd., New
Buffalo. MI. Kviečiami jūrų
šauliai ir šauliškosios veiklos
rėmėjai — šaudymo sporto mė
gėjai bei svečiai dalyvauti.
Varžyboms iš anksto registruojamasi, paskambinus kuopos
šaudymo sporto vadovui B. Pet
rauskui, tel. 599-6241. Varžybų
pradžia 10 val.ryto Michigan
laiku. Po varžybų — bendri da
lyvių užkandžiai ir pasižmonėjimas gamtoje.

Dalia Šlenienė, gyv. Lemon
te, VIII Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo proga organizuoja lie
x NAMAMS PIRKTI PA tuvių dailininkų meno parodą,
SKOLOS duodamos mažais mė kurios atidarymas bus šeštadie
nesiniais įmokėjimais ir pri nį, lapkričio 20 d., vakare, Pa
einamais nuošimčiais. Kreipki saulio lietuvių centre, Lemonte.
tės į Mutual Federal Savings.
R a m i n t a Marchertienė, St.
2212 West Cermak Road - Charles, 111, Jean Bargaila, Oak
Tel. (312) 847-7747.
Lawn, 111., A. Smulkštienė, Chi
(sk)

x Gera naujiena Los Ange
l e s ir apylinkių lietuviams!
Baltia Express atstovas kasi dien priiminės jūsų siuntinius
Lietuvių Tautiniuose namuose.
Teiraukitės tel. 213-661-6028
arba pristatykite siuntinius
adresu 3354 Glendale Blvd.,
Los Angeles, CA 90039.
(sk.)
x ATLANTA IE, Inc. viena
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikietiš
kų maisto siuntinių 66 sv. —
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
C h i c a g o , IL 60629, tel. (312)
434-2121. Iš t o l i a u
1-800-775-7363.
(sk)

.

cago, 111., lankėsi „Drauge" ir
pasirinko įvairių leidinių už di
desnes sumas.

Kaip žinome, vienintelis likęs
dienraštis „Draugas" yra atsi
dūręs sunkioje finansinėje padė
tyje. „Draugo" leidėjai visokiais
būdais mėgina gelbėti šią padė
tį. Prieš metus buvo įsteigtas
vajui pravesti komitetas, ku
riam sumaniai vadovavo ir dar
vadovauja sol. Vaclovas Momkus. Vajus buvo atidarytas
„Draugo" banketu Martiniąue
pokylių salėje. Per metus tęstas
vajus davė patenkinamų rezul
tatų, ir jis bus užbaigtas š.m.
rugsėjo 26 d., sekmadienį, 4 vai.
po pietų banketu, toje pačioje
Martiniąue pokylių salėje. I va
jaus užbaigtuvių banketą bilie
tai jau seniai platinami, bet kol
kas didelio pasisekimo nesu
laukta.
Taigi pats laikas pagalvoti ir
paklausti: ką mums dienraštis
„Draugas" duoda? Mirgėte mir
ga įvairūs organizacijų praneši
mai: gegužinės, susirinkimai,
išvykos, paskaitos, parodos ir
t.t. Ir tas organizacijoms ne
kainuoja nė vieno cento. Be to,
kai kurios organizacijos naudo
jasi visu puslapiu kartą mė
nesyje savo reikalams. Pagal
vokime, kas būtų, jeigu „Dau
go" nebūtų? Kas paskelbtų
visus tuos pranešimus?
Mums „Draugas" tarnauja vi
sus metus, o mes pavieniai as
menys ir organizacijos tarnau
kime vieną kartą „Draugui",
dalyvaudami vajaus užbaigtu
vių bankete rugsėjo 26 d., sek
madienį, Martiniąue pokylių
salėje. Organizacijos, negalin
čios sudaryti visą stalą, gali
jungtis su kitomis organizacijo
mis. Taip pat iš organizacijos
kasos galima sumokėti pusę
bilieto kainos, o antrą pusę
susimokės pats banketo dalyvis.
Yra visokių kombinacijų, kaip
sudaryti stalą ir paremti „Drau
gą", reikia tik geros valios ir
noro. Todėl visi, kaip vienas,
dalyvaukime vajaus užbaigtu
vių bankete. Tuo moraliai ir
materialiai paremsime „Drau
go" leidimą.

Algis ir Violeta Strikai iš La
Grange, 111., atsiuntė 100 dol.
auką ir grąžino laimėjimų ša
kneles.
J u o z a s Žemaitis iš Cicero,
111., pratęsė prenumeratą, pridė
jo 20 dol. auką, o už laimėjimų
bilietus paaukojo kitą 20 dol.
Sofija Galante, Oak Brook,
111., pratęsė prenumeratą, o sa
vos spaudos palaikymui pridėjo
70 dol.
J a d v y g a L. Kanapė, Coral
Springs, Fla., „Draugo" pa
ramai atsiuntė 100 dol. auką ir
pratęsė prenumeratą viene
riems metams.
Kairys Baltic Express, Sto
ny Creek, Ont., Kanada, apmo
kėjo už skelbimus, o lietuviškos
spaudos palaikymui dar pridėjo
74.84 dol. auką.

Turime dėti visas pastangas,
jog per mūsų pačių kaltę,
neatsitiktų, „kad laukiniai lai
kraščių neskaito". O tas gali at
sitikti, jeigu laiku nesuspėsime
gerai ir protingai susiorganizuo
ti ir užtikrinti nors dar kelių
metų „Draugo" leidimą.
Ant. Repšienė
SĖKMINGA NAŠLAIČIŲ
DIENA MICHIANOJE
Jau praeitame „Žinių" nume
ryje buvo rašyta, kad rugpjūėčio
mėn. 15 d. JAV LB Michianos
apylinkė rengia našlaičių dieną
— Orphan Day. Tą dieną apylin
kės gyventojai buvo prašomi su
nešti vaikiškus darbužėlius,
žaislus ir kitas vaikams reika
lingas ir naudingas gėrybes į
Michianos savanorių ugniage
sių būstinę 501 EI Portal Dr.,
Michiana Shores. Būstinė iš
ugniagesių gauta dviem dienom
veltui, dėka mūsų nario, sava
norio ugniagesio Walter Gra
mais. Apylinkėje išeinantieji
laikraščiai, kaip „The Beacher",
„The News-Dispatch", „Harbor
Country News", „Michiana
Shores Flyer" įdėjo pranešimus
apie Našlaičių dieną — Orphan
Day, kurios tikslas yra parem
ti našlaičius Lietuvoje.
Rinkliava pralenkė visas ren
gėjų viltis. Jau nuo pat ryto
pradėjo važiuoti automobiliai su
dovanomis. Tėvai — kartais iš
tisos šeimos — nešė savo vaikų
išaugtus, bet švariai išplautus
ir išlygintus drabužius. Kai ku
riose šeimose tėvai įtaigojo sa
vo vaikus, kad šie patys atrink
tų dalį savo naudojamų drabu
žių ar žaislų ir atvežę patys juos
įteiktų rinkėjams, kaip pasida
linimo simbolį su mažiau turin
čiais. Rinkėjus nemažai nuste
bino ir automobilis iš Michigan
City Sears krautuvės, kurio vai
ruotojas atvežė keletą maišų
naujų, visiškai nedėvėtų drabu
žių bei kitų reikmenų.
Neatsiliko ir lietuviai. Dr.
Marija Holoček iš New Buffalo
numezgė ir padovanojo per 50
porų kambarinio apavo vai
kams. Kitos ponios keletą sa
vaitgalių lankė „Garage sales",
kur nupiginta kaina gaudavo
nupirkti gerų vaikiškų drabužių
ar batų. Kiti asmenys, žinoda
mi, kad šiuos visus drabužius ir
kitas gėrybes reikės persiųsti į
Lietuvą, aukojo pinigus. Taippat buvo už suaukotus pinigus
nupirkta ir buities reikmenų
vaikams: muilo, vazelino, aspi
rino, kakao, saldainių,
Per šį vajų buvo surinkta ir
supakuota 41 dėžė daiktų, sve
riančių 1050 svarų. Pirmadienį
po pietų daiktai buvo pakrauti
į Atlanta siuntinių bendrovės
sunkvežimį ir išvežti į Čikagą
persiuntimui į Lietuvą.
Apylinkės valdyba nuoširdžiai
dėkoja visiems, pinigais,
daiktais ar darbu prisidėjusiems
prie labai sėkmingos rinkliavos
mūsų globojamiems našlai
čiams. Padėka priklauso ir At
lanta IE, Inc. siuntinių ben
drovei, davusiai mums papi
gintą kainą persiuntimui į Lie
tuvą.
Michianos LB apylinkės
„Žinios", rugpjūčio mėn.
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
,2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

ASS vakaronėje, įvykusioje rugpjųčio 20 d. Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje susitiko Lietuvos Skautų Brolijos VS Romualdas Praacevičiua (deii
nėję) ir buvęs Lietuvių Skautų Brolijos VS j.v.s. Bronius Juodelis.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

