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Lietuva nėra įsipareigojusi už
tikrinti Rusijos karinio tranzito
per savo teritoriją, todėl dabar
vykstantis tranzitas turi būti
vertinamas kaip gera Lietuvos
valia, mano Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Albinas
Januška. „Jei geros valios
nerodo kiti, kyla klausimas,
kiek ją galim vienašališkai
tęsti”, sakė jis spaudos konfe
rencijoje spalio 26 dieną.

Januška pranešė, kad Lietu
vos Užsienio reikalų ministerija
spalio 25 d. gavo Rusijos at
siliepimus apie Lietuvos vidaus
taisykles, reglamentuojančias
karinių ir pavojingų krovinių
pervežimą per jos teritoriją.
„Pirmas
įspūdis
nėra
pozityvus”, pasakė Užsienio
reikalų ministerijos sekretorius.
„Tenka apgailestauti, kad
Maskva keičia savo poziciją”,
sakė Januška, priminęs, kad
Rusijos derybininkai anksčiau
buvo žadėję pripažinti Lietuvos

vidaus taisykles, sprendžiant
Rusijos karinio tranzito prob
lemą. Tačiau, pasak Januškos,
Maskvos atsiliepimai verčia
manyti, kad Rusija nelinkusi
pripažinti taisyklių reikala
vimų.
Januška nepatikslino, kieno
konkrečiai atsiliepimus gavo
Lietuvos Užsienio reikalų mini
sterija, tačiau, pasak neoficialių
šaltinių, jie buvo išdėstyti ne
pasirašytame fakso pranešime
iš Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos. Januška sakė, kad
Lietuvos diplomatai pirmiausia
mėgina išsiaiškinti, ar Rusįjos
pranešime išdėstytos pastabos
atspindi oficialią Maskvos pozi
ciją, ir tik po to svarstys galimus
atsakomuosius veiksmus. Pa
sak A. Januškos, tai reikės da
Artėjant JAV rinkimų dienai lapkričio 8 d., prezidentas Bill Clinton važinėja po kraštą, ragin
damas balsuotojus rinkti demokratus kandidatus į Kongresą, i gubernatorius ir į savivaldybes.
ryti „aukščiausiu lygiu”, kai į
Prezidento populiarumui pakilus, jam sėkmingai pasireiškus Haityje ir Artimuosiuose Rytuose,
Vilnių spalio 27 d.vakare grįš
jo parama žymiai padeda demokratams kandidatams. Čia, prezidentas parėmė New Yorko valstijos
prezidentas.
gubernatorių Mario Cuomo, vidury, su žmona Matilda, vaistuos sostinėje Albany.
Nepripažindama Lietuvos vi
daus teisės aktų Lietuvos
Respublikos teritorijoje, Rusija
Demokratai siūlo
daro nedviprasmišką užuominą
apie nepilnavertį Lietuvos
riboti mokesčius
Respublikos suverenitetą. Rusi
Vilnius, spalio 29 d. (AGEPjos Federacija 1991 m. liepos 29
Vilnius, spalio 19 d. (LA) — spaudimas žemina Ukrainą. R) — Lietuvos Demokratų par
d. pripažino Lietuvos suvere Ukraina prisidės prie Branduo Vos tik Ukraina imasi įgyven
nitetą 1920 m. liepos 12 d. linio ginklo neplatinimo sutar dinti kokį nors ekonomikos per tija siūlo nustatyti mokesčių
ribą, kuri neviršytų 40%, rašo
sutarties pagrindu.
ties, tai tik laiko klausimas, tvarkymo projektą, reikalingą „Respublika”. Jie taip pat siūlo
pareiškė Ukrainos Aukščiau užsienio paramos, tuojau pat pakeisti biudžeto formavimo
siosios Tarybos pirmininkas prikišama, kad ji neratifikavo principus, kad išlaidas ir pa
Aleksandras Moroz. Pasak jo, Branduolinio ginklo neplati jamas lemtų savivaldybių biu
kai tik branduolinės valstybės nimo sutarties. Ukrainos vals džetai, pertvarkyti socialinio
sutiks garantuoti Ukrainos sau tybė, negalinti ir nenorinti draudimo sistemą, sumažinti so
Amerikos Valstijų Valstybės gumą, šios sutarties ratifika pasinaudoti jai atitekusiu (iš cialinių draudimo įmokų dy
sekretoriaus pavaduotojos Lynn vimas „pereis į automatinį buvusios Sovietų Sąjungos) džius, tuo padidinant mokančių
branduoliniu ginklu, radikaliai jų skaičių, sudaryti pensinį
A. Davis neseno vizito į Lietuvą režimą”.
Moroz
pažymėjo,
kad
įvairių
prisidėjo prie branduolinio kaupimo fondą.
metu viešai pasakytą aiškų per
tarptautinių
organizacijų
potencialo mažinimo ir todėl
spėjimą, kad JAV pasisako už
Seimo narys demokratas Val
nusipelnė pagyrimo, o ne papei das Petrauskas, pristatęs šiuos
tai, jog Rusijos karinio tranzito
kimų, sakė jis.
problema spręstina nepažei
pasiūlymus Seimui, tvirtina,
Brazauskas
tebėra
Anot Moroz, daug valstybių, kad iš valstybinių tarnybų
džiant Lietuvos suverenumo ir
taip pat ir turinčios branduolinį nuteka informacija, kuria pasi
populiariausias
kad tik toks sprendimo būdas
ginklą, pažeidžia sutartį, todėl naudoję reketininkai reikalau
netrukdys Lietuvos integracijai
politikas
reikia
sudaryti tokią, kuri būtų ja iš komercinių firmų 10% pel
į Vakarų saugumo struktūras.
Vilnius,
lapkričio
2
d.
(Elta)
privaloma
visoms pasaulio ša no.
Šiame kontekste septynių par
—
Lietuvos
prezidentas
Algirdas
lims
ir
taptų
branduolinio maro
tijų pareiškime išdėstytų nuo
Demokratai teigia, kad Gedi
Brazauskas
mėnesinėje
rinkos
plitimo
stabdžiu.
Jis sakė jau ne mino Vagnoriaus vyriausybės
statų ir pasiūlymų priėmimo
būtinybė tampa dar labiau aki bei viešosios nuomonės tyrimo kartą siūlęs sušaukti tarptau laikais mokesčiai buvo dideli,
kompanijos apklausoje vėl tinę konferenciją tokiai univer tačiau užtikrino nuolatines
vaizdi.
„Tuo tarpu iš besiskiriančių surinko daugiausiai taškų — 52, saliai sutarčiai parengti. Iš tiesų įplaukas. LDDP vyriausybė
prezidento ir ministro pirmi dviem taškais pralenkdamas kai kurioms valstybėms V ska tvirtina biudžetą su deficitu,
ninko pareiškimų visuomenės Seimo pirmininko pavaduotoją rai leido pasigaminti atominę tikintis vėliau jį sumažinti, didi
informavimo priemonėms sun Egidijų Bičkauską. Jie pastoviai bombą, nors apie tai garsiai ne nant mokesčius, sako demokra
ku suprasti, kokia šiais klausi užima dvi pirmąsias vietas šioje kalbama. Pavyzdžiui, manoma, tai.
mais yra oficiali Lietuvos val apklausoje nuo pernai metų kad tokią bombą turi Izraelis,
Pakistanas, Pietų Afrikos
džios pozicija”, baigia savo pradžios.
Trečioje vietoje yra Seimo na Respublika ir kitos valstybės.
reguliaraus pasitarimo prane
Paleckis nebeveikia
šimą septynių partijų atstovai. rys, Centro partijos pirmininkas
Romualdas Ozolas, surinkęs 40
Socialdemokratų
Verslininkas
taškų. Toliau vietomis pasis
partijoje
kirstyta taip: Ministras pir uždarytas į kalėjimą
Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEPmininkas Adolfas Šleževičius
Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) LR) — Prezidento patarėjas
(31), opozicijos vadas Vytautas
— Į Lukiškių kalėjimą Vilniuje
Kauno miesto Tarybos pirmi Landsbergis (28), Seimo pir lapkričio 1 d., buvo uždarytas užsienio politikos klausimais
ninkas Vygintas Grinis, Vytau mininkas Česlovas Juršėnas vienas garsiausių Lietuvos vers Justas Paleckis sustabdė savo
to Didžiojo universiteto rekto (27), Seimo narys, ekspremjeras lininkų Arvydas Stašaitis. Jis veiklą Socialdemokratų parti
joje.
rius Bronius Vaškelis ir kiti. Gediminas Vagnorius (26), Sei buvo sulaikytas Maskvoje.
Tai padaryti pasiūlė Socialde
mo
pirmininko
pavaduotojas,
Koplytstulpis pastatytas už
Lietuvoje Arvydas Stašaitis mokratų partijos pirmininkas
Socialdemokratų
partijos
pir

žmonių ir įmonių suaukotas
buvo teisiamas už mokesčių ne
lėšas Pensininkų Sąjungos ini mininkas Aloyzas Sakalas (33), mokėjimą valstybei. Teisme bu Aloyzas Sakalas, pareiškęs, kad
ciatyva. Jos pirmininkas A. Seimo narys, buvęs užsienio rei vo prašoma priteisti iš Stašaičio ne visi prezidento žingsniai už
Maleckas padėkojo koplytstul kalų ministras Algirdas Saudar apie 1.5 milijonus litų mokesčių. sienio politikoje atitinka social
pio autoriams L. Peleckiui ir ar gas (22) ir užsienio reikalų mi Verslininkas viešai buvo pareiš demokratinę politiką. Socialde
mokratai nepritaria prezidento
chitektui B. Poniuškaitienei, nistras Povilas Gylys (17).
kęs nemokėsiąs mokesčių vals pozicijai dėl karinio tranzito
Iš
partijų,
daugiausia
taškų
ir
taip pat visiems prisidėjusiems.
vėl surinko Lietuvos Demokra tybei, nes ji nesugeba jo apgin sutarties du Rusija. Jie neseniai
tinė Darbo Partija — 18. Po jos ti nei kaip piliečio, nei kaip pasirašė visų opozicinių partijų
pareiškimą dėl karinio tranzito
eina Krikščionių Demokratų verslininko.
Pastaruoju
metu
trys
Arvydo
sutarties.
Partija, surinkusi 12.3 taškų, ir
Pamaryje prasidėjo Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon Stašaičio įkurtos draudimo
servatoriai), surinkę 6.7 taškų. kompanijos „Sveikuoliai”,
potvynis
„Šviesuoliai” ir „Mūsų
— Vilniuje, Operos ir baleto
senoliai” taip pat atsidūrė
Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEPpėdą).
Jau
apsemtos
kai
kurios
LA) — Lietus su stipriais
sunkioje finansinėje būklėje. teatre spalio 29 d. įvyko Vil
vakarų vėjais pakėlė vandens sodybos bei ūkininkų ir bend Šių kompanijų pinigais naudo niaus ir jo krašto grąžinimo
lygį Nemune, Skirvytėje, At rovių žemės. Kol kas pakilęs josi Stašaitis, tačiau jų ne Lietuvai 55 metinių paminėji
matoje, Šyšoje, Minijoje, Jūroje vanduo nuostolių nepadarė, grąžino kompanijoms. Kompa mas. Spalio 30 d. Rasų kapinė
nijos įsiskolinusios apie 3.5 mili se atidengtas paminklas 1919ir kitose upėse bei kanaluose. tačiau vanduo tebekyla.
1920 m. už Vilnių žuvusiems
Lietuvoje kol kas nešalta.
jonus litų.
Labai stiprūs vėjai neleidžia
Arvydui Stašaičiui iškelta an Lietuvos gynėjams. Paminklą
išplaukti vandeniui į Kuršių Dienomis būna iki 10 C (51 F)
marias. Nemune ir jo atšakose laipsnių, naktimis apie -5 C (22 tra baudžiamoji byla, kurioje jis sukūrė skulptorė N. Gaigalaitė
ir architektė Z. Mečionienė.
kaltinamas sukčiavimu.
vanduo pakilo apie 30 cm (1 F) laipsnių.

Septynios partijos tarėsi
dėl Lietuvos suverenumo
. Vilnius, lapkričio 3 d.—
Seimo rūmuose tarėsi septynios
Seime atstovaujamos partijos ir
konstatavo, kad iki šiol „Res
publikos prezidentas iš esmės
neatsakė į jam adresuotą Lie
tuvos politinių partijų spalio 19
d. pareiškimą. „Dėl Lietuvos vy
riausybės patvirtintų karinio
tranzito taisyklių ir rengiamo
susitarimo su Rusija”, jame
išdėstytas nuostatas ir konkre
čius siūlymus. Prezidento nu
matytas susitikimas su pareiš
kimą pasirašiusių partijų ats
tovais iki šiol neįvyko”, rašoma
jų pranešime, kurį pasirašė šių
partijų atstovai: Krikščionių
Demokratų Partijos, Centro
Sąjungos, Demokratų Partijos,
Politinių Kalinių ir Tremtinių
Sąjungos, Socialdemokratų
Partijos, Lietuvių Tautininkų
Sąjungos ir Tėvynės Sąjungos.
Pranešime toliau jie rašo: „At
kreiptinas dėmesys į Jungtinių

Koplytstulpis S. Lozoraičiui
Vilnius, lapkričio 1 d. (AGEPLA) — Kaune, prie VI Forto
esančiame Kryžių kalnelyje
spalio 29 d. atidengtas koplyt
stulpis Stasio Lozoraičio atmi
nimui, rašo „Lietuvos aidas”. Jį
atidengė specialiai į šias iš
kilmes atvykusi Stasio Lozorai
čio žmona Daniela. Iškaltas už
rašas skelbia: „Šis koplytstulpis
teprimena lietuvių tautai Vieš
paties siųstą vilties prezidentą
Ambasadorių Stasį Lozoraitį”.
Daniela Lozoraitienė prisimi
nė Lietuvos prezidento rinkimų
išvakares, važinėjimą su vyru
po Lietuvą. Tuo metu Marijam
polėje ji pasakė: „Lozoraitis
šiandien yra čia ir bus čia”.
Pasak jos, tą patį ji gali pa
kartoti ir šiandien: „Lozoraitis
yra čia ir bus su jumis Lietuvo
je — per amžius”.
Koplytstulpį pašventino Šv.
Kryžiaus bažnyčios klebonas A.
Keina. Iškilmėse kalbėjo Kauno
meras Arimantas Račkauskas,
Seimo narys Algirdas Katkus,
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Rusija nežada pripažinti
tranzito taisyklių
Vilnius, spalio 27 d. (LA) —
Lietuva gali peržiūrėti savo
geravališkas nuostatas dėl Rusi
jos tranzito, jei ši šalis neat
sakys tuo pačiu, perspėjo vakar
Lietuvos užsienio politikos va
dovai, rašo „Lietuvos aidas”.

•

Ukraina dar neratifikuos
sutarties

Nr. 216

Dar viena užsienio
politikos koncepcija
damas, jog tai — LDDP frakci
jos
daugumos nuomonė.
Naujasis LDDP frakcijos Seime
Gricius apkaltino ambasado
seniūnas Gediminas Kirkilas ir
Seimo Užsienio reikalų komi rių Česlovą Stankevičių, kad jis
teto pirmininkas, LDDP frakci „kaip senais komunistiniais
jos narys Algirdas Gricius spalio laikais prisiima teisiųjų rolę”
26 d. paaiškino „Lietuvos už dar nematęs Rusijai įteikto su
tarties projekto, nors pripažino,
sienio politikos koncepciją”.
Kaip rašo Kęstutis Zičkus kad vyriausybės patvirtintose
„Lietuvos aide”, koncepcijoje taisyklėse atsiradęs punktas
nurodytos tokios grėsmės: apie „oro koridorių” jam buvo
„vienos ar grupės valstybių netikėtumas.
siekis užtikrinti savo ekonominį
Kalbėdamas apie Karaliau
ir politinį dominavimą Lietu
čiaus kraštą, Gricius sakė, kad
voje”, kaimyninių valstybių
ši problema yra Antrojo
pretenzijos į Lietuvos teritorijos
pasaulinio karo rezultatas,
vientisumą, didelė karinės jėgos
nekeliamas klausimas, kam šis
koncentracijos Baltarusijoje ir
kraštas priklauso. Bet šią
Karaliaučiaus krašte, tarp
problemą
reikia spręsti pana
tautinis organizuotas nusikals
šiai, kaip buvo sprendžiamas
tamumas.
Vokietijos susivienijimo klausi
Užsienio politikos prioritetai: mas t.y. šią problemą turėtų
spartus jungimasis į Europos spręsti valstybės-nugalėtojos ir
Sąjungą, ekonominės priklau suinteresuotos šalys.
somybės nuo vienos valstybės
Griciui pareiškus nuogąsta
mažinimas, integracija į NATO vimą, kad Europoje neatsirastų
ir WEU, NATO Asamblėja.
du kariniai blokai, jis buvo
„Pražūtinga ir pavojinga”, jei paprašytas patikslinti, ar du
NATO plėsis tik iki rytinių kariniai politiniai blokai —
Lenkijos sienų. Kiti prioritetai: NATO ir Nepriklausoma Vals
ryšių stiprinimas su Baltijos ir tybių Sandrauga — jau nėra
Šiaurės šalimis, Nepriklausomų realybė. Atsakydamas jis pa
Valstybių Sandraugos respubli reiškė,kad „NVS taip pat yra
komis, ypač Rusija ir Baltarusi karinis blokas”, bet pasibaigus
ja, tarptautinėmis organizacijo šaltajam karui NATO funkcijos
mis — Jungtinėmis Tautomis ir keičiasi ir „norisi tikėti, kad
Europos Saugumo Bendradar NVS blokas ateityje bus lygiai
biavimo Konferencija.
toks pat, o kas bus — gyvenimas
Kirkilas pareiškė įsitikinimą, parodys”.
kad nesutarimai tarp Lietuvos
Paprašytas paaiškinti, kodėl
partijų dėl užsienio politikos vis dėlto reikia sutarties su
naudingi „tik oponentams iš Rusija, kodėl nepakanka tai
Rytų”, prisiminė pareigūnų syklių, Kirkilas sakė, kad „susi
atsakomybę Konstitucijai, prie tarimas yra labai paprastas
saiką ir žodį rinkėjams. Paskui dalykas: mes priimam taisykles
pareiškė pasipiktinimą, kad vienašališkai, bet pasirašom
opozicija „trukdo visokiems su susitarimą, kuriame yra keletas
sitarimams”.
nuorodų, t.y. vienintelė nuo
roda,
atsiprašau, dėl tarifų
Kirkilas buvo paklaustas, ar
atskirai,
kadangi tai yra biznio
nesutarimų tarp partijų šaltinis
paslaptis,
susitarimas ruošia
yra LDDP rengiama karinė su
mas
dviem
metams...”
tartis su Rusija, ar priežastys ki
Paprašius
patikslinti, ar susi
tos, ač tikrai Užsienio reikalų
tarimas
bus
slaptas, Gricius
ministerija užsienio politikos
sakė,
kad
„bus
papildomas
koncepciją pateikė ne Seimui, o
protokolas,
kuris
yra biznio
LDDP frakcijai, kuri vienąją ir
klausimas
”
;
„susitarimas
tarp
svarsto. Kirkilo nomone, opozi
mūsų
valstybių,
jeigu
jis
bus
cijai, , jei nebūtų šito preteksto,
pasirašytas,
bus
atviras
doku

būtų kitas” nesutarimų šaltinis.
mentas
ir
tada
p.
Stankevičius...
Priežastys esą „opozicinių par
tijų ir vadų ambicijose bei klai galės paduoti į teismą šitą susi
dingoje nuostatoje, kad susi tarimą... Prie šito susitarimo
tarus su LDDP jie daug praras gali būti dokumentas, kuriame
rinkimuose. Opozicinės partijos tos kainos bus užfiksuotos”.
nesugeba mūsų politikoje ap Kirkilui buvo keista, kad
tikti silpnų vietų”, teigė žurnalistai stebisi, jog būna
slaptų susitarimų; LDDP frak
Kirkilas.
cijos vadovas pareikalavo, kad
Algirdas Gricius paaiškino jiems nekiltų asociacijų su 1939
„platesniame kontekste ruo metais.
šiamo susitarimo ir vyriausybės
Pagal Konstitucijos 7 straips
priimtų taisyklių” LDDP po nį, primenama „Lietuvos aido”
žiūrį į Rusiją. Būtini „normalūs, straipsnyje, „galioja tik pa
draugiški santykiai”, grin skelbti įstatymai”, o pagal 138
džiami 1991 m. sutartimi; Lie straipsnį tarptautinės sutartys
tuva „nėra nieko iš anksto ar yra valstybės teisinių aktų sis
slaptai įsipareigojusi Rusijai ir temos dalis.
nėra jai skolinga”. Rusija turi
įsipareigojimų Lietuvai kaip
valstybė, perėmusi Sovietų
KALENDORIUS
Sąjungos teises ir pareigas, ir
turi grąžinti pagrobtas vertybes,
Lapkričio 5 d.: Elzbieta,
sumokėti skolas, turi leisti
Zacharijas, Judrė, Ašvydas.
veikti prieš metus pasirašytai
Lapkričio 6 d.: 32 eilinis sek
prekybos sutarčiai.
madienis; Leonardas, MelaniGricius teigė, kad reikia skirti jus, Edviną, Ašmantas. 1879 m.
sutartį nuo susitarimo, ir
gimė kalbininkas Kazys Būga.
kaltino septynias prieš karinio
1944 m. Berlyne mirė Jonas
Šliūpas.
tranzito sutartį protestuojančias
partijas tuo, kad jos „pasidavė
Lapkričio 7 d.: Ernestas,
vienos ar dviejų frakcįjų įtakai
Rufas, Sirtautas, Gotautė. Ne
ir klaidina žmones”. „Jei Rusi žinomo politinio kalinio diena.
ja nori įsirašyti sau palankius
Lapkričio 8 d.: Severas,
punktus toje sutartyje, ko gero,
Viktorinas, Gedvydas, Doman
tos sutarties nereikia pasirašyti
te. 1953 m. Vladimiro kalėjime,
arba reikia tą pasirašymą ati Rusijoje, mirė vysk. Mečislovas
dėti” pranešė Gricius, saky Reinys.
Vilnius, spalio 27 d. (LA) —
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PRISIMINTAS A.A. VYSK.
KAZIMIERAS PALTAROKAS
Kun. A. Lipniūno kultūros
---centras ir Panevėžio atei; tininkai spalio 22 d. Panevėžio
Katedros kriptoje surengė įspū
dingą a.a. Panevėžio vyskupo
* Kazimiero atminties pagerbimą
.jo 119 metų gimimo sukaktyje.
Žemiau spausdiname Virginijos
Petrauskienės šio įvykio
aprašymą, išspausdintą „Pane
vėžio ryto” laikraštyje. Dėko
jame R. Mikučionytei šio
-- aprašymo atspaudą mums faksu
-• atsiuntusiai.
Straipsnyje, „Vyskupo pali
kimas: ,Aš ir miręs norėčiau
jums patarnauti’ ”, rašoma:
„Spalio 22-ji diena — pirmojo
Panevėžio vyskupo Kazimiero
Paltaroko gimtadienis. Jam
. būtų sukakę 119 metų. Tą dieną
Katedros kriptoje susirinko visi
tie, kurie norėjo kartu prisimin
ti jį, susikaupti, pasiklausyti
giesmių.
Tarp atvykusių — Juozapas
; Preikšas, Panevėžio vyskupas,
Valerija Paltarokaitė, pirmojo
vyskupo dukterėčia, liaudies
dainų atlikėja Birutė Zalans... kaitė.
Vakarą vedė ateitininkams
vadovaujanti Albina Saladūnaitė.
„Ar neateisime į 120-ties
metų vyskupo jubiliejų tuščiomis rankomis? Monografija
apie jį klaidžioja kažkur Ameri
koje. O kur tie prisiminimai
apie vyskupą Kazimierą, kurių
pilna vyresnių žmonių širdyse?”

Vakare Albina skaitė ištrau
kas iš ganytojiškų Kazimiero
Paltaroko laiškų. Aštuoniolika
tų laiškų saugo Viešoji biblio
teka. Dauguma iš jų skirti jau
nimui.
Šiuolaikiškai nuskambėjo
vyskupo mintys, užrašytos be
veik prieš septyniasdešimt
metų. Kviesdamas kiekviename
vargo prislėgtame žmoguje
matyti kenčiantį Kristų. K. Pal
tarokas teigė, jog teisingumas —
tai tik šalta dorybė. Gyvenimas
turi būti tvarkomas teisybe ir
meile.
Liaudies dainų atlikėja Biru
tė Zalanskaitė pagiedojo
giesmių, sudainavo vyskupo
Kazimiero Paltaroko mėgtą
dainą „Kur bakūžė samanota”.
Giedojo Naujamiesčio bei
Panevėžio jaunimo religinės ir
folklorinės muzikos ansamblis,
kuriam vadovauja Birutė Linorytė. Ta pati Birutė moko
giesmių ir moksleives, beje tą
vakarą sugiedojusias apie
angelus, kurie surenka į savo
sparnus maldas ir pražydusiais
sparnais grįžta ten.
„Aš ir miręs norėčiau jums pa
tarnauti”. Tokie Kazimiero Pal
taroko žodžiai įrašyti kriptoje,
kur jis ilsisi. Tas vakaras skir
tas pirmajam Panevėžio vysku
pui, ir buvo tarnavimas mūsų
dvasingumui”.
Virginja Petrauskienė
Iš „Panevėžio rytas”

VYKSTA „ATEITIES
SAVAITGALIS
„Ateities” savaitgalis prasi
dėjo tradiciniu literatūros
vakaru penktadienį Jaunimo
centro kavinėje. Literatūros
vakaro programoje poetė Vitali
ja Bogutaitė ir fleitistė Asta
Šepetytė.
■ Šeštadienio programa vyksta
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre ir prasideda kavute vidu
dienį 12:30 v. Alma Mikaliukienė skaito paskaitą „Kelias į
Lietuvos šeimą”. 1:30 v. Algir
das Saudargas svarsto „Lietuva
besikeičiančiame pasaulyje”.
3 v. Audrius Polikaitis —
„Įspūdžiai iš stovyklų ir Kon
greso Lietuvoje”.
Rytdienos programa vyks Le

monte. Po Mišių, 12 vai., Lietu
vių centro salėje bus Algirdo
Saudargo pranešimas visuo
menei. Tolimesnė „Ateities” sa
vaitgalio programa vyks Atei
tininkų namuose, kur 1:30 v.
bus kava ir pyragaičiai, o 2 v.
v. Arvydas Žygas skaitys
paskaitą tema „Lietuva penkerių metų perspektyvoje”.
„Ateities” savaitgalio pro
gramoje dalyvauti kviečiami
visi Čikagos ir apylinkių lietu
viai, o taip pat laukiama svečių
ir iš toliau. Detali „Ateities”
savaitgalio programa buvo iš
spausdinta skelbimu „Drauge”
antradienio, lapkričio 1 d., lai
doje.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams Vį metų 3 mėn.
JAV............................... ........ $90.00 $50 00 $30 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100 00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .............................
$50 00 $35 00 $25 00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant į Uetuvą —
Oro paštu ...................
$500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
Paprastu paštu ............
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . .
$55 00 $35.00

1994 m. Sendraugių ateitininkų stovykloje, Dainavoje, prie laužo rinkosi visi — maži, jauni ir
vyresnieji. Iš k.: I eil. — Vytukas Vaitkus, Kęstutis Daugirdas, Linukas Vaitkus, Adomas Daugir
das, Kristijonas Vaitkus, Šarūnas Daugirdas. H eil. — Ona Daugirdienė, Živilė Vaitkienė, Paulius
Lieponis, Inga ir Tomas Milo. H-aU — Rūta Milo, Alė Lieponienė.

SUSIRŪPINĘS RELIGINIU IR
DORINIU GYVENIMU LIETUVOJE
1989 m. vasario mėn. laidoje
„Katalikų pasaulis” be kitų
religinėmis temomis gvil
denamų minčių, patraukė
dėmesį Egidijaus Vareikio
straipsniu. Jame autorius kelia
mintį, kad šiuolaikinė europie
tiška civilizacija remiasi krikš
čioniškąja tradicija, dominuo
jančia civilizacija pasaulyje. Tai
reiškia, kad visos mūsų gyve
nimo normos yra išaugusios iš
Šventojo Rašto tiesų. Jis
primena, kad ir lietuvių tauta,
priėmusi krikščionybę, tapo šios
civilizacijos dalimi. E. Vareikis
skundžiasi, kad silpnėjant lietu
vių tautinės kultūros religi
nėms šaknims, susidarė da
bartinė padėtis, kur žymi Lietu
vos gyventojų dalis laiko save
tikinčiais: švenčia religines
šventes, dalyvauja apeigose,
tačiau vis mažiau suvokia jų
prasmę ir turinį. Žinoma, tai
silDnina tikėjimą ir skurdina
tautos kultūrą ir moralę.

Stokojant religijos istorijos ir
šventųjų gyvenimų žinių (teigia
E. Vareikis), prarandama gali
mybė suprasti ir pažinti didžiąją
dalį pasaulinės kultūros verty
bių, sukurtų tos pačios krikščio
niškos tradicijos įtakoje. Jis
primena, kad, neturint žinių
apie Kristaus gyvenimą, nukry
žiavimą, Jo padarytus stebuklus
žemėje bei Jo sekėjus apaštalus,
mūsų tikėjimas pasidaro labai
paviršutiniškas. Net paveiks
lus Šventojo rašto temo
mis, vadiname tik figūrinėmis
kompozicijomis. Tą patį jis pa
stebi apie religinio turinio
muziką ir kitas meno rūšis.
Egidijus Vareikis tame
pačiame straipsnyje pastebi,
kad minėtieji reiškiniai rodo,
kad, stokodami katekizacijos,
religijos istorijos bei religinio
dorinio auklėjimo, atsiduriame

vis nuošalesniame civilizacijos
užkampyje. Senkant žinioms,
visas gyvenimas tampa negilus.
Net 1989 m. E. Vareikis siūlo iš
naudoti atsirandančias galimy
bes ir kaip galima greičiau
grąžinti žmonėms religinį dorinį
auklėjimą. Žingsnis, jo many
mu, jau padėtas, nors pagrin
dinių problemų sprendimas dar
priešakyje.
Jis nurodo, kad jau tais metais
Lietuvos katechetai sudarė reli
ginio dorinio auklėjimo pirmųjų
metų programos projektą,
kuriame pateikiama 18 temų,
apimančių mokymą apie tikė
jimo tiesų pagrindus, Kristaus
gyvenimo misiją žemėje bei
liturgijos elementus. Pateiktas
temas jis siūlo pasirinkti ir per
teikti atsižvelgiant į amžių ir
išsilavinimą.
Čia norėčiau nurodyti pa
grindines temas, kurios dar
padalintos į kelias atskiras,
išplaukiančias iš pagrindinių:
1 — Apsisprendimas už meilę
ar neapykantą.
1 — Vertybių suvokimas —
išskirtinė žmogaus savybė.
3 — Dievas yra Didžioji Meilė.
4 — Žmogaus netikėjimo
priežastys.
5 — Mūsų tikėjimas.
6 — Dievo nurodymai kaip
būti laimingiems.
7 — Įsakymai Dievo atžvilgiu.
8 —- Įsakymai Dievo duoto
gyvenimo atžvilgiu.
9 — Įsakymai kito žmogaus at
žvilgiu.

10 — Mūsų likimas mylinčio
Dievo rankose.
11 — Atpirkėjo Motina Marija.
• Administracija dirba kasdien
12 — Jėzaus Kristaus gimi
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
mas ir vaikystė.
• Redakcija dirbu kasdien nuo
13 — Jėzus Kristus moko
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
žmones ir daro stebuklus.
14 — Jėzus Kristus miršta už
- ------------------------------------žmones ir prisikelia.
15 — Kristus visada su mumis
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
— Bažnyčios paslaptis.
DANTŲ GYDYTOJA
16 — Sakramentai.
7915 W.171st
Tlnley Park, IL 60477
17 — Šv. Mišios ir Eucharis
(708) 614-6871
tija.
Valandos pagal susitarimą
18 — Su Kristumi ir Marija
liturginiuose metuose.
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
Būtų įdomu išgirsti kaip
DANTŲ GYDYTOJAS
sekėsi tas temas gvildenti, ir po
21470 S. Main St.
penkių metų kokie to rezultatai.
Mattesson, IL 60443
Šios temos, manau, nepasenuTel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą
sios ir verta apie jas kalbėti, jas
aiškinti mūsų jaunimui.
k.k.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
S540 S. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Priima „Medicare Asalgnment".
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Harlem, tai. 708-594-0400
Brldgavlaw, IL 80455
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 Wast Ava., Orland Park
708-348-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel : 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS

PRASMINGAI
PRALEISKITE
PADĖKOS DIENOS
SAVAITGALĮ

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W. 63rd St.
Tai. (1-312) 735-7709
217 E. 127st St.
Lemont, IL 6C439
Tai. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

Moksleiviai (8, 9 ir 10 skyrių)
kviečiami dalyvauti lapkričio
23-27 d. Dainavoje vyksiančiuo
se moksleivių ateitininkų
ideologiniuose kursuose. Kur
suose susipažinsite su Atei
tininkų ideologija, istorija ir or
ganizacija. Į šiuos kursus
suvažiuoja moksleiviai iš Čika
gos, Detroito, Clevelando, Los
Angeles ir Toronto. Visi kvie
čiami atvykti — pasisemti žinių
apie ateitininkiją, susipažinti su
naujais draugais. Registracija
vykdoma telefonu. Skambinkite
Monikai Vygantaitei, tel.
708-386-7374.

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
Hickory Hills
Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S Kedzie
Tel. 708-636-6500

DR. DANA M. SALIKUS

STUDENTAI
ATEITININKAI KVIEČIA

Sės. Margarita Bareikaitė, Irena Polikaitienė ir Aldona Ankienė ruošia siuntimui pakvietimus
į visuotinį Ateitininkų namų susirinkimą, š.m. lapkričio 20 d. vyksiantį Ateitininkų namuose,
Lemonte.

Čikagos studentai ateitinin
kai lapkričio 24 d. Lietuvių cent
re, Lemonte, ruošia šokius. Pra
džia 8 vai. vak. Kviečiamas vi
sas lietuviškas jaunimas nuo 16
metų amžiaus. Visi prašomi
turėti tapatybės dokumentus
(I.D.). Dalyvavimo mokestis —
10 dol. asmeniui. Šokiams gros
visų mėgiamas orkestras.

DANTŲ GYDYTOJA
10442 VV. Cermak Rd.
VVeetehester, IL 60153
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St.. Chicago, IL
Tel. 312-735-5556
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL
Tel. 708-352-4487

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL
Rez. 708-422-7807
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.
DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc

15606 — 127 81.. Lamom, IL 60436
Priklauso Palos Community Hoapltal
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (TOS) 2S7-22SS

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
9830 8. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 80418
708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-738-7709

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. (1-312) 787-7875
5750 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ava.)
Valandos pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 8t., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)248-0057; arba (708)248-6581

DR. ALGIS PAULIUS

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

DR. E. DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3800 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12.30-3 v p p
irečd uždaryta ketvd 1-3 vpp .
penkt ir šeštd 9 v r-12 vpp

6132 S. Kadzla Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 488-4441

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th SI.. Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto; (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki B v v
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurat, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd 2v pp - 7v v., antr. 9 v.r. -12.
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v.v
Kab. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 80852

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė
Tsl. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v.
Tol. (708) 448-1777

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo
nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Llsle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kodzlo
Vai anlr 2-4 vpp ir ketv 2-5 v. p p.
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
____ Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
akių chirurgija

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

Danutė Bindokienė

NEIŠSENKANTIS ĄSOTIS
Mūsų tikrasis tikėjimas
dažniausiai reiškiasi ne’ reli
giniais veiksmais — dažnai jie
vykdomi iš įpročio, baimės, ar
dėl socialinių priežasčių — o tuo,
kaip sutinkame' pagalbos
reikalingą žmogų. Pirmajame
šio sekmadienio skaitinyje, pir
mojoje Karalių knygoje (1 Kar
17:10-16), sutinkame vargšę,
visuomenės apleistą našlę,
renkančią porą pagalių, pasku
tiniam savo valgiui pasikepti.
Bet štai ji sutinka dar neturtin
gesni žmogų — pranašą Eliją —
kuris ne tik maisto neturi, bet
net ir pastogės ir jis kaip tik jos
prašo išmaldos.
Ar ne tokiems atvejams
turime priežodį — kur trumpa,
ten trūksta. Kai ir taip jau
atrodo esame pertempti iki
paskutiniųjų, štai ateina dar
kas nors, dar didesnėje bėdoje
negu mes, ir prašo pagalbos. Tai
susijaudinusi našlė Elijui
aiškina, kad jau bent ji tikrai
nebeturi iš ko sušelpti vargs
tančio: „Kaip gyvas yra Vieš
pats, tavo Dievas, aš nieko dau
giau neturiu, tik saują miltų
puodynėje ir truputį aliejaus
ąsotyje. Čia aš pasirenku kele
tą medgalių, paskui eisiu namo
paruošti šio to sau pačiai ir
sūnui. Dar mudu pavalgysime,
o paskui turėsime mirti”.
Bet Dievo ekonomija — ne
žmonių. Yra paradoksas, jog kai
dėl Dievo paaukojame net ir
paskutinį, ką turime, kai nepa
gailime atiduoti viską, esame
patys pakeisti, pasikeičia visas
mūsų gyvenimas, nepaisant, ar
toji auka buvo didelė ar maža
kiekio atžvilgiu. Kai vyras ar
moteris pasišvenčia vienuoliš
kam gyvenimui, kai žmonės
veda, kai įsūnija vaiką — j
atiduoda visa, ką turi, ir save 1
patį. Vieni turi daugiau ką ati
duoti, kiti mažiau, bet Dievas
auką vertina ne pagal jos kiekį.
Panašią auką šventykloje pa
darė ir našlė, šventyklos aukų
skrynion įmetusi paskutinį savo
pinigėlį, kaip girdime Evange
lijoje (Morkaus 12:38-44). Nie
kas iš ten esančių žmonių net
nežinojo, kas įvyko. Dažnai di
džiausioji auka įvyksta tyliai,
niekam nematant ir negirdint,
tik vienam Jėzui. Ar tai ligonis,
beveik nieko nebepajėgiantis,
kurio net paskutinės sutaupos
išeis ligoninės sąskaitoms
apmokėti, kuris jau nieko kito
nebeturėdamas, paaukoja save
patį, savo kentėjimą jungdamas
prie Kristaus aukos, kad
Dangaus karalystė ateitų
žemėn. Ar tai studentas ar stu
dentė, aukojanti savo mokslo
pastangas ir pasišvęsdama jo
vaisiais grįžti į savo tautą, I

kilninti savo visuomenę. Ar tai
motina ar tėvas, kurio vienin
telė minutė susikaupti yra
važiuojant į darbą, kuomet visą
dienos triūsą aukoja tam, iš ku
rio rankos turi gyvybę, šeimą,
darbą ir visa supantį kūrinijos
grožį.
Tie momentai, kai iš tikrųjų
— ne tik dvasiškai, bet ir fiziš
kai, materialiai — galime
atiduoti viską, paskutinį, ką dar
turime — mus pakeičia visam
gyvenimui. Kai iš tikrųjų tam
pame visiškai bejėgiai ir be
turčiai, arba kai tikrai suvo
kiame, jog iš tiesų svarbiausiais
savo gyvenimo atžvilgiais tikrai
tokiais esame — absoliučiai pri
klausą nuo Dievo malonės — tik
tuomet pasidarome tokie, ku
riuos Dievas gali pripildyti,
pasotinti.
Kaip neįmanoma pripildyti
užvožto kubilo, kaip negalima
nieko įpilti į kupiną dubenį, taip
Dievas negali nieko duoti
žmogui, kuris jaučiasi pats galįs
įsigyti viską, ko jam reikia,
kuris yra pilnas „savęs”, savų
planų, savo malonumų, patogu
mų, kuris duoda, kad ir apsčiai,
bet iš to, kas jam atliko.
Bet žmogui, kuris drįsta pasi
tikėti Dievu taip, kad vykdymui
Dievo valios atiduoda ir pasku
tinę savo sutaupą, paskutines
savo jėgas, tas tikėjimo
pareiškimas tampa pradžia
gyvenimo iš Dievo apstumo.
Našlė šventykloje suvokė, kad
jos gyvybė ir išsilaikymas
priklauso ne nuo sutaupų, o nuo
Dievo pagalbos — tad drąsiai
galėjo Dievui aukoti ir aukotis.
Sarepto našlė įtikėjo Elijui
Dievo duotais žodžiais: „Miltų
puodynė neištuštės, ir aliejaus
ąsotis neišseks iki tos dienos,
kada Viešpats vėl atsiųs lietų
ant
žemės
paviršiaus”.
Pasidalinus ir su Eliju paskuti
niuoju kąsniu, ji rado, kad iš
tiesų ji praturtėjo. Šis kąsnis ne
bebuvo jos ir jos sūnaus pasku
tinysis, o priešingai.
Taip pat ir Jėzus, apie kurio
auką girdime Laiške žydams
(9:24-28), nepagailėjo ir savo
paskutinės aukos Dievui — savo
gyvybės, nes ji buvo reikalinga
,jo laukiančiųjų išganymui”.
Kai savo paskutinį turtą atiduo
dame tam, kad įvyktų Dievo no
rai žemėje — kai juos paauko
jame Dievo norų vykdymui, ne
savęs tenkinimui, pasikeičia
mūsų gyvenimas — sunkumai
tampa prasmingi, nepritrūksta
nei jėgų, nei materialinių iš
teklių Dievo valiai vykdyti —
tampame turtingi, pradedame
gyventi Dangaus karalystėje
dar būdami žemėje.
Aldona Zailskaitė
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— Gausi 700 markių, parduok, — šnabžda vyrukas.
— Tu vis tiek per sieną jo nepergabensi. Parduok!
Pagunda didelė, nes turiu tik 150 markių. O Vokie
tijoje tokių daržininkų kaip Laškauskai daug nėra. Ir
Juozas kumščioja — parduok!
Paimu tik 300 DM (Deutsche Mark), nes jaunuolio
man gaila. Dabar jau esu turtingas, turiu 450 DM. Tai
mano kapitalas, leidžiantis į užsienį.
Sutemus grįžtame pas sodininką ir nustembame —
vidury kiemo stovi pakinkytas vežimas ir visas skruz
dėlynas į jį skubomis tempia daiktus. Gauta žinia, kad
Marijampolėje jau rusai.
— Tai mus būtumėte palikę, jei ilgiau negrįžtume?
O kaip pereitumėte sieną? Leidimai pas mane! —
prikaišioju.
Jie tyli, tik tempia ryšulius, net apie sūrius
nepaklausę. Jei sūriai nerūpi, tai ir mintį apie leidimus
baimė išstūmė iš galvos. Į vieną vežimą viskas netelpa,
Dirkis su Muliuoliu pasišalina, bet greitai grįžta su kita
vienkinke brikele. Plentu skuba kariuomenė ir pa
bėgėliai, virš Marijampolės žėruoja pašvaistė.
Apie 23 vai: ir mes sukame į plentą. Vežimus valdo
jų savininkai. Nuo sienos jie grįš atgal.
Mūsų grupėje yra 17 žmonių. Dabar aš juos visus
saugau, globoju, ginu ir valdau, nes moku vokiečių

Kiekvienas balsas
svarbus
Už kelių dienų, t.y. ateinantį
antradienį, lapkričio 8 d.,
Amerikos piliečiai raginami
balsuoti už savo pasirinktus
kandidatus, renkamus į Senatą,
Kongresą, o 36 valstijose bus
renkamas gubernatorius. Be to,
bus pasisakoma už ar prieš
nemažai pasiūlymų, susietų su
nusikalstamumais, federaliniais ir savivaldybiniais
mokesčiais bei nelegalias imig
rantais.
Šio krašto gyventojai yra rim
tai susirūpinę savo aplinkoje
Akademinio Skautų sąjūdžio Vilniaus skyriaus sueigoje. I eil. viduryje svečias iš Čikagos fil.
vykstančiomis negerovėmis. Ir
Leonas Maskaliūnas.
ne tik susirūpinę, bet pilni
pykčio, baimės, nusivylimo
vyriausybės neveiklumu, tvar
kant kasdieninius valstijų ar
gresia katastrofa, gali būti ir la apskritai viso krašto reikalus.
HENRIKAS KUDREIKIS
Prezidento dekretu, š.m. lie
Daugeliui atrodo, kad visiškai
bai sunkių padarinių”, — baigia
pos 21d. Lietuvos kariuomenės
nekreipiama
dėmesio į socialinę
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negali
toliau
normaliai
pik.
ltn.
Žukas.
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Amerikos
gyvenimo
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rudens,
nei
žiemos
Visos
bėdos
prasidėjo
nuo
skirtas pik. ltn. Valdas Tutkus.
sparčiai
rieda
netvarkos
keliu.
sąlygomis.
Toliau
nebegali
naujosios
Lietuvos
kariuomenės
Naujasis viršininkas Lietuvos
Pagrindiniai
tos
netvarkos
šaukti
kareivių,
suremontuoti
įsteigimo. Naujoji vyriausybė
krašto apsaugoje tarnauja nuo
pat kariuomenės atsikūrimo patalpų, kurias perėmė iš rusų paskyrė nieko apie karinius reiškiniai yra vis gausėjantys
pradžios. Tarnavo mokomajame kariuomenės. Šiuo metu esame dalykus nenusimanantį krašto nusikalstamumai ir pašalpa
junginyje ir buvo „Geležinio skolingi 3 mil. litų. Neturime apsaugos ministrą. Gydytojas A. vargšams, bedarbiams. Mano
vilko”
brigados
štabo pinigų nei atlyginimams Butkevičius, be abejo, Lietuvos ma, kad balsuotojai šį kartą
mokėti. Batalionuose nevyksta patriotas. Bet jis darbą pradėjo pasiryžę tvirčiau suimti krašto
viršininku.
Valdas Tutkus — 34 metų ka kovinis mokymas, batalionai iš ne to galo. Pasikvietus vidaus politikos vadžias į savo
rininkas, dziudo sporto čempio nesukomplektuoti. Nuo 1993 m. Lietuvos kariuomenės ir rezis rankas ir pašalinti iš pareigų
nas, mokėsi Frunzės aukštojoje lauko kariuomenės brigada tencijos karininkus-veteranus (o asmenis, kurie socialinius
vadų mokykloje ir akademijoje. negavo nei vieno šovinio, nei jų Lietuvoje gyvų dar buvo), reikalus iki šiol leido pro pirš
Tarnavo Afganistane ir vieno ginklo, sustojo karinio Lietuvos kariuomenė būtų pra tus. Žmonių nuotaikų švytuoklė
mokymo procesas, o tai be galo dėta statyti ant tvirtų pamatų. pradeda svirti į dešinę, reika
Turkmėnijoje.
laujant, kad atsakomingumas ir
Tutkaus nuomone, Lietuvos pavojinga valstybės saugumui. Bet jie visi buvo atstumti.
tvirtesni
moraliniai principai
Tiesa, tarp pirmųjų Lietuvos
kariuomenė jaučia didelį pinigų Kareiviai, atitarnavę vienus
pakeistų
neribotas laisves;
stygį. Dėl to yra susilpnėjusi metus, bus paleisti namo. O kariuomenėn įstojusių buv.
užuot
visokiais
legaliais būdais
kovinė karių parengtis, stinga naujokų pašaukti negalėsime, raudonosios armijos karininkų
amunicijos, degalų ir daugel nes neįstengsime jų nei apgy buvo didelis būrys tikrų Lietu ir įstatymais saugojus nusikal
nei
maitinti. vos patriotų. Jie prarado rusų tėlius ir teikus jiems lengvatas,
kitų būtiniausių dalykų. Bet vendinti,
Kariuomenė
sumažės
dar karininkų laipsnius, pensijas, būtų daugiau atsižvelgta į tų
pik. Tutkus dar tuomet
trečdaliu.
apšaukti „tėvynės” išdavikais. nusikaltėlių aukas, o šelpiamie
nežinojo, kad rugsėjo gale vy
Yra
ir
daugiau
problemų.
Kur jie yra šiandien? Kur yra siems vargšams surasti darbai,
riausybė papildomai sumažino
KAM biudžetą šešiais milijonais Nėra karinės doktrinos, nacio patriotas karininkas Vizbaras? kad jie patys galėtų pelnytis
nalinio saugumo koncepcijos. Ar jie neišvaikyti? Bent taip duoną. Žmonės įsitikinę, jog da
litų.
SKAT savanorių dalinių Seimo Nacionalinio saugumo tvirtina kai kurie Lietuvos bartinė valdžia yra praradusi
kontrolę, todėl pasiruošę iš
(10,000 vyrų) vadas plkt. ltn. Ar komitetas, vietoj rengęs šiuos laikraščiai.
rinkti
griežtesnių pažiūrų
Kokia iš tikrųjų Lietuvos ka
vydas Pocius atkreipė preziden dokumentus ir teikęs pagalbą
asmenis.
Daugelio nuomone,
to Algirdo Brazausko ir minist kariuomenei, darė viską prie riuomenės ateitis, nesunku
tokias
tvirtesnes
pažiūras kaip
ro pirmininko Adolfo Šleževi šingai. Iki šiol nėra kariuo įspėti. Seimo paskirtas Krašto
tik
turi
Respublikonų
partija.
čiaus dėmesį, jog Savanoriškos menės įstatymo, neaišku, koks apsaugos komiteto pirmininku
Politologai tvirtina, kad šie
krašto apsaugos tarnybos būklė bus kariuomenės modelis, „kūjo ir pjautuvo riteris”,
metai
yra lemtingi respubliko
nežinome,
kokią
kariuomenę
Vytautas
Petkevičius,
priklau

yra nepavydėtina.
nams
ir
jų laimėjimai bus nema
vyriausybė
numato
ateityje
ir
sė
grupei,
kuri
buvo
priešinga
Lauko brigados „Geležinio
ži.
Iš
tikrųjų
tik prez. Eisenhokokios
mūsų
valstybei
reikia.
Lietuvos
kariuomenės
atsta

vilko” štabo viršininku paskir
werio
prezidentavimo
pradžioje
Jeigu šiandien dėl lėšų stokos tymui. Tai jis įrodinėjo savo lei
tas karininkas, baigęs mokslus
respublikonai
šiame
krašte
Vokietijoje. Tai pik. ltn. Vytau atiduosime kareivines, po kiek džiamoje „Opozicijoje”. Taip pat
buvo
tiek
populiarūs.
Nepaisant
tas Žukas. Š.m. rugp. 26 d. laiko, kai padėtis pagerės, ati š.m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos
„Lietuvos aido” korespondentui duotų pastatų atgauti negalė televizijos programos laidoje prez. Bill Clinton beveik nenu
G. Mikšiūnui pulkininkas sime. Lietuvos kariuomenė ne Vytautas Landsbergis tarė: ilstamų pastangų, važinėjant po
pareiškė, kad po metų grįžęs teks galimybės plėstis. Tai labai „Lietuvos kariuomenė jau be kraštą, raginti žmones balsuo
Lietuvon, pastebėjo, kad Lietu pavojinga. Kariuomenės vadas veik sugriauta. Žinomo pobū ti už demokratų kandidatus,
vos kariuomenė sumažėjusi per apskaičiavo kiek vienam karei džio karys, Vytautas Petkevi skeptikai vis tiek jiems numapusę. Atėjęs į „Geležinio vilko” viui reikia ploto, tą plotą esą čius, savo padarė”.
Ar beliks tik oficialiose
Rašytojas Vytautas Pet
brigadą, joje rado katastrofišką reikia palikti, o visa kita atiduo
ti
savivaldybei.
Tai
būtų
kariuo

iškilmėse
nuolat
dalyvaujantis
kevičius
kovojo ir nekentė vyrų
padėtį. Visai nesirūpinama
menės
žlugdymas.
Jeigu
ir
milžino
leitenanto
su
kardu
su Lietuvos kariuomenės uni
kariuomenės finansavimo ir
buities problemomis. „Man tapo toliau bus toks požiūris į ka vadovaujamas garbės būrys (per formomis. Tą kovą tęsti pavedė
dabartinis Lietuvos Seimas.
aišku, jog „Geležinio vilko” riuomenę, mūsų valstybei klaidą vadinamas kuopa)?

ŠALIS, KUR AVIS GANO VILKAI

kalbą. Labai sunki pareiga, neturiu jokios laisvės,
neapsiginu skundų ir prašymų. O Vokietijoje, kaip
vėliau patyriau, ši tarnyba tapo nepakenčiama.
Plentas užgrūstas. Mūsų arkliai vos paveža, žmonės
eina iš paskos. Aš ir Juozas dviračius vedamės, bet iš
jų nėra jokios naudos. Tik balastas. Kelionė bus sunki,
siena už 17 kilometrų.
Kai iki Kybartų buvo likę tik 6 km, lūžo antrojo
vežimo ratas. Viską perkrovę į pirmąjį, gulame į pakelės
dulkes akimirkos poilsiui. Naktis būtų nepaprastai
graži, jei galėtume nematyti ir negirdėti plento. Ironija...
Už 10 minučių kylame ir vėl tęsiame procesiją.
Antrasis vežimas rieda tuščias ant trijų ratų. Pagaliau
arkliai sustoja ir nė žingsnio pirmyn! Raginame,
pykstame — nė žingsnio! Kas yra?
Pasirodo, viena kumelė namuose paliko kumeliuką.
Pritvinkusi pieno, iš skausmo negali paeiti. Man, gar
bingam grupės vadui, tenka ją išmelžti. Tamsoje dirbu
sunkiai, lipnus pienas trykšta ant kelnių, ant batų, o
šį nekalto gyvulėlio brangų turtą, pasiliejusį ant mano
rūbų apklijuoja dulkės.
Vėl linguojame. Žydų kelionė iš Egipto per dykumas
buvo lengvesnė. Tada tik jie vieni vyko, o mus čia stum
do įvairios tautybės. Ir patys stumdomės. Naktele,
naktele... Tokios dar niekados nebuvo. Jauki vasaros
ramybė supdavo sodybas, patenkinti dirvose ganydavosi
arkliai, o padangė mirkčiodavo ir mirkčiodavo gausybe
akių. Būdavo šilta, jog net antklodę per miegus žemyn
nustumdavai. Bet nebūdavo karšta.
Būdavo vasaros, būdavo jų malonios naktys, būdavo
gaivus miegas. O šiandien — pragaras. Lyg peiliais
varsto ant kojų užgraužtos pūslės, rankomis žėriu ne

prakaitą, bet dulkes nuo akių. Galvoje dunksi šūka
vimai, motorų gausmas, vaikų klyksmai. Taip sunku
laikytis ant kojų, bet kažkas vis pastumia, vis prieky
pasimaišo. Todėl aplink pilna įvairiausiomis kalbomis
deklamuojamų keiksmų, barnių ir barnelių. Tokios
scenos ir tokių aktorių nebuvo nei konservatyviuose, nei
moderniuose teatruose. O kai šlapinasi neiškentęs
gudiškas arklys, nekreipęs dėmesio į šeimininko
raginimus ir prieš ratus sustojęs, ant praeinančiųjų kojų
tyška šiltas skystis, dar labiau ryškinąs šios neatvėsusios nakties karštį.
Negaila man savęs, negaila kitų žmonių. Bijodami
mirties, savo noru pasirinko šią kelionę. Bet man labai
gaila gyvulių, šimtus kilometrų atvarytų ir nesupran
tančių kančios prasmės. Netikiu, kad jiems nėra
dangaus!
Apie 5 vai. ryto ši neiškilminga procesija žygiuoja
į Kybartus. Esame ne žmonės, bet dulkinos baidyklės.
Šį kartą aš laimiu — purvinumu lenkiu visus. Laimėjimą
man suteikė vargšės kumelės pienas. Kažkieno kieme
randu šulinį, išsiprausiu, šiek tiek apvalau rūbus.
Esame nemiegoję, nevalgę, pėsti dideliu vargu atžygiavę
17 km. Bet poilsiui laiko nėra! Artėja rusai, kai kas’iš
pabėgėlių yra net su jais kalbėjęs.
— Visus bėglius išskersime! — taip pasakoja apie
rusų grasinimus tie narsuoliai, kurie su rusais postrin
gavo. — Bet pirma reikia vokiečiams galvas nukapoti!
Nors šioms paskaloms netikime, bet suprantame,
kad skubėti reikia. Su Muliuoliu ieškome duonos,
beldžiamės po namus, elgetaujame ir susielgetaujam.
O kitokio maisto turime ryšulėliuose. Užkandę 8 vai.
judame sienos perėjimo punkto link. Diena karšta, gat

to stiprų pralaimėjimą. Stebint
prezidento susitikimus su bal
suotojais ir klausantis krašto
vidaus politikos žinovų komen
tarų, labai ryškus žmonių prie
šiškumas prezidentui ir apskri
tai Demokratų partijai. Nors
pastaruoju laiku pasiekta ne
mažai laimėjimų užsienio poli
tikoje ir ekonominio pagerėjimo
krašto viduje, Bill Clinton
vyriausybės darbu nepasitenki
nimas auga.
Kaip minėta, balsuotojai taip
pat bus raginami pasisakyti už
ar prieš įvairius pasiūlymus.
Kai kuriose valstijose paste
bima gan kontraversiškų siū
lymų, susilaukusių nemažai dė
mesio. Vienas tokių yra Kalifor
nijos „Proposition 187”, pagal
kurį nelegaliai gyvenantys
šiame krašte ateiviai neturėtų
teisės naudotis ligoninių paslau
gomis, mokyklomis, pašalpa.
Kalifornija turi problemų su
nelegaliai atvykusiais meksi
kiečiais, bet bijomasi, kad ir kiti
imigrantai gali susilaukti pana
šios diskriminacijos, todėl šiam
pasiūlymui susidarė nemaža
opozicija.
Kitose valstijose ieškoma
palengvinimo nuo vis didė
jančios mokesčių naštos (išeitis
— azartinių lošimų legali
zavimas), norima apriboti
Kongreso atstovų pareigose ter
miną, reikalaujama griežtesnių
bausmių nusikaltėliams. Čia
vėl pirmauja Kalifornija su
„Proposition 184”, pagal kurį
trečią kartą nusikaltęs asmuo
gali būti uždaromas į kalėjimą
iki gyvos galvos.
Nors krašte jaučiama nemaža
balsuotojų apatija ir prana
šaujama, kad nedaug kas išsiruoš balsuoti, vis dėlto šie rin
kimai (kaip ir kiekvieni kiti) yra
labai svarbūs ir visų Amerikos
piliečių pareiga atiduoti balsą
už pasirinktą kandidatą ar
pasiūlymą. Raginame ir savo
skaitytojus pasinaudoti ta
piliečio teise. Mes negalime
balsuoti Lietuvos rinkimuose,
nes daugumai nepažįstama
savos tėvynės pilietybė, bet
mūsų balsas vertinamas šiame
svetingame krašte. Tai yra
demokratiškas ir legalus būdas
pakeisti netinkamus valdžios
pareigūnus, pareikšti savo
nuomonę įvairiais klausimais.
Nepraleiskime šios progos!
Petkevičius mylėjo šautuvą, bet
dar labiau mylėjo kūjį lr
pjautuvą.
Mūsų tėvynėje šiandien vilkai i
tapo aviganiais.

vėmis sunku skverbtis tarp vežimų ir žmonių. Pilna
lietuvių, rusų, kažkokių kitokių, nematytų ir negirdėtų,
pilna vokiečių. Ir jie, vargdieniai žmogeliai, traukiasi
į Tūkstantmetį Reichą.
Iškrauname daiktus. Ūkininkai su vežimais grįžta
atgal. Mes veržiamės prie sienos. Nėra lengva per minią
slinktis į priekį, ypač tave sekant 16 žmonių. Visada
vienas ar du užkliūva, atsiskiria. Bet mes narsūs! Mes
turime leidimus, o čia susigrūdusi masė, didesnė už
Kryžių atlaidus per Sekmines prie Dusios, daugiausia
jų neturi.
— Los, los! — šaukiu, o minia, įpratusi šiam
vokiškam žodžiui paklusti, mus praleidžia.
1944 m. liepos 31 d., pirmadienį, 9 vai. ryte, pereinu
Lietuvos-Vokietijos sieną Eitkūnuose. Pikta, baisu!
Pikta, baisu... Dar tik už trijų savaičių sulauksiu 23
metus amžiaus, bet jau neturiu gyvenimo. Atsisėdu ant
cemento luito, ilgai drybsau, negaliu pasikelti. Nuo
vargis? Širdies gėla? Kol Lietuvos žemę siekė mano ko
jos, galėdavau labai lengvai pamiršti sunkumus, į viską
moti ranka ir pasijuokti iš nelaimės, iš bėglio buities.
Dabar jau viskas neturi prasmės.
Bet nuostabu: ši nuotaika man jau pažįstama. Taip,
taip! Lygiai toks pats skausmas raižė prieš ketverius
metus, kai pamačiau Lietuvą okupuojančius sovietus.
Lygiai tokia pati neviltis...
Bendrakeleiviai ragina:
— Nesėdėk! Visi laukia, turime skubėti!
Teisybė. Keliuosi, nes reikia kažkur skubėti.
Kažkur.

(Pabaiga)
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šimtams. Čia vyko šios
pamaldos. Po jų susirinkome
kunigų seminarijos valgykloje.
Vakarienė buvo tikrai šauni:
keli patiekalai, gaivinantys gė
rimai. Patarnavo trys jauni klie
rikai su sutanomis ir baltomis
prijuostėmis.
Mums buvo pranešta, kad
Klaipėdoje mus globos ir pas
savo narius apgyvendins
chorinė bendrija „Aukuras”, ir,
kad jos vairuotojai ten mūsų
lauks 10 vai. Susirūpinom, nes
tuo laiku vakarienė dat buvo
tik įpusėjusi.Kalbėjo vyskupas,
rektorius, rajono atstovas, kaž
koks profesorius. Be to, dar buvo
padėkota vyskupui ir rektoriui
už nuoširdų priėmimą bei
vaišes, sugiedota „Marija, Mari
ja”. Kol atsisveikinom su
palydėjusiais šeimininkais,
autobusas pajudėjo gerokai po
11-tos. Kilo spėliojimai — kas
mūsų lauks, jeigu Klaipėdoje
būsime tik apie pirmą? Pasitvir
tino, kad žemaičiai tikrai
kantrūs — jie mūsų laukė ištisas*tris valandas!

LIETUVOS VAKARŲ
BRUOŽAI
VINCAS ŠALČIŪNAS

Iš buvusių aprašymų žinome, kalvos, kokios kitur pasaulyje
kad Dainų šventei rengti komi nerasi.
tetas užsienio svečiams daini
Ir štai plikame lauke iškyla
ninkams suruošė vienos savai kalva, ant kurios stovi kryžių
tės kelionę po Lietuvą. Kelių miškas ir viena pušis. Tai garsu
dienų vizitui Aukštaitijoje pasi sis Kryžių kalnas, į kurį
baigus, liepos 15 d. ekskursija iš sunkmečiais žmonės juos nešė ir
Šeduvos pajudėjo į vakarus. statė savo nedalią pažymėti
Plentas geras, vaizdai žavūs, bet Okupacijos laikais jie buvo
gamtovaizdis kitoks: mažiau rezistencios ir laisvės troškimo
kalvų ir miškelių, laukai plates simboliai. Dabar jų čia tūks
ni, vienkiemių rečiau. Autobuse tančiai — viens prie kito. Vieni
klega kalbos ir juokas. Kartais kuklūs, kiti dekoruoti liaudies
Į meno drožyba, stilingi, meniški.
pasigirsta daina.
Po valandėlės pasirodo dau ! Kalvoje nėra nė kojai vietos, tad
giaaukščiai Radviliškio pasta naujieji braunasi į nutryptą
tai, stambaus geležinkelių aikštę, dygsta jos pakraščiuose.
mazgo įranga. Artėjant prie Per porą metų tokių atsirado
Šiaulių, plačiuose laukuose keli šimtai, nepaisant nuro
banguoja javai, žaliuoja dideli dymų juos statyti tik šlaituose.
cukrinių runkelių plotai, mar
Pagal tradiciją kryžiai ar kop
guoja įvairių daržovių rėžiai, o
lytstulpiai turėtų būti tik me
už aukštų namų ima kilti
diniai, bet yra ir metalinių.
smailus Šv. Petro ir Povilo
Nors
nepageidaujama, pasirodo
bažnyčios bokštas. Šiaulių cen
ir statulų bei bareljefų granito
tras palieka kairėje, o dešinėje
plokštėse. Tačiau prastą įspūdį
sužvilga gražus Talšos ežeras.
daro gausybė sutrūnijusių
Viena australietė bendrakelei
kryželių, prikalinėtų ar pri
vė atsisveikina su mumis ir puo
remtų prie meniškųjų, arba
la į jos laukiančių giminaičių
sumestų į krūvas žolėse. O kiek
glėbius.
prikabinėta sunykusių rožinių,
Pasaulinis unikumas
medalikėlių, paveiksliukų,
netoli Meškuičių
per kuriuos dažnai ir paties
Vykstam į Kryžių kalną. Ja kryžiaus nematyti! Apie tai
me man teko būti prieš dveje-' daug buvo kalbėta ir spaudoje
tą metų, tad didelės staigmenos rašyta, tačiau Kryžių kalnas
nesitikėjau, tik rūpėjo pamaty liko nesutvarkytas, net popie
ti pakeitimus, ypač po žiui lankantis. O jis turėtų būti
krikščioniškos
popiežiaus Jono Pauliaus II atsi patraukli
lankymo: gal jis pertvarkytas, Lietuvos paroda. Neatsirado nei
išvalytas, aplinka kitokia? sanitarinių, nei kitokių
Smalsumą kėlė ir mus Šeduvoje patogumų, tačiau visada rasi
lydėjusio pareigūno būgšta gintarėliais ir suvenyrais pre
vimai dėl Kryžių kalno ateities. kiaujančiųjų stalus. Viena nau
Pasak jo, kryžiai dažnai statomi jovė — pakyla su pastoge Šven
ar paliekami ne iš jiems pagar tajam Tėvui.
bos, bet kaip ženklai, kad čia
Žemaičių sostinė
lankytasi, iškylauta, linksmin
tasi. Pavyzdžiui, kilusi mada
Žemės paviršių Šiaulių rajone
jaunavedžiais po jungtuvių būtų galima lyginti su Suvalki
palikti kryželį, gėlių puokštę. jos lygumomis: laukai platūs,
Ta proga dažnai išgeriama, vienkiemių mažiau, miškų
išdykaujama, glamonėjamasi. rečiau, vyrauja pievos, cukrinių
Pasitaiko, kad čia būriuojasi ir runkelių plotai. Šiaulių ir Kur
nevestuvininkai. Jeigu tas po šėnų priemiesčiuose statomi
slinkis plėtosis, Kryžių kalnas moderniški gyvenamieji namai
galįs tapti jaunimo susibūrimų pasižymi įmantriomis architek
bei pramogų vieta. Juk čia nėra tūros detalėmis, čerpių stogais.
nei apsaugos, nei priežiūros!... Už Kuršėnų, pervažiavus Ven
Tos jo mintys atlydėjo iki šios tos upę, pasirodo miškai,

LIETUVIS VALDO
VALSTYBĖS SOSTINĘ
Pasikalbėjimas su Dalia Oželyte — de la Cuesta
— Ponia Dalia, sakykite ar
tiesa, kad Antanas Mockus
buvo išrinktas Kolumbuos
sostinės Bogotos meru?

nelaimėje. P.P.), o motina yra
dailininkė.
— Teko girdėti, kad Moc
kus save vadina ne Antonio,
bet Antanu. Ar tai tiesa?

— Tai yra tikra tiesa. An
tanas Mockus buvo išrinktas
praėjusį sekmadienį (spalio 30
d.). Jis gavo 64% balsų. Jo
pagrindinis varžovas turėjo
pasitenkinti 30% balsų. Sos
tinės gyventojai labai paten
kinti jo išrinkimu.

— Jis visur ir visada save
laiko lietuviu ir vadinasi
Antanu.
— Jis yra neeilinė asme
nybė. Jis juk profesoriavo ir
buvo universiteto rektorius.

— Taip. Jis buvo rektorius. Ir
reikia pasakyti, kad labai gerai
tvarkė universitetą. Kolumbijos
valstybiniame universitete yra
apie 30,000 studentų. Man
rodos, kad rektoriumi išbuvo
šešerius metus. Jis vėliau
atsisakęs rektoriaus pareigų
liko profesoriauti.
Antanas Mockus išleido labai
mažai pinigų rinkiminės kam
panijos metu. Girdėjau, kad jo
išlaidos buvo apie 3 milijonai
pesų. Tai nedidelė pinigų suma,
palyginus su kitų kandidatų
rinkiminėmis išlaidomis.

— Kokia yra Kolumbijos
laikraščių ir kitų informa
cijos šaltinių reakcija?

— Džiaugiamasi, kad šiuo
kartu buvo išrinktas ne poli
tikierius, bet mokslininkas kultūrininkas. Laikraščiuose
rašoma, kad Antanas Mockus
yra aukštos inteligencijos žmo
gus. Tikimasi, kad Mockui pa
vyks atstatyti sostinės kultūrinį
lygi ir pagerinti ekonomiką.
Bogotos miestas, kuriame yra
apie 6 milijonai gyventojų,
pastaraisiais metais turėjo ir te
beturi didelių problemų. Bogo
tos gyventojai mano, kad buvęs
universiteto rektorius su
tvarkys miesto reikalus.

— Gal, ko gero, esate asme
niškai pažįstami su Antanu
Mockum?

Iškyla į Salantus

„Palangos Juzė”, vysk. Motiejaus Valančiaus gražiai aprašytasis siuvėjas,
kviečia lankytojus užsukti į vysk. Valančiaus tėviškę.
Nuotr. V. Šalčiūno

pakelėse puošnūs liaudies
kryžiai bei koplystulpiai —
prasideda gražioji Žemaitija.
Sustojame Rainiuose, vienoje
iš tragiškiausių Lietuvos vietų,
kur 1941 m. besitraukiančių
rusų buvo žiauriai nukankinti
74 politiniai kaliniai — daugelis
gimnazistai. Jų nužudymo vie
toje pastatytas paminklas, o ant
kalvos — Kančios koplyčia
visoms bolševizmo aukoms at
minti. Tai nemažas pastatas,
kurio centre iškilęs koplytstul
pio formos betoninis bokštas
pagal pažįstmą J. Muloko tau
tinių bažnyčių stilių. Koplyčios
skliautų piešiniai vaizduoja
Kristaus, Rainių miškelio ir
kitų kankinių kančias. Rūsyje
yra nedidelis muziejus.
Netoli Telšių aplankėme
žemaičių buities muziejų, ku
riame surinktos kaimiečių tro
bos, klojimai, ūkiniai pastatai,
malūnas. Jame patekome į tarp
tautinio kaimo teatrų festivalio
atidarymo iškilmes. Buvome
pristatyti ir šiltai sutikti. Mums
buvo paliktos garbingos vietos

lietuviškai. Jis prieš keletą
metų lankėsi Lietuvoje.
— Tai galima drąsiai sa
kyti, kad jis domisi lietuviais
ir Lietuva?

— O, taip. Visa Kolumbija
žino, kad Bogotos meru buvo iš
rinktas lietuvis.
— Reikia džiaugtis.

— Reikia pasakyti, kad visi
kolumbiečiai džiaugiasi Antano
Mockaus išrinkimu. Kolumbijo
je svarbiausios pareigos tenka
prezidentui. Iš eilės eina
viceprezidentas, o paskui sos
tinės meras. Ir nereikėtų nu
stebti, kad vieną dieną Antanas
Mockus bus išrinktas valstybės
prezidentu. Apie tai jau viešai
kalbama.
— Ar Jūs, ponia Dalia,
tikėjotės Antano Mockaus
išrinkimo?

— Aš žinojau, kad Mockus
laimės rinkimus. Matote, aš
tvarkau Gallop poli reikalus.
Apklausinėjus gyventojus,
paaiškėjo, kad daugiausia pri
tarimo turi Mockaus kandi
datūra. Atvirai kalbant, mes
nemanėme, kad Mockus laimės
tokia didele balsų persvara.
— Ponia Dalia, perduokite
Antanui Mockui mūsų ge
riausius sveikinimus ir
linkėjimus.

— Ačiū. Aš jam faksu persiu
— Esame pažįstami, tačiau
negalėčiau pasakyti, kad esame siu Jūsų linkėjimus ir sveiki
artimi pažįstami. Ir aš profeso nimus.
— Labai ačiū už pasikalbė
riauju, todėl mudviems teko
susitikti
universitetinėje jimą ir informaciją.
Telefonu kalbėjosi
aplinkoje. Jis, nors ir gimęs Ko
P. Petrutis
lumbijoje, labai gerai kalba

— Duok Dieve, kaip lietu
viai, kad sako.

— Visi žino, kad jis yra lietu
vis. Jo tėvai yra Alfonsas ir
Aurelija Mockai. Tėvas yra
senokai miręs (žuvęs lėktuvo)

r

aikštėje ir suvaidinta Žemaitės
vienaveiksmė komedija „Piršly
bos”. Būtų puiku ir įdomu, tik
kad ta saulė negailestingai
kepino, kad paskutinis lašas iš
kūno išgaravo. Po vaidinimo
mus pakvietė atsigaivinti gira,
alumi. Vaišino sūriu, ant jo
užpildami medaus. Be lėkštučių
ar servetėlių medus veikiai atsi
dūrė delnuose.
Vos spėjome atvykti į vakari
nes, mums skirtas šv. Mišias,
kurias katedroje aukojo Telšių
vysk. Antanas Vaičius su kitais
kunigais. Jis mus, Dainų
šventės dalyvius, pasveikino ir
pristatė gausiai susirinkusiems.
Šiltų žodžių negailėjo ir pa
mokslininkas. Telšių katedra
yra
„dviaukštė”:
virš
pagrindinės aslos įrengtos
plačios galerijos su altoriumi,
vargonais ir suolais keliems

Per Žemaitiją prietemoje
keliaujant ir nuovargiui spau
džiant, įspūdžių neprisirinko.
Keleiviai atgijo tik Klaipėdos
šviesų pažadinti. Prie „Klaipė
dos” viešbučio linksmai mo
juodami pasitiko globėjai ir
nusivežė pas save. Visi jautėme
didelį nuoširdumą, tačiau
patogumai ne visiems vienodi
teko. Viešnagės metu šeimi
ninkai ar jų parūpinti vairuo
tojai mus pristatė, kur tik
reikėjo.
Liepos 16-ją, apie 9 vai., mus
priėmė naujasis Klaipėdos
meras bei miesto tarybos pirmi
ninkas. Jie abu pasidžiaugė
mūsų dalyvavimu Dainų šven
tėje bei šiame susitikime ir
įteikė po puikų spalvotą leidinį
— Klaipėda. Užsimezgė drau
giškas pokalbis apie užsienio
lietuvius ir miesto džiaugsmus
bei rūpesčius. „Aukuro” bendri
jos pirm. muz. R. Varnas
pranešė, kad rytoj mums rengia
vakaronę Smiltynėje. Apžiūrė
jome mero J. Aušros kabinetą
bei įstaigą.
Prieš išvykstant į Salantus, į

autobusą įlipo Lietuvos
dokumentinių filmų studijos
darbuotojai. Ekskursijos vado
vas paaiškino, kad jų užduotis
paruošti Dainų šventės pabai
gos dokumentą, dėl to jie mus
filmuos visur, kol ‘ grįšime į
Vilnių. Važiuojant link Salantų,
jie klausinėjo apie nuotaikas,
prašė dainuoti ir filmavo. Nuo
šiol jų automobilis visur mus
lydėjo. Pravažiuojame pro Kre
tingos pranciškonų vienuolyną
ir Akmenės slėnyje įrengtą di
džiule Liurdo grotą. Užmiestyje
kyla nauji gražūs gyvenamieji
namai, kai kurie — buvusiuose
daržuose. Apie Karteną kalvos
jau didokos, papuoštos miškais.
Pagaliau pasirodo Salantai su
bažnyčia ant kalvos.
Į Salantus dar grįšime, pirma
aplankę netoliese esantį uni
kalų keistenybių muziejų, kurį
savo sodyboje įkūrė tėvas ir
sūnus Orvidai. Sūnus Vilius
buvo dvasingas, vienuoliškas,
bet labai darbštus ir kūry
bingas. Mirė būdamas tik 40
metų amžiaus (palaidotas sody
boje), tačiau suspėjęs iš akmenų,
stuobrių, kelmų ir kt. sukurti
šimtus skulptūrų, biustų,
bareljefų, dvasinių bei religinių
figūrų ir viską prasmingai
sudėstyti šalia takų upelio šlai
tuose. Vieni kūriniai kelia
dvasią, kiti — nuostabą, net
šiurpą. Reikėjo ne tik kūrybinio
genijaus, bet ir sugebėjimo
didžiulius akmenis ar stuobrius
paruošti, įforminti bei tinkamai
sustatyti, sukilnoti, sukrauti.
Nedidelis Salantų miestelis
gūžiasi po medžiais, virš kurių
iškilę smailūs bažnyčios bokš
tai. Ji stambi, plytinė, gotikos
pavyzdys tiek iš lauko, tiek
viduje. Mūro siena aptvertame
šventoriuje nestinga liaudies
meno kūrinių, tarp kurių itin
įdomus iš stambaus kamieno
iškaltas Rūpintojėlis. Prie
šventoriaus laukęs komitetas
mus pasveikino ir pasidžiaugė
proga sutikti iš tolimų šalių at
vykusius tėvynainius. Mus,
karščio iškankintus, vaišino
skania gira ir sūriu su medumi.
Po susipažinimo ir pabendra
vimo pakvietė pasiklausyti

mums' specialiai skirto bažny
tinio koncerto.
Prie altoriaus stovėjo mišrus
choras ir jauna dirigentė. Iš to
buvo galima tikėtis tik vidu
tinio lygio koncerto. Tačiau tuo
jau paaiškėjo choro pajėgumas
ir muzikinis paruošimas. Jis be
akompanimento giedojo negir
dėtas sudėtingas kompozicijas
darniai, harmoningai, subtiliai
niuansuodamas, klusniai sek
damas kiekvieną dirigentės
mostą. Kokia palaima, nors ir
nedideliam chorui, turėti pro
fesionalę vadovę! Po to klebonas
pasidžiaugė, kad pagaliau
esame kartu. Pasak jo, Lietuva
keliasi dvasia ir daug vilčių
deda į jaunimą. Jis mums
i linkėjo išsivežti šio susitikimo ir
koncerto gerus prisiminimus.
Taip, klebone, jie bus su mumis
ilgai ilgai!
Nasrėnų kaime aplankėme
Žemaitijos rašytojo vysk. Mo
tiejaus Valančiaus gimtinę. Prie
i vartų stovi didelė medinė
Palangos Juzės skulptūra ir
laiko lentą su įrašu žemaičių
kalba: „Meldo ožeitė paveizietė”
(prašau užeiti pasižiūrėti). Stovi
klėtis ir gyvenamasis namas,
kuriame įrengtas muziejus.
Valančius, blaivybės apaštalas,
išgelbėjo lietuvių tautą iš gir
tuoklystės liūno. Jis ir šiandien
Lietuvoje labai reikalingas.

(Bus daugiau)
NUTAUTĖJIMO
PROBLEMA

Lietuvių Lenkijoje maždaug
40,000. Tik Punsko srityje jie
gyvena kompaktiškai. Daugelis
neturi galimybės leisti savo
vaikus į lietuvišką mokyklą. O
kur tokios mokyklos yra —
trūksta lietuvių kalbos moky
tojų. Nėra vadovėlių, rašo
„Valstiečių laikraštis”. Seinuo
se dėl lietuvių valdžios neran
gumo nejuda lietuvių kultūros
centro statyba. Veikiant lenkiškai
aplinkai, yra didelis pavojus, jog
daugelis jaunų lietuvių greitai
nutautės, mano buvęs Lietuvos
ambasadorius Dainius Junevi
čius. (V.R.)

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

TEISĖJĄ
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THOMAS E.

\

HOFFMAN
Į APELIACINIO
TEISMO TEISĖJUS
,,Teisėjas HOFFMAN yra pasižymėjęs, kaip
gabus juristas, aukštai vertinamas dėl savo
žinių ir gabumų teisės srityje. Puikus kandi
datas į apeliacinį teismą!”
Chicago Bar Association

Kvalifikacijos:
* 1993 m. Aukščiausio Teismo paskirtas į
apeliacinį teismą.
* Teisėjas nuo 1984 m.
* De Paul un-to Teisės fakulteto profesūros
narys nuo 1986 m.

į apeliacinio teisėjo poziciją siūlomas:
‘
*
*
*

Cook apskrities demokratų partijos
Policininkų sąjunga
Illinois valstijos Darbo Federacijos, AFL/CIO
Nepriklausomų Illinois balsuotojų, IVI-IPO

Balsuokite už THOMAS E. HOFFMAN š.m.
lapkričio 8 d.
Demokratų kandidatas į apeliacinio teismo
teisėjus.

PASPAUSKITE
NR. 152
Paid for and distributed by Citizens to Elect Judge Thomas E. Hoffman. A Copy of our report filed with the State Board of Elections
is or will be available for purchase from the State Board of Elections,
Springfield.

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3°/o virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas
ir yra nuolaidų.
‘ Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus,
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltic Expedltlng
517 Frultland Rd.
Stoney Craak, Ont.
Canada 18E 5A6
Tai. 905-543-3334 / Fax. 905-643-8980

Jūsų SIUNTINIUS GAUS UETUVOJF

PO ĮDĖTŲ PASTANGŲ
ATSIRANDA IR VAISIAI
Pasikalbėjimas su DAFL or
Visi dalyvavusieji atstovai
ganizacijos pirmininku dr. pasveikino ir lįrumpiau ar ilgiau
Leonidu Ragu.
nušvietė to centro reikšmę. Aš
Š.m. rugsėjo 2 d. Kauno Medi
savo apie 15 min. trukusioje
cinos akademijos stomatologijos : kalboje pabrėžiau, kad Lietu
(anksčiau vadinto odontologijos) voje jaučiuosi kaip namuose, lyg
fakultete buvo oficialiai ati ją niekuomet nebūčiau apleidęs
darytas bendradarbiavimo cen ir todėl jaučiu pareigą atvirai
tras tarp šios mokyklos ir Čika pasisakyti mūsų profesijos
gos dantų gydytojų įsteigtos or reikalais. Kaip Lietuvoje dabar
ganizacijos „Dantų sveikatos sakoma: tiesiai, šviesiai.
talka Lietuvai” (Dental As- Raginau pagal World Health
sistance
Foundation
to Organization patarimus su
Lithuania, DAFL).
stiprinti ir daugiau dėmesio
šios organizacijos sumany skirti odontologijos kursams, o
tojas ir iniciatorius yra dr. Leo ne bendrai medicinai.
nidas Ragas, o jam talkina
Pranas Jurkus parodė lentą
būrys dantų sveikatos srityje su mecenatų ir parėmusių šį
dirbančių bei jų tikslams prita projektą organizacijų ir įmonių
riančių asmenų ne tik Čika vardais. Lentą pašventino kun.
goje, bet ir kitur.
W. Slikas. Lentos tikslas, kaip
I atidarymo iškilmes buvo minėjau, yra pagerbti ir
nuvykę dr. Leonidas Ragas su įamžinti stambesnius šio pro
žmona Praurimė, kunigas jekto rėmėjus. Po to, nuėjome
William Slikas, Pranas Jurkus apžiūrėti patraukliai įrengtus ir
ir Judita Martin iš Kansas Ci išdekoruotus du kabinetus,
ty, Kansas. Judita pasiliko kiekvienas, susidedantis iš trijų
Lietuvoje ilgesniam laikui. Ji darbo vietų. Kaspiną perkirpo
akademijoje dėstys pačios rektorius, prof. Vilius Gra
paruoštą dantų higienos kursą bauskas ir DAFL pirm. dr.
ir dirbs su dėstytojais, kurie tęs Leonidas Ragas. Iškilmės buvo
pradėtą darbą jai išvykus į na aprašytos „Kauno dienoje” ir
mus. Dr. Leonidas Ragas po „Lietuvos ryte”.
atidarymo iškilmių irgi liko
Apžiūrėjus kabinetus, svečiai
keletai savaičių Lietuvoje, kur buvo pakviesti į iškilmingus
su KMA rektorium dr. Vilium pietus, jaukiame, erdviame
Grabausku bei stomatologijos kambaryje KMA rūmuose. Bu
fakulteto vadovybe aptarė ir vo keletas trumpų sveikinimo
pasirašė bendradarbiavimo kalbų, o ypač didelį įspūdį
eigos nuostatus.
padarė Seimo nario prof. V.
Norėdami plačiau visuomenę Liutiko atmintinai ir labai
supažindinti su naujai atidaryta sklandžiai atpasakotos trys il
KMA stomatologijos fakultete gesnės ištraukos iš Žemaitės
bendradarbiavimo centru, raštų.
— Šį odontologinio bendra
paprašėme daktarą Leonidą
papasakoti apie atidarymo darbiavimo centrą įsteigti
iškilmes ir numatomą bendra Jūsų vadovaujamai organi
darbiavimą su kolegomis zacijai užtruko ilgesnį laiką.
Nušvieskite plačiau, kaip
Lietuvoje.
— Pradėkime nuo atida
rymo iškilmių: kaip jos pra
ėjo ir kas ten dalyvavo?

— Atidarymas įvyko rugsėjo
2 d., tuo metu, kai dieną prieš
tai visas Kaupo miestas buvo
šventiškai nusiteikęs, nes tai
buvo naujų mokslo metų pirma
diena. Gatvėse, troleibusuose,
bažnyčioje (jėzuitų — gal ir
kitose, kuriose nebuvau) matėsi
uniformuoti, drausmingi, šven
tiškai apsitaisę moksleiviai, visi
su gėlėmis rankose.
KMA stomatologijos fakulteto
ir DAFL bendradarbiavimo cen
tro atidarymo iškilmės prasidėjo
ortopedinės (protezavimo) kli
nikos auditorijoje. Iškilmėse
dalyvavo daug visų klinikų dar
buotojų bei svečių: Seimo narys,
prof. Vytautas Liutikas, KMA
rektorius, prof. dr. Vilius Gra
bauskas, stomatologijos fakulte
to dekanė, docentė Pajauta
Paipalienė, ortopedinės klinikos
vadovas, prof. Jonas Žekonis,
vietoj negaluojančios terapinės
klinikos vadovės doc. Nijolės
Kelbauskienės dalyvavo doc.
Gražina Stropienė, vietinis
mecenatas — banko vadovas
Kęstutis Olšauskas. Iš JAV
buvome nuvykę DAFL nariai
Judita Martin, kun. William
Slikas, juristas Pranas Jurkus
ir aš pats, o kartu buvo ir mano
žmona Praurimė.

gimė idėja steigti DAFL orga
nizaciją ir kaip jos įgyven
dinimo darbai praktiškai
vystėsi.

— Iš čia viešinčių iš Lietuvos
svečių dantų sveikatos stovio ir
iš jų pasisakymų apie dantų
gydymą, matėsi, kad mūsų kole
gos Lietuvoje yra ruošiami skir
tingai negu Vakarų šalyse.
Užsienio lietuviai privačiai per
eilę metų padeda Lietuvos
stomatologams (dantų gydyto
jams), pradedant nuo dantų
šepetukų iki pilnos viso kabine
to įrangos. Tačiau to neužtenka.
Reikia stiprinti mokyklas,
kurios ruošia busimuosius odon
tologijos darbuotojus, kad jos
orientuotųsi daugiau į vaka
rietišką mokymą ir labiau
bendrautų su Vakarų pasauliu.
Svarbu, kad jie ne tik geriau
gydytų, bet, kad pasitobuli
nimui galėtų stažuotis Vakarų
kraštuose. O tam reikia, kad
aukštoji mokykla, kurią jie
lankė, būtų pripažinta universi
tetų Vakaruose.
Ryšiams palaikyti su KMA
stomatologijos fakultetu įsteigėm DAFL organizaciją.
Bendradarbiavom su keletu
Amerikos universitetų bei žino
mais odontologais. Daug kolegų
iš Lietuvos prašė ir ragino mus
supažindinti Lietuvos stoma
tologus su vakarietiškais dantų

tin, BS, RDG, priėmė iš KMA
stomatologijos
fakulteto
kvietimą atvykti ilgesniam
laikui, kad paruoštų būsimus
dėstytojus bei pradinius studen
tus naujai įkurtame burnos hi
gienistų skyriuje. Padėjau Judi
tai surasti šiam tikslui
tinkamiausią kelią, kad jos
klinikinė patirtis ir įgytos
mokslo žinios būtų kuo efekty
viausiai perduotos vietiniam
mokymo personalui bei naują
mokslo šaką pradedantiems stu
dentams.
Priešklinikinei fazei pra
dedant pilnai ir efektyviai
veikti, terapinės klinikos
vadovybė paruoš planą, pagal
kurį minėti stomatologijos dar
buotojai dirba. Akademijos
rektorius paskirs asmenį,
tikriausiai jaunesnį stoma
tologą, kuris administruos šiuos
kabinetus, išlaikys darbo
tęstinumą — prižiūrės, kad sky
rius veiktų nors ir nesant
konsultanto iš užsienio.
Kaunas, 1994 m. rugsėjo 9 d. Iš kairės: p. Irena — ortopedinės klinikos vyr.
sesuo, doc. Simona Milčiuvienė, dr. Nijolė Kelbauskienė — terapinės klinikos
vadovė, doc. Gražina Stropienė, prof. Nijolė Remeikienė, DDS.

taisymo — gydymo būdais bei
apsiėjimu su pacientais. Taip ir
kilo mintis įsteigti toki
kabinetą, kuris būtų bendradar
biavimo simbolis. Tai yra vieta,
per kurią bus palaikomi kole
giški ryšiai ir kur vietiniai
stomatologai turės progą
pasipraktikuoti vakarietiškoje
aplinkoje.
Sugaišom porą metų, kol
toks centras buvo įsteigtas, nes
anuometinis dekanas pageidavo
daugiau teoretinio pobūdžio
bendradarbiavimo: sykį ar du
per metus atsiųsti su paskai
tomis iš Vakarų akademikus,
turinčius ne tik mokslinį laips
nį, bet ir mokslinių straipsnių
iš jų pristatomų dalykų. Pagei
davo ir materialinės paramos.
Su šiais jo pageidavimais mes
nesutikom, nes, kaip Vakarų
ekspertai vėliau patvirtino,
trūkumai ten iškyla ne tiek
teoretinėse žiniose, bet kaip tas
žinias pritaikyti praktiškai
klinikiniuose darbuose. Per tą
laikotarpį mes atkakliai
laikėmės įsitikinimo, kad reikia
pradėti nuo pagrindų, t.y.,
didžiausią dėmesį skirti dantų
higienai, profilaktikai ir
taisymui bei savalaikiam dantų
gydymui, nepavėluotam, kad iš
vengti uždelstų, sudėtingų,
brangių ir nevisuomet sėkmin
gų dantų gydymo atvejų.
— Pagaliau bendro darbo
centras jau yra įsteigtas. Gal
galėtumėte supažindinti mus
su jo įranga ir kokie dantų
sveikatos patarnavimai bus
žmonėms ten teikiami.
— Daug stomatologinės įran
gos buvo gauta iš Lojolos uni
versiteto. Dalį įrangos, kaip
centrinę burnos sausinimo sis
temą, turėjome pirkti. Esame
dėkingi Lietuvoje gyvenančiam
Kęstučiui Olšauskui, kurio
dėka stomatologinė firma „Sundora”, (Čikagoje jos atstovas yra

Vytenis Rasutis), prijungė visą
aparatūrą, patikrino naudotas
dalis ir, ką reikėjo, atnaujino.
KMA stomatologijos fakultetas
gražiai išremontavo kabinetą,
įdėjo naujas grindis. Svarbiau
sia, kad veiks vandeniu šaldomi
turbiniai antgaliai, siurblys,
sterilizavimo aparatai, — visa
tai — pagal šių dienų standar
tus. Kalbant apie dantų sveika
tos patarnavimus, noriu pabrėž
ti, kad to centro tikslas nėra at
likti sudėtingas operacijas. Tiks
las yra suteikti stomatologams
progą padirbėti ir priprasti prie
vakarietiškos dantų taisymo —
gydymo sistemos. Būtent: 1.
nustatyti diagnozę ir gydymo
planą, nevengiant rentgeno per
švietimo; 2. pašalinti dantų
akmenis (kokrementus); 3.
pašalinti infekcijos šaltinius; 4.
taisyti ir gydyti dantis laiku,
nepažeidus juos biologiškai; 5.
skiepyti žmonėse dantų hi
gienos reikšmę, nuo jauniausių
iki seniausių; 6. konsultuotis su
kolegomis privačios praktikos
klausimais; 7. šis kabinetas
būtų vieta, kurioje svečiai odontologai pravestų klinikinius
seminarus.

— Gerinant dantų sveikatos
stovį Lietuvoje, reikia pradėti
nuo mokyklos, kuri ruoštų
darbuotojus,
sugebančius
profilaktiškai mažinti dantų
sveikatos problemas. Mes
turime „gerą prekę” ir ją visais
prieinamais būdais kolegiškai
peršame jiems. Visai nesutinku,
kad „Jie mūsų nenori...” Dau
gumas mūsų labai nori, nes
mato ir supranta, kad dirbame
nesavanaudiškai, bet jų pačių
naudai. Nors ir prie geriausių
norų, staiga pakeisti nusi
stovėjusią mokslo sistemą yra
labai sunku: nėra lėšų, dabarti
nėmis sąlygomis vargu ar iš viso
— Kaip minėjote, tai bus ne įmanoma.
Man atrodo, kad reikia ieško
tik bendro darbo, bet ir
ti
ir rasti būdų, kaip tuos
mokymo centras. Kas ten
asmenis
pritraukti, kurie ne iš
dirbs ir kas mokysis?
blogos
valios
mūsų nenori, o gal
—• Tai bus daugiau mokymui
tik
nesugeba
bendrauti. Su jais
skirta vieta. Ten dirbs: 1. pagal
ir
toliau
reikia
geranoriškai
DAFL susitarimą iš užsienio
bendrauti,
siekiant
bendro
atvykę dantistai; 2. stomatolo
tikslo.
O
tam
reikia
atlaidumo,
gijos fakulteto studentai; 3.
fakulteto klinikų docentai ir kantrybės, ištvermės, savimi
dėstytojai; 4. kvalifikaciją pasitikėjimo, meilės artimui —
keliantys dėstytojai, praktikuo- krikščioniškos laikysenos.
— Kokių dar patyrimų tu
sis dantų gydytojai iš visos
rėjote
šios kelionės metu, ku
Lietuvos; 5. rezidentai; 6. iš
riais
norėtumėte
su skaityto
įvairių užsienio šalių atvykę
jais
pasidalinti.
specialistai, kurie svečiuosis
— Žinojau, kad Latvijoje, Ry
fakultete ir norės supažindinti
gos Medicinos akademijos
juos su savo darbo metodais.
DAFL valdybos narė, burnos stomatologijos fakultetas jau
ertmės higieniste, Judita Mar- dirba pagal World Health or-

ALGIRDO IR IRENOS BUDRIŲ
KONCERTAS BOSTONE
Kai Bostono muzikos meno ir
žodžio puoselėtojai vienas po
kito pasitraukė iš šio pasaulio,
retai besulaukiame prošvaiščių,
kurios praskaidrintų mūsų nuo
bodoką kasdienybę. Ieškant at
vangos, mažesni ar didesni su
ėjimai, restoranų lankymas pa
siplepėjimo valandėlėms pra
leisti, nejučiomis darosi popu
liarūs. Bet kai pasirodo ryškes
nis meno įvykis, Bostone savo
imlumu pasižymėjusi publika
šiltai sutinka atvykusius meni
ninkus. Čia neatmetama ir
įmantresnio kūrybinio žanro
muzika: tai jau yra kaip ir
paveldėta Bostono lietuvių tra
dicija. Šviesią muzikos meno
dieną, visu savo kūrybiniu at
likimo ir techniniu pajėgumu,
atnešė tėvas ir duktė Budriai.

. 9 d Kauno Dantų gydytojų mokyklos klinikoje (iš kairės): doc. Algis Koncerte puikiai Irenos BudrieŠiuma doc Nijolė Kelbauskienė-terapinės klinikos vadovė, Leonidas Ragas, nės atlikta Kutavičiaus „Ad
DDsTdARL prezidentas.
Patres” sonata išskyrus keletą

— Steigiant DAFL organi
zaciją ir bandant užmegzti
bendradarbiavimo ryšius su
kolegomis Lietuvoje, tikriau
siai turėjote daug rūpesčių,
kaip konkrečiai padėti žmo
nėms, kad pagerinus dantų
sveikatos būklę Lietuvoje.
Yra nemažai manančių, kad
bendradarbiavimas
su
dabartinėmis Lietuvos įstai
gomis bei joms vadovau
jančiais asmenimis yra neį
manomas, nes dažnai,, sako
ma: „Jie mūsų nenori, jiems
reikalingi tik mūsų doleriai”.
Ką Jūs apie tai galėtumėte
pasakyti?

kritiškesnių pasisakymų, nieko
„nepapiktino”.
Algirdas Budrys valdo klarne
tą visoje šio instrumento gali
mybių skalėje, nepertraukiama
grandim jungdamas įvairių in
tervalų perėjimus. Jo atliekami
kūriniai atsiveria visu savo charakteringumu ir struktūriniu
ryškumu. Tonas, žemose gaido
se sodrus, aukštose grynas, be
pašalinių atgarsių; pagal atlikė
jo norą dramatiškas arba lyriš
kas — ligi subtilaus pianissimo.
Su savo dukterim Irena sudarė
darnų ir vieningą ansamblį.
Didesnę dalį programos atliko
Irena Budrienė, paruošusi var
gonų solo kūrinių. Ji parodė
savo gilų įsijautimą į kūrinių
stilių, įvairovę ir jų struktūras.
J. Budrienė tobulai valdo vargo
nus. Reikia stebėtis, kaip ji per
trumpą laiką sugebėjo esamo in
strumento mechaninę struktūrą

apvaldyti, nes tik dieną prieš
koncertą buvo pašalintas vargo
nų gedimas. Buvo malonu klau
syti, kaip kiekviena sudėtinė
muzikos dalis, ligi smulkiausių
techniškų figūrų, buvo jos pui
kiai artikuliuojama ir kontras
tuojančiu balsų parinkimu iš
ryškinta. Įdomu buvo sekti lyg
iš gilumos besiveržiančią garsų
faktūrą, B. Kutavičiaus Sonato
je „Ad Patres”. Tai kūrinys,
paremtas monomotyvistine
struktūra, kuri dabar yra gana
populiari avangardo kompozito
rių kūryboje. Jei ligi šiol muzika
slinko pirmyn horizontalia pro
gresija, tai naujoji — lyg koks
oro verpetas, stovėdama vieto
je, veržiasi vertikaliai.
J. Budrienė šį kūrinį atliko su
itin veržlia dinamika, sumaniai
„dėliodama” balsus. Buvo sti
priai jausmus veikiančių mo
mentų, kuriuos reikia priskirti
ir Broniaus Kutavičiaus išskir
tinam talentui.
Jeronimas Kačinskas

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m.
LIETUVOS MIŠKAI
ŠAUKIASI UŽTARIMO

Ar galime įsivaizduoti
Šveicariją be kalnų, o Lietuvą
be miškų? Juk nuo amžių
Lietuva buvo žinoma kaip
tankių miškų kraštas. Net ir
dainos žodžiais: „Ten kur lygūs
laukai, snaudžia tamsūs miškai,
lietuviai barzdočiai dūmoja”,
liudija apie tai. Miškai Lietuvą
saugojo nuo priešų, maitino,
puošė, orą ir vandenį valė ir norI mavo, o priešus baugino. Kry
žiuočiai kaip vagys slinkdavo
paupiais bijodami miškų, kur
juos lietuviai lengvai sunaikin
davo.
Miškai — Lietuvos didžiau
sias, vienintelis augantis gam
tinis turtas, kurio produktas-mediena, kurios rinkos vertė

ganizacijos nustatytą mokslo
planą. Nuvažiavau susipažinti.
Grįžęs į Kauną, daug kalbėjau
apie tai. Pasirodo, Rygos stoma
tologijos fakultete jau porą metų
profesoriauja dr. Peteris Apse iš
Toronto. Kai jis pradėjo dirbti
Latvijoje, tik 20 proc. buvo
mokoma odontologijos ir 80
proc. bendros medicinos bei pri
dėtinių mokslų. Dabar, po
dvejų metų, po didelių pa
stangų ir sunkumų, Latvijos
stomatologijos studentai yra
mokomi 60 proc. odontologijos
mokslų ir tik 40 proc. bendros
medicinos bei kitų disciplinų.
Tokia proporcija jau daugiau
prilygsta
vakarietiškom
odontologinėift mokyklom. Dr.
Apse mielai padės, pasidalins
savo patirtimi su KMA stomatologjos fakultetu, kad išvengti
klaidų ir pasieki brandesnių
rezultatų.
Šia proga kviečiu ir prašau
lietuviškai kalbančius ir Vaka
ruose gyvenančius dantistus ar
dantų mokyklose dirbančius, o
ypač pensininkus, kad jie bent
mėnesiui sutiktų nuvykti ir
pasidalintų savo patirtimi nau
jai įkurtame bendradarbiavimo
su Vakarais centre, KMA
stomatologijos fakultete.
Ačiū, daktare, už šį išsamų
veiklos apibūdinimą, veiklos,
dėl kurios Jūs rūpinatės jau
daug metų ir nenuilstamai dar
buojatės, kad pagerint dantų
sveikatos stovį Lietuvoje.
Linkime Jums ir Jūsų talki
ninkams energijos, ištvermės,
nepailstant ir toliau statyti
geranoriško bendradarbiavimo
tiltus abipus Atlanto.
Kalbėjosi Juozas Končius

lapkričio

mėn. 5 d.

kyla greičiau, negu alyvos, nes
jos pritaikymas yra begalinis, ir
paklausa vis didėja.
Vokiečių okupantai naikino
mūsų geriausius miškus, išsiveždami medieną arba įrengda
mi savo maskuotas karines sto
vyklas ir raketines bazes, ir po
žemines slėptuves, ir degalų
sandėlius. To pasėkoje šimtme
čiams sunaikino ir užteršė
tūkstančius hektarų dirvože
mio. Dabar Lietuvoje liko vos
27.9 proc. naudingos miško
žemės, kai mūsų kaimynų lat
vių miškingumas — 41 proc., Esti-jos — 39 proc., Baltarusijos — 34
proc., Vokietijos — 29 proc., o
Švedijos — 54 proc. Mes turime
mažiausiai, bet mūsų „grobuo-'
nys” pramonininkai, mafiozai
legaliai ir nelegaliai parduoda
švedams ir vokiečiams geriau
sią medieną pusvelčiui (kaip jau
pardavė varį ir kitus brangius
metalus) tik tam kad, greit tapę
milionieriais, pasislėptų užsie
nyje.
Lietuvoje dabar miškus nori
išsidalinti buvę ir nebuvę
savininkai, kooperatyvai, kolek
tyviniai ūkiai, medžiotojai,
gamtos apsaugos ir žemės ūkio
ministerijos ir net atskiros
miškų urėdijos, norinčios verstis
savarankiška miško pramone.
Taip išdalinti miškai būtų greit
išnaikinti, nes visi norės greit
„derlių” nuimti ir nenorės
laukti, kol po 50-80 mėtų
užaugs sekantis. Liks ne miš
kai, o tik brūzgynai kaip dažnai
matome čia, Amerikoje.
Lietuviai miškininkai užsieny
je, lankydamiesi dabar Lietuvo- ‘ t
je ir gerai susipažinę su padė
timi, labai susirūpino, nes
aiškiai išgirdo miškų ir Lietu
vos šauksmą juos gelbėti. Neliks
miškų — neliks ir Lietuvos. Tą
patį jaučia ir pergyvena sąži
ningi Lietuvos miškininkai.
Rašėme motyvuotus laiškus^.
Lietuvos miškininkų visuoti
niam suvažiavimui š.m. kovo
mėn.; miškininkų valdybos ir
ministrų pasitarimui rugpjūčio
mėn.; rašėme tuo reikalu „Lie
tuvos ryte” (94.09.05), o ne
seniai pasiuntėm plačiau moty
vuotus laiškus Lietuvos Respub
likos prezidentui Algirdui Bra
zauskui ir ministrui pirminin
kui Adolfui Šleževičiui.
Tikimės, kad miškininkų ir
miškų šauksmas bus išgirstas ir
tuo džiaugsis visa Lietuva,
Krašto iždas, kurį tarpukario
metais miškai dosniai papildė,
praturtės.
Jonas Žebrauskas

First In Travel To Lithuania

American Travel Service
Dabartinės Kainos Skrydžiams
Iš Sekančių JAV Miestų (Vilnių.

Atlanta
Boston
Chicago
Cleveland
Dalias
Detroit
Houston
Los Angeles
Miami
New York
San Francisco,
Seattle
Tampa
VVashington

$ 668.00
$621.00
$ 590.00
$714.00
$ 733.00
$668.00
$ 733.00
$826.00
$ 686.00
$ 540.00
$ 826.00
$ 826.00
•$ 686.00
$ 649.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.*Bilietai turi būti
išpirkti iki gruodžio. 15 d„ 1994 m. Dėl smulkesnės informaciĮos ir skrydžių iš kitų miestų prašome kreiptis Į. mūsų raštines.
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į (vairius JAV ir KANADOS mies
tus. Informaciją dėl bilietų kainų bei kitų kelionių ir turistinių
patarnavimų maloniai suteiks mūsų raštinių tarnautojai.
American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Park, IL 60642
Ph. 708 422-3000
Ph. 800 422-3190
FAX 708 422-3163

5

American Travel Servlce/Dajana
Gedimino prospektas 46-1
<
2001 Vilnius
Ph. 22-39-39
FAX 22-27-64
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. lapkričio mėn. 5 d.

tinklą”į — rašo V.Bubnys.
bius taip pat reikėtų žiūrėti
Kuo baigiasi pinigų vežioji kaip į kreditorius, su kuriais
mas maišeliuose, rodo naujau pridera atsiskaityti pirmiausia.
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba t sias faktas — spalio 20 d. vienas „Respublika” rašo, kad ir bank
Informacijos Skyrius
Lietuvos gyventojas automobi rutuojančios įmonės darbuoto
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
liu „Žiguli” išvažiavo į Rygą. jams neskuba teikti jokių pri
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210
Išvažiavus iš Jelgavos, dieną jo vilegijų, nors Darbo sutarties
automobilį pasivijo nepažįsta įstatymas ir neleidžia paprastai
mas automobiliu BMW, kuris atsikratyti darbuotojų.
Šiuo metu Lietuvoje Bankroto
užtvėrė kelią ir privertė
„Žigulį” vairuotoją sustoti įstatymas taikomas trims de
šalikelėje. Užpuolikas, grasin šimtims įmonių, bet darbininko
damas pistoletu, privertė ati šiuo atveju Darbo sutarties įsta
duoti lagaminą, kuriame buvo tymas negina. „Padėtis tikrai
valstybių
pavyzdžiu
bus
pakeis

105,000 dolerių.
kvailėja, nes tie mažieji kredito
„SNAIGĖ” NESPĖJA
tos jų funkcijos.
riai, praradę kantrybę, vieną
GAMINTI ŠALDYTUVŲ
Paklaustas, ar pirminis priva
BANKROTAI,
dieną tikrai gali tūkstantinėmis
KREDITORIAI IR
virtinėmis išsirikiuoti prie
Prie akcinės bendrovės tizavimas davė realią naudą
GARANTIJŲ MIRAŽAS
teismų. Mat kiekvienas kredito
„Snaigė” stoviniuoja didžiuliai šalies ūkiui, K. Baranauskas
rius privalo kreiptis su ieškiniu
sunkvežimiai iš įvairių Vakarų atsakė, kad ,jei būtų atvirkš
Apie juos „Respublikoje” rašo individualiai. Du šimtai Kauno
tinis
jau
parduotų
ir
valstybinių
Europos valstybių. Pasak bend
Valė Čeplevičiūtė. Autorės tei „Bangos” įmonės darbuotojų
rovės prezidento A. Andrulio- įmonių santykis — būtų labai
gimu,
kur tik bepasisuksi, ten jau išmėgino šį kelią, bet teis
nio, „nespėjame gaminti šal blogai”. Pareigūno tvirtinimu,
tūno
įtūžęs,
apgautas kredito mas sėkmingai jų atsikratė. Ta
dytuvų”. Stabiliausiai Alytuje geriausiai privatizavimo rezul
rius,
jau
nekalbant
apie dvi de čiau tai nereiškia, kad uždelsto
dirbančios įmonės vadovai sako, tatai matyti parodose. Kokias
šimtis
bankų,
taip
pat
„įmerku veikimo mina jau „nukenks
kad palyginti su praėjusių me ekspozicijas rengia lengvosios,
sių uodegas” į beviltiškų skolų minta”. Įmonės atidėtų skolų ir
tų 9 mėnesiais, šaldytuvų gamy baldų pramonės įmonės, staty
liūną. Greitai tapsime kredito delspinigių terminai vis tiek
ba padidėjo 2.6 procento. Gamy bininkai — šios ūkio sritys dide
rių
tauta, tačiau jokiu būdu ne kada nors pasibaigs. Nieko
ba didėja toliau. Apyvarta, paly le dalimi privatizuotos. Yra tik
bendraminčių.
Mat kreditorių neišgelbės ir vienas milijonas
ginti su praėjusiais metais, pa viena kita lengvosios pramonės
interesai
dažnai
skaudžiai susi litų įmonių sanavimo fonde ir
didėjo 3 milijonais litų. A. And įmonė, neatsiskaitanti su biu
kerta
ir,
kaip
visada, laimi teks vieniems su kitais atsiskai
riulionis „Lietuvos rytui” sakė, džetu arba socialinio draudimo
stipresnis.
Kažkam
amžinai tyti. Jau dabar aišku, kad įsta
kad tai nėra dėl infliacijos gau valdyba — SODRA.
lemta likti nuskriaustam. Šian tymai bus negailestingai tampo
tas pelnas, nes bendrovė, nepri
dien juo yra žmogus, kurį iš mi į priešingas puses”, — rašo
„VIBRITA
”
RUOŠIASI
klausomai nuo jos lygio, gami
įpročio vadiname darbininku, „Respublika”.
nių kainos nekeičia jau antri GAMINTI GELEŽINKELIO
nors jis per prievartą verčiamas
PABĖGIUS
metai. Laipsniškai didėja gami
būti tinginiu ir išlaikytiniu,
namų šaldytuvų eksportas į Va
Dar spalio mėn. į Lietuvą turi kuriuo atsikratyti darbdaviui VIENAM GYVENTOJUI karų valstybes ir atitinkamai
TIK 0.8 KAMBARIO
mirtinai norėtųsi. Bet — per
mažėja į Rytus. Didžiausias Aly atvykti JAV kompanijos „Al
brangu:
vien
išeitinių
pašalpų
tuje gaminamų šaldytuvų priva pha Empirion Building” ats
Valstybinio būsto fondo koor
lumas, kurį pripažįsta užsie tovai ir su Marijampolės firmos kiek prireiktų sumokėti, nekal dinatorius J. Lopeta „Lietuvos
bant
apie
susikaupusią
darbo
niečiai — labai gera kokybė „Vibrita” vadovais pasirašyti
aidui” sakė, kad Lietuvoje nėra
palyginti su kaina. Neseniai bendros įmonės steigimo doku užmokesčio skolą. Tuo tarpu
sukurtas
mechanizmas, kuris
pusalkanis darbininkas — toks
„Snaigėje” dirbo grupė eksper mentus. Bendroje įmonėje bus
padėtų
žmogui
gauti paskolą, už
tų iš Europos rekonstrukcijos ir gaminami geležinkelio pabė pat kreditorius, nes rinkos sąly
kurią galėtų įsigyti butą ir per
plėtros banko. Jie analizavo giai. „Vibritos” generalinis gomis darbas irgi prekė, už ku kelerius metus tą paskolą grą
rią
anksčiau
ar
vėliau
privalu
įmonės veiklą ir po pirmojo ana direktorius Steponas Žebraus
žinti. Tai yra viena iš didžiausių
lizės etapo teigiamai įvertino kas sako, kad jie paskaičiavo, sumokėti. Pvz., Marijampolės
problemų, kadangi daugelis Lie
cukraus
gamintojai
dar
iki
šiol
jog po trejų ketverių metų ga
„Snaigę”.
tuvos
žmonių šiuo metu būtų
neatsiskaitę
už
pernykščius
Galima konstatuoti, kad įmo minti pabėgius jau bus pelnin
nepajėgūs
grąžinti paskolas. Pa
cukrinius
runkelius.
Į
žemdir

nė baigia pereiti į rinkos eko ga. Ketinama per metus ga
nomiką. Daugeliu aspektų fir minti vidutiniškai 150,000
ma visiškai atitinka vakarie surenkamų gelžbetoninių pabė
KAIRYS BALTIC EXPEDITING
tiškus veiklos kriterijus. Esama gių, prie kurių bėgius bus ga
ŠVENTINIS SIUNTINYS NR. 3
dar problemų dėl buhalterinės lima tvirtinti tiek pagal Vakarų
apskaitos. Tačiau kitais metais Europos, tiek pagal sovietinius
Rūkytas kumpis
2 kg.
ją ketinama irgi pakeisti euro standartus.
Rūkyta dešra
2 kg.
pietiškąją. Pasak A. AndrulioOlandiškas sūris
1 kg.
nio, net ir visais atžvilgiais PINIGAI - MAIŠELIUOSE
Miltai
4 kg.
tapus europietiška įmone, bus
Cukrus
4 kg.
Civilizuoto pasauli, žmonės
tobulinama bei peržiūrima
Ryžiai
1 kg.
Šokoladiniai saldainiai
1 kg.
bendrovės valdymo sistema, pripratę pinigus už darbą gauti,
Apelsinai
2 kg.
daug dėmesio teks skirti tech už prekes bei paslaugas atsis
Aliejus
3 lt.
ninei reorganizacijai. Ant kaityti per sąskaitą banke —
Vištienos
sultinys
1
indas
rajame 1995 m. ketvirtyje niekas nelaksto gatvėmis su
Šviestas
.500 gr.
„Snaigė” planuoja gaminti tik tūkstančiais banknotų maiše
Kakava
.400 gr.
befreoninius, ekologiškai ne liuose. Mūsų įpročiai kitokie:
Arbata
.200 gr.
kenksmingus šaldytuvus. Ta mums smagiau su maišeliais,
Pupelių kava
.500 gr.
čiau problemų neišvengia ir nors ir pavojinga.
Tirpstanti kava
.200 gr.
Apie grynųjų ir negrynųjų pi
Šokoladas
.300 gr.
„Snaigė” „Šiandien jau aišku,
Šviežia citrina
.500 gr.
kad energetikos kainos atsilieps nigų naudojimą Lietuvoje „Res
Medus
.500 gr.
mūsų gaminių savikainai, fir publikoje” svarsto Taupomojo
Marinuota silkė
.360 gr.
banko
valdybos
pirmininkas
mos pelnui, — sakė A. AndruPrieskoniai
.200 gr.
lionis. Jeigu iki šiol gaminio Vygintas Bubnys. Pasak banki
Sūdyti riešutai skardinėje
.200 gr.
kainą stengėmės išlaikyti tokią, ninko, kredito kortelės Lietuvo
$98.00 U.S.D.
kad jį nupirktų, tą kainą teks je daugiau yra turtingų žmonių,
PRIEDAS „MM”: šprotai 5 dėž., mėsos kons. .500 gr.;
keisti. Praėjusiais metais pri važinėjančių po užsienio šalis,
marinuotos silkės 360 gr.; vištienos sultinys 1 ind. — $10.00
ėmėme beveik 300 darbininkų. patogumas. Bet kuo toliau, tuo
U.S.D.
Šiemet — jau ne. Tačiau kitais aktualesnė ši problema bus ir
metais vyksiantys technologi šalies viduje. Dėl didelio nusi
PRIEDAS „NN”: aspirinas — ASA 325 mg. 200 tab. import.
niai pertvarkymai privers ma kalstamumo, laikyti pinigus
iš Kanados arba JAV — $4.00 U.S.D.
žinti darbuotojų skaičių. Visi „kojinėje” labai pavojinga. InRašykite arba skambinkite, pristatysime pilną siuntinių ir
2,900 darbininkų tikrai bendro kasacija — taip pat pavojinga.
priedų sąrašą; 517 Frultland Rd., Stoney Creek, Ont.,
„Lietuvos valstybinė mokes
vėje nedirbs”. Dabar kartais
Canada
18E 5A6, tel. 905-643-3334/fax 905-643-8980.
čių
inspekcija
turi
daug
proble

„Snaigė” dirba ir šeštadieniais.
mų: slepiami, nesumokami mo
kesčiai, įmonės nerodo kokios jų
BAIGIAMAS
tikrosios pajamos ir išlaidos, nes
VALSTYBINIO TURTO
moka darbuotojams grynais pi NAUJOS PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS
PRIVATIZAVIMAS
nigais. Problema ir prekybi
• Perfinansavimas su „cash out"
Privatizavimo programa už ninkams: jie nenorės parduoti
sa
• 3% pradinis {mokėjimas 1-4 butų
ia NANCIAL
namui
investinius čekius turi būti klientams prekių išsimokėtinai,
baigta iki Naujųjų metų. Po to kol neturės informacijos apie jų
•
Be
pajamų patikrinimo
PATARNAVIMAI VELTUI
prasidės antrojo privatizavimo pajamas. Išduodančiam kreditą I
• Be„points"
PROFESIONALUS
etapo reforma, kuri reiškia, kad bankui yra labai svarbu žinoti,
PATARNAVIMAS
LINAS KLIARSKIS
iš esmės pasikeis šalies ūkio val kokios žmogaus įplaukos per
4427 VV. HARRISON ST.
Office: 708-449-1245
dymas. Kaip „Lietuvos rytui” metus. Kreditų palūkanos ar
HILLSIDE,
IL
60162
tėja
prie
„normalių
”
,
ne
vienas
Pager: 312-289-4806
sakė Centrinės privatizavimo
žmogus
galėtų
pasiimti
kreditą
komisijos pirmininkas K. Bara
Illinois Residential Mortgage License oi Illinois Savings & Residential Loan Commissioner Funds
Are Provided by Another Entity VVhich May Afect The Avallability oi Funds.
nauskas, parengtas įstatymo butui ar automobiliui pirkti.
Bet
bankas
nesiryš
jų
duoti,
ne

projektas numato, kad turi būti
įkurtas valstybinio turto fondas, turėdamas informacijos apie
kuris perimtų valdyti likusį pri- realias kliento pajamas, ar jis
BALTIC AMBER
vatizuotiną turtą. Valstybinių galės kreditą sugrąžinti. Tai
Largest selection ever of
— specialios paskirties įmonių visų bendras interesas: atsiskai
Baltic Amber in the U.S.
sąrašą tvirtins Seimas. Mano tant per sąskaitas banke, infor
•Necklaces »Braceletes •Earrings
ma, kad tai bus kai kurios macijos pakaktų, gyventi būtų
energetikos, ryšių įmonės. Fon saugiau.
Our Specialty:
Valstybėje dar turi susifor
das turėtų tapti didele įmone,
Amber with Silver / Marcasite
nes jo žinion pereitų daug muoti požiūris, kad banko pa
objektų. Anot K. Baranausko, slaugos reikalingos gyvento
Today’s Special: 24” Beautifull
Baltic Amber
Necklace - Dark Honey Color 701 n. Fairfax Avė., L. A.,
90046
tai nereiškia, kad bus panai jams, ir bankai turi būti
Belovv VVholesale - Just $29.00
can Mark - (213) 852-0144
kintos ministerijos. Matyt, kitų skatinami plėsti savo paslaugų

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS

ca

skolų teikimu nesuinteresuoti ir
patys bankai. Valstybinio būsto
fondo duomenimis, 1975 m. Lie
tuvoje per metus buvo pastato
ma 3 kartus daugiau butų nei
dabar. Valstybės paramos apsi
rūpinti butais laukia apie
100,000 šeimų, o 1993 m. tokią
paramą gavo 917 šeimų. Beje,
Lietuvoje 3 milijonuose kamba
rių gyvena 3,7 mil. žmonių. Vo
kietijoje, Švedijoje, JAV vienam
žmogui tenka vidutiniškai po 2
kambarius, o Lietuvoje tik po
0.8 kambario.
Rima Jakutytė

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

*Tįw.<»Aį'
* * TTL
Jt-ŠL
■
■

BftMH

GREIT

(

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, lu 60629

312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

RE7MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

BUDRAIČIUI

Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971

GE/RCA ATSTOVYBĖ

RIMAS L. STANKUS

2346 W 69th Street
Tel.: 312-776-1486
tOntug^
ACCENT REALTY, INC.

MASTER PLUMBING
COMPANY

5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

Licensed, Bonded, Insured

Bus. 708-636-9400
Ręs. 768-423-0443

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos
plytelės. Karšto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS

PARDUODA

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybii į Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame nar.ius
• Apartmentus ir žemą

• Pensininkams nuolaidi
-are-

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemiesčiuose.
„
‘

708-636-2960

^21.'

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER
284-1900

DĖMESIO!
Čikagos ir apyl. namų savininkai)
Atlieku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat ,,wall papering”, dažymą ir kt. Įvairius mažus ir
didelius darbus.

^21.
Ford & Lyons

Vytas: 312-523-7289

VIDAS POSKUS
Greit ir sąžiningai patarnauju
perkant ir parduodant nekilnojamą
turtą. Nuosavybių įkainojimas,
parduodamų namų sąrašai—veltui.

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, bei atliekami namų
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

708-233-3446 arba 312-737-6901

MISCELLANEOUS

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering

10%—2O°/o—-30% pigiau mokė- .
šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Va VVest 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

Privačiai parduodamas 15 me
tų 3 mieg. namas su rūsiu ir 1
auto. garažu, Lockport, IL, netoli
P. Liet. centro. Kaina $135,000.
Skambinti 708-301-7177.
LEMONT, IL
Parduodamas didžiulis, virš 4,000 kv.
pėdų, „ranch” namas. Puikus pirkinys

tiems, kurie įvertina pastato charakterį ir
kokyb. Namas erdvus; „related living”,
atskira virtuvė; balto ąžuolo apdaila atriumas, skliautų lubos, 7 langai lubose;2 ži
diniai nuo grindų iki lubų ir dar daug įvairių
priedų. Žavingas namas. Kaina 8399,500.
Daugiau informacijos suteiks;
DIANA RICCO, tai. 708-762-1227
RE/MAX ONE, tai. 708-425-6600

Kalbėti angliškai.

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Norėčiau susipažinti su vienišu
vyresniu (iki 80 +) geraširdžiu vy
riškiu, kuriam reikia globos ir nuo
širdžios, atsidavusios bičiulės. Esu
subrendusio amžiaus, kultūringa ir
tikinti. Prašau rašyti iš bet kurio
kampelio — bus visiems maloniai
atsakyta: Monika, 202 Chalmers
Avė., Detroit, MI 48215.

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

Jeigu tave vargina per didelis
svoris, cholesterolis, virškinimo
sutrikimai, ir kiti nemalonumai
— nenusimink! Tau gali pagel
bėti tarptautinės kompanijos
produktai, gaminąmi iš gamtinių
augalų.
ši kompanija siūlo ir darbą,
jeigu esi pakankamai nuovo
kus, paskambink:
tel. 305-923-0751.

Parduoda • Taiso • Priedaį
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRJTERS • COPIERS
FAX • CALOULATORS

5610 S. Pulaekl Rd,
Pliene (312) 581-4111

WEALTH I & I
VIDMANTAS
GARLAUSKAS

Orkestras „NEMUNAS”
groja vestuvėms, banketams,
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams.
Muzika
—
Jaunimui Ir vyresniems.

312-778-1305
• Finansinis Planavimas
• Įvairūs investavimo produktai
• Gyvybės ir sveikatos draudimas
• Finansinė informacija
Investments provided by RegisteredRepresentatives
of Capital Securities Investment Corporation,
Member NASD/SIPC.

Kreipkitės:
Robertas Raudys
tel. 708-301-5141

FOR RENT
FOR RENT
Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg.
butas, antras aukštas, Archer ir
Sacramento apyl. Kreiptis; tel.
312-847-3993.
linuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
„security dep. ’' Kreiptis J Almą nuo 8 v.r.

Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR SALE
Parduodami importuoti ir amer.
gamybos AUTOMOBILIAI
prieinama kaina. Kreiptis į
Raimundą tel. 708-960-2100,
Continental Acura,
2110 Ogden Avė, Lisle, IL

MAROUETTE
VALOME
KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

PHOTO SUPPLY

J. BUBNYS
737-5168

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

J.M.Z. Constructlon Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi
tions; kitehen, bathrm., basement
& deck construction; dry-wall hanging & taping; aluminum siding, sof
fit, facia & seamless gutters;
replacement glass block vvindovvs;
shingle hot tar & modified rubber
and roll roofs. Expert at tearoffs;
complete tuckpointing; all colors;
chimneys
rebuilt.
Tel.

708-620-8942.

,

ST. PETERSBURG, FL.
Amerikos lietuvių klubas

IR MĖGĖJAMS

7 DIENOS LAIVU
KARIBŲ JŪROJE

Daug sutaupysite, pykdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai
užbaigti) foto. nuotraukų* aptarna
vimas Atidaryta pumad.enj ir
ketvirtadieni vakarais iki 8 valandrs Antracf .ir trečiad. susikalbėsit

Iš Tampa, FL gruodžio 3 d.

lietuviškai.

Į

Keliaukite su mūsų
45 asmenų grupe!

3314 VVest 63rd Street
Tel. -- PRospect 6-8998

Kabinos nuo $749 asmeniui
(Reguliari kaina $1,700 asm.!)

Uosto mokestis $115

Kreipkitės

TRAVEL & TRADE
Aras Mieželis • Bette Gaskey

813-360-5200
arba

Mr. M. Šilkaitis, 813-399-0265

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

312/476-2655 « Fax 312-436-6909

„DĖDĖ SAMAS” NORI JUMS
PADĖTI NUSIPIRKTI NAMUS
Ne visi žmonės yra turtingi,
ne visi — laimingi. Yra įvairių
atvejų žmogaus gyvenime, kad
jis viską praranda ir turi
pradėti, kaip lietuviai sako,
gyvenimą iš naujo.
Amerikoje daug įvairių pro
gramų, kurios padeda žmonėms.
Viena tokių mažai žinomos val
džios, kurios gali padėti jums
nupirkti ar atnaujinti namus.
Jei bankas, iš kurio prašėte
paskolos, nenori jums padėti, tai
„Dėdė Šamas” gali ateiti į
pagalbą. Pabandykite pasinau
doti mažai žinomomis valdžios
programomis.
1. Galimybė pirkti namą
kaime

Jeigu jūsų pajamos yra labai
mažos, galite gauti pagalbos, jei
keltumėtės gyventi į kaimą.
„Section 502” programa yra
sudaryta, kad padėtų mažo už
darbio šeimoms nusipirkti
naują, ar jau senesnį namą
kaime. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie tą galimybę,
paskambinkite vietinei „Farmers Home Administration” įs
taigai, arba „Farmers Home
Administration, U. S. Depart
ment of Agriculture”, Washington D. C. 20250, telef. 202720-1474.
2. Galimybė gauti lėšų namo
remontui

reikia remontuoti, galite gauti
tokio namo pirkimui piniginę
paramą bei lėšas, reikalingas
remontui, ir nuolatinę paskolą,
kai darbas yra baigtas, kad
galėtumėte užsimokėti laikinas
paskolas.
„Section 203” (K) „Mortgage
Insurance Program”, per „US
Department of Housing and Ur
ban Development” leidžia pirkė
jui paimti vieną paskolą, kuri
finansuotų viską. HUD duoda
garantiją tai įstaigai, kuri tą
paskolą jums suteikia.
Jei norite gauti daugiau infor
macijų, susisiekite su vietine
HUD įstaiga. Jei norite gauti
brošiūrą su paskolų teikėjų
adresais jūsų apylinkėje, nu
siųskite sau adresuotą voką
su pašto ženklu: HUD 203 (K),
451 Seventh ST., S.W. Room
9270, Washington, D.C.
4.Galimybė gauti pinigų
jūsų pirmo namo pirkimui

Valdžios remiamos, nepelno
siekiančios organizacijos gali
šeimai paskolinti iki 15,000 dol.,
kad ji galėtų įsigyti tų organi
zacijų statytą ar jų atnaujintą
namą.
„The Nehemiah Housing Oppurtunity Grant Program” duo
da beprocentines antro „morgičio” paskolas namui ir šeimai jų
nereikia mokėti tol, kol ji tame
name gyvena.
Jei norite sužinoti, kurios
organizacijos gauna valdžios
paramą tokiems namams, sių
skite sau adresuotą voką su
pašto ženklu: Single Family
Housing Development Division,
HUD, Nehemiah Program,
Room 9276, 451 Seventh st., S.
W. Washington, D.C. 20410.

taip pat galite prašyti $(į500 — išnaudoja su kaupu.
„grant” (dovanos), savo namo
Naudotasi medžiaga iš „Chi
pertvarkymui jūsų negalės rei cago Tribūne” (Your Money
kalavimui. Jei norite gauti 9/19/94 „Uncle Sam wants to
daugiau informacįjos susisiekite make you feel at home” by Matsu „US Department of Veterans thew Lesko).
Affairs”, 810 Vermont Avė., N.
W. Loan Guaranty Service,
ELEKTRINĖS
Washington, DC 20420; telef.
MODERNIOS
800-827-1000.

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. lapkričio mėn. 5 d.

A.A. TADĄ JURCĮ
PRISIMENANT

PRIEMONĖS
6. Namai, kurie yra žemiau
rinkos vertės

„The Hope 3” programa skiria
federalinius „grants” vietinėms
organizacijoms, kurios savo ke
liu padeda mažų pajamų šei
moms nusipirkti vienos šeimos
namus prieinama kaina.
Jūs galite gauti finansinę pa
galbą tokiems namams, kurių
vertė yra žemiau rinkos vertės.
Galite gauti ir finansinių
patarimų. Tokių namų pirkėjai
turi mokėti mėnesinius paskolų
mokėjimus, kurie yra ne mažes
ni kaip 20% ir ne didesni kaip
30% šeimos (adjusted) pajamų.
Kad sužinotumėte, kurios
įstaigos jūsų apylinkėje duoda
šią galimybę, susisiekite su:
American Communities, P.O.
Box 7189, Gaithersburg, MD;
20898-7189; telef. 800-998-9999.

7. Galimybė pirkti likviduo
jamas (foreclosed) valdžios
nuosavybes

„The US Dept. of Housing and
Urban Development” turi bro
šiūrą, kuri pėaiškina namo pir
kimo procedūrą ir pasako, kaip
pirkti žemai įkainuotą, HD nuo
savybėje esantį, namą. Jei
norite gauti tokią nemokamą
brošiūrą, skambinkite HUD
Homes Hotline 800-767-4483.
8. Jūsų valstijos įstaigos gali

Šiais laikais visi turime
daugybę elektrinių priemonių,
kurios lengvina mūsų gyveni
mą. Lyginam drabužius, ver
dam kavą, kepam blynus, džiovinam ir sukam plaukus,
rašom, žiūrim, klausom, plau
nant, džiovinant, šviečiant ir t.t.,
ir tam viskam naudojame elekt
rą. Kai kurie žmonės, panaudoję
šias priemones, jas išjungia, kad
sutaupytų elektros srovę.
Tačiau, išjungdami po vartojimo
mažąsias elektrines priemones,
nesutaupote per daug pinigų.
Bet ne taupumui yra svarba.
„Commonwealth Edison” pata
ria išjungti iš sienos visas mažas
elektrines priemones, jei jų
nenaudojame. Jei tos mažos
priemonės palieka įjungtos, jų
viduje lieka elektros voltažas,
nors jų jungtukai ir būtų iš
jungti. Taigi yra būtina
mažąsias elektros priemones po
naudojimo
išjungti.
Tai
darydami, negalvokite apie
taupymą elektros ir pinigų, bet
truputį daugiau — nes palikta
įjungta maža elektros priemonė
gali uždegti jūsų namą.
Bet didieji elektriniai įren
gimai, pvz., skalbimo ir džio
vinimo mašinos ar šaldytuvai,
turėtų būti palikti įjungti dėl
to, kad: 1. dažnas jų įjungimas
ir išjungimas gali sugadinti
laidus ir jungiklius sienoje, kas
gali sudaryti pavojų ar sužei
dimą; 2. daugelis šiandieninių
elektrinių priemonių turi
„Computer chips”. Įjungimas ir
išjungimas gali tas jautrias
elektronines dalelytes suga
dinti. 3. Vidutinė televizija
sunaudbja 40 kilovatinių valan
dų per metus, nors ir išjungta.
Tai reiškia, mažiau negu 4
dolerius per metus. Kitos
elektrinės įrangos sunaudoja žy
miai mažiau kilovatinių
valandų. Pvz., paprastas
elektrinis laikrodis sunaudoja
13 kilovatinių valandų per
metus.
Jei norite sutaupyti elektrą,
naudokite elektrines priemones,
kurios yra taip pagamintos, kad
taupytų elektrą. Daug šaldy
tuvų, skalbimo ir džiovinimo
mašinų dabar yra gaminamos
su specialiais, elektrą tau
pančiais, įtaisais. Taigi mažus
elektros aparatėlius, kurie yra
padedami ant stalo ar spintelės
— dėl atsargumo — išjunkite,
tačiau didelius elektrinius įren
gimus palikite įjungtus.
,,Commonwealth Edison” ra
gina išjungti elektrines
priemones, jei kyla audra su
perkūnija ir žaibais, nes tai gali
elektrines priemones sugadinti.
„Commonwealth Edison” in
formacija.
Aldona Šmulkštienė ir

Tadas Jurcys.

Per dažnai skamba varpai,
nešdami liūdnas žinias. Lietu
viškoji išeivija pergyvena skaus
mingą laikotarpį, nes žmonės,
kaip rudens medžių lapai, iške
liauja amžinybėn, palikdami ne
baigtus užmojus ir liūdinčius
artimuosius.
Š.m. spalio 16 d. vakare at
skriejo liūdna žinia, kad iš
gyvųjų tarpo išėjo taurus lietu
vis, nepriklausomos Lietuvos
karininkas Tadas Jurcys. A.a.
Tadas Jurcys gimė 1914 m.
liepos 22 d. Kupsčių km. Perna
ravos valsč., Kėdainių apskr.,
gausioje ūkininkų šeimoje. Tė
vai buvo išvykę į Ameriką, bet
Kupsčiuose gaisrui sunaikinus
senelio trobesius, Tado tėvai
Juozas ir Marija Jurciai, grįžo
į gimtinę ir atstatė ūkį. Tado
tėvas Juozas Jurcys kurį laiką
buvo Pernaravos valsčiaus vir
šaičiu.
Tadui baigiant gimnaziją,
1932 m. mirė tėvas, palikęs
stambų ūkį motinos globai.
Tėvo netektis nepakeitė Tado
planų, ir tais pačiais metais jis
įstojo į Vytauto Didžiojo
universiteto Teisės fakultetą ir
pradėjo studijas. Universitete iš
buvo tik vienerius metus ir
1935 m. įstojo į Pirmojo Lietu
vos prezidento karo mokyklą,
kurią 1938 m. baigė jaun. leite
nanto laipsniu ir buvo paskirtas
į husarų pulką Kaune.
Bebaigiant karo mokyklą,
Lietuvą užpuolė nelaimės: 1938
m. kovo 17 d. Lenkija įteikė
ultimatumą, o po metų ir Vokie
tija atplėšė Klaipėdos kraštą. To
dar buvo per mažai — Sovietų
sąjunga 1939 m. spalio 10 d. įve
dė savo įgulas, nors aprami
nimui grąžino Vilnių su siauru

Jei gyvenate mažame mieste
finansuoti namo pirkimą
lyje ir neturite daug pinigų,
„The HOME Program” skiria
galite prašyti „grant” (dovanos)
pinigų miestams, apskritims ir
namo sutvarkymui iš „Rural
valstijoms, kad padėtų įsigyti
Housing Preservation Grants”.
nebrangius namus mažai uždir
Gaunamos sumos vidurkis yra
bantiems žmonėms. Informaciją
$7,500. Tie pinigai valdžios yra
apie tokias įstaigas jūsų apylin
teikiami mažoms vietinėms gru
kėje galite gauti, rašydami
pėms, kurios perduoda juos
American Communities, P.O.
namų savininkams. Jei norite
daugiau apie tokią galimybę
Box 7189, Gaithersburg, MD
5.Veteranai invalidai gali
20898-7189; arba skambinkite
sužinoti, susisiekite su „Farmers
gauti lėšų namo remontui
800-998-9999.
Home Administration” įstaiga,
ar rašykite „Multiple Family
Jei esate veteranas invalidas,
Housing Loan Division”, Far jūs galite gauti iš valdžios lėšų,
9. Veteranai gali gauti
mers Home Administration, US kad jūsų namas galėtų būti ge
paskolas namo pirkimui
Department of Agriculture, riau pritaikytas jūsų negaliai.
Veteranai namų pirkimui gali
Washington, D.C. 20250, telef.
„Veterans Affairs” skiria ne
gauti
paskolą iš „Veterans Ad
202-720-1606.
daugiau kaip 50% visų išlaidų,
ministration
”. Brošiūros, pvz.:
statant, perkant, ar pertvarkant
„Pointers
for
the Veterans Ho3. Galimybė gauti pagalbos jau pastatytą namą, ir gali jums
meovvners
”
,
„To
the Home-Buyiš HUD
duoti $38,000 mokėjimui skolų,
ing
Veteran” ir „VA — Guaran• 1814 m. rugpjūčio 24 d.
Jei norite pirkti namą, kurį padarytų įsigyjant namą. Jūs
teed Home Loans for Veterans”,
britų kariuomenė užėmė Va
kuriam pirmininkauja Elena supažindina ne tik su paskola,
šingtoną ir sudegino Baltuosius
Gervickienė, o valdybą sudaro bet ir suteikia kitą svarbią in
LAŠAS PO LAŠO
rūmus.
JAV Shriners ligoninėse gydy formaciją. Kad gautumėte šią
• Pirmasis sėkmingas aly
nemokamai,
„Lietuvos Vaikų viltis” (LVV) tų vaikų tėvai, praneša, kad informaciją
vos
šulinys Amerikoje buvo
šioje Atlanto pusėje susilaukia LVV darbus yra parėmę šie rašykite Veterans Assistance
išgręžtas
Titusville, PA., 1859
Office, US Dept. of Veterans Af
aukų ir įvairiopos medžiaginės aukotojai:
m.
rugpjūčio
27 d.
„Valstiečių laikraštis” (vyr. fairs, 810 Vermont Avė., N.W.
paramos iš daugelio pavienių
asmenų, įvairių Amerikos red. J. Švaba) — 2,000 litų; Washington, D.C. 20420; arba
• Pirmą kartą be sustojimo
gamyklų, fondų. Šios aukos, ši Panevėžio duonos kombinatas skambinkite 800-827-1000.
Ramųjį vandenyną perskrido
Kaip matote, yra daug gali
parama sudaro LVV komitetui — 2,000 litų; Rolandas
Clyde Pangborn ir Hugh Hernsąlygas gydyti Lietuvos vaikus Norkūnas — 100 dol.; Algirdas mybių, mažai uždirbant, bet
don, 1931 m. spalio 5 d. nusi
tvarkingai
gyvenant,
turėti
Vapšys
—
100
dol.;
Rimantas
su sudėtingomis ortopedinėmis
leidę Washington valstijoje. Iš
savo
kad
ir
nebrangų
namą.
Dambrauskas
—
50
dol.;
Svečių
negaliomis JAV Shriners ligo
Japonijos
į Ameriką atskristi
aptarnavimo
firma
„Draugys

Kitos
tautybės,
kitos
vadinamo

ninėse ir plėsti, tobulinti LVV
jiems
truko
41 valandą.
Birutė
Jasaitienė
sios
mažumos,
šias
galimybes
Ortopedinės operacinės Vilniu tė” (dir. K. Butrimienė) —
nakvynės
LVV
JAV
medicini

je galimybes.
Užsienio lietuvių labdaros or niam kadrui — apie 8,000 litų;
ganizacijų rėmėjų sąrašuose, Lietuvos Kurčiųjų draugijos
dažnai minimuose šios dien Vilniaus įmonė (dir. A. Jakovleraščio puslapiuose, dar neteko nas) — plytelės Vilniaus
skaityti, kad Lietuvos žmonės, universitetinės vaikų ligoninės
gamyklos, bendrovės ar fondai (kurioje veikia LVV Ortopedinė
tiesiogiai patys prisidėtų savom operacinė) ortopedinio skyriaus
aukom, remtų labdaros orga tualetų, vonių ir virtuvės
nizacijas, suteikiančias įvai remontui; JAV gydytų vaikų tė
riopą pagalbą Lietuvos žmogui. vai — vaikų ligoninės remonto
LVV komiteto nariai, tiek darbas — neįkainojama.
Ir visa tai vyksta be prievar
asmeniškuose, tiek viešuose
tos,
be pamokslaujančių kalbų,
savo veiklos apžvalgos prista
bet
pavyzdžiu,
kantria ir nuošir
tymuose teigia, kad atvežtųjų į
džia
šypsena,
tyru
noru padėti
JAV gydytis vaikų ir jų globėjų
pasaulėžiūra kinta, akiratis išlaikyti atgimstančios tautos
plinta, kad ne tik prisidedame brangiausią turtą — Lietuvos
prie Lietuvos vaikų sveikatos vaiko sveikatingumą. Tai yra
atstatymo, tobulinimo, bet ir grynai bendro darbo rezultatai,
prie „homo sovieticus” asme kuriais gali džiaugtis ir didžiuo
tis ne tik LVV, bet, ir ypač,
nybės bruožų naikinimo.
Šis teigjnys yra pagrįstas užsienio lietuvių visuomenė.
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 45 metų sukakties šventėje mokiniai atlieka
Lašas po lašo...
konkrečiais duomenimis.
istorinę mokyklos gyvenimo pynę.
Jūratė
Budrienė
LVV Lietuvos skyrius,

lietuviškų žemių ruožu, o po
pusmečio, 1940 m. birželio 15 d.
okupavo visą Lietuvą. Lietuvos
kariuomenė buvo likviduota ir
įjungta į Sovietų sąjungos struk
tūras. Jaunas karininkas Tadas
Jurcys skaudžiai pergyveno
visas Lietuvos nelaimes ir pats
vos išsigelbėjo. Tado motina
mirė 1941 m., o broliai ir viena
sesuo buvo ištremti į Sibirą.
Atslenkant raudonajam siau
bui, Tadas pasitraukė į Vokie
tiją ir su nuotykiais pasiekė Memingeno pabėgėlių stovyklą, iš
kur 1944 m. emigravo į Ame
riką ir apsigyveno Čikagoje. Čia
baigė braižybos kursus ir įsigijo
naują braižytojo profesiją. Dir
bo įvairiose bendrovėse braižy
toju iki išėjo į pensiją.
Čikagoje a.a. Tado likimas
neglostė, jis skaudžiai per
gyveno sūnaus Lino ankstyvą
mirtį bei kitas nesėkmes. Tai at
siliepė jo sveikatai bei nuo
taikoms. Jis buvo draugiškas
savo bičiuliams, ramaus būdo,
kuklus ir jautrus artimiesiems.
Velionis Tadas į Korp! Neo-
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Lithuania įstojo pirmaisiais
studijų metais ir liko aktyvus
jos veikloje. Su žmona farma
cininke Dagmara Puodžiūnaite
išgyveno 40 metų.
Velionis Tadas Jurcys buvo
pašarvotas Petkaus Lemonto
laidojimo namuose, kur įvyko
atsisveikinimas, kurį vedė
Korp! Neo-Lithuania vyr.
valdybos arbitras Vaclovas
Mažeika. Kalbėjo Čikagos
padalinio pirm. Algis Modestas,
Lietuvių taut. namų pirm.
Jonas Jurkūnas ir kaimynų bei
artimųjų draugų vardu —
Adolfas Ruibys. Visi kalbėtojai
išreiškė užuojautą velionio Tado
žmonai Marai, vaikaitei Lidijai
ir kitiems giminėms.
Velionio Tado Jurcio palaikai
1994 m. spalio 21 d. buvo per
vežti į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio bažnyčią, o po
pamaldų palydėti į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Liūdėti liko žmona Mara,
vaikaitė Lidija, sesuo Sofija,
Lietuvoje sesuo Aleksandra ir
Korp! Neo-Lithuania kolegos.
Tu, mielas kolega Tadai, ilsė
kis ramybėje šios šalies drau
giškoje žemėje.
A. Juodvalkis

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ALGIRDAS AGLINSKAS
Minint mūsų mylimo Tėvo, kurio netekome 1991 m.
lapkričio mėn. 5 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus
aukojamos š.m. lapkričio mėn. 5 d., šeštadienį, 10 vai. ryto
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti velionį Algirdą savo maldoje.

Nuliūdę: sūnus Petras ir duktė Eglė Viktorija Burke.

A.tA.
Dr. MARIJAI GRINEVIČIŪTEI
KARKIENEI
Toronte mirus, jos sūnų RIMĄ, su šeima ir brolį dr.
GEDIMINĄ GRINĮ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Gy/ią,
Streit ir
Švabų šeimos

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET

CICERO 5940 W. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCAT1ON OPENING J ANŲ AR Y 1994

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

g

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. lapkričio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre —

Jaunimo centro valdyba

„Seklyčioje”, lapkričio 9 d.,
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus
sveikatingumo paskaita. Kalbės
dr. Vidas Nemickas — kardiolo
gas. Po paskaitos — bendri
pietūs. Visi kviečiami ir
laukiami. Atvykite!

visus kviečia į neeilinį koncertą,
atliekamą jaunimo choro iš
Lietuvos. Koncertas vyks
lapkričio 20 d. Bilietus bus
galima įsigyti „Seklyčioje” pas
B. Podienę.

Sigita ir Stasys Balzekai

susilaukė
sūnelio,
kurį
pavadino Stasiu IV ir Vasariu.
Naujagimiu džiaugiasi sesutė
Irena Gintarė, močiutė Elena
Bersėnienė Kanadoje ir tėvukas
Stasys Balzekas Jr. Čikagoje.

Retas prabėga mėnuo ne

SVEIKINIMAS „DRAUGUI”
Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinė sveikina „Draugo" dienraš
tį, švenčiantį 85 gyvavimo sukaktį ir linki nepavargti, daug dar
ateityje sulaukti garbingų sukakčių, skelbiant mums ir laisvos
nepriklausomos Lietuvos tautiečiams svarbias, teisingas žinias,
negarbinant svetimų dievų.
„Naujajam dienovidžiui”,

leidžiama Vilniuje (vyriausia
redaktorė Aldona Žemaitytė), už
ypatingą pasitarnavimą, ug
dant krikščionybės idealus
Lietuvoje, paskirta 1,400 dol.
premija. Ją į Lietuvą nuvežė
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Ši
premija skiriama kasmet ir jau
buvo suteikta „Draugui”,
„Tėviškės žiburiams”, „Laiškai
lietuviams”, „Aidams”, „Atei
čiai”. Premijos mecenatas yra
prel. Juozas Prunskis.
Muz. Alvydas Vasaitis, Lie
tuvių Operos dirigentas,
lapkričio 19 d. vakare
diri
guos mūsų Operos chorui, kuris
kartu su solistais atliks meninę
programos dalį Operos pokylio
metu Jaunimo centre.

sulaukus „Lietuvos Vaikų
Vilties” (LVV) raštinėje tele
foninio skambučio iš Broniaus
Toliušio, pranešančio, kad at
veža Lietuvos vaikams su or
topedine negale ,,wheelchairs”.
Šios B. Toliušio surastos,
suremontuojamos kėdės yra
LVV per Lithuanian Mercy Lift
persiunčiamos LVV Ortopedinei
operacinei Vilniuje. Dalis nau
jai paaukotų kėdžių bus per
siunčiama ir Vilniuje veikian
čiai „Versmės” mokyklai, ku
rioje kartu mokosi sveiki vaikai
XI Teatro festivalio proga
ir įvairias negales turintys rengiama lietuvių teatrinės
vaikai.
veiklos foto paroda Čiurlionio
Čikagoje daug dešimt galerijoje, Jaunimo centre. Ati
darymas — lapkričio 24 d., 5 vai.
mečių veikusios skerdyklos jau
popiet.
seniai uždarytos, bet 260 akrų

Kaip įprasta, šio krašto
parapijose kas savaitę lei
džiamas biuletenis, informuo
jantis parapijiečius apie įvykius,
renginius ir apskritai parapijos
gyvenimą. Tokius biuletenius
leidžia ir lietuviškosios parapi
jos Čikagoje: Švč. M. Marijos
Gimimo — Marąuette Parke,
Šv. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo — Brighton Parke. Malo
nu pastebėti, kad Nekalto Prasi
dėjimo parapijos biuletenyje la
bai pasitaisė lietuvių kalba žemės plotas prie 39-tosios ir
Jolantai Kernagytei (15 m.)
spausdinami puslapiai — dabar Racine g., o taip pat šalia jo Kavarsko ūkininkų dukrai,
esantis 228 akrų žemės sklypas spalio 13 d. buvo padaryta ypač
juos malonu skaityti.
domina pramonės įmones. Čika sudėtinga stuburo operacija
gos miesto meras Richard M. Čikagos Shriners ligoninėje.
Daley ir miesto taryba deda Jolanta pradeda po operacijos
daug pastangų, kad tie tuštieji atsigauti. Deja, Jolantos stu
žemės plotai būtų netrukus buras buvo tiek sukrypęs, kad
užpildyti naujų fabrikų, dirb visiškai jį ištiesinti neįmanoma.
tuvių — tai duotų miestui
Shriners ligoninės vyr. chirurgo
papildomų pajamų iš mokamų dr. Lubicky tegalėjo stuburą tik
mokesčių, o gyventojams atsi pritvirtinti, kad jis daugiau
rastų darbų. Neseniai miesto
nebekryptų. Be šio pritvir
taryba nubalsavo skirti 33 mil.
tinimo mergaitei grėsė paraly
dol., kad būtų pagreitintas
žius. Jolantą su mama Felicija
senųjų pastatų nugriovimas,
Kernagiene globoja „Lietuvos
nauju kelių išvedimas ir kitokie Vaikų viltis”.
pagerinimai.i Šiuo metu jau
Vytauto Didžiojo Šaulių
kelios įmonės persikėlė į buvusį
skerdyklų rajoną; įskaitant Lus- rinktinė per Kl. Stravinską at
ter Products, Culinary Foods, siuntė mūsų dienraščiui
Būsimoji posėdžių ir suvažiavimų Gordon Brothers Iron and Metai sveikinimą 85 sukakties proga
. protokolų sekretorė Lina Jodvalytė. Corp., Safety Kleen, SRS ir pridėjo 100 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.
Recycling ir kt.
x Lietuvių Moterų Federa
cijos Čikagos klubo narių
SVARBUS PRANEŠIMAS
metinis susirinkimas įvyks
„Draugo” fondo iždininkas praneša, kad Vladas Velža sutinka
lapkričio 6 d. 12 vai. Balzeko
Kultūros muziejaus patalpose, Draugo fondui paaukoti 30,000 dolerių, jei mes — visi „Draugo”
6500 So. Pulaski Avė. Narės ir skaitytojai — suaukosime trisdešimt tūkstančių dolerių iki š.m.
viešnios maloniai kviečiamos lapkričio 30 dienos.
dalyvauti.
Čekius rašyti „Draugas Foundation” vardu ir siųsti adresu:
(sk) 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Visos aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių.
x Greit parduodu vienos ir
Už aukas būsime labai dėkingi.
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
x Optical Studio, 2620 W.
x Dėmesio! Kalėdiniai siun
RE/MAX REALTORS, Rimas
71st
St.,
Chicago,
IL
60629,
tiniai
pasieks Lietuvą prieš
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
Kalėdas,
jei bus pristatyti į
tel.
312-778-6766.
Kreiptis
į
Al

ba (708) 425-7161.
doną
Kaminskienę.
Darbo
vai.:
Transpak
įstaigą iki lapkričio
(ski
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., 26 d. Talpintuvai siunčiami kas
X Į LB LEMONTO apylin ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 savaitę. Pinigai pervedami dole
kės RUDENS POKYLĮ, kuris v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. riais papigintomis kainomis.
bus lapkričio 12 d., šeštadienį, uždaryta.
Įvairūs maisto siuntiniai nuo
PLC Lemonte, užsisakyti bilie
(ak) $29 iki $98. Transpak, 2638 W.
tus,
stalus,
skambinti:
69 St., Chicago, B 60629, tel.
708-423-1681 (Džiugas). Bus
x Ligos draudimas atvyku 312-436-7772.
skani vakarienė, gros S. Gylio siems iš Lietuvos ir kitų kraš
(sk)
„ŽIBURYS”, bus traukiami lai tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A.
mingieji bilietai. Visi maloniai & L Insurance Agency, 4651 S
x Baltic Monuments, Ine.,
kviečiami dalyvauti.
Ashland Avė., Chicago, U 2621 W. 71 Street, Chicago, II
(sk) 60609. Tel. 1-312-523-9191.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
(sk) paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
x Juozas Bacevičius pa
(sk)
Advokatas
tarnaus Income Tax, namų ir
GINTARAS P. ČEPĖNAS apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
x Paskutinė proga įsigyti:
dzie Avė., Chicago, (312) 1. Encyclopedia Lituanica, kom
2649 VV 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312). 77b-5162
778-2233 — Casa Blanca.
plektas 6 tomai; 2. Vinco Krė
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
(ak) vės raštai, 6 tomai; 3. LE pavie
Tel. (708) 301-4866
niai tomai ir kt. LE leidyklos
Valandos pagal susitarimu
x DĖMESIO VIDEO APA leidiniai (gaunami ir „Drauge”).
RATŲ SAVININKAI! Norėda Kreiptis; J. Kapočius, P.O.
mi tikrai kokybiškai išversti Box 752, Cotuit, MA 02635,
Advokatas Gibaitis
video įrašus iš Lietuvoje naudo tel. 508-428-6991.
6247 S. Kedzie Avė.
jamos PAL sistemos į amerikie
. .
(sk)
Chicago, IL 60629
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
Tel. 1-312-776-8700
x SAGIL’S restoranas yra
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
Kriminalinė Teisė
moderniausia „digital” apara lietuviška valgykla su daugybe
tūra, už prieinamą kainą mes skaniausių lietuviškų patieka
ADVOKATAS
perrašome viso pasaulio video ir lų. Neatsilankę nežinosite, kaip
Vytenis Lietuvninkas
filmo formatus. Mūsų adresas: gausiai, gardžiai ir nebrangiai
4536 W. 63th Street
INTERVIDEO, 3533 S. AR galite pas mus papietauti. Sav.
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel.: 312-284-0100
Valandos pagal susitarimą

CHER AVĖ., CHICAGO, IL
60609. Tel. 312-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.

(sk)

RUDENS VAJUS
DRAUGO FONDE
Per „Draugo” pastato didelį
langą stebint gausiai bekrintančius rudens lapus, ateina
pasakiška mintis: o kad tuos
lapus „gerasis burtininkas”, pa
verstų laiškais su čekiais Drau
go fondui! Tas milijonas jau
būtų ižde, o investavimų komi
sijos sukaupti dividendai jau
greit suktų naujas, labai reikal
ingas „Draugo” spaustuvės
mašinas.
Iš pasakiškų minčių sugrįžus
į realybę, lieka visus „Draugo”
skaitytojus pakviesti į „gerojo
burtininko” vietą, kad kiek
vieno „rudens lapas”, pavirtęs
čekiu, atskristų į Draugo fondą.
Tiems, kurių čekiai jau gau
ti, Draugo fondas reiškia didelę
padėką.

Lietuvių fondo pokylyje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: Laima Garbonkienė, Bronė
Nainienė, Linas Gylys ir Dana Gylienė.

SĖKMINGAS LIETUVIŲ FONDO
POKYLIS

Svečių į Lietuvių fondo metinį
pokylį, šeštadienį, spalio 29 d.
Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, prisirinko tiek, kad di
džioji pokylių salė daugiau būtų
jau nepajėgi nei sutalpinti. At
vykstančius svečius nuteikė
Rudens vajaus dalyviai
kruopščiai ir skoningai „Halloween
” šventei pritaikytas sta
Su 400 dolerių:
lų
ir
salės
papuošimas.
Justinas Baltrušaitis, Sun Ci
Salės
puošimui
laiko nei ener
ty, CA.
gijos
nepagailėdami
pasidarSu 200 dolerių;
Vytautas Gailiūnas, Wethersfield, CT.
Marytė Nemickienė, RiverAnelė Lukoševičiūtė, Grand
side,
IL, kuri daug dirba „Lithu
Rapids, MI.
anian
Mercy Lift” veikloje,
Kun. Vladas Aleksonis,
siunčiant
pagalbą Lietuvai,
Fargo, ND.
„Draugo
”
dienraščiui
paaukojo
Algis Kazlauskas, Orland
100
dol.
Nuoširdžiai
dėkojame
Park,IL.
B. G. Gajauskas, Hamilton, už auką savo lietuvišką spaudą
išlaikyti!
Canada.
Edvardas Lapas, a.a. Vilhelx Felicija Vaitiekutė Rus
minos Lapienės atminimui,
kienė ieško savo brolio Dona
Melrose Park, IL.
to Vaitiekaus, Jono sūnus,
Vitas Katinas, Ričhmond Hill, gimęs 1920 m. Telšių rajone,
N.Y.
Luokės valsčiuje, Maudziarų
John Žebrauskas, Chicago, IL.
km. Taip pat ieško pusseserės
Ona Mažionytė, Chicago, IL. Kazimieros Galkevičiūtės
Cicero Liet. Medžiotojų Kalinauskienės ir jos trijų
klubas, Cicero, IL.
vaikų: Adelės, Zofijos ir Ramū
Marija Remienė, Westchester, no. Paskutinis žinomas pus
IL.
seserės adresas: 7155 So. Mozart
Su 100 dolerių:

Avė., Chicago, IL Atsiliepkite,
Violeta J. Aviža, Lake Forest, rašykite: Felicija Vaitiekutė
IL.
Ruskienė, Margirio 8 - 19,
Regina Raubertaitė, Atco,
Panevėžys, Lithuania.
N.J.
(sk)
Romanas Stropus, Palos Hills,
x Mūsų Opera prašo jus
IL.
dalyvauti
tradiciniame Operos
Algirdas Reivytis, Lombard,
baliuje
lapkričio
19 d. vakarą
IL.
Jaunimo
centre
ir
savo daly
Aleksas Aleksandravičius,
vavimu
prisidėti
prie
mūsų
Hot Springs N.P., AR.
kultūrinės
veiklos.
Meninę
Jonas Kontautas, Centerville,
Draugo fondas
programą atliks mūsų Operos
MA.
choras kartu su solistais, o
Su 50 dolerių:
šokiams
gros muz. Ričardo
Bladas Daukantas, St. Peters
Šoko
orkestras.
Stalus ar ir
burg Beach, FL.
paskiras
vietas
prie stalų
Fondo iždininkas
galima užsisakyti paskambinus
Jurgio Vidžiūno telefonu, kur
Balys Gajauskas, Lietu bus suteiktos ir visos informa
vos Polit. Kalinių ir Tremtinių cijos. Mašinas saugos policija.
sąjungos prezidentas, lapkričio Tą vakarą bus išskirti 5 laim
3 d. apsilankė Chicagos bur ingieji, todėl jau dabar prašome
mistro Richard Daley įstaigoje, grąžinti tų bilietų šakneles
lydimas BALF’o pirm. Marijos Operos valdybai, kad galėtumė
Rudienės ir tada išvyko į Cle te dalyvauti šiame laimėjime.
veland, OH, kur sekmadienį, Visas pelnas skiriamas „Perlų
lapkričio 6 d., vietinis BAL’Fo žvejų” operos pastatymo išlai
skyrius rengia jo susitikimą su doms sumažinti.
lietuvių visuomene D. M.
(sk)
Nuolat. Pagalbos parapijos
salėje.
X NAMAMS PIRKTI PA
x Dr. Aldona Valienė iš St.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

bavo Ramonos Steponavičiūtės
sukviestų jaunų puošėjų būrys:
Vytenis Kirvelaitis, Lina Žliobienė, Daiva Parakininkaitė,
Vita Reinytė, dr. Aras Žlioba,
Violeta Dirvonytė, Paulius Mic
kus, Nida Bichnevičiūtė, Algir
das Saulius ir Ritas Pavilionis.
Savo po vakarienės tartame
padėkos žodyje, LF valdybos
pirmininkas Stasys Baras
jauniesiems talkininkams
nuoširdžiai padėkojo, o salės
puošimui vadovavusi Ramona
savo talkininkams įteikė sim
bolines dovanėles.
Atvykstančius svečius pasi
tiko LF tarybos pirm. Marija
Remienė, valdybos pirmininkas
Stasys Baras, LF garbės pirm.
dr. Antanas Razma ir kiti Lietu
vių fondo darbuotojai.
Svečių nuotaiką kėlė gausus
pasirinkimas Aldonos Šoliūnienės patiektų užkandėlių, ku
riuos nenuilstamai ir su šypsniu
svečiams siūlinėjo būrys jos
talkininkių bei talkininkų. LF
valdybos narys Vaclovas Momkus pasirūpino, kad gėrimų taip
pat nestokotų.
Įsismaginusių
pokalbių
šurmulį pertraukė LF valdybos
narė R. Steponavičiūtė, pakvies
dama svečius prie stalų. Maldą
prieš vakarienę sukalbėti ji
paprašė prel. Juozą Prunskį.
Vakarieniaujančius smagiai
nuteikė S. Gylio kapelos lengvos
muzikos garsai. Po vakarienės
jų ritminga muzika traukė
visus į šokio sūkurį salės centre
— poros keitėsi, bet šokančiųjų
per vakarą netrūko. Šokių
muzika buvo labiau pritaikyta
vyresniesiems, bet nepašykštėjo
jie ir skambesnių ritmų jauni
mui.
Pokylyje dalyvavo gausus
būrys studijuojančio jaunimo, o
kai kuriems jų buvo įteiktos LF

pelno skirstymo komisijos su
teiktos stipendijos. Jas po vaka
rienės įteikė Lietuvių fondo
tarybos pirmininkė Marija
Remienė ir Pelno skirstymo
komisijos pirmininkė advokatė
Daina Kojelytė. Šie jaunuoliai
gavo Lietuvių fondo stipendijų
čekius: Ramūnas Korsakas,
Loreta Mačanskaitė, Aida
| Mikučauskaitė, Gintas Mikučauskas, Irena Kvantaitė, Ven
ta Norvilaitė, Aras Norvilas,
Aidas Palubinskas, Tadas
Misiūnas, Jurgita Šedienė, Rasa
Stasiulytė, Dalia Satkauskytė,
Dovilė Šutinaitė, Gintaras Vait
kevičius, Karilė Vaitkutė ir
Tomas Vilimas. Likusiems
stipendininkams čekiai pasiųs
ti paštu.
Po stipendininkų pristatymo
LF valdybos pirmininkas Stasys
Baras padėkojo svečiams už
gausų atsilankymą, o taip pat ir
visiems, kurie talkino šį pokylį
rengiant.
Lietuvių fondo rudens vajaus
užbaigimui skirtas pokylis
, praėjo sėkmingai ir nuotai
kingai. Surengdami šį pokylį po
lietuviška pastoge, užuot ieškoję
išreklamuotų pretenzingų
banketų salių, atrodo, kad LF
vadovai žengė teisinga kryp
timi. Svečiai pakeitimų nepa
bojo, gausiai dalyvavo pokylyje
ir skirstėsi patenkinti, jaukioje
aplinkoje smagiai pasilinksmi
nę.
Nors šiuo pokyliu yra for
maliai užbaigiamas rudens va
jus, tačiau iš tikrųjų, tai tik
paskatinimas Lietuvių fondo
reikalais besisielojantiems ir
toliau rūpintis tiek pagrindinio
kapitalo didinimu, tiek ir ban
dant jo veiklos plėtojimui suras
ti naujų, jaunų žmonių. Pokyly
je matėme daug jaunų veidų.
Tai labai gražu. Tikėkim, kad
gal jie nedings, bet įsijungs į
tolimesnę LF veiklą, o savo
pavyzdžiu patrauks ir draugus.

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road —
Tel. (312) 847-7747.

Petersburg FL, ir dr. Janina
Jakševičienė iš Chicago, IL abi
globoja našlaičius Lietuvoje. O
dabar atsiuntė po $150 ir pra
tęsė savo globojamųjų našlaičių
(sk)
globą ateinantiems metams.
x Prieš užsisakydami pa
„Lietuvos Našlaičių Globos” minklą, aplankykite St.
komitetas abiem daktarėm Casimir Memorials, 3914 W.
našlaičių vardu dėkoja.
lllth St. Turime didelį pasi
(sk)
rinkimą: matysite granito
x Leonas ir Petronėlė Kra- spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
jauskai iš St. Petersburg, FL ir paminklus mūsų dirbtuvėje
Elena Jasaitienė taip pat iš St. 1 pagal jūsų pageidavimą —
Petersburg, FL atsiuntė po brėžinius. Prieš pastatant pa
$150 ir tuo pratęsė savo globą minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
jau antriems metams jų globo tikinti, kad jis padarytas, kaip
I. Naujokienė. „Sagil’s”,
jamiems našlaičiams Lietuvoje. buvo jūsų* pageidauta. Sav. Li
6814 W. 87 St., Burbank, IL Našlaičių vardu jiems dėkoja lija ir Vilimas Nelsonai. Tel.
60459, tel. 708-598-0685.
„Našlaičių Globos Komitetas”. 312-233-6335.
(sk)
(sk)
(sk)

Melanie ir Gintautas Butėnai.

Juozas Končius

