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Žinios iš Lietuvos — Elta

N r . 218

JAV kariuomenė mažina
pajėgas Europoje

Reformuos Lietuvos
sveikatos apsaugos
sistemą

Nors prez. Bill Clinton yra nu
Erlangen, Vokietija, lap
kričio 10 d. (NYD - Visa Vo sprendęs išvesti JAV karo pajė
kietija pilna ženklų, besikraus gas iš Somalijos a t e i n a n t į
tančių iš Vokietijos JAV ka pavasarį ir nepaisant beveik
riuomenės dalinių. Erlangen nesamos galimybės, kad Jungti
miesto, kuriame yra univer nės Tautos paprašytų JAV pa
Vilnius, lapkričio 12 d. (Elta) kričio 11 d. tarptautinėje kon
sitetas, savivaldybė džiaugiasi galbos, vykdant taikos palai
ferencijoje
„Lietuvos
energe
— Lietuvos sveikatos apsaugos
iš JAV kariuomenės atgavusi kymo operacijas Bosnijoje ir
teikimo plane, priimtame 1989 tikos pertvarkymas".
bazės užimtą žemę. Bet Mainz, Herzegovinoje artimoje ateityje,
Pasak pranešėjo, keliuose
metais, numatyta reformuoti
Frankfurt ir Kaiserlautern 1-ji šarvuočių divizija tikisi
šalies sveikatos apsaugos sis telkiniuose galima išgauti po
miestuose daugelis vokiečių dėl kaip tik tokių uždavinių ateity
temą, priimant atitinkamus 4-5 milijonus tonų naftos. Geo
JAV bazių išsikėlimo liko be je.
įstatymus, nutarimus, kitus logai apskaičiuoja, kad Lietuvos
darbiais. Šiandien buvusiose
Pagal dabartinius planus, iki
juridinius dokumentus. Tačiau sausumos teritorijoje bendri
JAV
bazių
paradų
aikštėse
ir
1995 metų JAV pajėgų visoje
iki šiol įgyvendinta nedaug. Ir i š t e k l i a i sudaro apie 140
kareivių barakuose apgyven Europoje bus tik 100,000. O 1990
toliau veikia sovietinės sistemos milijonų tonų, jūroje — dar apie
dinti užsieniečiai pro jų langus m. jų buvo 314,200. J a u užda
valdymo principai, ligoniai 122 milijonus. Jau atrastuose
džiauna baltinius.
rytos JAV oro pajėgų bazės Bri
daugiausia gydomi ligoninėse, o naftos telkiniuose yra 25 mili
tanijoje
ir kiti įrengimai Itali
JAV
kariuomenė
turi
sunkų
jonai
tonų
,juodojo
aukso",
iš
ne specialiai ateidami gauti
joje.
Likusios
pajėgos bus judres
ir
sudėtingą
uždavinį:
nuo
1990
kurių 8.5 milijono galima išgau
įvairią medicininę pagalbą.
nės
ir
joms
duodami
uždaviniai
m. buvusių 213,000 karių
Lietuvos kariai su Švedijos armijos dovanotais dviračiais ir kita amunicija Vilniuje.
Šiuos sistemos trūkumus kri ti. Gediminas Motūza taip pat
Vokietijoje sumažinti iki 65,000 galės siekti ne tik Europos
tiškai vertina Pasaulio Banko pažymėjo, kad vienu gręžiniu vi
karių 1995 m. pabaigoje ir šalis, bet ir Vidurinius Rytus
bei Europos Bendrijos ekspertai, dutiniškai randama 39,000 to
bei Afriką. Šios sritys priklau
atsisakydami toliau finansuoti nų, o pavyzdžiui, JAV šis rodik
reikalų ministerijos Ekonomi pakeisti savo pasiruošimą —
so JAV karo pajėgų Europos šta
projektus, jeigu jie nebus susieti lis mažesnis — 27,000.
kos departamentui, kuriame misiją nuo statiškos, gynybinės
bui, kuris palaiko ryšius ir su
kariuomenės
į
greitai
pajudėti
Maksimaliai Lietuvoje per
su realiomis sveikatos apsaugos
dirba tik 12 žmonių, šiuo metu
buvusiomis Varšuvos pakto
sistemos reformomis ir per metus galima išgauti po 1-1.5
tenka didelis krūvis. Jis pateikė galinčią aukštos paruošos
valstybių karo pajėgomis, im
milijono tonų kokybiškos naftos.
tvarkymu.
statistiką: rengiama 15 sutarčių būklėje esančias pajėgas. Tai su
tinai
ir Rusija, tuo pačiu metu
dėtinga
problema
ne
tik
įvyk
Apie tai lapkričio 11 dieną Šalies poreikiai — 5-6 milijonai.
dėl investicijų skatinimo ir jų
galimus
puolėjus atgrasinant
dymo
logistikos,
bet
ir
kariuo
vyriausybės rūmuose įvykusioje Taigi keletą dešimtmečių Lietu
Ta proga ministras pasakė, abipusės apsaugos (10 jau pa menės moralės palaikymo at nuo puolimo branduoliniais
Vilnius, spalio 29 d. — „Lietu
spaudos konferencijoje kalbėjo va gali patenkinti didelę dalį va suinteresuota įsijungti į kad jo pavaduotojas A. Januška rengta), 9 ekonominio bend
ginklais.
sveikatos apsaugos ministras savo poreikių, pasakė Gedimi NATO saugumo struktūras", išvyko į Taliną, kuriame ren radarbiavimo ir 3 laisvos pre žvilgiu.
Vokietijoje likusiems dali
nas Motūza.
Jurgis Brėdikis.
spalio 28 d. pasakė užsienio giama Baltijos asamblėja. O kybos sutartys (atitinkmai
niams
uždavinys nebėra Vokie
Neseniai Lietuvoje įkurtas
reikalų ministras Povilas Gylys lapkričio 26 d susitiks trijų parengtos 33 ir 8). Ministerija
Aptikti nauju būdu
Rusijoje prasidėjo
Sveikatos Apsaugos Reformų
spaudos konferencijoje, kurią jis šalių užsienio reikalų ministrai taip pat rengia 6 politines sutar tijos ir visos Vakarų Europos
gynyba
nuo
Varšuvos
pakto
suklastoti litų banknotai
Biuras (SARB), kuriam ir pa
surengė grįžęs iš Rygoje įvy ir, galimas dalykas. įkurs Balti tis, kad būtų pasirašytos su
rinkiminė kampanija
Kazachstanu, kai prez. Brazaus šalyse dislokuotų 380,000
vesta rengti reformos projektus.
kusio trijų Baltijos valstybių jos šalių Ministrų Tarybą.
M a s k v a , lapkričio 10 d.
kas, vykdamas į Kiniją, sustos sovietų karių, kurių visi jau bus
Lietuvoje aptikti nauju — užsienio reikalų ministrų susi
pasitraukę
iš
tų
šalių
iki
1995
(Reuters)
— trečiadienį prasidėjo
vienai
dienai
Alma
Atoje.
Šiuo metu Sveikatos Apsau spausdinimo būdų — padirbti 20 tikimo su JAV valstybės sekre
Pokalbiai del E u r o p o s
metų.
Dabar
karinės
pajėgos
rinkiminės kampanijos Rusijo
gos Reformų Biure dirba dau ir 50 litu nominalo banknotai. toriumi Warren Christopher.
Po rinkimų Lenkijoje turėtų
aiilties
yra
mokomos
taktikos,
kurio
je,
13-ai politinių partijų gavus
giau kaip 120 geriausių Lie Pirmieji tokie falsifikatai buvo
atsinaujinti derybos su Var
„Šiandien niekas negali pa
mis
tvarkomos
krizės
ir
kaip
tuvos sveikatos apsaugos rasti ir išimti iš apyvartos, kai sakyti, kokia bus NATO rytoj,
leidimus statyti kandidatus. Bet
Toliau ministras vardijo kryp šuva. Lietuva norėtų surengti
darbuotojų, kuriems talkina juos su specialia aparatūra pa nes ji tikrai bus kitokia", teigė tis, kuriomis dabar dirba jo dvišalį susitikimą užsienio rei vykdomos taikos palaikymo rinkiminė komisija diskvalifi
misijos Rytų Europos kraštuose kavo aštuonias partijas, jų tarpe
užsienio konsultantai ir eks stebėjo kai kurių Vilniaus ban ministras. „Bet dėl Lietuvos įsi žinyba. Pasak jo, aktyviai da kalų ministrų lygiu.
ir kitur.
pertai. Pasaulinė Sveikatos kų darbuotojai.
ir Rusijos Nacionalinės Sąjun
jungimo į NATO alternatyvos lyvaujama pokalbiuose dėl Eu
Ministerija artimiausiu laiku
„Jau dabar kariuomenė yra gos partiją, nes jos nesurinko
Organizacija (WHO) teigiamai
Padirbtus litus atskirti nuo nėra. Saugumas yra toje pusėje, ropos ateities (neseniai užsienio planuoja atidaryti Lietuvos mi
įvertino ir pritarė biuro pa tikrų beveik neįmanoma. Tik iš kur ateina demokratijos, reikalų ministro pavaduotojas sijas prie Europos Tarybos žymiai pasikeitusi nuo tos, reikiamų 100,000 parašų petici
sirinktoms veiklos kryptims.
paėmus į rankas ir paglamžius, pilietinės visuomenės vertybės, A. Januška Briuselyje susitiko Strasbourge ir prie UNESCO, kokia buvo 1970 metais", sako jai.
Jų iš viso vienuolika. Tai — galima pajusti, jog jų popierius, todėl Lietuva, kaip ir Rusija, su NATO aukštesniaisiais pa ieškoma patalpų ambasadai 1-mosios šarvuočių divizijos
Gruodžio 12 d. vyksiančiuose
vadas
maj.
gen.
William
G.
pirminė sveikatos priežiūra, skirtingai nuo tikrų pinigų, juda ta kryptimi".
rinkimuose
13-os kandidatus
reigūnais,). Rengiami dokumen Helsinkyje, taip pat, galimas
Carter
III.
ši
divizija
pasiliks
stacionarinės medicinos pagal neturi specifinio traškesio. Van
statančių partijų tarpe yra ir
tai dėl laisvos prekybos su Eu daiktas, greitai bus atidaryta
savo
bazėje
Bad
Kreuznach
mies
bos pertvarkymas, Sveikatos dens ženklų vietoje bandoma
penkios reformas ir Jelciną
Lietuvos atstovybė ir Kazach
Su W. Christopher nebuvo ropos Bendrija.
te,
į
vakarus
nuo
Reino
upės.
apsaugos ministerijos pert tamsiomis linijomis imituoti
remiančios partijos, o taip pat ir
siekiama konkrečių
Ministro žodžiais, Užsienio stane.
„Anksčiau galimybė būti iš Rusijos Komunistų Partija,
varkymas, jos kompiuterizaci Vytį. Pasak specialistų, turint
susitarimų
šauktiems už centrinės Europos centristinė Civilinė Sąjunga ir
ja, sveikatos d r a u d i m a s ir liuminescencinę lempą, nėra
ribų buvo labai maža. Kai atvy dešinioji Liberalių Demokratų
privatizacija medicinoje, perei sunku atskirti falsifikatus.
MIRĖ LATVIJOS AMBASADORIUS
Pasak Povilo Gylio, kaip ra
kai, buvai gana tikras, kad Partija.
namojo iki draudinimio laiko
Šiuo metu aptikta apie dešimt
ANATOL DINBERGS
liksi, kur esi".
tarpio finansavimas ir kitos. nauju būdu klastojamų 20 ir 50 šoma „Lietuvos ryte", susi
Rusijos Tautinė Sąjunga jun
tikime
su
W.
Christopher
nebu
Kai kurias iš šių reformų pla litų banknotu. Nėra abejonių,
gia ir komunistų ir nacionalistų
nuojama įgyvendinti per pus kad jų bus daugiau — į darbą vo siekiama priimti konkrečių
Lapkričio
9
dieną,
sulaukęs
tinei
tarnybai
Varšuvoje
ir
politikus, kurie sudarė Jelcino
sprendimų, jis turėjo pasitar
metį arba vienerius metus.
82-jų
metų
amžiaus,
savo
na
Maskvoje.
Atvykęs
į
Vašing
priešininkų koaliciją buvu
paleistos spausdinimo mašinos. nauti tam, kad tokie sprendimai
Rusija
radikaliai
keis
muose
Vašingtone
nuo
vėžio
toną,
dirbo
kaip
atstovybės
siame, rugsėjo mėnesį paleis
Kaip žinoma, ofsetiniu būdu būtų priimti ateityje. Baltijos
t
a m e parlamente.
Kinai pakvietė lietuvius
spausdinti netikri 500 talonų šalių ministrai ir JAV valstybės ligos mirė pirmasis Latvijos am atašė, sekretorius ir patarėjas.
politiką Rytų
basadorius
J
u
n
g
t
i
n
ė
m
s
1970
metais
jis
perėmė
atsto
Rinkiminė komisija pripažino,
investuoti Kinijoje
banknotai Lietuvoje buvo aptin sekretorius aptarė regiono sau
Europoje
jog yra galimybė, kad leis rinki
kami tūkstančiais.
gumo, Rusijos armijos išvedimo Amerikos Valstijoms Anatol vybės viršininko pareigas
charge d'affairs titulu ir jas ėjo,
Lapkričio 11 d. prezidents
Įvairių specialistų nuomone, klausimus, jo socialinę, ekono Dinbergs.
M a s k v a , lapkričio 3 d. muose dalyvauti Tautinės Są
Ambasadorius
Dinbergs
kol
buvo
paskirtas
ambasa
Algirdas B r a z a u s k a s tęsė spausdinimo būdu gaminami pi minę padėtį, Amerikos santy
(RFE/RL) — Kalbėdamas Užsie jungos partijai, jei bus įrodymų
oficialų vizitą Kinijos Chai Nan nigai jau yra rimtas pavojaus kius su Baltijos valstybėmis, o šešiasdešimt metų dirbo Latvi dorium. Už disertaciją „Latvijos nio reikalų ministerijos Užsie tos partijos vadovų teigimui.
provincijoje. Prezidentas ir jį signalas bet kurios šalies va pokalbiuose su Latvijos ir Esti jos diplomatinėj tarnyboj, iš įjungimas į Sovietą Sąjungą" nio politikos taryboje, Rusijos kad 22,000 jų surinktų parašų
lydintys asmenys aplankė Ga- liutai.
jos ministrais buvo akcentuo kurių penkiasdešimt vienerius Georgetovvn universitetas Va užsienio ministras Andrėj Kozy- buvo pavogti.
nao pramonės centrą, jame įsi
jamos tose šalyse gyvenančių metus praleido Latvijos atstovy šingtone 1944 metais jam su rev pasakė, kad Rusija radika
bėj Vašingtone. Diplomatinį teikė politinių mokslų daktaro liai keičia ir persvarsto, kokie
kūrusią tarptautinę investicijų Vokietijoje svarsto galimybę rusų problemos.
darbą jis pradėjo 1932 metais, laipsnį.
— Latvijos savanoriškos pa
korporaciją, kurios veiklos
mokėti kompensacijas
yra jos interesai rytinėje Euro
„Lietuvos ryto" paklaustas, ar
kai
buvo
paskirtas
teisinio,
konBūdamas
JAV
pripažintu
galbos
draugija ir Gruzijos
sfera — pramonė, energetika,
Baltijos šalims
poje. Pirmasis etapas, kuriant
šis susitikimas vertintinas kaip
sularinio
ir
Vakarų
šalių
sky
buvusios Latvijos valstybės naujus santykius — jau užbaig kultūrinė Sąjunga Latvijoje
prekyba, turizmas. Investicijų
Baltijos šalių Ministrų Tarybos
korporacijos įstatinis kapitalas
Lapkričio 11 d. Vokietijos veiklos pradžia, Povilas Gylys riaus sekrt-.orium Latvijos atstovu, ambasadorius Dinbergs tas, jis sakė, matyt, užsimin teiks pagalbą Gruzijos pabė
per penkerius metus padidėjo 30 parlamente Bonoje buvo disku atsakė, kad jo surengimo in užsienio reikalų ministerijoj. Į pasirūpino surasti ir išsaugoti damas Rusijos pareišktą norą gėliams. Šios organizacijos jau
kartų, buvo baigtos beveik visos tuojama dėl Socialdemokratų iciatorius buvo Warren Chris pensiją pasitraukė 1992 metais Latvijos išteklius, kurie buvo pašalinti „iš socialistinio pe sutelkė 5,000 latų vertės vaistų
ir drabužių Gruzijos pabėgė
statybos. Pastatyta per 30 pra deputatų pateikto pasiūlymo topher. bet kadangi Baltijos Vašingtone. Latviją okupuojant deponuoti JAV prieš sovietams riodo užsilikusias kliūtis".
monės objektų, gamyklų, sut kompensuoti Baltijos valsty šalys supranta savo interesų bolševikams, jis ėjo vicekonsulo Latviją okupuojant. Nepavarg
Anot jo, Rusija norėtų, kad ry liams šelpti, bet nebeužtenka
pareigas
Latvijos
konsulate
damas jis dirbo, kad būtų atgau tinė Europa būtų tiltu tarp lėšų surinktus dalykus nuvežti
varkyta infrastruktūra. Šioje bėms karo metais padarytą žala. bendrumą, ypač saugumo srity
New
Yorke.
Užuot
paklausęs
ta Latvijos nepriklausomybė ir vakarinės Europos ir Rusijos. Gruzijon.
korporacijoje dirba tūkstantis
Šią socialdemokratų akciją je, susitikimą galima vertinti ir
įsakymo
grjžti
į
Latviją,
Dinvisur kompetetingai gynė Latvi- Kozyrev vėl pakartojo Maskvos
žmonių.
aktyviai remia Vokietijos par kaip „periodiškas konsulta
bergs persikėle į Vašingtoną ir jos reikalus. Prieš trylika metų priešinimąsi praplėsti į rytus
Susitikimo metu kinai pakvie lamento Vokietijos-Baltijos cijas".
KALENDORIUS
ilgainiui čia perėmė Latvijos laikraščiams duotame pasi NATO narystę, neįjungiant Ru
tė Lietuvos verslininkus ir valstybių draugų parlamentinė
atstovo Įii'iĮįM Kada, 1991 kalbėjime jis pasakė, jog Latvi sijos, ir pakartojo Rusijos norą
pramonininkus investuoti ka grupė.
L a p k r i č i o 13 d.: Sv. Pranciš
rytos
žalos
atlyginimo.
Vokietija
metais atgavus nepriklausomy jos okupacija tai tik „praei praplėsti prekybą ir ekonominj
pitalą į Ganao pramonės centrą.
„Didelių vilčių dėl kompen
;
ka
Ksavera Cabrini; Didakas,
sacijos bent jau artimiausiu tai supranta, tačiau dėl jos bę, kartu su eitomis Pabaltijo nantis ep .: das mūsų šalies is bendradarbiavimą.
Taiyda, Daugantas.
metu tikėtis nereikėtų", rašo pačios sudėtingos ekonominės valstybių deiegatūromis Lat torijoj". Jis niekad neabejojo, jog
Lietuviškos naftos
situacijos
kol
kas
minėtų
reika
L a p k r i č i o 14 d.: 33 eilinis
vijos atstovybe Vašingtone tapo Latvijos nepriklausomybė bus
„Lietuvos ryto" korespondentas
perspektyvos
Dinbergs
po
penkiasdešimt
ket
sekmadienis; Adeodatas, Gotfriiš Bonos. Tą patvirtina ir Vokie lavimų patenkinti negali, ir visa ambasada, dr. Dinbergs ten atstatyta, „o ar tai įvyks dar
verių
metų
nuo
iš
ten
išvykimo,
das. Ramantas, Saulenė.
paskirtas
pirmuoju
Latvijos
man
gyvam
esant
—
ne
taip
tijos
finansų
ministro
Theodor
pagalba vyksta per labdaringas
„Lietuvoje jau atrasta 19 naf
Latviją
aplankė
nepriklausomy
L a p k r i č i o 15 d.: Šv. Albertas
ambasadorium.
svarbu". Vašingtono diploma
tos telkinių, paskutinis tur VVaigel laiškas deputatui W. organizacijas.
Ambasadorius Dinbergs gimė tiniam korpusui dr. Dinbergs bės sukakties šventės minėjimo Didysis; Leopoldas, Vaidila,
Bundestago kuluaruose šne
tingas nafta gręžinys padarytas von Stetten. Vokietijos-Baltijos
Norda.
pernai balandžio mėnesį Girka- valstybių draugų parlamentinės kama, kad jei bus patenkinti 1911 metais Rygoje, mokėsi Ry buvo žinomas kaip patyręs, iš proga, 1991 metais.
Paliko
žmoną
Ruth
Dinbergs
L a p k r i č i o 16 d-: Švč. M.
liuose, esančiuose netoli Palan grupės pirmininkui. Jame sa Lietuvos, Latvijos ir Estijos gos prancūzu institute ir teisės prusęs, senojo pasaulio manie
ir
du
sūnus,
kurių
vienas
Marija
Aušros Vartuose, šv.
mokslus
baigė
Latvijos
valsty
rų
ir
elgesio
diplomatas
—
koma,
kad
pastaruoju
metu
su
norai,
prie
Vokietijos
biudžeto
gos", pasakė Lietuvos valsty
gyvena
Vašingtono
apylinkėse,
Margarita
Škote, šv. Gertrūda,
biniam
universitete.
Trumpą
džentelmenas.
binės geologijos tarnybos direk aktyvėjo Baltijos valstybių kasos išsirikiuos ir kitos nuo
Edmundas. Aiškutis. Tyda.
Jau tapęs ambasadorium, dr. o kitas Ženevoje
torius Gediminas Motūza, lap reikalavimai dėl nacių padą- nacių nukentėjusios valstybės. laiką buvo paskirtas diploma-

Baltijos šalys supranta savo
interesų bendrumą saugumo
srityje
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r

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.

DRAUGAS
OJSPS-161000)
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Hohdays, the
Tuesdays follow,ng Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society. 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second claas postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices.
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.,
Chicago. IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

AS NE VIENAS... YRA KITŲ
Moksleivių ateitininkų cent same kame ieškoti teisybės,
ro valdyba sveikina moksleivių kad nekalti žmonės neturėtų ne
ateitininkų kuopas, pradėjusias teisėtai kentėti.
naujuosius 1993-1994 veiklos
Sekmadienį, liepos 4 d„ įvyko
metus! Tikimės šiais metais su Moksleivių Ateitininkų sąjun
J u m i s artimai bendradarbiauti, gos suvažiavimas. Kuopų pirmi
kad bendrom jėgom galėtume sa ninkai ir atstovai suvažiavime
vo ir kitų pasaulius atnaujinti apibūdino savo veiklos metus ir
Kristuje!
Moksleivių centro v a l d y b a i
Šie 1993-1994 veiklos metai ir įteikė savo kuopų laikraštėlius.
1994 metų vasara yra labai Suvažiavimas balsavimu patvir
svarbūs ateitininkijai išeivijoje tino tęsiamąją Moksleivių cen
ir Lietuvoje. Moksleivių centro tro valdybos vienerių metų
v a l d y b a j a u dabar ruošiasi kadenciją. Moksleivių centro
„ K a l a k u r s a m s " , Žiemos kur valdybą šiuo metu sudaro pirmi
sams, 1994 metų vasaros sto n i n k a s Audrius Polikaitis su
vyklai Dainavoje, bei vasarą n a r i a i s — Andrium Plienu,
vyksiančiam Ateitininkų kong Rima Polikaityte, Rita Rač
resui Lietuvoje.
kauskaite ir Monika VyganJ ū s taip p a t daug dirbate. taite. Moksleivių Ateitininkų sŠiomis r u d e n s dienomis pla gos Centro valdyba pasveikino
nuojate savo kuopų veiklos s u v a ž i a v i m ą ir M o k s l e i v i ų
m e t u s . Šį darbą dažniausiai at sąjungai paskelbė „Ieškojimo"
lieka kuopų valdybos ir globėjai. metus („Idealo bei naujos cen
Tačiau, raginame kuopų narius t r o
valdybos
ieškojimo
prisidėti prie veiklos metų susi metus!!"). Taip pat suvažiavime
r i n k i m ų t e m ų bei užsiėmimų buvo perskaitytas Moksleivių
s i ū l y m o . J ū s ų idėjos padės ateitininkų sąjungos Kontrolės
kuopų vadovybėms suplanuoti komisijos p r a n e š i m a s a p i e
p r a s m i n g u s 1993-1994 veiklos rūpestingai tvarkomus sąjungos
metus! O k u r galite semtis kuo finansus.
pos veiklai idėjų? Pažvelkime
Antradienį, liepos 6 d., labai
k a r t u į n e s e n i a i praėjusią anksti rytą išvykome būriais į
Moksleivių a t e i t i n i n k ų sto tris Michigan valstijos miestus
vyklą, šių m e t ų birželio 27-lie- (Jackson, Ann Arbor ir Battlep o s 11 d i e n o m i s v y k u s i ą creek) prisidėti prie namų sta
Dainavoje.
tybos projektų benamiams. Tą
Moksleivių stovykla šią va dieną mus į savo savanorių gre
s a r ą b u v o labai d a r b i n g a . tas priėmė tarptautinė „Habitat
S t e n g ė m ė s , kiek
g a l i m a , for H u m a n i t y " organizacija.
p r a s m i n g i a u įgyvendinti sto Mūsų vadovai ir savanoriai sta
vyklos temą „Aš ne vienas... yra tybininkai mus, mažose koman
kitų". Save pratinome pagalvo dose, mokė statyti namo pama
ti apie kitų žmonių gyvenimus tus ir rūsį, statyti bei dažyti
ir jų reakcijas į mus — ateiti- sienas, sodinti krūmelius ir
ninkiško j a u n i m o atstovus. To n a m ą iš l a u k o
paruošti
bulinome savo lietuvių kalbos apgyvendinimui. Po ilgos darbo
skaitymą ir susipažinome su dienos atskiruose miestuose, su
lietuviais rašytojais kasdieni grįžę Dainavon, vieni kitiems
niuose s k a i t y m o būreliuose. pasakojome savo dienos įspū
K a r t u su vadovais skaitėme iš džius. Tą v a k a r ą žiūrėjome
t r a u k a s iš Aloyzo Barono „Tris filmą „Fisher King", kuriame
dešimt istorijų suaugusiems", benamis savo dvasiniu turRomualdo Spalio - Giedraičio turtingumu pasidalina su tur
„Gatvės berniuko nuotykiai", tingu ir gerai žinomu, bet
Henriko Lukaševičiaus „Vienas n e l a i m i n g u žmogumi. Nors
mažas gyvenimas", Antano Ma buvome labai pavargę, buvome
s i o n i o „ A t e i t i n i n k ų dvasia patenkinti, kad turėjome progą
nepalūžo", Vinco Mykolaičio padėti atnaujinti dalelę pasau
„Altorių šešėlyj", Vinco Ramo lio, į kurį d a u g u m a s kreipia
no „Dulkės raudonam saulė mažai dėmesio.
leidyj" ir k i t ų raštus. Leidome
Penktadienį, liepos 9 d., į
kasdienini stovyklos laikraštėlį, Dainavą m u m s pakalbėti at
s u k ū r ė m e stovyklos vaizda vyko Marija Goštautienė iš Bos
juostę „video", atnaujinome ir t o n o , k u r i m u m s įdomiai
naujai išdažėme senąjį Lietuvos pasakojo apie našlaitynų ir
žemėlapį Dainavos stovyklavie vaikų internatų padėtį Lietu
t ė s v ė l i a v ų aikštėje, spor voje. Parodė ir vaizdajuostę,
t a v o m e , šokome įvairių kraštų kurioje matėme įvairių amžių
tautinius šokius, dainavome sto sveikus ir pažeistus vaikus bei
vyklos chorelyje, meldėmės, paauglius, tuose našlaitynuose
džiaugėmės Dainavos gamta, gyvenančius, nes kiti jų nepri
š i l t u v a s a r o s oru ir gerais glaudžia. Vaizdai bei pasako
d r a u g a i s . Tačiau, tai dar ne jimai mus labai paveikė ir
viskas...
paskatino j a u n i m ą susirūpinti
Penktadienį, liepos 2 d., į našlaitynų Lietuvoje padėtimi.
D a i n a v ą a t v y k o a d v o k a t a s Tą vakarą, k a r t u su M. Goš
P o v i l a s Z u m b a k i s . J i s s u tautienė rašėme sveikinimus ir
moksleiviais
a t e i t i n i n k a i s korteles savo amžiaus našlai
pasidalino savo žiniomis apie čiams. Kiekvienas stovyklau
J u n g t i n i ų Amerikos Valstijų tojas pagamino kryželį iš me
„Office of Special Investiga- dinių karoliukų, kad galėtume
t i o n s " (OSI) vedamas bylas, juos visus padovanoti vieno
kurios k a l t i n a žmones už prisi i n t e r n a t o p a a u g l i a m s . Po
dėjimą prie žydų kankinimo ir stovyklos MAS CV išsiuntė 30
naikinimo. OSI tuos kaltinamus s v a r ų s i u n t i n į į P a b r a d ė s
vyresnio amžiaus žmones nori pagalbinę mokyklą-internatą.
n u b a u s t i , juos deportuodama į Tame siuntinyje buvo sudėti
svetimus
kraštus.
Š i u o s visi moksleivių sveikinimai, jų
a p k a l t i n t u s žmones teismai padaryti kryželiai, daug saldai
dažnai nuteisia deportavimui, nių bei k r a m t o m o s gumos.
nes OSI j i e m s pristato nepatvir Tikimės, kad ši dovanėlė Lietu
t i n t a s žinias. Adv. P. Žumbakio voje suras P a b r a d ė s internato
pagalba ir susirūpinimas OSI paauglius, kad jie pasijus Dievo
d e p o r t a v i m o bylų s k r i a u  mylimi ir globojami.
džiamais žmonėmis, kuriu tarpe
1993 m. Moksleivių atei
y r a ir lietuvių, mus pamokė vi t i n i n k u v a s a r o s
stovykla

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

metams Va metų 3 mėn.
$25
$45
$80
U.S.A
$30
$50
$90
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol>
$25
$30
$45
U S A . savaitinis išešt. laidai
Dainavoje stovyklavę moksleiviai ateitininkai talkina prie „Habitat for Humanity" statybos darbų
Jackson, Michigan, miesto centre.

Nuotr. Rimos Polikaitytės

AKIRATĮ PLEČIANTYS IR
ASMENYBĘ UGDANTYS KURSAI
MOKSLEIVIAMS
Kviečiami visi 8, 9, 10-to
skyriaus moksleiviai ateiti
n i n k a i ir jų d r a u g a i registruo
tis dalyvavimui Moksleivių
A t e i t i n i n k ų sąjungos c e n t r o
valdybos ruošiamuose 1993 m.
Padėkos dienos kursuose, kurie
vyks Dainavoje, lapkričio 24-28
d.
Šitokio pobūdžio k u r s a i turi
ilgą istoriją j a u n i m o ugdy
mo veikloje. P i r m i e j i kur
sai įvyko 1955-tų m e t ų žie
mą K e n n e b u n k p o r t e , T ė v ų
P r a n c i š k o n ų sodyboje. J u o s
vedė kursų iniciatoriai a.a.
kunigas Stasys Yla ir dr. Vy
t a u t a s Vygantas. P a s k u t i n i ų
3-jų d e š i m t m e č i ų s l i n k t y j e .
Padėkos dienos k u r s a i (popu
liariai vadinami k a l a k u r s a i s ) ir
žiemos k u r s a i vyko P u t n a m e , o
vėliau Dainavoje. Be j a u mi
nėtų kusų sumanytojų, pro
gramos ruošoje r e i š k ė s i dr.
Dalia K a t i l i ū t ė - B o y d s t u n ir
doktorantas Vėjas Liulevičius.
Kelių generacijų a t e i t i n i n k ų
j a u n i m a s y r a dalyvavęs šiuose
kursuose, t a r p jų ir d a b a r t i n i s

Lietuvos Ateitininkų federacijos
pirmininkas dr. Arvydas Zygas,
bei šių metų kursų paskaitinin
kai ir ruošėjai. 93-čių metų kur
sus apsiėmė ruošti MAS centro
valdyba, vadovaujama Aud
r i a u s P o l i k a i č i o su Vėjo
Liulevičiaus programos koor
dinavimo pagalba Jiem talkina
dr. V y t a u t a s Vygantas.
Padėkos dienos kursų tikslas:
supažindinti jauniausius moks
leivius su ateitininkų siekiais ir
k a t a l i k ų tikėjimo principais.
A t e i t i n i n k ų istorija, ideologija
ir d a b a r t i n i a i ateitininkų min
ties šaltiniai, kaip „Ateities"
žurnalas, bus pristatomi kursan
t a m s . Šių m e t ų paskaitininkų
užduotis b u s pasidalinti su kur
santais, k a i p visuomeniškumo,
t a u t i š k u m o ir kitu ateitininkų
principų įgyvendinimas y r a
įprasminęs jų kasdiendybę ir gy
venimus. P a t y s nioksleiviai b u s
kviečiami jungtis į savęs tobu
linimo kelionę ..Visą atnaujinti
Kristuje" šūkio supratime ir
įgyvendinime Bus pabrėžiama
moksleivių dalyvavimas disku

sėkmingai praėjo. Dėkojame
visiems prisidėjusiems prie sto
vykios ruošos bei pravedimo.
Ačiū stovyklos k o m e n d a n t u i
Dariui Polikaičiui
ir visų
mylimam kapelionui kun.
Arūnui Tverijonui iš Klaipėdos.
Dėkojame v a d o v a m s M ė t a i
Landytei, Rimai Polikaitytei,
Ritai Račkauskaitei, Linui Svi
derskui, Daniui Šilgaliui. Juli
jai Šukytei ir Tomui Vasiliaus
kui. Prie programos pravedimo
prisidėjo Lidija P o l i k a i t i e n ė ir
stovyklos sekretorė Krista
Silimaitytė. Sveikatos priežiūra
t v a r k ė dr. P e t r a s R a s u t i s . Prie
Spyglio m u s prižiūrėjo v a n d e n s
sargė D a n a B a r a u s k a i t ė , o
naktį saugojo n a k t i e s s a r g a s
Vytas Žemaitaitis. Dėkojame
šeimininkei Onai Norvilienei,
šeimininkams Vytui Pabe
dinskui ir Kastyčiui Šoliūnui.
bei v i s i e m s v i r t u v ė s d a r b i 
n i n k a m s (Danai B a r a u s k a i t e i .
Taurui Barauskui,
Lorai

Krumplytei ir Aidei Užgirytei).
kad, net ir sunkiai dirbdami,
visada įstengdavote m u s paso
tinti ir pralinksminti.
Šią vasarą moksleiviai ateiti
ninkai aktyviai reiškėsi ne vien
lietuvių t a r p e - jie ir 'kitų
žmonių gyvenimus paveikė. Ra
giname j u s ir metų veikloje rasti
progų savo kuopose t ę s t i
diskusijas stovykloje iškeltomis
temomis. Kviečiame 8, 9 ir 10
skyrių mokinius atvykti į Moks
leivių Ateitininkų sąjungos š.m.
lapkričio 24-28 d. Dainavoje
ruošiamus „Kalakursus". O 11,
12 ir 13 skyrių mokinių bei
pirmųjų metų studentų lauk
sime atvyksiančių į gruodžio 26
- sausio 1 d. Dainavoje ruo
šiamus Žiemos kursus. \ isiems
linkime laimingų veiklos metų!
Iki p a s i m a t y m o
kursuose
Dainavoje!
Garbė Kristui!
MASCV
Rima Polikaityte

sijų būreliuose, iškalbų praty
bose ir liturginio susikaupimo
valandėlėse.
Kiekvieneriais metais bene
svarbiausi ir k a r t u brangiausi
kursų rezultatai jaučiami pačių
dalyvių ateitininkiškos šeimos
bendruomenės sukūrime. Šių
metų vadovai bus Darius Udrys,
Liudas Landsbergis, Kastytis
Šoliūnas. R i m a Polikaityte,
Elena Tijūnėlytė, Monika Vygantaitė ir Audrius Polikaitis.
Labai laukiam visų jaunų moks
leivių gausaus dalyvavimo.
Skatinam moksleivius ir j ų
tėvelius tel. (708) 386-7374
kreiptis dėl informacijos ir re
gistracijos.
MAC C e n t r o valdyba

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St.
Mattesson, IL 6 0 4 4 3
Tel. 7 0 8 - 7 4 8 - 0 0 3 3
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd., Chlcago. IL
Rez. (1-312) 778-7879
Kab. ( 1 - 3 1 2 ) 582-0221
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400
Bridgview. IL 6 0 4 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 VV 63rd St
Tai. (1-312) 735-7709
217 E 12791 St
Lemont IL 60439
Tet.(708) 257-2265
Pagal sus'tanma

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

Kanadoje ir kitur tšešt laida
U SA dol) savaitinis

$50

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

D R . U N A S M. KLYGIS

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Praktika su

Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaski R d . , tel. 312-585-2802
Pirm., antr , penktd 9 v r -3 v p p .
ketv 10 v r -7 v v . trečd .
šeštd 10 v r — 2 v.p p.
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd
Sumokama po vizito

D R . ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6 8 2 7 W . Stanloy Ava., Barwyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)
Tai. ( 7 0 8 ) 7 4 9 - 4 6 1 7
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
1 5 3 0 0 Waat Ava., Orland Parfc
708-349-8100
10 W. Martin, Naporvllla

708-3554776

Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Chicago Rldge Mad. Center
9 8 3 0 S. Ridgeland A v a .
Chicago Rldga, IL 6 0 4 1 5

708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-735-7709
Chicago, IL

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383
DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
4 0 0 7 W. 59 St.

D R . B I R U T Ė Z. B A L Č I Ū N A S
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Tai. (312)735-5556
Carrozza Foot Clinlc
507 S. Gllbert. LaGranga, IL.
3918 W. 63 St.
Tai. (708) 352-4487
Chicago, IL
Tai. 312-284-2535
Kab. tel. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
Pirmd., antrd., ketvd.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
1 v. p p — 7 v.v.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Šeštd. 9v.r.—12
7722 S. Kedzie A ve.,
Valandos susitarus
Chicago, III. 60652
Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12.30-3 v p.p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p p .
penkt ir šeštd 9 v r - 1 2 v p p

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marquette Medlcal Bulldlng
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzla, Chicago, III.

Tai. (312)925-2670
1185 Dundee Ava.. Elgln, III. 60120

9356 S. Roberts Road

6132 S. JSSi Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

Hlckory Hllla

DR. K. A. JUČAS

Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA

Tol (708) 598-2131
Valandos pagai susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIVOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medlcal Clinlc
15505 - 127 St.. Lemont. IL 60439
P- Klause Palos Community HosD'tai "
S'ive- C-oss Hospitai
valandos pagai susita"rr,a

Te-I (70«) 257-2265

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

DR. P. KISIELIUS

DANTŲ GYDYTOJAS
Tai. ( 1 - 3 1 2 ) 7 6 7 - 7 5 7 5
5 7 8 0 Archer Ava.
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero A ve.)
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
1443 So. 50th A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE !
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. PRUNSKIS, M D
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D
Ch.cago 312-726-4200
Eigm 708-622-1212
McHen-y 815-344-5000. PV 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500
Vai 9-5 kasdien

Linksmai nusiteikusios detroitiškės moksleives ateitininkės Dainavos
stovykloje. Iš k. — Rasa Janukaitytė, Rima Janukaitytė ir Audrytė
Navasaitytė.
Nuotr. Rimos Polikaitytės

$30

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Cermak Rd.
Wa«tche»ter. IL 601*3
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL
T e l . 312-585-1955
1 7 2 Schlller St., Elmhurst, IL 60126

Tai. (708) 742-0255

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio
Vai.: antr. 2-4 v.p p ir ketv 2-5 v. p.p.
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Ooss ir
Palos Commumty ligoninėms
E D M U N D A S VIZINAS. M.D. S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t e l . (312) 565-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6 9 antr 1?6 penkt 10 1? 1 6

ARAS ZLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center
Napervllle Campus
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tai. 708-527 0 0 9 0
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . 312-566-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6
Šeštadieniais pagal susitarimą

J

rašė taikos sutartį Rygoje ir Rimties valandėlė
nepadėjo baltiesiems genero
lams stipriau pasipriešinti ko
munizmui. Jo nuomone, nėra
reikalo kaltinti rusų tautą, nes
daug kitų tautų taip pat turėjo
E. RIX J U S
Šio sekmadienio Mišių skaiti čiasis tarnas būtų sugebėjęs in
savo imperialistinius laiko
Sovietų Sąjungoje žmonės, man bus pranešta faksu. Iki šiol
tarpius: romėnai, anglai, turkai. niuose tęsiama eschatologinė vestuoti turtą. Šeimininkas jį
sovietų „červoncus mokėdami
Iš
visų
prarastų
kraštų
rusų
k u r i e drįsdavo k r i t i k u o t i to fakso nesu gavęs. Suvažia
Autorius teigia, kad svarbu yra tema — kaip krikščionis turi pavadina tinginiu. Dėl to gali
žurnalistai daugiausia dėmesio net doleriais.
valdžios pareigūnus, buvo su vimas prasideda lapkričio 14 d.
tai, ką užkariautojai paliko už ruoštis antrajam Kristaus atė ma manyti, kad blogasis tarnas
skiria Lietuvai, nors ten pilieti
Tas
pats
ano
straipsnio
žurna
šaudomi arba ištremiami į Pasiūlyčiau ministrui J. Brė
grobtoms tautoms. Jis tik ne jimui — kai Kristus grįš pada stengėsi išvengti „klapato". Pel
nio karo dar nėra. Po popiežiaus listas kaltina mūsų dabartinę ir
ningas investavimas, kaip ir
ryti su mumis ataskaitos.
randa atsakymo, ką paliko ru
Sibirą. Vakaruose geri kritikai dikiui pasamdyti konsultantą
kelionės į Pabaltijį pasipylė . ankstyvesnę vyriausybe už „ne
Evangelijoje girdime Jėzaus įgimto talento išugdymas, rei
sai, nors pripažindamas kul
yra pakviečiami į vakarienę, ištirti Sveikatos ministerijos daug straipsnių su antraštėmis:
dėkingumą". Jis pnmena, kad tūrinį palikimą romėnams ar palyginimą apie tarnus, ku kalauja daug kruopštaus darbo,
k u r jiems įteikiamas čekis sekretorių darbo kokybę, nes „Lietuva, žingsnis atgal", „Kas
mes kadaise irgi bandėme su arabams. Jis nori pabrėžti, kad riems jų šeimininkas, išvyk akylumo, judrumo ir aktyvumo,
nemažai pinigų sumai. Vakarų ministerijos laiškai eina 5 toliau, Lietuva", „Istoriniai pa
kurti imperiją, užgrobdami sla
surandant ir pasinaudojant ge
verslo pasaulyje geri kritikai mėnesius, o faksai dar ilgiau. radoksai", Rusija — Lietuva, viškas teritorijas. Dabar jis kaž sovietų imperijos žlugimas damas į svetimą šalį, atidavė romis progomis, renkant žinias
yra ieškomi. Juos vadina kon
Spalio mėnesį Mercy Interna kas toliau". Visuose straips kur Ukrainoje - surado šūkį praėjo be didelių aukų. Tai pir tvarkyti savo turtą (Mato 25:14- apie rinką, išmintingos, apgal
30), nors ir nelygiai jį pada
sultantais. Komunistiniame tional suruošė Detroite Lietuvos niuose jaučiamas truputis nos „Vilna-Ukraina". Tos „sąjun mas toks atvejis istorijoje.
Kitas žurnalistas, dalyvavęs lindamas. Išmintingieji tarnai votos rizikos, kartais ir laikinai
pasaulyje opozcinės partijos gydytojams savaitės kursus apie talgijos mūsų kraštui. Vis tik gos" teritorijos tada buvo diprarandant turtą, bet ilgainiui,
užsidaro savo tvirtovėje, ir tik medicinos sistemos organi tolima istorija riša abu kraštus džiausios Europoje, nes Rusija popiežiaus atsilankymo minio mokėjo investuoti šeimininko rūpestingo, pasišventusio darbo
turtą ir, jam grįžus, galėjo
tankų šūviai gali juos iš ten iš zavimą. Sveikatos ministerijos
įvertina
dar nebuvo susiformavus. Žur se, gan t i k s l i a i
kaip
lygius
priešus,
bet
niekad
atiduoti dvigubai. Neišmintin dėka, jį vėl dvigubai ar net tri
krapštyti. D e m o k r a t i n i a m e parinktame kolektyve nebuvo
dabartinę
padėtį
Lietuvoje.
Dėl
nalistui
užkliūva
dar
vienas
kaip partnerius. 0 gal jaučia
gasis taip bijojo duotąjį turtą gubai atgaunant.
pasaulyje vadovaujantys ieško gydytojo iš Žemaitijos. Kolek
, .nedėkingumo" reiškinys: atlyginimo Lietuvai jis nusi | prarasti, prašvaistyti ar išleisti,
mas
sąžinės
graužimas?
Juk
Gerieji tarnai teisingai su
su opozicija kompromisų, nes, tyve buvo moteris negydytoja,
Klaipėdos grąžinimas Lietuvai. leidžia ir samprotauja, kad kad iš tos baimės jį pakasė po prato savo šeimininką, nes grei
rusai
ir
lenkai
vos
nesunaikino
tik suradus bendrus kelius, kuri nemokėjo anglų kalbos.
Tik vėl jis pamiršta tą nelemtą Rusija atsakinga už nuostolius
Žemaitijos gydytojai turėtų susi vienos seniausių Europos tautu. Molotovo-Ribentropo suokalbį. tik nuo 1991 metų. Tačiau jis žeme ir džiaugėsi, šeimininkui čiausiai jį mylėjo — kaipgi
įmanoma pažanga.
Jie primeta lietuviams simpati
grįžus, galėdamas atiduoti tai, kitaip jie būtų galėję drįsti
Lietuva dabar kuria demokra r ū p i n t i , a r c e n t r a s juos
Bet dar juokingiau, kai jis pri abejoja, kad Lietuva kada nors kas jam priklausė. Bet šeimi rizikuoti šeimininko turtu? Bet
jas
vokiečiams.
Bet
kaip
gali
tiją ir mokosi demokratinių diskriminuoja.
kitaip būti. Lietuva tik dėl Pir mena mums išvadavimą iš na gaus nors ir menkiausias kom ninkas tarno nepagyrė, o atėmė dėl to, kad jį mylėjo, žinojo, ką
principų. „Perėjusi daugybę su
Daug kas mano, kad mediciną
mojo pasaulinio karo pasekmių cizmo pinklių. Net po kelerių pensacijas, nes tada visos buvu ir tą viena, saugoti pavestą pi jis vertina ir kad jis džiaugtųsi,
krėtimų, Lietuva tampa vals p e r t v a r k y t i Lietuvoje yra
atsigavo nuo slavizmo iš rytų ir metų po perestroikos jis vis dar sios respublikos sektų mūsų pa nigą.
gavęs iš jų dvigubai tiek, kiek
tybe — simboliu, kuris ragina n e ž m o n i š k a i
sudėtingas
vakarų. Tačiau, nepaisant nesuvokia panašumo tarp naciz vyzdžiu. Žurnalistas taip pat
jiems
pavedė. Kadangi juos su
derybų keliu ieškoti išeities iš reikalas. Tai nėra teisybė. Jeigu
Jei šeimininką palygintume
padarytų skriaudų, mes turim mo ir komunizmo. Kaip dabar gvildena Lietuvos-Lenkijos
šeimininku
jungė meilės ryšys,
visų žemynų draskančių kon savanoriai pajėgia sukurti akių
pripažinti dažnai nutylimą lietuviai drįsta reikalauti iš santykius ir galutinės sutarties su Dievu ir tuomet pasidarytu jie taip pat žinojo, jog jei jiems
fliktų", kalbėjo popiežius Jonas operacinę Afrikos džiunglėse,
faktą: jeigu lenkai nebūtų su Rusijos atlyginimo už krašto nepasirašymą, kaip kad sutar me išvadą, kad Dievas yra kie nepasisektų, jie galėtų parodyti
Paulius II Vilniuj. Siūlau, kad manau, kad Lietuvos parei
daužę sovietų armijos prie Var niokojimą per 50 metų, jis vėl tis nebuvo pasirašyta su Rusija. tas šeimininkas, neatjaučiąs savo pastangas jo labui ir kad
buvę Lietuvos komunistai ir gūnai turėtų įstengti paruošti
šuvos, 1920 m. abi tautos vėl primena vokiečius, rašydamas, Lenkijos ir Lietuvos susitarimui vargšo, negabaus, bemokslio vien dėl nepasisekimo jis jų ne
lietuviška išeivija kartu dirbtų. akių operacinę Žemaitijoje. Tai
būtų grįžusios į Maskvos glėbį. kodėl mes atlyginimo nereika taip pat trukdo atlyginimo klau tarno, nes iš jo reikalauja to atsižadės. Tikroje meilėje išauga
Įvykdykime bendrą projektą. neturėtų užtrukti 5 metus, net
Straipsnyje „Istoriniai para laujame iš jų. Jis vėl pamiršta simas. Tik šiuo atveju kom paties, ko iš gabiųjų, praleis tikras pažinimas ir pasitikėji
Siekime kartu gelbėti tą gražųjį nė penkis mėnesius, bet 5
doksai" (gal parašyta lenko pokarinį susitarimą, kad sovie pensacija būtų daugiau morali tume svarbiausias šio skaitinio mas. O pasitikėjimas duoda drą
Lietuvos kampelį, Žemaitiją.
savaites! Amerikos lietuvių autorius smulkiai gvildena Vil tinės respublikos atlyginimų iš nė. Vilniuje jis matė ant bari pamokas. Pirmiausia reikia at sos ir dėl bendros gerovės rizi
Aš žemaičius aukštai įvertinu katalikų labdarių sąjunga šiai niaus klausimą. Jis mums pri Vakarų Vokietijos nereikalaus. kadų prie seimo užrašus ,.Molo- siminti, jog palyginimuose Jė kuoti.
Dėl kompensacijos reikalavi tovas-Ribentropas-Zeligovs- zus ribotais žmogiškais įvaiz
ir juos gerbiu. Iš istorijos operacinei pristatys 10,000 dole mena, kad Vilnių atgavome tik
Tokio ryšio reikia ir mums su
rių
vertės
lęšių,
siūlų,
peiliukų,
žinojau, kad jie kryžiuočiams
broliškos respublikos dėka, kai. mų autoriui užkliūva ir Latvi kis" ir pabrauktus raudono- džiais pailiustruoja tik vieną Kristumi, kitaip nebus įmano
kurį
jo
Tėvo-Dievo
bruožą,
kurį,
nepasidavė. Girdėjau, kad jie vaistų ir kitų reikmenų. Lab užgrobus rytinės Lenkijos ja. Latviams jis primena garsų mis-rudomis spalvomis. Žurna
išlaikė savo krašto savigarbą ir darių sąjunga paskelbs vajų su teritorijas, Vilnius priskirtas latvių šaulių batalioną, kurio listas pataria lietuviams atsi Jėzaus supratimu, būtina jo ma jo mums duotomis dovano
solidarumą. Tačiau mane sukrė rinkti 2,000 dolerių ir nupirkti prie būsimos Sovietų Sąjungos dėka, pagal autorių, buvo iš kratyti šio želigovskinio komp mokiniams suprasti. Pagaliau, mis apgalvotai parizikuoti, sten
t ė žinia, kad niekas Žemaitijoje mikrochirurginių instrumentų pagal Molotovo-Ribentropo susi gelbėtas Leninas ir komuniz lekso, nes lenkų akyse Želigovs jeigu ta Dievo savybė — kur jis giantis kaip nors pasitarnauti jo
nemoka ir nedaro lęšiuko so šiai operacijai. Žemaitijos gydy tarimą. Mūsų gabūs politikai mas, ypač jo pervežimas iš kis laikomas didvyriu, o ne gro iš žmogaus reikalauja, kad pa Karalystei. Jei dar ne širdimi,
dinimo katarakto operacijų. tojai turi paskirti akių chirur 1939 metais jau numatė toli Petrapilio į Maskvą. Užkliūva biku. Jis galvoja, kad jeigu rin dvigubintų tai, ką jam davė — tai bent protu jau žinome, kad
Visame civilizuotame pasaulyje gijai operacinę ir pagalbinį mesnį Lietuvos likimą posakiu: ir čekai, kurių armija, pakeliui kimai vyktų dabar, LDDP aiš baugina klausytoją, tai gerai — jis mus iš tikrųjų myli. Ne tik
ši operacija seniai daroma, o personalą, paskirti butą chirur „Vilnius mūsų, o mes rusų". Ne į Kiniją pilietinio karo metu, ne kiai pralaimėtų. Toliau jis pata matyt, Jėzus kaip tik to ir jo gyvenimo ir mirties bei prisi
Žemaitijoje d a r n e . P r i e š gui, kuris atvyktų iš Vilniaus ar tik mes tai numatėm, bet ir Vil prisidėjo prie revoliucijos su ria lietuviams kreipti dėmesį į norėjo, nes jis duoda gyvybiškai kėlimo faktai tai įrodo, bet
šešerius metus mano kolega Kauno įsteigti šį akių centrą. Į niaus pirkliai, kurie 1939 metų tramdymo. Kaltinamas ir Pil savo geografinę padėtį ir ruoštis svarbią pamoką, kaip žmogus mūsų gyvenimo faktai — jei kar
Aras Žlioba iš Čikagos skrido į Sveikatos ministerija turėtų pabaigoje pirko iš čia rašančio sudskis, kuris per r.nksti pasi ateičiai, atsižvelgiant į tą faktą. yra prieš Dievą atsakingas už tais pamąstome, kur jutome
vienintelį jam duotą gyvenimą Dievo apvaizdą ir pagalbą savo
parūpinti
Afrikos t a m s i a u s i u s g i l u m y n u s š i a i operacinei
Dievo gailestingumas žmo gyvenime. O vis vien daugelis,
ir ten atliko lęšio sodinimo mikroskopą. Kaip žinome iš
nėms pasirodo ne tuo. kad žmo jei ne nuolat, tai bent dažnokai
operacijas. Tačiau Žemaitijoje Rasos Bagdonienės straipsnio
gų atleidžia nuo atsakomybės, gyvename lyg tarp mūsų ir
tai neįmanoma padaryti, nes „Lietuvos ryte", Santariškių
o tuo, kad iš kiekvieno rei- Kristaus nebūtų meilės — pasi
akių chirurgijos srityje Žemai ligoninė turi tris mikroskopus:
tikėjimo ryšio, o tik baimė. Bi
tija daugiau atsilikusi, negu rusišką, šveicarišką ir vokišką.
kalauja pagal tai, ką jai ar jam jome kažkaip prasižengti daugy
Afrikos giluma. Žemaičiai, no Aš nustebau, kad komunistai
davė. Jis pasirodo ir tame, kad bei jo ir Bažnyčios įsakymų.
rintys šios operacijos, t u r i elgiasi, kaip „supuvę kapitalis
siuntė Jėzų, kuris ne tik vaiz Apie bandymą ko nors rizivažiuoti į Kauną. Kauno akių t a i " , turi tris mikroskopus, o
dingais palyginimais išaiškino kingesnio, matant neblogą gali
klinikos nemoko žemaičių Žemaitijai nė vieno nesiūlo.
žmonėms, ko Dievas iš jų reika mybę padaryti daugiau gero,
okulistų šios operacijos, nes
Įsteigus Žemaitijos akių chi
lauja. bet žmonėms paliko savo negu patys vieni, be kitų pagal
nenori prarasti uždarbio.
rurgijos operacinę, išeivijos
mistinį kūną — Bažnyčią, kuri bos pajėgtume, net nepagalvo
Šių metų kovo mėnesį Lietu oftomologai ją aplankys, atveš
šį jo darbą tęsia ne tik mokyda jame. O gal nesame aktyvūs mei
daugiau
medžiaginės
paramos,
vos Sveikatos m i n i s t e r i j a i
ma, bet ir stiprindama, ir Jė lės darbais iš paprastos tinginys
pasiūliau s u d a r y t i sąlygas mokys vietinius okulistus. Akių
zaus vardu atleisdama žmo tės: ..Kai grįžtu iš darbo, noriu
okulistui iš Žemaitijos atvykti chirurginis centras bus visos
nėms jų nuodėmes, jei kartais tik pavalgyti, pažiūrėti televi
į Amerikos oftomologų metinį Lietuvos ir lietuvių išeivijos
tik paskutinėmis savo gyveni zijos ir pailsėti".
suvažiavimą. Tai didžiausias ir kalėdinė dovana Žemaitijai. Taii
mo valandomis jie pagaliau su
Bet ką rasime, po ilgo gyve
svarbiausias oftomologų susi bus įrodymas, kad visi gali kar
vokia, kas yra Kristus, ko jis iš
nimo
iškasę mums duotus talen
tu
dirbti
žmonių
gerovei,
ruoš
rinkimas pasaulyje. Ministras
žmonių prašo ir gailisi, kad per
tus
—
ar variniai pinigai nebus
ti
kelią
į
šviesesnį
rytojų.
J. Brėdikis atsakė laišku, kad
visą gyvenimą atmetė tiek daug
sutrūniję ir liksime tuščiomis,
kandidatas bus parinktas ir
Linas Sidrys
Dievo malonių.
Tad. klausantis šio palygi negalį atiduoti, net ka gavome?
Mūsų rašytojų trijulė (iš kairės): Vytautas Volertas, Česlovas Grincevičius ir Paulius Jurkus
a. j . 7.
nimo, reikia prileisti, kad ir tre
Nuotr. Vytauto Maželio

Kartu galime Žemaitijai duoti

KALĖDINĘ DOVANĄ

ŠVEDIJOS PARAMA LIETUVOS
GINKLUOTOMS PAJĖGOMS
Lietuvos spaudoje ne kartą
jau buvo rašyta, kad dabar
turima reguliari Lietuvos ka
riuomenė yra pajėgi taikos
metu tik vidaus ir valstybės
sienų, oro ir jūros apsaugai.
Pavojaus bei užsienio karinės
intervencijos atveju b ū t i n a
paruošti ir atitinkamai apgink
luoti visus, karinei gynybai
pajėgius krašto gyventojus,
išplečiant ir paruošiant sava
norišką Krašto Apsaugos Tar
nybą (SKAT).
Šiam tikslui sulaukta ir Šve
dijos parama, kaip praneša
„Lietuvos rytas" (1993.X.y>.
K l a i p ė d a , spalio 28 d.
(ELTA). Šiandien į Klaipėdos jū
rų prekybos uostą atplaukė Šve
dijos karališkojo karo laivyno
transporto laivai „Belos" ir
„Sleipner".
Šie laivai atgabeno Švedijos
gynybos ministerijos techninės
pagalbos krovinį L i e t u v o s
krašto apsaugos ministerijai.
Krašto apsugos ministro pava
duotojas Š. Vasiliauskas Eltos
korespondentui pasakė, kad 300
tonų sveriančiame krovinyje
yra 40 lauko virtuvių, 10 tūks

tančių uniformų SKAT kariš
kiams, keturios gaisrinės, 14
sunkvežimių, trylika šarvuočių,
medicininių punktų ir jų įran
gos, 200 radioaktyvumo ma
tavimo prietaisų. Tai pirmoji
l a i v a i s a t g a b e n t a Švedijos
pagalba Lietuvos kariuomenei.
Ši šalis dar ketina skirti pa
sienio stebėjimo įrangos ir kitų
krašto apsaugai reikalingų
priemonių.
Švedų laivų kapitonus B.
Mohliną, B. Sjolundą ir kitus
svečius krantinėje sutiko krašto
apsaugos ministro pavaduotojas
Š. Vasiliauskas, Karinių jūrų
pajėgų flotilės vadas komando
ras R. Baltuška, kiti pareigūnai,
Eglė ir Žilvinas. Sutikime daly
vavo Švedijos karo atašė Lietu
voje S. Lindmanas".
Reikia tikėtis, kad Lietuvos
krašto apsaugos ministerija ir
SKAT'o vadovybė pašalins
viduje vykstančius nesklandumus, sugebės atstatyti Vakarų
valstybių pasitikėjimą ir iš jų
sulauks daugiau krašto apsaugai reikalingų priemonių.
Br. J .

NUOTRUPOS IS
RUSIŠKOS SPAUDOS

KAZYS BIZAUSKAS:
LIETUVOS ATSTOVAS JAV
PRANAS ZUNDE
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Žinodamas Caldwellio ir dalinai Gades pro
rusišką orientaciją, tyčia pabrėžiau bolševikų notą
Klaipėdos klausimu, pasiųstą Didžiosioms Valstybėms.
Pridurdamas, kad gal Hughesas mato sunkenybių
Daviso dalyvavime, turint rusų nusistatymą tuo
reikalu, bet čia pat pasakiau, kad tatai išrodo visai
neįtikėtina.
Ant rytojaus turėjau susitikimą su Gade. Tačiau
jis man pranešė dar negavęs iš Daviso jokių žinių
Kalbėjomės gana ilgai. Jis manęs prašė pranešti jam,
kokius asmenis galėčiau jam nurodyti susipažinusius
su Klaipėdos klausimu. Paminėjau prof. Simpsona,
Balutį, Gailių. Krausą. lenko nežinojau. Kalboje teko
liesti Petisne ir Odry veikimą. Beto pranešiau, kad latviai mato Klaipėdos priskirime Lietuvai didelį pavojų
ir konkurentą Liepojai, nes pirma mūsų jūrų prekyba
ėjo per Liepojų. kas mums gana brangiai kainavo, o
dabar visa prekyba eina per Klaipėdą.
Bendrai imant iš visų tų pasimatymų turėjau vieną
įspūdį, kad Davis ir visa grupė slaviškos orientacijos
žmonių turi didelio intereso būti Klaipėdos klausimo
sprendimo dalyviais Ar tai lenkų veikimas, ar kas kita
sunku pasakyti, tik žinoma sunku tikėti į platoniškus
humanitarinio pobūdžio motyvus, kaip kad taikos
palaikymas Rytų Europoje.
Man sugrįžus Vasingtonan į antrą dieną gavau
trumpą žinią, kad Davis iškeliauja trečiadienį,
16.1.1924.

IŠ MEILĖS AR IŠ BAIMĖS?

14.1. buvo atvykęs Atstovybės Bullard. Seniau jis
užėmė State Departmente Youngo vietą. P. Viniko
informacijomis, jis palankus mums žmogus. Ilgai
kalbėjomės Klaipėdos klausimu. Jis jau buvo
susipažinęs su didele dauguma medžiagos State Depart
mente. Išdėsčiau jam visą bylą ir jos eigą ir ypač Klaipė
dos administracijos klausimą. Paminėjau, kad Lietu
vos vyriausybė buvo seniau siūliusi, kad būtų pri
traukti atstovai visų tų valstybių ekonominių
organizacijų. Tačiau Ambasadorių Konferencijoje tasai
nusistatymas nebuvo priimtas. Gale pasikalbėjimo jisai
paklausė, ar Lietuvos valdžia sutiktų su tokiu Klaipė
dos krašto ekonominės tarybos sąstatu, būtent, kad jon
įeitų lietuvis, klaipėdietis, vokietis, lenkas, rusas ir
Tautų Sąjungos paskirtas pirmininkas. Atsakiau, kad
negaliu pasakyti savo valdžios nusistatymą, nes nesu
tuo klausimu informuotas, bet principe manau, kad gal
sutiktų, tik žinoma toji taryba tegalėtu turėti pata
riamąjį balsą. Dėl Tautų Sąjungos skiriamo pirmi
ninko, tai Lietuvos valdžia nesutinka.
Turėjau įspūdžio, kad State Departmentas gal būt
p a r e i k a l a v o iš Daviso paimti Bullardą asistentu,
Davisui buvo pasiųsta geltonoji knyga, o Bullardui buvo įteikta visa esamoji literatūra Klaipėdos
kiaU3įmu.
Davisas išvažiuodamas paskelbė straipsnį apie savo
uždavinius, beto per Bullardą pareiškė noro padaryti
iį e tuvių laikraščiams intervievv. Dalyvavo 5 lietuviai
redaktoriai ir 2 lenkų",
Patyręs apie N. H. Davis paskyrimą Komisijos
pirmininku, užs. reik. ministras E. Galvanauskas tele
grafavo K. Bizauskui, kad t a s dėtų pastangas Davis
paveikti. I tai K. Bizauskas:

„1. Gade, apie kurį jau buvau rašęs ministerijai,
paprašė medžiagos Klaipėdos klausimu, nes ketinąs
parašyti straipsnį į "Foreign Affairs'. Visa esama
medžiaga buvo jam pasiųsta. Jis atsiuntė savo
straipsnio tekstą.
Į tai buvo jam parašytas laiškas Nr. 407. Matyti,
tas laiškas nepaliko be pasekmės, kaip galima spręsti
iš jo atsako.
2. Dėl Tamistos, p. Ministeri, šifruotos telegramos
106. kad sustiprinčiau akciją tiek Davis'o draugų tarpe,
tiek spaudoje, turiu pasakyti, kad tatai beveik
negalima.
Davis'o draugai, tai mano išmanymu, yra būrelis
žmonių, turįs tam tikrus tikslus. Kokius — sunku
pasakyti Gal, galima būtų pasakyti — tai prorusiškos
orientaci^s žmonės. Prieiti prie jų sunku, bei jų tikslus
sunku kolkas sužinoti. Jie labai atsargūs. Turiu įspū
džio, kad Davis vengė net su manim susitikti. Jo apsi
ėmimas pirmininkauti taip staiga ir netikėtai įvyko,
kad neturėjau progos net pas jį nulisti.
P. Vir.iko atpasakojimu (jis seniausia gyvena Va
šingtone Davis skaitomas be galo didelis lenkų prie
telis. Jam esant State Departmente, net State Departmento valdininkų jis buvo charakterizuojamas kaip
.lenkų ambasadorius State Departmente".
Sprendžiant iš laikraščių iškarpų, galima sudaryti
sau šitoks vaizdas:
Davis apsiėmė pirmininkauti. Jo draugų, ir aiškiai
prolenkiškos orientacijos laikraščių jis skelbiamas esąs
vienatinio Amerikoje žmogus, galįs tą taip painų
Klaipėdos klausimą tinkamai išrišti. Vadinas, koksai
nebūtų jo sprendimas — išvada viena: tai eksperto ir
žinovo darias.
(Bus daugiau*
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LIETUVIU TELKINIAI

„DRAUGO" FONDAS:
DABARTIS IR ATEITIS

Kun. Viktoras Rimšelis
Nuotr. J o n o Tamulaičio

Mūsų visuomenei rūpi dien
raščio „Draugo" ateitis. Šiuo
metu „Draugo" veidas pasidarė
labai patrauklus. Laimingai ga
vome j redakciją Danutę Bindokienę, kurios kūrybiški sugebė
jimai ir darbštumas dienraščio
puslapius labai praturtino. O
kaipgi su jo ateitimi? Renginių
komiteto susirinkime iškilo
mintis sukurti „Draugui" fon
dą. Tokių fondų kai kurios orga
nizacijos yra susikūrusios su to
paties „Draugo" informacine
pagalba. „Draugo" fondas jau
pradėjo veikti. Turime pradinę
valdybą: Jurgis Riškus — pir
mininkas, advokatas Rimas Domanskis vicepirmininkas ir tei
sinis patarėjas, Ramunė Kubiliūtė — sekretorė. Iš minėtos
valdybos išaugs greitai ir visas
komitetas. Advokatas Rimas
Domanskis banke atidarė fondo
sąskaitą. Apie tai bus netrukus
„Drauge" paskelbta. Aukos
pradėjo plaukti. Dabar turime
jau daugiau kaip 40,000 dolerių.
Taigi pradžia yra labai gera.
Betgi, kaip paprastai, iš visuo
menės ateina visokių nuomo
nių. Kai kas sako, kad reikalas
yra pavėluotas, ir kelia visokias
abejones.
Kun. Viktoras Rimšelis, bu
vęs ilgus metus marijonų provinciolas, keičiantis visai
kongregacijos vadovybei, dabar
yra viceprovinciolas ir „Drau
go" namo vyresnysis. Persi
tvarkant vienuolijoje ir „Drau
ge", norime sužinoti, kokios
nuotaikos vyrauja dabar pas
marijonus. Pasikalbėjimą su
kun. V. Rimšeliu perduodame
„Draugo" skaitytojams.
— Ką marijonai galvoja
apie „ D r a u g o " fondą ir k a i p
jį vertina?
— Su kuo tik esu kalbėjęs
apie tą fondą, visi neturėjo jokių
priekaištų. Marijonai gerai žino,
kiek aukų žmonėmis ir finan
sais yra sudėta iš vienuolijos
pusės į lietuvišką spaudą. Tas
„Draugo" fondas suprantamas
kaip didelė pagalba ateityje
pačiai vienuolijai. Kad visuome
nėje yra įvairių ar net nepalan
kių nuomonių apie „Draugo"
fondą, nėra ko stebėtis. Nepap
rastai sunkiai prasidėjo ir
Lietuvių fondas. Man atrodo,
kad ir „Draugas" išbris iš tų
sunkumu.
— įsisteigus fondui, a r ma
rijonai neatsiribos nuo
„Draugo"?
— Kokios bebūtų sunkeny
bės, marijonai nemano at
sisakyti „Draugo" leidimo ir
užlaikymo. Marijonu vienuolijo
je spaudos apaštalavimas yra
viena iš svarbesnių veiklos sričių.
Tas apaštalavimas reiškia žmo
nėms tarnavimą pagal Kristaus
mokslą ir Jo Bažnyčios reikalus.
Šitai reiškia, kad vienuolija turi

pašaukimą tarnauti žmonėms
be jokios diskriminacijos dėl
religijos ar įsitikinimų. „Drau
go" atžvilgiu jis turi būti visų
lietuvių laikraštis. Jei kas
mano, kad\,Drauge" yra tik lie
tuviams katalikams skirtas, tai
mums atrodo, kad yra netei
singa. Pagal palaimintojo Jur
gio Matulaičio mintį ir mūsų
marijonų pašaukimą mes turi
me žmonėms tarnauti pagal
Kristaus toleranciją, O didesnio
toleranto kaip Kristus niekada
pasaulyje nebuvo ir nebus.
Jeigu taip atsitiktų, kad
„Draugas" jau prarastų savo
sios buities prasmę, tai marijo
nų vienuolija bus paskutinė,
kuri nuo „Draugo" leidimo ir
išlaikymo atsisakys.
— Keičiasi laikai, keičiasi
vienuolijų vadovybės, į
kurias išrenkami t a i p pat i r
nelietuviai. Tai k a i p mari
jonai ne lietuviai įvertina
„Draugo", kaip, J ū s sakot,
apaštalavimą?
— Visi jie sako, kad „Drau
gas" vienuolijai yra didelė
našta, nes mato „Draugo"
apyskaitas, bet visi taip pat
sutaria, kad tai yra didelis
apaštalavimo darbas, ypač šiuo
metu, kai visam pasauliui rei
kia dvasinės ir moralinės pagal
bos, įsisteigus „Draugo" fondui,
pačiam „Draugui" tuo tarpu
matome daug finansinių sunku
mų, apie kuriuos kalba mari
jonai. Žmonės aukos tam fondui,
tai aukos „Draugo" kasdieni
niam išlaikymui sumažės. Jau
sudarėme „Draugui" biudžetą
ateinantiems metams be pašal
pos iš vienuolijos pusės. Jeigu
šiemet turėjome „Draugui"
duoti 20,000 dolerių, nes vienu
metu neturėjo banke tiek pini
gų, kad galėtų algas išmokėti,
ogi visą metą turėjome vajų, tai
kitais metais vargiai ar galės
„Draugas" išsiversti be vienuo
lijos pašalpos. O biudžetą
sudarėme labai optimistišką.
— Jūs esate paskirtas
i „Draugo" namo vyresniuoju.
Tai kokios d a b a r b u s Jūsų
pareigos?
— „Draugo" vienuolinis na
mas yra skirtas spaudai. Tai
ir mano pareigos sukasi apie
„Draugą". Man, kaip ir visiems
lietuviams, yra labai svarbu
išlaikyti ir sustiprinti „Draugą"
finansiškai. Iš manęs to laukia
provincijos taryba. Visoje mūsų
provincijoje mano pareigos yra
pačios sunkiausios. Sudaryti
biudžetą su kompiuterio pagal
ba labai lengva, bet praktiškai
kompiuteris „deficito" nepaden
gia. Visi laukia, jog „Draugas"
pasitvarkys taip, kad nebus to
kia didelė našta marijonų vie
nuolijai. Po Naujų Metų tarybo
je turėsime tuo reikalu ilgas
diskusijas, kaip „Draugas"
turėtų persitvarkyti. Tikimės
susilaukti pagalbos iš fondo, bet
tai gali užtrukti keli metai, kol
„Draugo" fondas taps finansiš
kai veiksmingas.
— Ko J ū s laukiate ir tikitės
iš mūsų visuomenės ir lietu
viškų organizacijų?
— Mūsų visuomenė „Drau
gą" labai remia ir, tikimės, kad
toliau rems. Bet yra visur ribos.
Lietuviai Amerikoje yra labai
apkrauti įvairiais prašymais ir
graudenimais iš organizacijų
bei įvairių sąjūdžių, kad siųstų
aukas užlaikyti kultūrinę veik
lą, kad padėtų su savo aukomis
Lietuvoje atlikti gerus darbus ir
t.t. Marijonų vienuolija gauna
tuos pačius laiškus, kurie ateina
vis su naujais paraginimais.
Marijonai iš Lietuvos prašo, kad
mes jiems padėtume atnaujinti
Marijonų gimnaziją, vienuolyną
Marijampolėje, kitas atgautas
įstaigas ir bažnyčias.
Iš mūsų organizacijų mažai ko
tikimės. Visos mūsų organizaci-

LOS ANGELES, CA
L I E T U V I Ų DIENOS
A N G E L Ų MIESTE
Kasmet ankstyvą rudenį, tuo
pačiu laiku, Los Angeles vyksta
Lietuvių dienos. Prasidėjo jos
daug seniau ir buvo organizuo
jamos Šv. Kazimiero parapijos
pastangomis. Parapijos komi
tetas atlikdavo visus paruošia
muosius darbus, vadovaujant
klebonui prel. Jonui Kučingiui,
ir iškilmės išsitekdavo viename
sekmadienyje. Iškilmingomis
pamaldomis, kviestinių scenos
menininkų pasirodymais, dailės
ir rankdarbių paroda, sporto
varžybomis t a Lietuvių diena
patraukdavo daugelį parapiečių. Iš tikrųjų, visi jos laukdavo,
o išsiskirstę ilgai apie tai paskui
kalbėdavo.
Besikeičiant žmonijai ir metų
l a i k a m s , pradėjo a t s i r a s t i
kitokių pageidavimų, platesnių
užmojimų. Iniciatyvos ėmėsi LB
Los Angeles apylinkė (tuome
tinis jos pirmininkas buvo inž.
E. Kulikauskas). Dabar jau sep
tinti metai iš eilės spalio mėn.
pirmieji savaitgaliai tapo Lietu
vių dienomis, sulaukusiomis
didelio pasisekimo. D a b a r
Lietuvių dienos — faktiškai
įrodyta (piniginėmis šalpomis
miesto savivaldybės) tradicija —
yra pažymėta Los Angeles pro
gramų kalendoriuje.
Užkalbinau talentingą, savo
įstaigą S a n t a Monica, CA,
t u r i n t į a r c h i t e k t ą Donatą
Empakerį. Kelinti metai iš eilės
Donatas Empakeris pirminin
kauja L i e t u v i ų dienų Los
Angeles rengimo komitetui.
— K a s i n s p i r u o j a Lietuvių
dienų š ū k į ?
— Edmundas Kulikauskas
pakvietė mane prisidėti prie šio
projekto. Sakė: „Čia būtų ben
dras visų lietuvių darbas. Kuo
kas g a l i m e , d a l y v a u k i m e ;
reikėtų
pasistengti,
kad
renginio apimtis pasiektų
kiekvieną lietuvį ir kiekvienas
susidomėtų savo k i l m e ir
papročiais, jais didžiuotųsi". Aš
tą Kulikausko pakvietimą ne
dvejodamas priėmiau. Tikiu,
darbas inspiruoja šūkį.
— A r neatrodė tai blankus
p a s i ū l y m a s : lietuvybės išlai
kymui mes j u k niekuomet
nesiliovėme dirbę?
— Priešingai, labai skambus
pasiūlymas... Dabar yra kitokie
laikai, kiti tempai, skirtingi
polėkiai. Mums dar labiau
reikia burtis bendram darbui.
Mišrios šeimos, toliau nuo
lietuviškų telkinių gyvenantys
praranda lietuviškumo pulsą.
Vien raginimais, priekaištais ir
pažadais žmonių nesužavėsi;
turi būti dinamiška, reiškinys
jos nuolat randa gerą patarna
vimą per „Draugą". Be „Drau
go" visa organizacijų veikla
sumažėtų, bet paramos dienraš
čiui iš jų kaip ir nėra. Jei tos
organizacijos nepajėgia „Drau
go" pokylyje sudaryti stalo, tai
aišku, kokią jos gali suteikti
laikraščiui paramą. Man atrodo,
kad
mūsų
klubuose
ir
organizacijose yra tokių žmonių,
kurie kritikuoja „Draugą", ypač
leidėjus. Tas jų neigiamas nusi
teikimas pereina ir į organiza
cijų valdybas.
Nepaisant jokios kritikos, su
visuomenės pagalba mes stato
me išeivijos istorijai didelį
paminklą. Mes esame dabar dar
per arti prie to paminklo staty
bos ir matome tik dienos sunke
nybes. Ateityje betgi bus labai
įvertinta mūsų veikla ir pastan
gos palaikyti dienraštį gyvą dėl
mūsų tautos šviesesnės ateities.
Tikiu, kad ypatingai bus įver
tintas „Draugo" fondas, kurį
dabar kuriame gana sunkiomis
aplinkybėmis.
Marija R e m i e n ė

gaivinama geros mokytojos ir
vadovės Danguolės Varnienės.
Jai vis dažniau talkina muz.
Viktoras Ralys bei jos pačios
išauklėti puikūs šokėjai. Tokie
reiškiniai teikia vilčių Lietuvių
dienų tęstinumui, bet reikia ir
naujo kraujo kūrybiniam dar
bui. Metai prieš akis iki kitos
Lietuvių dienos. Tikiu, kad
laikas yra mūsų pusėje ir lietu
vybė per tai nauju entuziazmu
atsišvies.
Būtų įdomu ilgiau kalbėtis su
architektu Donatu Empakeriu
lietuvybės klausimais. Jo
pastangos tautinės kultūros
puoselėjimui išeivijoje nėra vien
gražūs žodžiai. Jo žvilgsnis į
ateitį yra dabarties sąlygų
optinėje erdvėje. Tik šį vėlų
vakarą „laikas nebuvo mūsų
pusėje". Architektas skubėjo
dar į kitur.
Stasė V. Šimoliūnienė

L I E T U V OS

A I.D A I

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

su masinio pritarimo jėga. Mes
J
norime turėti draugų, kurie,
mus arčiau pažinę, pamėgtų ir
Adresas: 511 So. Nolton Ave.
gerbtų, apie mus ir mūsų šalį
Willow Springs, IL. 60480.
kalbėtų. Turime veikti, kaip
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 82.9-0870
pozityvi dalis aplinkos ir savo
'•
T" į •
teigiamais pavyzdžiais kelti jos
gerovę. Lietuvių bendruomenė
tai gali atlikti, joje daug
312-434-9766
We Ship UPS
žmonių, nes čia ne vieno asmens
darbas.
Užsiimam maisto tiekimu (catering)
— A r tikite, kad t a i gali
p a s i t a r n a u t i Lietuvai, n e
vien
lietuvių
kilmės
žmonėms?"
dclicūksscn
— Žinoma! Anksčiau į Lietu
Skaniausi lietuviški gaminiai
vių dienas esame kvietę iš
Lietuvos scenos menininkus
2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629
atlikti programą, išstatę jų gin
taro ir medžio dirbinių parodas,
juostų audėjų rinkinius. Toks
bendradarbiavimas išsklaido
• Didžiausia pasaulyje ka
apatiją, pasidalini gėrio momen tedra. New Yorko vyskupijos
AMERICAN TRAVEL SERVICE
tais. O šiais metais, net Lietu Šv. Jono katedra. Jos plotas —
9439 S. KEDZIE AVENUE
vos Prezidentą Lietuvių dienose 11240 kv. m. tūris - 476 350
EVERGREEN PARK, IL 60642
turėjome. Istorinės vertės garbė kub. m. Kertinis katedros ak
TEL. (708) 422-3000
visai apylinkei! Tačiau, nepa muo buvo padėtas 1892 gruo
f .S
FAX (708) 422-3163
tiko mums dėl to iškilusios poli džio 27.1941 šio gotikos kūrinio
tinės atestacijos. Mes visada, statybos darbai nutrūko. Vėl
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
turiu omenyje Lietuvių dienų rimtai pradėti 19 79 liepą. Niu
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
rengimo komitetą, išrinktą jorke ši katedra dar vadinama
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
specialiai tam tikslui — darniai Šv. Jono Nebaigtąja katedra.
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai : pirmad., antrad.,
išvengdavome bet kokių poli Jos nava ilgiausia pasaulyje —
tinių niuansų iki šiol. Deja, šį 183,2 m. Skliautų aukštis —
katvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd 9 v.r.—7 v.v.
kartą tas išsišokimas nebuvo 37,8 m.
maloni staigmena ir prieš visus
lankytojus parodė gero takto
trūkumą. Dalyvauti Lietuvių
dienose kviečiami visokių pažiū
rų bei įsitikinimų tautiečiai.
Talka apjungia mus visus
Lietuvos labui, jos ateičiai,
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI
teikia galimybę giliau pažinti
KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į
savo tautinės kultūros lygį,
suartina naujai draugystei
1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.
jaunas šeimas. Kas gali būti
gražiau? Mūsų toje šventėje
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
parapijos kieme dabar krykš
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ!
tavo daugiau vaikų, dūzgė gau
sesnis jaunimo būrys tautinių
SIŪLOME:
šokių sūkuryje, o pvz., pasku
tinysis „ R u g u č i a i " savo
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos
nuotaika ir tempu taip užkrėtė
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal
publiką, kad visi plojo rankom,
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai
kiti net patys šoko. Rodos, kiek
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird. mini-autobusai (vans)
vienas norėjo dalyvauti, būti
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas.
k a r t u drauge, džiūgauti.
Kiekvieno lietuvio noras daly
Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas
vauti, gera valia prisidėti savo
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR
pačių gaminiais ir širdimi yra
PANEVĖŽYJE.
mūsų tikslas, ar ne? —
— A r Lietuvių Dienų ruo
Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS
šos darbai vyksta sklandžiai?
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą.
Gal galima b ū t ų ką pakeisti,
praleisti?
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
— Nebuvo ta šventė šiemet
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
visiškai be priekaištų, galbūt,
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
bet žmonės lankėsi ir pėsti, ir
važiuoti. Abi dienas susido
Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
mėjimas buvo didesnis negu bet
kada anksčiau. „Laisvės alėjos"
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
labai vykusi replika, „Armo
mūsų raštinėse.
nikos" ansamblio programa,
vokalistų Stasio Povilaičio ir
9 CityCenter GT-Intemational
G. T. INTERNATIONAL, INC.
Romo Bubnelio pasirodymai, be
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
9525 SOUTH 79TH AVENUE
Member
abejo, pakėlė ir Lietuvių dienų
HICKORY H I L L S , ILLINOIS
VILNIUS, UETUVA
lygį. Mūsų vietiniai jaunimo an
60457
samblio dalyviai šoko nuo
TELEFONAI: (370) 2-223-147
American Sociery
taikingai. Kauno mergaičių
2-223-154
TELEFONAI: (708) 430-7272
of Trovel Agents
paroda — vėliausios madų kūry
TELEFAX:
(708) 430-5783
TELEFAX
(370) 2-223-149
bos, platus pasirinkimas mais
to produktų, meno dirbinių,
tekstilės,
fotografinių
nuotraukų — visa tai prisidėjo
teigiama prasme. Lietuvių
dienų rengėjų grupė daug dirbo
ir labai stengėsi. Esu nuošir
džiai dėkingas visiems ir
kiekvienam talkininkui. Nuo
^ ^ ^ ^ ^
Savings and Loan Association
jų, didele dalimi, priklausė
šventės pasisekimas. Pakeisti,
ar ką praleisti nereikia didelių
pastangų. Dirbant savaime tai
įvyksta. Svarbiau neprarasti
Indėliai iki $100,000.00
pasitikėjimą masinio pritarimo
Apdrausti Federalinės valdžios
jėga.
— J ū s ų žvilgsnis j ateitį?
— Kūrybinė mintis prigęsta,
MAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
kai vis tas pat kartojasi. Lietu
4040 ARCHER AVENUE
" 2567 WEST 69th STREET
vių dienų reikia jaunimui,
(1-312)254-4470
mūsų ateitis jame. Nėra didelių
(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV
atrakcijų pasirinkimo, nors
8929 S HARLEM AVE.
lietuvių kilmės žvaigždės visada
(708) 598-9400
prisideda, kaip pvz. aktorė Rūta
Lee. Savos parapijos kieme
vaikai auga, kaip ant mielių,
mes turime gražų prieauglį
(OtUNOStC
LEN0ER
jaunų šokėjų. Ši lietuvių tau
tinio meno sritis be paliovos

talman

CityCenter GT- International

^

midlcind Padarai

75 metus aptarnauja lietuvius

J5DC

stebė iems jo apaštališkąją
DRAUGAS, šeštadie is, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.
kelionę Lietuvoje rožinio mal
da Aušros \ artų Š* -ntovėje. Tai
tos lietuviai, aplinkos paveikti,
buvo nepaprastai gilus popie
pradėjo mažiau domėtis lietuvių
žiaus bendravimą^ su švč. Mer
veikla ir pamažu tolo nuo savo
gele Marija, labai sujaudinęs ir
tautiečių. Korporacija Neomaldininkus, susirinkusius prie
Lithuania skaudžiai išgyveno
ANTANAS JUODVALKIS
AUŠT I >S Vartų koplyčios ir visus,
silpnėjančią veiklą, atsisakė
stebėjusius šią maldą televizo
Lietuvių studentų tautininkų Okupantai ne tik pagriebė esa nuo ruoštų stovyklų, vėliau net
rių ekranuose bei klausiusius korporacija Neo-Lithuania įsi mą nuosvaybę, bet ir visuotiniai ir išvykų, tenkinosi tik sueigo
šventųjų maldos žodžių iš radi steigė 1922 m. lapkričio 11 d. tik plačiu mastu vykdė terorą, so mis ir Korporacijos sukakčių
jo imtuvų.
ką atidarytame Lietuvos uni dino į kalėjimus ir trėmė į Sibi minėjimais.
versitete,
Kaune. Tai buvo pir ro gulagus. Kentėjo ir Korp!
O Lietuvos gyventojų bei iš
Atgavus Lietuvai nepriklau
svetur atkeliavusių maldininkų moji vakarietiško stiliaus stu Neo-Lithuania nariai. Vienus somybę, Kauno Vytauto Didžio
jausmus geriausiai išreiškė dentų organizacija, patraukusi uždarė į kalėjimus, kitus jo universitete studentai atgai
jaunimas, su kuriuo popiežius iš lietuviško kaimo kilusius ištrėmė, trečius nužudė, todėl vino ir Korp! Neo-Lithuania
susitiko Kaune, Dariaus ir Gi studentus, kuriems visokie „iz- prasidėjus nacių-komunistų ka veiklą. Po 50 vergijos metų jau
rėno sporto centriniame stadio mai" nebuvo priimtini. Korp! rui, tauta sukilo ir prisidėjo prie nimo galvosena y r a skirtinga
ne (IX.6). Jaunimas tribūnose Neo-Lithuania augo narių skai rusų bolševikų išvijimo iš nuo išeivijos lietuvių. Mūsų
skandavo: „Jonai Pauliau, mes čiumi ir veiklos apimtimi. Lietuvos.
pagrindinis tikslas iki šiol lietumylime Tave! Jonai Pauliau, Pastačius korporacijos namus
mes mylime Tave!" „Ir aš Jus Kaune, Žaliakalnyje, buvo pa
myliu!" — atsakė šypsodamasis stovi vieta veiklai ir studentų
šv. Tėvas, pasakęs daug reikš susitikimams. Čia pastogę rado
mingų dalykų jaunimui, o svar keliolika materialiai nepasitu
biausiai tai, kad jaunimas — rinčių studentų, vyko sueigos
Bažnyčios viltis ir ateitis, jau paskaitos ir kiti renginiai, veikė
„Sudiev, Marijos Žeme, Lietuva..." — popiežius Jonas Paulius II dar kartą pamoja atėjusiems
nimo rankose — naujo pasaulio jvalgykla ir biblioteka.
jo išlydėti rugsėjo 8 d. Vilniaus aerodrome.
kūrimas.
Grįžtant prie Krop! NeoNuotr. Algirdo Sabaliausko
Ir jauni, ir vyresni dabar tur Lithuania namų statybos, rei
būt drąsiau, kupini didesnio pa kia prisiminti, kad šis užmojis
sitikėjimo Viešpačiu, kurs Korp! vadovybei atėmė daug
naują pasaulį savyje ir aplink laiko ir suteikė didelius rūpes
1993 m. rugsėjo 4 d. popiežius Europos žemyne. Šia meile Die
Lietuvių kunigų vienybės de save. Popiežiaus žodis įkvepia čius, nes nebuvo lėšų ir kai
Jonas Paulius II atvyko į Lietu vas pamilo pasaulį nukryžiuota legacija iš JAV į Lietuvą atvežė kilnioms mintims, geriems dar kuriuos darbus teko vykdyti
vą. Išsipildė sena visų Lietuvos me ir prisikėlusiame Kristuje. keliaujančios Dievo Motinos sta bams, o Jono Pauliaus II meilę, savo jėgomis, pasitelkti talką.
tikinčiųjų svajonė — Šv. Petro
Kryžius yra šios meilės ženk tulą. Šiluvoje popiežius Jonas globą, rūpestį Lietuva jaučia Amerikoje surinktos aukos greit
Vietininkas aplankė savo tikė las.
Paulius II palaimino šią statu nuolatos, ir senas popiežiaus išsisėmė, o naujų mecenatų ne
jimo brolius ir seseris Lietuvo
Kryžius yra amžino gyvenimo lą, apvainikuodamas ją auksi troškimas aplankyti jam tokią atsirado. Vienu metu rūmų
je. Popiežius atvyko susitikti ne Dievo ženklas".
brangią Lietuvą, surado atgarsį statyba buvo atsidūrusi kritiš
niu vainiku.
tik su katalikais, bet ir su įvai
Nuo Kryžių kalno šv.Tėvas
Šiluvos šventovei ir Aušros visų Lietuvos žmonių širdyse. koje padėtyje ir net grėsė
rių tikėjimų, pažiūrų žmonėmis. palaimino visas buvusias, esa Vartų koplyčiai šventasis Tėvas
Mes matėme gerumu spindin likvidavimas. Atsiradus rėmė
čias popiežiaus akis ir be pa jams ir geriems talkininkams, Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba 1991-1993 m. (iš kairės): pirm. Vida
Šventasis Tėvas savo gerumu, mas ir būsimas lietuvių tautos padovanojo po auksinį rožinį.
sklindančia iš jo Dieviškos Mei kartas, visus Lietuvos gyvento
Popiežius Jonas Paulius II liovos visus, kiekvieną glos krizė buvo nugalėta, ir namų Jonušienė, Lora Mikužienė; Vaclovas Mažeika, Jurgis Lendraitis ir Algis
lės Šviesa sušildė visų Lietuvos jus, visą krikščioniškąją Euro turėjo Lietuvoje daug ir įvairių tančias, laiminančias rankas; statyba pamažu stūmėsi pir Augaitis.
gyventojų širdis.
pą ir visą pasaulį.
susitikimų. Jis susitiko su dva matėme prie vaikų galvelių myn. Korp! Neo-Lithuania
Labai reikšmingos popiežiaus
Rudoji okupacija prasidėjo kai vybės išlaikymas, praplečiamas
Šiluvoje buvo pabrėžta krikš sininkija, vienuoliais bei vie palinkstančią sidabru nubalin garbės n a r y s k a n . Juozas
aukojamų šv. Mišių temos: Vin čioniškos šeimos svarba. Visas nuolėmis, klierikais Vilniaus tą popiežiaus galvą, matėme jo Tumas Vaižgantas 1928 metais kurių tautybių naikinimu, gau ir į paramą atgaivintai Kor
gio parke, Vilniuje — „Krikštas. pasaulis turi tapti viena krikš arkikatedroje (IX.4); Respubli dėmesį ir meilę negalios ištik juos pašventino, nors dar daug dymu į kariuomenę ar išsiunti poracijai Vytauto Didžiojo u-te
Krikšto pažadų atnaujinimas". čioniška šeima, kurioje visi šei kos prezidentu prezidentūroje tiems žmonėms. Popiežius norė reikėjo įdėti darbo vidaus įren mu darbams į Vokietiją. Tauta Kaune. Išeivija norėtų perduoti
(LX.5); Kauno Santakoje — „Liu mos nariai vienas kitą gerbia ir (IX.4); įvyko ekumeninis susiti jo kiekvieną apkabinti, pabu gimams, kad galima būtų jais išgyveno persekiojimą, represi visą įgytą patyrimą ir paremti
naudotis. Rūmų administravi jas ir buvo apkrauta nepakelia materialiai, tik ne visada meto
dykime savo krikštą" (IX.6), myli. Pasaulis taps tokiu, jei kimas (IX.5) bei susitikimas su čiuoti, palaiminti...
prie Kryžių kalno — „Kanki mes krikščioniškąjį meilės prin diplomatiniu korpusu nunciatū
dai sutampa ir kartais teikia
Rugsėjo 8 d. buvo liūdna, nes mą perėmus filisteriams, val momis duoklėmis.
niai, Tremtiniai, Lietuva — cipą kiekvienas taikysime savo roje (IX.5); šv. Tėvas pagerbė šv. Tėvas išvyko iš Lietuvos. Jo dybai liko daugiau laiko visuo
Palūžo ir išdidžioji Vokietija, net nusivylimą.
meninei
veiklai
ir
idėjų
skleidi
Kryžių šalis (IX.7) bei nepa šeimoje, mieste, valstybėje.
Sausio 13-osios ir Medininkų laukė Latvija ir Estija. Jis
ir prasidėjo kelias atgal. Neno
Korp! Neo-Lithuania šiais me
mui
gimnazijų
moksleivių
ir
prastai aktuali žodžio liturgija
išvyko,
bet
paliko
mums
savo
aukų
kapus
Antakalnio
kapinė
rėdami tarnauti okupantui, da tais švenčia 71 metų sukaktį
XVII a. pradžioje Šiluvoje ap
Šiluvos bažnyčioje — „Krikščio sireiškė švč. Mergelė Marija. Ši se (IX.5); susitiko su kultūros ir Gerumą, Meilę, Viltį, Tikėjimą, kaimo jaunimo tarpe. Buvo lei lis lietuvių, o jų tarpe ir neoli- nuo jos įsteigimo ir 38 metus
džiami žurnalai: „Studentų bal
niška šeima" (IX. 7).
luva tapo lietuvių tautos dva mokslo darbuotojais universite kuris suteikia naujų jėgų.
tuanų, išlikusiu nuo sunaikini nuo atgaivinimo veiklos Ameri
Krikštas — žmogaus įžengi sinio atsinaujinimo versme, to Šv. Jono bažnyčioje (IX.5);
Lietuva neatsisveikina su sas", vėliau „Akademikas", o mo, pasitraukė j Vokietiją.
koje. Gražių tradicijų estafetę
mas Kristaus bendruomenėn, stiprybės simboliu. Popiežius aplankė Šv. Dvasios bažnyčią ir šventuoju Tėvu. Lietuva sako: kaimui „Jaunoji karta". Stipri
Karui pasibaigus, lietuviai ap stengiasi perduoti Lietuvos jau
Dievo dovana žmogui, Viešpa kalbėjo apie Marijos meilę lie susitiko su lenkų bendruomenės „Iki pasimatymo, Šventasis Tė nama korporacijos veikla vidu sigyveno stovyklose, ir prasidėjo nimui. Reikia įdėti daug darbo
ties malonės pasireiškimas, ta tuvių tautai ir prašė Marijos atstovais (IX.5).
ve! Mes visados laukiame je ir universitete.
organizacinis darbas. Steigėsi ir pastangų, kad suartėtų nuo
čiau kartu tai ir nauja pareiga neapleisti Lietuvos, pavedė jai
Taip sunkiai ir vargingai pa lietuviškos mokyklos, kursai, monės ir susilietų į vieną
Bet labiausiai įsiminė turbūt Tavęs!"
bei atsakomybė. Šv. Tėvas pa mūsų šalį.
statyti Korp! namai, okupantų suklestėjo kultūrinė veikla. Po galingą tautinę srovę.
ir pačiam šv. Tėvui, ir visiems
Rita Vitalija Cibulskaitė
kvietė visus susirinkusiuosius
buvo užgrobti ir studentai išvai ketverių tokio gyvenimo metų
Išeivijoje veikusi Korporacija
kyti, o Lietuva, atstačiusi nepri prasivėrė stovyklų vartai ir lie įmynė gilias pėdas studijuojan
Vingio parke atnaujinti krikšto
klausomybę, iki šiol dar ne tuviai išsisklaidė po-visą pasau čio jaunimo tarpe ir prisidėjo
pažadus, savo mintimis, žo
grąžino tikriesiems šeiminin lį. Didžiausioji lietuvių išeivių prie lietuvybės išlaikymo. Mes
džiais, darbais stengtis būti kuo
kams — neolituanams. Tad kuo dalis pastovesne pastogę susira didžiuojamės pasiektais rezulta
arčiau Viešpaties, deramai at
geresnė sava buvusių komunis do Šiaurės Amerikoje, mažesnis tais ir skatiname jaunesniuo
stovauti Kristaus Bažnyčiai Že
tų valdžia už okupantus? Tuo skaičius pasiekė net tolimąją sius kolegas eiti pramintais ke
mėje. Mišių metu popiežius pa
tarpu komunistų partijos turtą Australiją.
krikštijo 10 jaunuolių.
liais, juos lyginant ir prapleišgrobstė partiečiai ir nomen
Krikšto pažadų atnaujinimas
Apsigyvenus naujose vietose, čiant.
k l a t ū r i n i n k a i . Kaip gali įsitvirtinus darbuose (retas savo
— tai žmogaus dvasios ir jo
Čia gyvenantieji korporantai
vyriausybė ir seimo nariai pasi specialybėje), pradėjo atsikurti negalime likti abejingi lietuvy
poelgių bei darbų kokybinis at
rodyti Lietuvos žmonėms ir gir organizacijos, pagyvėjo švietimo bės išlaikymo darbui, bet dirb
sinaujinimas. Kauno Santakoje
tis ūkinio bei kultūrinio gyve ir kultūrinė veikla. Taip 1955 kime ir toliau, prisilaikydami
aukojamose šv. Mišiose Jonas
nimo vykdoma pažanga, kai vis m. Toronte, Kanadoje, suvažia
Paulius II kalbėjo: „Argi Kūrė
šūkio „Pro P a t r i a " . Tik nenu
labiau ir labiau krentama į vo neolituanai su filįjomis ir at
jas Žemės neatidavė žmonėms ir
stokime tikėti šviesesne ateimi
bedugnę? Ne tik šio, bet ir gaivino Korp! Neo-Lithuania
tautoms, kaip nuosavybės, kad
ir ryžkimės savo jėgas atiduoti
daugelio kitų okupantų neteisė veiklą. Steigėsi Korp! Neošie ją rūpestingai ir stropiai
Lietuvos gražesnės ateities kū
tų veiksmų dabartinė valdžia Lithuania skyriai didesniuose
saugotų? Taigi žmogaus dėka
rimui ir Korp! Neo-Lithuania
neskuba atitaisyti, o įsigalėjusi
Žemės veidas atsinaujina. Atsi
lietuvių telkiniuose kur buvo ugdymui.
mafija terorizuoja gyventojus,
naujina tiek, kiek žmogaus dva
neolituanų ir universitetuose
Korporacijos metinė šventė ir
kaip okupacijos metais tą darbą
sia paklūsta Dievo Dvasiai —
studijuojančių
lietuvių didžioji sueiga šaukiama 1993
atliko KGB.
Tiesos ir Meilės Dvasiai".
studentų.
m. lapkričio 20 d. Lietuvių cen
Šimtai tūkstančių žmonių, su
Korporacija augo. veikla plė tre Lemonte, nes nuolatinė būs
Nuklydau nuo temos, bet ir
sirinkusių Vilniaus Vingio par
tai rišasi su dabartine krašto tėsi ir pasiekė klestėjimo viršū tinė — L i e t u v i ų T a u t i n i a i
Nuotr. Algirdo Sabaliausko
ke bei Kauno Santakoje, dar Šv. Tėvo viešnagės Lietuvoje metu.
padėtimi ir esamu gyvenimu. nę. Užaugę antros ir trečios kar- namai — jau parduoti.
kartą susimąstė apie savo gyve
nimo prasmę Žemėje, apie savo
Nuo jaunystės rašė patrioti Detroito ir kitų didžiųjų monika" lankęsis Sunny Hills aktorių — nuostabų deklamuoasmeninį ryšį su Atpirkėju.
nius bei religinio atspalvio telkinių abejingumu. Manding, ir sužinojęs, kad Kęstutis at toją. Ak. dar mūsų telkiny šiuo
Lietuva — tai šalis, nuėjusi
eilėraščius ir krovė į stalčių. šių miestų veikėjai nežino, nuo vyks Amerikon, šilčiausiais metu svečiuojasi kauniškė gai
sudėtingą, vingiuotą, dažnai
Pirmąją jo poezijos knygą išleido ko šalinasi. Kai prieš porą metų žodžiais apie Genį atsiliepė kaip lestinga seselė Audronė Gie
skausmingą istorinį kelią. Kan
čios, kankinių, tremtinių tema
J a u ne pirmą kartą ir ne vien baigė Maskvos valstybinį A. sąjūdininkai 1990 metais. Jo K. Genys deklamavo Australi apie žmogų-kilnų patriotą, apie draitytė,, Klausiau, ar girdėjot
— Lietuvos žmonėms artima ir tik „Drauge" rašau apie Kęstutį Lunačarskio teatro meno insti posmai beldžia i lietuvių sąžinę, jos Canberroj ir Melbourne, pu
ką apie Kęstutį Genį? Mergaitė,
brangi, nes kančia žmogui duo Genį, kauniškį dramos ir filmų tutą ir nuo 1952 vaidina Kauno smerkia moralinį puvimą, ska blika sustojusi jam ilgai plojo,
nedvejodama: „Kaip gi!... J Į žino
visi
norėjo
jį
sutikti,
paspausti
tina
keltis
iš
griuvėsių.
Jo
ta tam, kad jis tobulėtų, pelnytų aktorių, poetą.
visa Lietuva. Kai jis deklamuo
valstybiniam akademiniam dra
ranką,
dėkoti.
Apie
jo
atvykimą
deklamavimas
klausytojus
Amžinąjį Gyvenimą Dangiškojo
ja, visi klausosi..."
Los Angeles LFB sambūris, mos teatre. Sukūrė per 50 svar
paskaitęs
N.
Anglijos
šaulių
įelektrina,
užhipnotizuoja,
Tėvo namuose.
bių
vaidmenų.
Jų
tarpe:
Protonesėkmingai bandęs jį pasi
Čikaga, Detroitas, ClevelanŠv. Tėvas prisiminė daug me k v i e s t i p e r n a i tradicinio sovas (L. Tolstojaus dramoj palieka jiems neišdildomą rinktinės vadas Algirdas Zendas
turi savo sales, savo radijo
tų kentusios Lietuvos priespau kultūrinio pobūvio programai „Gyvasis lavonas"); Veršeninas įspūdį. Vyt. Landsbergio metais kus, telefonu paskambinęs kal
valandėles,
na ir dar apsčiai
dą, vargus: „Jūsų šalies sūnūs atlikti, šiemet kvietimą atnau (Čechovo „Trys seserys"); Me jis būdavo dažnas svečias bėjo: „Mano ašaros sunkiai
publikos, šių miestų veikėjai,
ir dukros ant šio kalno nešė kry jino. Šiuo metu K. Genio ranko dardas (J. Mackonio „Ulijona"); Lietuvos radiofone ir televizijo- prišaukiamos, bet kai Kęstutį
Kęstučio Genio nepasikviete,
žius, panašius į Golgotos kryžių, se viza ir lėktuvo bilietas. I Los Mekis Peilis (Brechto „Opera už je. Dabar — beveik persona non Genį pernai išgirdau deklamuonuskriaus visuomenę. O pak
ant kurio mirė Išganytojas. Ši Angeles jis atskrenda lapkričio tris skatikus"); Antonijus (Šeks grata, nes nuodija valdančios jant Kaune, Karo muziejaus
viesti vieną žmogų labai lengva
sodely, jų negalėjau sulaikyti..."
taip jie skelbė savo nuoširdų gale. Gruodžio 5 dalyvaus mini pyro „Antonijus ir Kleopatra"); partijos atmosferą.
— tai ne keliolikos asmenų an
tikėjimą, kad jų mirusieji broliai mo pobūvio programoje. Ter Taironas (O'Neillo „Mėnulis
Iš Los Angeles jis yra pakvies Jį irgi Lietuvoj girdėjusio Algir
samblis. Dėl jo pasikvietimo
ir seserys, — tiksliau sakant, minuotas jo lėktuvo bilietas likimo posūniams"), tik keletą tas į Floridą. Savo rečitalius do Nako nuomonė: „Man liko
galima į Los Angeles skambin
įvairiais būdais nužudytieji — galioja 45 dienas, tad JAV pa iš eilės tepaminint. Nuo 1956 turės tikrai trijuose, o gal ir n e p a m i r š t a m a s ! Jį t u r ė t ų
ti iki gruodžio 1 d. LFB pirm.
„turi amžinąjį gyvenimą".
siliks maždaug iki 1994 sausio sukūrė keletą pagrindinių vaid keturiuose telkiniuose. LFB Los išgirsti visi Amerikos lietuviai!"
telefonas: 310-395-8355.
menų filmuose, o nuo 1964 Angeles sambūrio pirm. Juozas Vilniaus akadem. teatro akto
Meilė nugali kerštingą neapy 10 d.
kantą, kuri išplito ir mūsiškiam
Jis, kaip ir Jonas Jurašas, keletą spektaklių režisavo.
Kojelis nusiskundžia Chicagos, rius Tomas Vaisieta, su ,,Ar- Aktorius, poetas Kęstutis Genys
Alfonsas Nakas

KORP! NEOLITHUANIA
METINĖ ŠVENTĖ

„IKI PASIMATYMO, ŠVENTASIS TĖVE!"

SĄŽINES POETAS IR
AKTORIUS KĘSTUTIS GENYS

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima. CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521 1210

„BALTIC INFO 93" PARODĄ
VILNIUJE APLANKĖ 20,000
ASMENŲ
Šių metų lapkričio 2-5 d.
Lietuvos Parodų rūmuose „Litexpo" įvyko II tarptautinių
kompiuterių, informacijos ir
telekomunikacijų technologijos
paroda, pavadinta „Baltic Info
93". Jos organizatoriai — Vokie
tijos firma „Fairtrade" ir Lietu
vos parodų rūmai „Litexpo".
Parodoje dalyvavo 68 firmos iš
13 kraštų. Parodos rūmų direk
torius Aloyzas Tarvydas ypač
džiaugėsi, kad šiais metais labai
gausiai dalyvavo Lietuvos fir
mos, jų buvo net 13. Oficialiame
parodos atidaryme dalyvavo
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas ir nemažas skaičius
vyriausybės narių. Nepaisant
nepalankaus rudens oro. paro
doje atsilankė apie 20,000 vietos
ir užsienio svečių. Lapkričio 2 d.
parodos rengėjai Lietuvos vieš
bučio salėje suruošė iškilmingą
priėmimą, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 200 svečių.
Parodos metu įvairios firmos
surengė savo parduodamų tech
ninių įrengimų pristatymus ir
seminarus apie telekomunikaci
ją ir kitas ateities ryšių priemo
nes. Firmų gaminiai buvo pro
fesionaliai išdėstyti ir aptarnau
jami tos srities specialistų. Kai

kurios firmos atsilaikančius
net pavaišindavo kavute ir ska
neštais. Parodoje taip pat buvo
galima pasirinkti įvairių suve
nyrų. Tenka paminėti, kad prie
parodos pasisekimo daug prisi
dėjo informacijos ministras G.
Zintelis.
Vokiečių firmos „Fairtrade"
direktorius M. Mercas, net
šypsodamasis pareiškė: „Nie
kad nesitikėjau, kad Lietuvoje
laike metų išaugs tiek firmų,
kurios taip puikiai atstovautų
pasaulio kompiuterių firmoms".
Kita maloni staigmena, tai
parodoje pasirodęs naujas leidi
nys „Monitorius", kuris
numatomas leisti kas savaitę ir
informuoti šios srities darbuoto
jus naujausiom technikos ir
verslo žiniom.
Paskutinę „Baltic Info 93*'
dieną parodos organizatoriai*
surinko iš lankytojų užpildytas
anketas ir susumavo jų ten pa
reikštas mintis. Iš viso susidarė
įspūdis, kad užmegzti geri kon
taktai ir sukurtas atitinkamas
įvaizdis, kuris irodė parodos
pasisekimą. Apskritai reikia pa
sakyti, kad paroda puikiai
pasisekė ir plačiau nuskambėjo
kitose respublikose.

Tenka tik sveikinti rengėjus dien pabrangsta beveik 1%.
mln. JAV dolerių. Pridėjus dalį
už tokią puikią Lietuvos repre
Kaip „Lietuvos ryte" ispalio pinigų iš bendrovės pelno ir
zentacija verslo pasaulyje. Nors 29 d.) rašo Linas Česnulevičius: gavus apie 20 mln. JAV dolerių
dažnai ir skaitome spaudoje „visose Lietuvos bankų biržos kreditą, būtų galima pradėti
daug neigiamų aspektų apie prekybos sesijose Lietuvos ban pirkti lėktuvus iš Vakarų firmų.
Lietuvoje besivystančią laisvą kas daro intervencijas, perka iš Apie porą Vakarų gamybos lėk
prekybą ir pramonę, tai parodos komercinių banku milijonus tuvų jau galvojama. Manoma
pasisekimą tikrai reiktų skirti JAV dolerių, tačiau ir šie cen kitų metų pradžioje įsigyti
prie teigiamų rezultatų.
trinio banko žingsniai niekaip vieną trumpesnių, kitą — vidu
tinių nuotolių maršrutams.
Ingrida Bublienė neatliepia valiutų rinkai"!
Susisiekimo ministerijos ek
„Lietuvos avialinija" skraido spertai dabar, beje, tiria Kauno
mažiau — uždirba daugiau aviabendrovės „Lietuva" veik
ATIDARYTA
lą. Jeigu nustatys, kad „Lietu
LIETUVOS BANKŲ
Per tris šių metų ketvirčius va" yra prie bankroto ribos ir
BIRŽA
skrydžių skaičius, palyginti su komerciniu požiūriu neperspek
Spalio 26 d. Vilniuje oficialiai praėjusiais metais, sumažėjo tyvi, „Lietuvos avialinijos" ko
atidaryta Lietuvos bankų birža. maždaug perpus, o keleivių gero „priglaus" šią bendrovę. Ar
Joje prekiaus 14 komercinių ir skaičius — daugiau kaip dviem , nuo to pagerės patarnavimas,
valstybinių bankų, taip pat ir trečdaliais, tačiau pajamos ! saugumas ir kita, straipsnio
Lietuvos bankas. Kol kas biržoje beveik padvigubėjo. Kaip rašo autorius neanalizuoja, tik patei
bus prekiaujama tik JAV dole „Lite" Jonas Bagdanskis (spalio kia keletą daugiau psichologi
riais ir Vokietijos markėmis. 29 d.* skrydžiai pelningais t a p o , ' nių prielaidų: „Gal tada užsie
Vėliau ketinama prekybą iš pakeitus maršrutų kryptis iš niečiams nebūtų painiavos aiš
plėsti. Biržoje bus prekiaujama Rytų į Vakarus. Iš 25 skrydžių kinantis, su kuo jie skrenda,
ne tik konvertuojamomis, bet ir į Rytus liko tik Maskva ir Sankt kuo skiriasi „Lietuvos avialini
vadinamomis „minkštosiomis" Petersburgas, kurių keleiviai jos" ir „Lietuva"? O gal bus,
valiutomis, bankų depozitais, taip pat atsiskaito valiuta. tarkim, „Lithuanica", kaip pa
kreditiniais ištekliais. Kol kas Didžioji pajamų dalis gaunama geidautų kai kurie mūsų tėvy
prekyba biržoje vyks du kartus iš skrydžių į Vakarus. Šiemet nainiai užsienyje?"
savaitėje, vėliau — kasdien. „Lietuvos avialinijos"* pradėjo
Rima Jakutytė
Tomis dienomis, kai prekiau reguliarius maršrutus į Amster l
jama biržoje, oficialų lito kursą damą. Paryžių, Stokholmą, i n VALOME
nustato birža. Perėjus prie kas tensyviau skraidome į Berlyną,
KILIMUS.
BALDUS.
dieninės prekybos bankų biržo Londoną, Frankfurtą prie Mai
GRINDIS
IR
SIENAS
je, lito kursas bus nustatomas no. Kopenhagą. Aviabendrovės
J . BUBNYS
padalinys „Aviaturas" pradėjo
tik valiutų biržoje.
737-5168
užsakomuosius skrydžius į Itali
Pirmosios prekybos bankų ją, Ispaniją. Kiprą, kitas valsty
biržoje parodė, kad konvertuo bes. Didžiausias keleivių srau
jamos valiutos pasiūla gerokai tas, kaip rodo statistika, vyksta
YVAGNER
viršija paklausą. Antai biržos Berlyno kryptimi Deja, ir į
MAŠINOS RAŠTINĖMS
atidarymo dieną 10 bankų pa Berlyną skraidančiu lėktuvų sa
siūlė 7 mln. 380 tūkst. JAV lonai užpildyti tik dviem
Parduoda • Taiso • Priedaį'
do'erių. pradine kaina po 4,014 trečdaliais, o kituose ir to nėra.
ir Reikmenys
Lt Nupirkta tik 2 mln. 290 Pasak „Lietuvos avialinijų"
Virš 75 metų
tūkst. dolerių po 3,97 Lt. generalinio direktoriaus Stasio
patikimas patarnavimas
Konvertuojamos valiutos kur Dailydkos, mūsiškiais lėktuvais
TYPEWRITERS.» COPJERS
FAX • CALCŪLATORS
sas biržoje krinta, o litas kas- skraido tik pigiausi keleiviai —
5610 S. Pulaskl Rd.
Lietuvos piliečiai, skrendantys
Phone (312) 581-4111
su tarifine nuolaida. St. Dailydka mano, kad pinigingas užsie
nietis taip pat nevengtų ,,LiRAC1NE KEPYKLA IR
thuanian Airline-" paslaugų,
DELIKATESAI
tačiau kažkokia vidinė jėga
stabdo jį kelti koją \ sovietinės Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvainausių kepinių
gamybos lėktuvą. J o įsitikini ir namuose gaminto maisto —
mu, bent jau sovietinius lėktu
Catering
vus ..TU" reikėtų leisti nurašyti
6216 S. Archer A ve.
pirmiausia. Manoma, kad už
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500
juos būtų galima gauti apie 33

JAV-Lietuvos Verslo konferencijoj ir Prekybos Expo (Pasadena, CA). iš kairės: JAV ambasadorius
Lietuvai Darryl Johnson, moderatorė Ingrida Bublienė ir McDermott. Wi]l and Emery teisininkų
bendrovės partneris Thomas Jonės.
Nuotr. Mindaugo Gedgaudo

1994 Dainų ir Šokių

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $32
8 svarų statinaitė — $18
Skambinkite: 708-532-5951

t t Jau 3$ metų. kai mūsų kelionių agentūra organizuoja
grupines ir individualias keliones i> Lietuvą ir kitus kraštus
e-riausioniis kainomis ir patogiausiomis oro linijomis.

Pristatome UPS

K\iečiame visus keliauti drauge su išeivijos šokėjais ir dainiULĖTJJ^^TL^Hh
' " " k : m ! , t ) 9 4 m e t H Dainų <r ^okiu Švente Lietuvoje.
J/MĮAJA
J I V I ^ l ° m < ' pač'as patogiausias isvvkimo ir grįžimo datas
i^^&ĘF*
pigiausiomis kainomis. Dėl didelio keliautojų skaičiaus.
^ ^
vietų ^kaičius yra ribotas. Prašome nedelsiant kreiptis į mūsų
raštine; užtikrinsime prieinamiausias išvykimo ir gri/imo datav
Jūsų patogumui, mūsų raštinėje galėsit įsigyti bilietus į \isus Dainų ir Šokių šventes
renginius, užsisakyti viešbučius, automobilius bei turistines keliones Lietuvoje
Taip pat siūlome bilietus iš Vilniaus i, įvairius \merikos miestus pačiomis pigiau
siomis kainomis Bilietai apmokami mūsų raštinėje Lvergreen Park ir atsiimami mūsų
raštinėje Yiniuje \ bilieto kain^ įskaičiuota nakvynė Kopenhagoje ir mokesčiai:
Vvv V>rk
('hkago

Seattle
los \ngck'S

5 "50.00 $800.00
5 850.00 - $880.00
$ 930.00 S0S0.IM)
SI.ono.no $1.05000

Maloniai, sąįnringai bei profesionaliai Jus aptarnausime Informacijai skambinti:

*
*

American TraveI Service
H& S. Ked/ie l-verurmi Park. II. 60612
Tel. "0X 4_>2-.W>0 • I \ \ "08 422 .516.5

Darbo \al pirmd anlrd kenirtd ir penMd.. (> \ r

51 pp. ir trečd . ( ) v r. - 7 \ p.p.

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED

INANCIAL
TATARIMAI VELTUI
PROFESIONALUS
PATARNAVIMAS
5958 S. Pulaski
Chicago, FL 60629

* Perfinansavimas
* Vienos šeimos ir daugiabučiai namai
* 5% pradinis įmokėjimas
* Be pajamų patikrinimo
* Be punktų
Linas Kliarskis
Tel. 312-735-8111
"Pager" 312-289-4806

Hlioo.s Resiflentiai Mortgage licnece of Minos Saviogs » ReSKlentiai Loan Commissioner Funds
Ar* ProvKjM By Aiott>«r Entity Which May Alect The Availabtlity of Funds

YPATINGAI GERA NAUJIENA
VISIEMS LIETUVIAMS!
BALTIA EXPRESS dar kartą pratęsia kalėdinių
siuntinių priėmimą Iki lapkričio 16 d. imtinai. Pri
statykite siuntinius adresu, 3782 W. 79 St.,
Chicago, II 60652, arba teiraukitės nemokamu
telefonu: 1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624.

RE/MAX
REALTORS

(312) 586-5959
(708) 425-7161

•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus.
Apartmentus ir Žemę
Pensininkams Nuolaida.

r

Gydytoja Lietuvoje ieško progos
slaugyti ligonius savo namuose.
Darbšti ir sąžininga. Giminės
sutvarkys iškvietimą. Skam
binkite Ramintai: 708-354-1240.

1O%_20o/o—30°/o pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208 Vi We»t 95th Street
Tel. - (708) 424-8854
(312) 581-8854
ELEKTROS.
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
K L A U D I J U S PUMPUTIS

I M E X AMERICA, INC.
524 State Line Rd.
Calumet City, IL 60409
Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius { Lietuvą.
Tel.
708-868-0049,
Fax
708-868-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

MAROUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia jų
reikmenis Pasinaudokite pa!ogiu
planu atidedant prsinnktus reiKmenis ypatingai progai Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų- aptarna
vimas Atidaryta pirmad.enĮ ir
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad susikalbesit
lietuviškai.

••ir7.

RIMAS L. STANKUS

Ontuifc

3314 West63rd Street

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS

GREIT
PARDUODA

J O B SHOP MACHINIST
EXPERIENCED
Full time. Southside location. i s t shift
Mušt speak FLUENT English.
Call for appointment
312-778-0230
Betvveen 7:30 am & 4:30 pm
Mon. thru Fri.

MlSCELLANEOUP

•

REAL ESTATE

Ieškau namo prižiūrėtojo Chi
cagoje. Duodu kambarį veltui
Skambinti: 815-459-0548. Iš da
bartinės Lietuvos ateiviai —
nesikreipkite!

HELP WANTED
Kontraktorius I i Hoffman Estates
ieško sekretorės — „receptionist",
kuri turi šiek tiek patyrimo sąskaityboje
ir moka rašyti mašinėle lietuviškai bei
angliškai. Geras atlyginimas ir „benefhs". Kreiptis: Tony
tel.: 708-884-8897

r

O(l

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

£"* 436> S. Archer Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
lei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j D a n u t ę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas v e l t u i .

t————y
ACCENT REALTY, INC.
5265 West 95th Street
Oak Lavvn. Illinois 60453

Bus. 708-636-9400
Bes. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

J

3sa

Iii

Q*5į

REAIMART, INC.

6602 S. PuUiii,
Clvcago, l t 60629
312-583-*100

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauja įvairių mosavybiq pirkime bei pardavime mir>te ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti *t a l 
inkite BUDRAIČIUI
Bus. 312-585-6100, res". 312-776-3971

DĖMESIO! Sunny Hills, FL
parduodamas didelis sklypas pačiame
lietuvių centre, Ambassador g-vėje
Kreiptis: tel 708-687-3945.
ATTN. CITY VVORKERS!
FOR SALE BY OWNER
56th a KENNETH
2 possible 3 becirm. 2 baths. sarge iiving 'm..
dinmg rm.; fnisbed recreation rm. 1% car
detache<J garage. 'arge fenced yard H M 24
x 17 dec: beauMui location. walK to new raotd
trans't line. bus. scnools Remodeied movem condition: asking ©n*y S104,900. Call
312-581-1672 for ar appoinrmen?

FOR RENT

Tel. - P R o s p e c t 6-8998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
butas arti geros transpertacijos, 64
ir California apyl Skambinti:
708-361-1171.

M I G L I N A S TV
2346 W. 69 St
Tel 776-1486

Jei mėgstate ramų kampelį,
išnuomoju miegamą kambarį
antrame aukšte, su baldais ir atski
ru įėjimu. Tel. 312-925-7428.

Dengiami s t o g a i , kalamas
„siding", bei atliekami namų
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837
IEŠKO DARBO

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed. Bonded. Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai Keramikos
plytelės Karšto vandens tankai.
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius
BCN SERAPINAS

708-636 2960

Moteris iš Lietuvos
ieško bet kokio darbo
Tel. 312-776-3104

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

A.A. BALYS SEBASTIJONAS

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

Mirusių prisiminimo dienoje,
1972 metais buvo išrinktas
spalio 31 d., kun. A. Markus pa Tauragės klubo valdybos pir
šventino Baliui Sebastijonui pa mininku. Pareigose išbuvo pen
minklą. Po trumpų apeigų Onu kerius metus. Jo vadovavimo
AMERIKOS PILIETYBĖ, PENSIJOS
tė Sebastijonienė pakvietė daly metu klubas išvystė gyvą veik
vius gedulingiems pietums į lą. Buvo ruošiami Naujų metų
IR LIETUVA
Mabenkos restoraną.
sutikimai, Motinos dienos minė
Lietuvai atgavus Nepriklau krašte, galima prarasti net ir
Balys Sebastijonas mirė 1993 jimai ir išvykos. Suorganizavo
somybę, mūsų gyvenimas išei žalią kortelę — nuolatinio
m. kovo 27 d., sulaukęs 76 metų. ir išleido 15 neperiodinių klubo
vijoje pakito. Pasikeitė norai ir gyventojo statusą.
Gyvendamas Anglijoje, Balys veiklos biuletenių.
planai. Vis mažiau žmonių
buvo vedęs Onutę Januškaitę. Į
Vyresnio amžiaus žmonėms
Tauragės Lietuvių klubas liū
praleidžia atostogas tolimuose yra duodamos lengvatos gauti
Ameriką atvyko 1955 metais, di, netekęs tokio darbingo, nuo
kraštuose — daugumas planuo Amerikos pilietybę. Jei asmuo
greit įsijungė į visuomeninę širdaus nario. Tegul būna jam
ja ir važiuoja į Lietuvą ten yra 50 metų ar vyresnis ir iš
lietuvių veiklą. Priklausė lengva šio svetingo krašto žeme
praleisti
atostogas,
su gyvenęs Amerikoje 20 metų, ar
įvairioms lietuvių organizaci lė.
Švč. M. Marijos Vaikų globos namų augintiniai Krakėse.
giminėmis atsipažinti ar ką kita ba jei yra 55 metų ar vyresnis
joms.
Buvo „Lietuvių Balso"
Nuotr. J . Šaulienės
P-NIS
ten veikti. Vyresnieji, išėję į ir išgyvenęs Amerikoje 15 metų,
A. a. Balys Sebastijonas.
pastato dalininkas ir nuolatinis
pensiją, važiuoja į Lietuvą ir t a i nereikia mokėti anglų
rėmėjas. Daug darbo įdėjo Ang
planuoja ten praleisti užsi kalbos. Tačiau egzaminus iš
ĮVERTINTA
PANEVĖŽIO
lijos Lietuvių klubui. Ilgesnį
APRENKIME
tarnautas auksines atostogas — Amerikos istorijos ir valdžios
ĮMONĖ
laiką buvo vicepirmininku. Tuo
V A R G S T A N Č I U ŠEIMŲ
pensijos dienas. Ir čia kyla pro struktūros reikia laikyti su ver
Panevėžio akcine bendrovė metiniam klubo pirm. Leonui
VAIKUS
blema. Atvažiavę j JAV, ne visi tėjo pagalba.
Mūsų uoliam bendradarbiui
„Panevėžio maistas apdovano Venskui pasiūlius, valdybai
skubėjome ir ėmėme Amerikos
pritarus, Vytautas Bilitavičius
Kun. Romualdas RamašausPilietybę gavęs — natūralizuopilietybę, norėjome palikti iš tas pilietis — pagal 1986 metų kas Krakėse įkūrė Švč. Mer ta Aukso žvaigžde už eksportuo sukūrė gražų padėkos pažymėji
tikimi savo gimtam kraštui — įstatymą, turi Amerikoje iš gelės Marijos Vaikų globos na jamus gaminius — ..filet" (aukš mą, įrašydamas šiuos žodžius:
Lietuvai. Dėl tos priežasties gyventi vienus metus laiko mus. Šie namai priglaudė 33 čiausios rūšies jautienos mėsa),
„Chicagos-Anglijos Lietuvių
dabar vyresnio amžiaus lietuvių (anksčiau buvo 5 metai), o apleistus, be tėvų globos, techninę produkcija, odas. Ši klubo padėka. Už parodytą dide
iškeliavus Amžinybėn platesnių Horizon
tarpe yra dar labai daug, kurie paskui gali važiuoti ir gyventi, vaikus. Tėvai dėl asmeniškos li žinia gauta iš Tarptautinio lį darbštumą ir pavyzdingą pa
tų paieškoti, kartu liūdime su jo šeima ir
neturi Amerikos pilietybės. Ne k u r nori. Gali važiuoti į gos ir šeimos problemų nepajė verslo centro Ispanijoje. „Pane siaukojimą einant nelengvas
vėžio
maistas"
—
pirmoji
Lietu
turint Amerikos pilietybės ir iš Lietuvą, g a u t i Amerikos gia savo vaikų auginti. Vaikai,
pareigas, vicepirmininkui Ba
visa lietuviškąja išeivija.
važiuojant iš Amerikos gyven pensiją, bei naudotis kitomis, nuo dvejų su puse iki 17 metų vos įmonė, kurios gaminiai taip liui Sebastijonui reiškia padė
ti į Lietuvą, reikia atsisakyti Amerikos piliečiams teikia amžiaus, yra prižiūrimi ir glo gerai įvertinti. Neseniai bend ką". Pasirašė visi valdybos
rovei pasiūlyta bendradarbiau
pensijos ir kitų, Amerikos momis, privilegijomis. Todėl bojami šiuose namuose.
„DRAUGAS"
ti su Europos viešbučių sąjunga. nariai.
piliečiui teikiamų, privilegijų. mūsų vyresnieji, kurie dar nėra
Šį rudenį dvi studentės iš
Daugiausia darbo ir sielos a.a.
Nesant Amerikos piliečiu, piliečiai (o tokių yra nemažai),
Kauno V y t a u t o
Didžiojo
Sebastijonas
įdėjo į Tauragės
pensiją išvažiavus iš Amerikos turėtų išsiimti Amerikos pilie
•
1938
m.
spalio
27
d.
Du
universiteto, Socialinės globos
lietuvių klubą. Gimęs Žemaiti
galima gauti tik 6 mėnesius, o, tybę kaip galima greičiau.
mokslo fakulteto yra paskirtos Point firmos chemikai paskelbė joje, netoli Kelmės miestelio,
užsibūnant ilgesnį laiką kitame
visa širdimi įsijungė į Tauragės
A.tA.
Birutė J a s a i t i e n ė atlikti praktiką globos na išradę nailoną.
muose. Jų tikslas yra paruošti
klubą. Įvairiose pareigose (dau
JONUI STANKŪNUI
programą,
kuri
padėtų
tėvams
•
Philadelphia
uavo
miesto
giausia vicepirm.) išbuvo 18
DŪMSARGIAI (SMOKE
palaikyti santykį su vaikais ir, teises 1701 m. spalio 25 d.
metų.
baigus žemiškąją kelionę Lietuvoje, jo žmonai, mielai
DETECTORS)
tėvams susitvarkius, vaikas vėl
galėtų sugrįžti į savo šeimą.
bičiulei, MAGDALENAI reiškiame nuoširdžią
Amerika dega! Yra nustatyta, žibintuvėlius šaukiant pa
Ses. Genutė Bružaitė iš
užuojautą.
kad Amerikoje kas 66 sekundės galbos, jei ištiktų gaisras. Įsi Eucharistinio Jėzaus seserų vie
M. V. Petruliai — Detroit
užsidega vienas gyvenamasis taisykite ugnies gesintuvą (fire nuolijos šiuo metu vadovauja
A.tA.
L. V. Petruliai ir Šuabų šeimos
namas. Ugniagesiams reikia extinguisher) virtuvėje, ar arti Aleksoto Caritui, globojančiam
VLADUI BŪTĖNUI
jūsų pagalbos. A m e r i k o j e jos; išmokite juo naudotis. Tik d a u g i a v a i k e s vargstančias
vykdoma „keisk laiką, keisk ba rinkite jį kasmet. Geriausiai šeimas. Seselė Genutė yra ir
mirus, reiškiame giliausią užuojautą mūsų brangiam
teriją" propaganda. Šeštadienį, pirkti „multi" ar „all purpose" mokytoja, dėsto Aleksoto pra
spalio 30 d. įvairiose vietovėse ugnies gesintuvą, kuris reko džios mokykloje. Šį rudenį lan
draugui EUGENIJUI, poniai DALIAI ir GINTUI.
Veikliam mūsų sąjungos nariui
gaisrininkai tai priminė žmo m e n d u o j a m a s . akredituotos kantis Lietuvoje, seselė Genutė
Jūratė
ir
Jerome
Landfield
nėms, leisdami sirenas.
tikrinimo laboratorijos. Tai rek- I minėjo, kad daug vaikų ateina
A.tA.
Dūmsargių (smoke deteetors) komenduoja
I n t e r n a t i o n a l į mokyklą skurdžiai apsirengę,
tvarkinga priežiūra y r a vienas Association of Fire Chiefs".
lengvais rūbeliais ir suplyšu
agr. IGNUI ANDRAŠIŪNUI
paprasčiausių būdų sumažinti
Taip pat žinokite išėjimą iš siais batais. Vaikai šąla, ypač
tūkstančius bereikalingų gais namų tuo atveju, jei kiltų gais žiemos metu.
Lietuvoje mirus, jo dukroms NIJOLEI ir REGINAI,
rų ir nuo jų sužeidimų ar net ras. Turėkite mažiausiai du
Palengvinkime kun. RamaBrangiai motinai
sūnui EGIDIJUI su šeimomis bei pusbroliui JUOZUI
mirčių. Gerai veikiantis dūm- skirtingus išėjimus ir su visa šauskui ir seselei Genutei toliau
ANDRAŠIŪNUI reiškiame gilią užuojautą. Tegul il
sargis per pusę sumažina riziką šeima juos išbandykite. Vaikai tęsti šį kilnų darbą be rūpesčio
A.tA.
žūti namų gaisre, nes iš anksto dažnai būna gaisro aukomis, vaikų apranga. Aprenkime
sisi ramybėje po numylėtos tėvų žemės velėna.
KAZIMIERAI LEONAITIENEI
įspėja, ir taip suteikia keletą nes jie išsigąsta ir pasimeta. Pa vaikus!
Chicagos Lietuvių Agronomų sąjunga
kritiškų sekundžių, reikalingų mokykite vaikus, ką reiškia
Prašome atnešti vaikams
mirus, dukrą LAIMĄ ŽLIOBIENE su vyru dr.
išbėgti iš degančio namo.
dūmsargio signalas, kad jie jį dovanas į Seklyčios raštinę nuo
Nors dūmsargius jau turi apie atpažintų kaip gaisro pavojų lapkričio 15-os iki lapkričio
PETRU ŽLIOBA, anūkus dr. ARĄ su žmona LINA,
82% JAV namų, bet maždaug namuose.
27-os dienos. Užrašykit ant
VIDĄ ir DAINĄ ANUŽIENE su vyru ANDRIUM
1/3 jų neveikia dėl išsieikvo
Naudotasi medžiaga iš ,,Dear dovanos: Julijai Šaulienei. La
nuoširdžiai užjaučiame.
jusių, pasenusių ar net išimtų Abby — Chicago T r i b ū n e " bai reikalingi geram stovyje
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
megztukai, šilti viršutiniai rū
baterijų. Patikrinkite ir, jei jos (10.30.93).
Ada Sutkuvienė ir šeima
SĄJUNGA
neveikia, pakeiskite! Tai gali iš
Vertė ir spaudai paruošė Al beliai berniukams ir mergai
gelbėti jūsų gyvybę.
d o n a Šmulkštienė ir Birutė tėms, o ypač šilti švarkai, kepu
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
rės, pirštinės, kojinės ir avalynė.
Šaltam orui artėjant, pa J a s a i t i e n ė .
apylinkėse ir priemiesčiuose.
0&M%Ė8Ė&
• M%&i&>..< - ••<•»<••••.•.,;...;,.••:•;•,•;,&%%&
Julija Šaulienė
tartina namuose esančius dūm
Patarnavimas 24 vai.
sargius š i t a i p p a t i k r i n t i .
%'M's.
1. pakeiskite baterijas (ugnia
Bičkienės-Jokubauskienės at
gesiai ragina jas pakeisti, kai
D O V A N O S IŠ A N A P U S
minimui skirtos aukos. Iš
keičiasi laikas — pask. linį
GAIDAS DAIMID
šeimos nuožiūrai skirtų aukų
spalio sekmadienį);
Šiemet gal pirmą k a r t ą
FUNERAL DIRECTORS
2. patikrinkite įdėtas ba džiaugsmu suvirpės širdelės ir bus suteiktos vienkartinės sti
pendijos
studentams
našlaiand EUDEIKIS FUNERAL H O M E
terijas, ar veikia, paspausdami prašvis akelės 70 vaikučių,
čiams-invalidams. Jų padėtis
patikrinimo tašką;
k u r i e p r i e š Kalėdas gaus yra labai sunki.
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORMA AVE.
3. geriausia, kai yra bent dovanėles iš „Lietuvos Naš
Kai
žmogus
rūpinasi
kitais,
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE.
vienas dūmsargis kiekviename laičių globos" komiteto Ameri
gal
net
už
save
nelaiminSUTEIKITE
DŽIAUGSMO
namų aukšte, įskaitant ir rūsį koje. Dovanas kiekvienam
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741
1
!
GIMINĖMS LIETUVOJE
bei šeimos kambarį; yra labai našlaitėliui asmeniškai išvežios, gesniais, juos pradžiugindamas,
23"
svarbu, kad aparatėlis būtų juos aplankydama, Gražina mažėja ir savasis skausmas.
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu,
Būkime Dievo gailestingumo ir
prieš kiekvieną miegamąjį.
11
Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes||
Landsbergienė, Našlaičių glo Jo meilės laidininkai žemėje.
4. Ar žinote, kad dūmsargį bos pirmininkė Lietuvoje.
LACK & SONS
jei išsiusite AIR CARGO
Savo prisilietimu lengvinkime
reikia išsiurbti su dulkių siurb
Ui
Dovanėlėms sudaryti buvo vargstančiųjų dalią.
FUNERAL DIRECTORS
liu bent vieną kartą į mėnesį? panaudotos a.a. Prudencijos
gi
Albina Prunskienė
GREITAI PRISTATOME PINIGUS
Reikia nuvalyti dulkes ir vora
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY
'///M
II
IR MAISTO KOMPLEKTUS
tinklius, kad jie nepakenktų
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
II
aparatėlio jautrumui.
SIUNTIMAI PRISTATOMI BE MUITŲ V//M
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
Taip pat pakeiskite baterijas
ALL P H O N E S
jūsų rankiniuose žibintu
«i
1-708-974-4410
vėliuose (flashlights). Laikykite
vieną prie lovos, vieną
2719 \Vest 71st Street, Chicago, IL, 60629
virtuvėje, vieną rūsyje ir šeimos
teL (312) 434-2121; 1-S00-77SSEND
kambaryje.
Panaudokite
PETKUS & SON

VLADUI BUTĖNUI
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alėdos

1
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artėjai
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it l ant a IE,
SKYRIAI:

Inc.

1
1

636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119
tel.(216)481-0011
m
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 11
tel.(813)363-7700
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418
tel.(718)441-4414

• 1958 m. spalio 28 d. kard.
Angelo Roncalli buvo išrinktas
popiežiumi, pasivadinusiu Jonu
XXIII.

•<'••':••

įįįį
;

• Perskaitęs „ D r a u g ą " , ne
paskolink kaimynui, patark
jam pačiam užsiprenumeruoti.

Gražina Landsbergienė, uoli ir energinga Lietuvos našlaičių globėja

'

:

'

•

;

:
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FUNERAL DIRECTORS
MARQIFTTE PARK 2533 VV 71st STREET
CICERO 1446 S 50th AVE.
PALO^ HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
LEMON'T LOX ATION OPENING JANL'ARY 1994
ALL P H O N E S
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

DALYVAUKIME „PASAULIO
LIETUVIŲ" ENCIKLOPEDIJOJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.

ČIKAGOJE

IR

„ D r a u g o " renginių komiteto
narių susirinkimas bus lapkri
čio 15 d., pirmadienį, 6 vai. vak.
marijonų svetainėje. Kviečia
mas visas komitetas ir organiza
cijų atstovai, nes renginiams
reikia didesnės talkos. Visi
remkime savo spaudą, savo
draugišką „Draugą".
R a š y t o j a s J o n a s Mikelins
kas, lydimas rašyt. Česlovo
Grincevičiaus ir Stasio Tamulionio, apsilankė „Drauge",
susipažino su redakcijos bei
administracijos darbuotojais. J.
Mikelinskas buvo atvykęs į
Čikagoje lapkričio 4, 5 ir 6 d.
ruoštą Ateities savaitgalį,
kuriame jis skaitė paskaitą ir
dalyvavo literatūros vakare.
Lietuvių farmacistų drau
gijos (L.A.P.A.S.) susirinkimas
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 18
d., 7 vai. vak., Angelės
Dirkienės namuose. Paskaita
„Gliukozės kraujuje sekimo
priemonės", skaitys dr. Janet P.
Eagel, Illinois universiteto far
macijos fakulteto profesorė.
Daugiau informacijos teikia
pirm. I r e n a Juškienė, tel.
708-403-0690. Kviečiame visus
narius susirinkime dalyvauti.

APYLINKĖSE
Dr. Petras ir Stefa Kisieliai
„Draugo" fondui paaukojo 500
dol. Jiems tariame nuoširdų
ačiū.
Lapkričio 24 d., trečiadienį,
7:00 vai. vak. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus Gintaro
salėje, Čikagoje, rengiamas
simpoziumo mokslininkų ir
visuomenės susipažinimo vaka
ras. Vakarą globoja Lietuvos
Respublikos generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza. Ten
mokslininkai galės atlikti
registraciją, atsiimti savo pa
vardžių korteles, taip pat bus
galima įsigyti bilietus į visus
simpoziumo renginius. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje bus
naujai įruošta paroda tema
„Lietuvių imigracija į Ameriką
— pionierių metai (1864-1914)".
Ši paroda bus atidaroma susi
pažinimo vakaro metu, ir visi
svečiai galės ją apžiūrėti.

Audronė Tamulienė rodo rinktinės juostos audimą Maironio lit. mokyklos mokiniams, i tsilankiusiems į renginį „Gyvoji tautodailė".

Lietuvos Seimo pirm. pava
duotojas Egidijus Bičkauskas
šiuo metu lankosi Amerikoje.
Kas neturėjo galimybės daly
vauti susitikime su E. Bič
kausku Jaunimo centre, galės
asmeniškai su juo eteryje pa
bendrauti antradienį, lapkričio
16 d., nuo 10 iki 10:20 v.r., per
„Rytmečio ekspresą", 750 AM
bangomis. Illinois, Indianos,
Michigano ir Wisconsino lietu
vius kviečiame skambinti laidos
metu, tel. 312-286-1616 ir
pateikti prelegentui klausimus.
Iš anksto prašome, kad klausi
mai būtų trumpi ir aiškūs.
Malonėkite turėti kantrybės,
jeigu tuoj pat neatsakysime, o
taip pat pritildyti savo radijo
imtuvus skambučio metu. Tad
visi kviečiame aktyviai daly
vauti pokalbyje su E. Bičkausku
radijo bangomis.

TAUTODAILĖS PARODA

Prieš keletą metų mano mo
čiutė dovanojo man kelis šiau
dinukus, aš maniau, kad tai
atlikti gana lengva — tik
sukarpei šiaudelį ir suvėrei ant
siūlo. Deja, nėra taip lengva, kai
parodoje pamačiau, kaip reikia
kruopščiai atlikti. Dabar supra
tau, kad močiutė paaukojo daug
valandų ir meilės, puošdama
mūsų kalėdinę eglutę savo
pagamintais šiaudinukais. Mes
dar
matėme
keramikos
išdirbimą, kaip molis sukamas
ir rankų pagalba išgaunamas
gražus ąsotis. Keramikos dir
biniai man geriausiai patiko.
Parodoje aš supratau, kad
lietuviai yra labai darbštūs
žmonės, kurie savo liaudies
kūrybą išlaikė ir brangina kaip
savo tautos turtą.
Natalia Kleinaitytė
8 kl. mokinė

Lietuvos mokslo ir enciklope
dijų leidykla Vilniuje rengia
daugiatomę
enciklopediją
„Pasaulio lietuviai". Naujos
enciklopedijos pirmasis tomas
skirtas Amerikos lietuviams,
čia gyvenantiems nuo sovietų
pirmosios Lietuvos okupacijos,
nuo 1940 metų bei vėliau JAV
gimę ir čia gyvenantys lietuviai.
Toks nuo komunistinio teroro
pabėgusių lietuvių ir jų šeimų
grupavimas yra atliktas Mokslo
ir enciklopedijos leidyklos
Vilniuje, o jos mokslinės bendra
darbės Jonė Landzbergienė ir
Jūratė Tamulaitienė yra atvy
kusios į Lituanistikos tyrimų ir
studijų centrą Čikagoje, kur
bendromis jėgomis su LTSC
darbuotojais per pusmetį turi at
likti pirmojo tomo paruošimą.
Naudojantis Bostone išleistos
„Lietuvių Enciklopedijos"
duodamomis žiniomis, kurios
nėra užbaigtos ir neapima vėly
vesnės asmenų veiklos, darbų,
pareigų bei pasiekimų lietuvių
ir amerikiečių tarpe, yra būtina
pridėti papildymus ir įtraukti
naujus asmenis su nuopelnais,
veikla mokslo, meno, muzikos,
teatro, literatūros, žurnalis
tikos, švietimo, medicinos, tech
nologijos, kitų griežtųjų mokslų,
ekonomikos, teisės, istorijos,
religijos, organizacinio bei vi
suomeninio darbo srityse.
Leidinio patariamoji komisija,
sudaryta iš paminėtoms sritims
atstovaujančių asmenų jau po
sėdžiavo š.m. lapkričio 6 d. Jau
nimo centre, kad sudarytų į
enciklopediją įtrauktinų asme
nų pavardes bei adresus. Jiems
bus artimu metu pasiųstos
anketos, prašant, jas užpildžius,
su nuotrauka skubiai grąžinti,
arba atsiųsti papildymus prie
bostoniškėje
„Lietuvių

paruošti savo profesijos ar
veiklos dalyvių pavardžių
sąrašą ir iki lapkričio 20 dienos
prisiųsti Lituanistikos tyrimų ir
studijų centrui, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Patariamosios komisijos na
riams, išsisklaidžiusiems po
visą Ameriką, ne v i s ų , į
enciklopediją įtraukti reika
lingų, asmenų pavardės bus
žinomos. Todėl prašome, ypač
jaunesnės kartos profesionalus,
norinčius dalyvauti „Pasaulio
lietuvių" enciklopedijoje, sku
biai a t s i ų s t i savo vardą,
pavardę ir adresą Lituanistikos
tyrimų ir studijų centro adresu,
kad jiems galėtume tuoj pasiųs
ti enciklopedijos a n k e t ą .
Problemų nebus, jei pavardės
bus gautos iš kelių šaltinių.
Nemalonumai susidarys iš viso
negavus svarbių asmenų pa
vardžių, adresų, negalint juos
įtraukti į „Pasaulio lietuvių"
enciklopediją. Leidėjams Vilniu
je yra labai svarbu paruošti ir
išleisti išsamius, autentiškus
tomus, kuriais būtų patenkintas
kiekvienas dalyvis, kiekvienas
prenumeratorius.

Spalio 30 d. mes, Lemonto
Maironio lit. mokyklos moki
niai, turėjome progą aplankyti
Pasaulio lietuvių centro dailės
P r e l a t a s Juozas Prunskis,
muziejų. Čia pažinome „Gyvąją
dosnus Lietuvių fondo rėmėjas,
t a u t o d a i l ę " ir labai d a u g
Pavardžių surinkimą reikia
jame turintis krikščionybės
išmokome. Matėme, kaip audėja
atlikti iki lapkričio 20 dienos.
idealams ugdyti 100,000 dolerių
audė lietuviškus raštus, kaip
Papildymų bei anketų išsiunti
fondą ir kelis kitus mažesnius
kiekvienas siūlas sudarė tą
mas numatomas iki š.m. gruo
lietuviškam jaunimui, Lietuvių
gražų audinį. Tai stebėdama, aš
džio 1 dienos.
fondo nariu įrašė Vilniaus arki
pagalvojau, kaip Lietuvoje
Bronius J u o d e l i s
vyskupą Audrį Bačkį.
audėjos sėdėdavo prie staklių ir
ilgas valandas kantriai ausdavo
x Istorinis popiežiaus vizi
tautinių drabužių raštus.
ŠAL Muzikos sąjungos sei
IŠ ARTI IR TOLI
tas Lietuvoje! Aukštos koky
Parodoje mes matėme mar
mas
įvyks
penktadienį,
bės, dviejų su puse valandų il
gučių marginimo meną, kur
lapkričio 26 d., 3 vai., Čikagos
gumo spalvotą vaizdajuostę
karštu vašku ant kiaušinių
priemiestyje esančiame PLB
(VHS) dabar galite užsisakyti
braižomos įvairios geometrinės
centre, Lemont, IL. Programo
JAV
pas International Historic
figūros. Daug darbo, bet kaip
je — Dainų šventės Lietuvoje Films, Inc., skambinant tel.
gražu papuošti velykinį stalą.
New Yorke sekmadienį, lap
reikalai ir išeivijos būsimų 312-927-2900, raštu, arba
Taip pat matėme, kaip mo
kričio 21 d., 1 vai. p.p. Kultūros
švenčių galimybės, žurnalo asmeniškai atvykdami į mūsų
teris verpė siūlus, ir supratau,
Židinyje, 361 Highland Blvd.,
„Muzikos žinios" ir sąjungos raštinę, 3533 S. Archer Ave.,
kiek daug darbo būdavo senovės
Brooklyn, NY diskusinius pra
ateitis bei valdybos rinkimai.
Chicago, IL 60629. Kaina tik
žmonėms, kai viskas būdavo
Enciklopedijoje"
esančių nešimus padarys Egidijus Bič
x NAMAMS P I R K T I PA
x L i t h u a n i a n Mercy Lift $19.95 ir $4.50 už persiuntimą.
a t l i e k a m a rankomis. Ilgas
kauskas, Lietuvos Seimo vice
duomenų.
n u o š i r d ž i a i d ė k o j a dr. ir Mes priimame čekius ir SKOLOS duodamos mažais mė valandas reikdavo praleisti, pa NAUJA DAKTARE
Deja, patariamosios komisijos pirmininkas, tema „Šių dienų
poniai L. Kriaučeliūnams už Visa/Mastercard kredito korte nesiniais įmokėjimais ir pri ruošiant užtenkamai vilnos
Dalia E. Čepelė lapkričio mėn. posėdyje nemažai narių negalėjo Lietuvos politinės aktualijos",
einamais nuošimčiais. Kreipki
gausią auką. Ponų Kriaučeliū- les. Sav. P e t r a s Bernotas.
numegzti
gražų
megztuką.
pradžioje atidarė savo naują dalyvauti. Jie vis tiek galės ypatingą dėmesį atkreipdamas
nų $500 auka padės Lithuanian
(sk) tės į Mutual F e d e r a l Savings,
į organizuoto nusikalstamumo
2212 West C e r m a k R o a d —
dantų kabinetą 7915 W. 171 St.
Mercy Lift toliau tęsti darbą.
problemą,
ir Stasys Kašauskas,
x VIII Mokslo ir Kūrybos Tinley Park, EL (tik viena mylia
x DĖMESIO Union Pier, Tel. (312) 847-7747.
(sk)
Vyresniųjų lietuvių centre savaitraščio „ A t g i m i m a s "
(sk) simpoziume su paskaitomis į vakarus nuo Harlem Ave). — Seklyčioje lapkričio 17 d., tre
Beverly Shores, Michiana, New
redaktorius, — „Spaudos kova
dalyvaus
ir
keliolika Kabineto apžiūrėjimas — „open čiadienį, 2 vai. p.p. sveika
Buffalo,
Harbert,
Savvyer
ir
x Dėmesio! Chicagos šaulių
su augančiu nusikalstamumu
x Dėmesio! Galite p a s i e k t i svečių-mokslininkų iš Lietuvos, house" įvyks š.m. lapkričio
rinktinė rengia gegužinę, kuri apylinių lietuviai! Lituanica
tingumo
paskaita,
kalbės
dr.
Al
Lietuvoje". Popietę globoja Lais
įvyks š.m. lapkričio 14 d., sek Commerce & Cargo, INC. at Šveicarijos b a n k u s iš Chi kuriems dar neturima vietos mėn. 21 d. 1-5 vai. p.p. Tai bus ma Morkuvienė: „Pirmosios vės Žiburio radijas.
madienį, Šaulių namuose. Pra stovai, sekmadienį, lapkričio cagos ar kitų miestų. Informa apsistoti simpoziumo metu gera proga susipažinti su pagalbos principai". Po paskai
džia 12 vai. Geras maistas, gera 21 d. 10 v.r. - 1 v. p.p. priims cijai kreipkitės tel. 312-776- Čikagoje ar artimuose prie daktare Dalia.
tos bendri pietūs ir įdomi
Kristaus Karaliaus šventė
muzika, turtinga loterija. Malo siuntinius „Gintaro" vasarvie 5729. Atsakome 24 vai. Padeda miesčiuose. Kreipiamės į mūsų
meninė
programa.
Visi
kvie
švenčiama
š.m. lapkričio 21
niai kviečiame visus dalyvauti. tėje, 15850 L a k e Shore Rd.. me veltui. Kalbame lietuviškai. visuomenę, prašydami šiuos
čiami
ir
laukiami.
Atvykite!
dieną. Tai graži bažnytinė
Adresas: 3215 W. 62 PI. C-l, svečius priimti ir pagloboti, tuo
V y t a u t o D i d ž i o j o š a u l i ų Union Pier, MI.
šventė, šiais metais mums dar
sumažinant rūpestį simpoziumo
(sk) Chicago, IL 60629.
rinktinė.
Lietuviškų blynų pusryčiai didingesnė, nes popiežius Jonas
(sk.) organizatoriams. Sutinką priim
(sk)
ruošiami Švč. Marijos Gimimo Paulius II aplankė ir palaimino
x DĖMESIO VIDEO APA
t i , prašomi pranešti Birutei
parapijos salėje sekmadienį, atgimstančią laisvą Lietuvą ir
x M a l o n i a i kviečiame ap RATŲ SAVININKAI! Nore
x Greit p a r d u o d u vienos ir Zalatorienei telefonu (708)
lapkričio 14 d. po 8,9:15 ir 10:30 pabučiavo jos žemę.
l a n k y t i VIII Mokslo i r Kūry darni tikrai kokybiškai išverst: dviejų šeinių namus Chicago- 524-2244.
vai. ryto Mišių. Parapijos šeimi
Philadelphijos ateitininkai
bos simpoziumo m e n o paro video įrašus iš Lietuvoje naudo je ir apylinkėse. Skambinkite
(sk)
ninkės jau pagarsėjusios ska ruošiasi šią šventę atitinkamai
das: Odisėja II (Freiburgo Ecole jamos PAL sistemos į amerikie RE/MAX REALTORS, R i m a s
niais blynais ir kviečia visus paminėti. 10:30 vai. iškilmingos
x P r i e š užsisakydami pa
des Arts et Metiers) — Eiva, Lu- tiškąją NTSC ir atvirkščiai, Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ateiti, pasivaišinti. Pelnas ski pamaldos Šv. Andriejaus
minklą, aplankykite
St.
kaitė, VisGirda, Žumbakienė; kreipkitės į INTERVIDEO. Su ba (708) 425-7161.
riamas parapijos paramai.
Casimir Memorials, 3914 W.
bažnyčioje. Po pamaldų pasiEx Libris — Vepštienė, Virkau; moderniausia „digital"' apara
(sk)
l
l
l
t
h
St.
Turime
didelį
pasi
vaišinimas kavute ir viešas
Jaunųjų fotomenininkų, plokš tūra, už prieinamą kainą mes
x Šv. Šeimos vilos tradicinis minėjimas parapijos salėje.
r
i
n
k
i
m
ą
:
m
a
t
y
s
i
t
e
g
r
a
n
i
t
o
x
Optical
Studio,
2620
W.
telių vokų, š.m. lapkričio 20 - perrašome viso pasaulio video ir
„Christmas Bazaar" įvyks šeš Paskaitą skaitys doktorantas
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės filmo formatus. Mūsų adresas: 71 st St., Chicago, IL 60629, spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
tadienį,
lapkričio 13 d., 9 v.r. Vėjas Liulevičius. Po paskaitos
muziejuje Lemonte. Parodų INTERVIDEO, 3533 S. AR tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al paminklus mūsų dirbtuvėje
3
vai.
p.p., Holy Family Vil bus rodoma Lietuvos profe
atidarymas lapkričio 20 d., CHER AVE., CHICAGO, IL doną Kaminskienę. Darbo vai.: pagal jūsų pageidavimą —
ią, 12375 Mc Carthy Rd. (123 sionalų pagaminta vaizdajuostė
šestd., 7 v.v.
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., brėžinius. Prieš pastatant pa
St.), Lemont, IL. Visi kviečiame iš popiežiaus lankymosi Lietu
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
Dr. Dalia E. Čepelė.
(sk) Petras Bernotas.
ateiti, pabendrauti, užkąsti, pa voj. Visi maloniai kviečiami
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir a n t r d . tikinti, kad jis padarytas, kaip
(sk)|
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
uždaryta.
Dr. Dalia Čepelė 1987 m. yra žaisti žaidimus, įsigyti kalė dalyvauti.
x T r a d i c i n i a i P a d ė k o s die
(sk) j a ir Vilimas Nelsonai. Tel. baigusi Loyola universitetą ir dinių puošmenų ir dovanų ir
x Ieškote darbo? Norėtu
nos š o k i a i įvyks l a p k r . 25 d.
j.k.
312-233-6335.
įsigijusi „dental hygiene" paremti Šv. Šeimos vilos senelių
Jaunimo centre. Kviečiamas mėt geriau susipažinti su nau
x Baltic M o n u m e n t s , Inc.,
(sk) profesiją. Būdama labai gabi, namų išlaikymą.
jaunimas nuo 16 metų amžiaus ja socialine bei kultūrine aplin
2621 W. 71 Street. Chicago, IL.
gausiai dalyvauti. Bus apsauga. ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
Advokatas
x J a u penkti metai, kai nutarė mokslą tęsti toliau, 1991
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
Angelė
Dirkienė
i
r
Juozas
tuviškos
muzikos?
Jūsų
geriau
m.
Loyola
universitete
užbaigė
(sk.)
GINTARAS P. ČEPĖNAS
paminklai, žemiausios kainos, „ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
Kalvaitis, L.A.P.A.S. valdybos
sias bičiulis ir patarėjas — radijo
odontologijos
fakultetą.
Čikagos
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
ningai pristato jūsų užsakymus
nariai, š.m. rugsėjo 4-11 d. atsto
x DĖMESIO! Dar turime laida VAIRAS, perduodama geriausiomis sąlygomis.
priemiestyje
ji
dvejus
metus
Tel. (1-312) 776-5162
(sk) tiesiog į jūsų giminaičių namus
vavo organizacijai metiniame 14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
pilnus komplektus: Lietuvių kas sekmadieni nuo 10 iki 11
tobulino
savo
profesiją.
be jokio muito. VISI MAISTO
Enciklopedijos 371., Encyclope- v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
Tel. (708) 301-4866
x Ligos d r a u d i m a s atvyku P R O D U K T A I I Š AMERI
Dalia nuo mažens savo tėvelių suvažiavime, „Federation of
International
Pharmacy
World
Valandos
pagal susitarimą
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė resas: VAIRAS, WNDZ Radio, siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
— Onos ir Roberto Čepelių —
vės raštai, 6 t. Taip pat siun 5306 W. Lawrence, Chicago, Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & KOS. Mėsos konservai iš Lietu skatinama, reiškėsi lietuviškoje Congress" Tokyo mieste, Japo
Advokatas Gibaitis
čiame į Lietuvą per agentūras, IL 60630. Galite skambinti dar- L. Insurance Agency, 4651 S. vos. Švenčių proga jums siūlo veikloje: baigė Lemonto Mairo nijoje. Dalyvavo 2,500 atstovų iš
me
„KALĖDŲ
STALAS":
10
50
kraštų.
Džiaugiamės,
kad
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau I bo dienomis po RYTMEČIO Ashland Ave., Chicago, IL
6247 S. Kedzie A v e .
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. nio lituanistinę mokyklą ir buvo lietuvių farmacistų draugija
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 ' EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 60609. Tel. 1-312-523-9191.
Chicago, IL 60629
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus aktyvi skautė. Lietuvybė vi
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508- 312-286-1616. Jūsų paslaugoms
(sk) kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly suomet buvo jos širdyje ir dėl to turėjo savo atstovus pasauli
T e l . 1-312-776-8700
niame farmacistų suvažiavime.
428-6991.
, - VAIRAS!
ji
a
p
l
a
n
k
ė
tėvelių
kraštą
Virš 20 mėty praktikos
x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos,
(sk)
(sk)
Lietuvą,
kurią
pamilo
iš
arčiau.
civilinėse
ir kriminalinėse bylose
lietuviška valgykla su daugybe 39 oz. pupelių kavos, liežuvis
Dalia
puikiai
kalba
lietuviškai
Vartotų daiktų išpardavimą
skaniausių lietuviškų patie drebučiuose, paštetas „Arkti
ir
gina
Lietuvos
reikalus.
(„flea
market") ruošia Švč. M.
Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui —
kalų. Neatsilanke nežinosite, ka", jautienos „Turisto pusry
ADVOKATAS
Dr.
Dalios
sunkaus
darbo
re
Marijos Gimimo parapijos mo
kaip gausiai, gardžiai ir nebran čiai", kiaulienos „Turisto pus
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Vytenis
Lietuvninkas
ryčiai", troškinta jautiena ir zultatais džiaugiasi ji pati su vy kyklos Motinų klubas pirma
giai
galite
pas
mus
papietauti.
Čekius rašyti:
2501 W. 69th Street
ru Ken, jos tėveliai, giminės, dienį, lapkričio 15, ir antradie
Sav. J. Liutikienė ir L Nau- troškinta kiauliena. Pilna kaina
draugai, tuo pačiu ir lietuviškoji nį, lapkričio 16 d., nuo 9 vai. r.
Chicago, IL 60629
DRAUGAS
jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87 $100. „ Ž a i b a s " , 9525 South
visuomenė,
turėdama
savo
gre
Tel.
(1-312) 778-0800
iki
2:30
p.p.
mokyklos
gimnas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
St., Burbank, IL 60459, tel. 79th Ave., Hickory Hills, IL
tose
dar
vieną
lietuvę
daktarę.
tikos salėje. Visuomenė kvie Valandos pagal susitarimą
60457. Telef. (708) 430-8090.
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
708-5984)685.
Gražina Sturonienė čiama.
(sk.)
(sk)
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