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Pasaulio

Rinkimams
artėjant
Rinkimuose dalyvaus ir
tautininkai
Vilnius, rugsėjo 12 d. (AGEP)
— Lietuvių tautininkų sąjunga
(LTS) ketvirtadieni į t e i k ė
Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) savo pareiškimus doku
mentus dalyvauti Seimo rinki
muose. Tautininkai daugiamandatėje apygardoje kelia 58 kan
didatus, tačiau kol kas tęsiasi
LTS derybos su Lietuvos demo
kratų partija (LDP) ir Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga (LPKTS) dėl šių politi
nių jėgų koalicijos būsimuo
siuose rinkimuose.
Vienmandatėse apygardose
LTS kels 34 kandidatus. Jų
kėlimas buvo derintas su demo
kratais ir politiniais kaliniais,
tačiau ne visur pavyko susitarti.
Pasak LTS vicepirmininko,
Seimo tautininkų frakcijos
seniūno Leono Milčiaus, dėl
vidurio dešinės jėgų koalicijos
tautininkai kalbėjosi ne tik su
demokratais ir politiniais kali
niais, bet ir su kai kuriomis ki
tomis partijomis. „Tačiau su
jomis nepavyko rasti tiek daug
bendrų sąlyčio taškų, kaip su
LDP ir LPKTS. Mes tikimės,

Nustatyti rinkimų
darbuotojų
atlyginimai
Vilnių*, rugsėjo 11d. (AGEP)
— Artėjant Seimo rinkimams, vy
riausybė nustatė Seimo, prezi
dento, savivaldybių tarybų rin
kimų ir referendumo komisijų
pirmininkų, narių ir darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarką.
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos neetatiniams nariams už
veiklą, susijusią su rinkimų ar
referendumų organizavimu, už
darbo dieną ar dalyvavimą vie
name posėdyje bus mokama po
68 litus, apygardų rinkimų,
miestų, rajonų referendumo ko
misijų pirmininkams ir nariams
— po 25.5 Lt, o apylinkių
rinkimų ar referendumo komi
sijų pirmininkams ir nariams —
po 17 litų.
Vyriausios rinkimų komisijos
etatinių darbuotojų darbo už
mokesti turės nustatyti Vyriau
siosios rinkimų komisijos pir
mininkas.

kad po rinkimų Seime bus su
daryta pakankamai plati vidu
rio dešinės jėgų koalicija, kuri
turės nemažą įtaka visam nau
jojo parlamento darbui", kalbėjo
L. Milčius.
Šiai minčiai pritarė ir R.
Smetona. „Tokios vidurio
dešinės jėgų koalicijos nefor
maliu vadovu, mano manymu,
turėtų tapti Valdas Adamkus,
kadangi pats jis nekelia savo
kandidatūros į Seimą", sakė
tautininkų vadas.
Rugpjūčio pradžioje buvo
paskelbtas pareiškimas apie
„Vidurio jėgų santalką", į kurią
įėjo tautininkai, demokratai ir
Lietuvos centro sąjunga. Sią
„Santalką" parėmė ir V. Adam
kus. Jos tikslas — glaudžiai
bendradarbiauti būsimajame
Seime. Su minėtomis politinė
mis jėgomis rinkimų taktiką
derina ir Lietuvos liberalų
sąjunga, kuri, kaip tikimasi,
taip pat prisidės prie „San
talkos" veiklos, jeigu liberalai
bus atstovaujami Seime.
R. Smetona spaudos konferen
cijoje nekomentavo galimybės
kelti V. Adamkaus kandidatūrą
po pusantrų metų įvyksian
čiuose prezidento rudumuose,
jeigu tautininko, demokratų ir
politinių kalinių koalicija su
lauks pakankamos paramos per
ateinančius Seimo rinkimus.
„Dabar svarbiausia, o tą pabrė
žia ir pats V. Adamkus, kad Lie
tuvos žmonės išsirinktų naują
Seimą. Po to, atsižvelgiant į
parlamento rinkimų rezultatus,
bus galima kalbėti apie būsi
muosius prezidento rinkimus".
• Seimo narys, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signa
taras Medardas Čobotas atsisa
kė dalyvauti būsimuose Seimo
rinkimuose ir pasitraukia iš
Krikščionių demokratų frakci
jos. Tolesnis darbas šioje frak
cijoje, pasak jo, yra beprasmiš
kas (ne dėl jo kaltės). Tačiau,
nenorėdamas pakenkti rinkimų
kampanijoje Krikščionių demo
kratų partijai, M. Čobotas savo
paaiškinimus ir galimą polemi
ką nukelia porinkiminiam lai
kotarpiui.

Lietuva didins išlaidas
saugumui
Vilnius, rugsėjo 11d. (AGEP)
— Kitų metų Lietuvos biudžete
bus skirta dukart daugiau lėšų
krašto apsaugai.
Taip nutarė antradienį pas
prezidentą Algirdą Brazauską
posėdžiavusi valstybės gynimo
taryba. Joje be prezidento yra
Seimo pirmininkas, premjeras,
krašto apsaugos bei užsienio
reikalų ministrai.
Šiais metais Lietuvos kariuo
menei teko 0.56 proc. bendro
šalies vidinio produkto arba
apie 200 mln. litų. Gynimo
taryba nutarė, kad kitąmet
išlaidos gynybai turi sudaryti 1
proc. Taikos partnerystės pro
gramai iš šios dalies tektų 33
mln. litų.
Po tarybos posėdžio krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius žurnalistams sakė, kad
gynybos biudžetas didinamas
pabrėžiant, jog stojimas į NATO
yra Lietuvos saugumo politikos
prioritetas.
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L. Linkevičius pažymėjo, kad
nemažas dėmesys gynybos reik
mėms buvo skiriamas ir šiemet
— pvz., vyriausybė suteikė
garantiją dideliam kreditui, už
kurį dabar perkama prieštanki
nė ginkluotė.
Pasak ministro, jau spalio
pradžioje Lietuvą pasieks pir
mieji prieštankinės technikos
pavyzdžiai.
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Londonas. Pasaulio valsty
bių vadovai sveikino Jungtinių
Tautų f JT) priimtą branduolinių
bandymų uždraudimo sutartį
(CTBT), kuri įsigalios, kai ją
ratifikuos 44 šalys. JAV prezi
dentas Bill Clinton sveikino JT
Generalinės asamblėjos balsavi
mo rezultatus. Indija nepritarė
sutarčiai. Pakistanas pareiškė,
kad nepasirašys sutarties, kol
Indija nepadarys to paties. Japo
nija, Izraelis ir Kinija pritarė
susitarimui. D. Britanija ir
Prancūzija pranešė, kad pasi
rašys sutartį rugsėjo 24 d. JAV
pareigūnų teigimu, Clinton taip
pat planuoja rugsėjo 24 d. pa
.
sirašyti sutarti Jungtinėse Tau
tose. Europos Sąjungai pirmi
Lietuvos vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas JK kelių išvykų į
ninkaujanti
Airija sveikino su
Lietuvos-Baltarusijos pasieni nusprendė ia esmės pakeisti požiūrį į valstybės
tartį, tačiau Airijos užsienio
sianos apsaugą, atkisti tam darbui netinkamus darbuotojus ir vadovus.
reikalų ministro Diek Spring
„Pertvarkymą" ministras pradėjo anuliuodamas prancūzų firmos „Thomp
son CSP" laimėtą Policijos departamento skelbtą kankaną valstybės sienos
pareiškime sakoma, kad ši
inžinerinei stebėjimo ir kontroles tarhnilrpi įsigyti. Prancūzų firma ui 30 mln.
sutartis nereiškia proceso
doL Lietuvai suteiktą kreditą būtų modernizavusi Lietuvos Baltarusijos pa
pabaigos. Reikia tolesnių, nuo
sienio apsaugą.
latinių pastangų, siekiant bran
Nuotr.: Mickūnų užkardos Buivydžių praleidimo punkte, esančiame vidury
duolinio
nusiginklavimo.
miško, Lietuvos sieną saugo du pasieniečiai. Šioje stoginėje jie ant lauko verda Vašingtonas. JAV Valstybės
Malaysia
paragino
sutarčiai
sekretoriaus
pavaduotojas
maistą, o ilsisi sename statybininkų vagonėlyje. Lentas naktį siek tiek
Strobe Talbott išvyko į Paryžių, prieštaraujančias valstybes —
šviečia, o žiema — šildo, nes kitų šviesos šaltinių punkte nėra.
A. Jonušo nuotr. LR kur su Rusijos ir Prancūzijos Indiją ir Libiją — pakeisti savo
pareigūnais aptars Europos nuostatas. Rusija sveikino bran
saugumo klausimus. Jis ten su duolinių bandymų uždraudimo
sitiks ir su Rusijos užsienio sutartį kaip svarbų žingsnį,
reikalų viceministru Georgij Ma- kuriant pasaulį be branduolinių
ginklų.
medov.
Liublijana. JAV ir Baltijos
šalys ketvirtadienį pasirašė
bendradarbiavimo kontroliuo
jant oro erdvę sutartį. Sutartis
aprėpia bendradarbiavimą tiek
civilinės aviacijos, tiek karinės
kontrolės srityse. „Mes remia
me politiką ir strategiją, kuri
užtikrintų Baltijos valstybių
nepriklausomybe, suverenumą
ir saugumą. Regioninė oro erd
vės iniciatyva yra neatskiriama
šio proceso dalis", pasirašęs
sutartį pareiškė JAV gynybos
departamento
direktorius
Frank Colson.
Sutartis pasirašyta pasibaigus
dvi dienas trukusiai konferen
cijai, kurios tikslas buvo padėti
postkomunistinėms valstybėms
modernizuoti savo oro erdvės
kontrolės sistemas ir sparčiau
įjungti jas į Vakarų Europą
Slovėnija, Rumunija ir Albanija
analogiškas sutartis su JAV pa
sirašė 1995 metų sausį.

Amerikiečių karininkai
kritikuoja Lietuvos
kariuomenės paruošimą

Vilnius, rugsėjo 12 d. (AGEP;
— JAV kariuomenės pulkinin
kai, išeiviai iš Lietuvos Algi
mantas Garsys ir Jonas Kron
kaitis teigia, kad dabartinė
Lietuvos valdžia pakankamai
nesistengia priartinti šalies
kariuomene prie NATO stan
dartų. „Šia linkme yra daugiau
kalbama nei daroma", sakė
amerikiečių karininkai, ketvir
tadienį susitikę su žurnalistais.
A. Garsys ir J. Kronkaitis šiuo
metu privačiai vieši Lietuvoje,
susitinka su kariuomenės ir
Krašto apsaugos ministerijos
vadovybėmis, lankosi įvairiuo
se kariniuose daliniuose.
59 metų J. Kronkaitis teigė
esąs apstulbintas, kad taip
apleista Lietuvos kariuomenė.
„Joje visiškai nėra struktūros,
vadovavimo ir atsakomybės pa
siskirstymo sistemos", kalbėjo
pulkininkas.
Pasak 54 metų A. Garsio,
JAV šiuo metu vis mažiau kal
bama apie būtinybe Baltijos
valstybes priimti į NATO.
„Viena to priežasčių — nepa
kankamas šių valstybių ka
riuomenių pasirengimas", tvir
tino jis.
Amerikiečių karininkai tei
gia praėjusių metų birželį Lie
tuvos ambsadoriui Vašingtone
Alfonsui Eidintui pateikę pa
siūlymus dėl Lietuvos kariuo
menės reformos. „Ambasado
rius žadėjo šiuos pasiūlymus
perduoti Lietuvos vadovybei.
Tačiau iki šiol mes neturime
oficialios reakcijos įjuos", sakė
A. Garsys. Jis pasakojo, kad
daugiau kaip metai buvo kele
tas laiškų iš Lietuvos šia tema.
Juose buvo rašoma, kad į kai
kuriuos karininkų pasiūlymus
atsižvelgta. „Bet mes iki šiol
taip ir nežinome, kokie pasiū
lymai buvo priimti. Pasižvalgęs
po kariuomenės dalinius, ne
matau beveik jokios pažangos

— Seime antradienį buvo
pateiktas svarstymui karo prie
volės įstatymas. Jame numato
ma, kad į būtinąją karo tarnybą
gali būti pašaukti piliečiai nuo
19 iki 27 metų amžiaus, alterna
tyviąją (darbo) krašto apsaugos
tarnybą atlieka piliečiai nuo 19
iki 35 metų. Būtinosios karo
tarnybos trukmė pagal doku
— Opozicijos
vadovas
mento projektą — 12 mėnesių,
Vytautas
Landsbergis
spaudos
alternatyviosios —18 mėnesių.
konferencijoje Vilniuje išreiškė
— Kauno rajone, No nepasitenkinimą dviprasmiška
reikiškėse rugsėjo 11 d. atida JAV pozicija Baltijos valstybių
rytas Vengrijos konsulatas.
priėmimo į NATO atžvilgiu.

po to, kai lanltausi Lietuvoje
prieš trejus metus", teigė A.
Garsys.
Paprašytas sukonkretinti
pasiūlymų turinį, J. Kronkaitis
sakė, kad jie buvo dviejų dalių.
„Pirmojoje dalyje mes rašėme
apie būtinybę rūpintis rezervu,
savanorių integravimusi į ka
riuomenę, teisinį jos statusą.
Kitoje dalyje siūlėme sutvarkyti
kariuomenės struktūrą — nuo
prezidento iki dalinio. Turi būti
aiškiai nustatyta įsakymų vyk
dymo grandinė, numatyta, kas
atsakingas už įsakymų vykdy
mą", sakė J. Kronkaitis.
Amerikiečių pulkininkų teigi
mu, ypač liūdnai atrodo moky
mo sistema Karo akademijoje.
„Būsimieji Lietuvos kariuome
nės vadai ruošiami pagal sovie
tinius standartus. Kaip galima
formuoti ateit į, vadovaujantis
praeities metodais", klausė J.
Kronkaitis. Jo nuomone, Aka
demijai labai reikėtų paramos iš
Vakarų kariuomenėse tarnau
jančių lietuvių Tačiau, pasak J.
Kronkaičio, iš Lietuvos kol kas
nebuvo girdė'.; pageidavimo,
kad karininkai — išeiviai iš
Lietuvos atvyktų pasidalyti
savo patirtimi *u būsimaisiais
lietuvių karin įkais.
Pasak pulkininkų, gerą įspūdį
paliko Savanoriškosios krašto
apsaugos tarnyba - SKAT.
Amerikiečiu pulkininkai tikisi,
kad po Seimo inkimų atėjusi
valdžia daug i dėmesio skirs
Lietuvos kariuomenei.
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius ketvirtadienį
žurnalistams sakė, kad praėju
sių metų birželio mėnesį per
duoti amerik.ečių pulkininkų
pasiūlymai dei kariuomenės re
formos Lietuvoje buvo išnagri
nėti. „Nors yra pasiūlymų, dėl
kurių galima diskutuoti, kai
kurie iš jų įgyvendinami. Kitaip
ir būti negali, ik vienas iš šių
pasiūlymų autorių — pulkinin
kas Donatas Skučas dirba mano
patarėju", teigė ministras. Jis
pridūrė, kad kai kurie pasiū
lymai negali būti įgyvendinti
tik dėl to, kad tam kol kas nėra
finansinių galimybių.

S.A. Bačkiui
garbingas
karininko titulas
Vilnius, rugsėjo 12 d. (Elta) Lietuvos diplomatijos veteranui
Stasiui Antanui Bačkiui suteik
tas Prancūzijos garbės legiono
karininko titulas. Dar impera
toriaus Napoleono 1802 m.
įsteigtą ordiną daugiau kaip
šešių dešimčių metų diploma
tinio darbo patirtį turinčiam
S.A. Bačkiui rugsėjo 11d. savo
rezidencijoje Vilniuje įteikė
Prancūzijos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietu
voje Michel Touraine.

Stasys Antanas Baikis
Garbės legiono karininko or
dinas — toli gražu ne vienintelis
garbingas diplomatijos veterano
apdovanojimas. Teisės mokslų
daktaras S.A. Bačkis dar tar
pukario metais tapo Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 2-ojo laipsnio ordino kavalie
riumi. Šiemet, Lietuvių kata
likų mokslo akademijos garbės
nariui ir Ateitininkų federacijos
nariui minint 90-ąjį gimtadienį,
prezidentas Algirdas Brazauskas
jam įteikė vieną iš garbingiau
sių valstybės apdovanojimų —
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Gedimino 1-ojo laipsnio ordiną.
Buvęs Lietuvos pasiuntinybės
Paryžiuje pirmasis sekretorius
ir patarėjas, diplomatijos vadovo
Stasio Lozoraičio (vyresniojo)
įgaliotasis ministras bei tuo
metu okupuotos Lietuvos atsto
vas Vašingtone S.A. Bačkis taip
pat yra apdovanotas garbingais
Vatikano, Švedijos, Italijos, Lat
vijos ordinais.

Tarptautinei konferencijos
auditorijai teigdamas, kad Rusi
jos interesus „stengiamasi pa
žeidinėti kur tik galima", Ru
sijos užsienio reikalų vice
ministras Sergej Krylov nurodė
svarbiausias jūros teisės pro
blemas: reikalingu būdu nenu
statytą jūros sieną Baltijoje,
sieną su JAV, Norvegija, didelį
spaudimą dėl Kaspijos jūros
pasidalinimo.

S t r a s b ū r a s . Nepaisydama
Rusijos nepasitenkinimo, Euro
pos Taryba ketvirtadienį dar
kartą pakvietė Čečėnijos gink
luotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą
Aslan Maschadov ir Rusijos
Saugumo tarybos vadovą Aleksandr Lebed atvykti į rugsėjo 23
d. prasidedantį žmogaus teisių
pažeidimų Čečėnijoje svarsty
mą.
J e r u z a l ė . Izraelio Žydų agen
tūra, kuri padeda žydų tautybės
žmonėms emigruoti į Izraelį,
kreipėsi j Šveicarijos prezidentą
Jean — Pascal Delamuraz, pra
šydama dalyvauti nustatant
sąskaitų, kuriose yra nacių
nužudytų žydų pinigai, dydį.
Antradienį Britanijos užsienio
reikalų ministerija atskleidė,
kad Šveicarija po II Pasaulinio
karo grąžino sąjungininkams
tik dalį nacių aukso, o naciai
žydams priklausiusias pinijrų
sumas pervedė į tokias neutra
lias valstybes kaip Portugalija
ir Šveicarija.
H a m b u r g a s . Vokietijos žydų
bendruomenes vadovas Ignatz
Bubi interviu televizijai ARD
pareiškė, kad milijardų dolerių
vertės auksas, išgabentas iš
šalies II Pasaulinio karo pa
baigoje, turėtų būti grąžintas
nacių režimo persekiotiems žy
dams.
V a r š u v a . Prancūzija ir Len
kija ketvirtadienį pasirašė poli
cijos bendradarbiavimo sutartį,
kuri turėtų padėti kovoti su nar
kotikų kontrabanda, nelegalia
imigracija ir kitais nusikalti
mais. Sutartyje šalys įsiparei
goja leisti viena kitos specia
liosioms policijos tarnyboms
veikti abiejų šalių teritorijose:
prancūzams — Lenkijoje, len
kams — Prancūzijoje.
Estija tapo pirmąja Rytų
Europos valstybe, atsisakiusia
JAV finansinės paramos.

Bona. Vokietijos kancleris
Krizė Persų įlankoje
Helmut Kohl pareiškė, kad
neseniai susitarė su JAV
V a š i n g t o n a s , JAV preziden
prezidentu Bill Clinton, Pran tas Bill Clinton yra pasiruošęs
cūzijos prezidentu Jacques pasirašyti įsakymą pradėti „bau
Chirac ir Britanijos ministru džiamąjį" puolimą prieš Iraką,
pirmininku John Major, kad tačiau turi palaukti kelias die
NATO nepriims netikėto Rusi nas, kol JAV ginkluotosios pa
jai sprendimo dėl naujų narių. jėgos pasiruoš karinei operaci
Kohl neįvardijo naujųjų NATO jai, pranešė CNN. Kai visi JAV
narių. Tačiau manoma, kad ginkluotųjų pajėgų laivai ir
Lenkija, Vengrija ir Čekija bus lėktuvai bus pasiruošę pulti,
tarp pirmųjų šalių, priimtų į al Amerika lauks, kol Irakas vėl
jansą.
pažeis šiaurės ar pietų neskraiParyžius.
Prancūzijos aymo zoną, ar pamėgins numuš
ti amerikiečių lėktuvą. Jung
gynybos ministras Charles
tinės Valstijos permetė į KuMillon ketvirtadienį iškėlė
weitą savo naikintuvus F-117A
pasiūlymą, kad Vakarų Euro
ir bombonešius B-52. Kuweito
pos Sąjungai būtų leista dele
sutikimą priimti amerikiečių
guoti Europos generolą NATO
karinę aviaciją Irakas prilygino
ginkluotųjų pajėgų Europoje
karo paskelbimui.
vyriausiojo vado pavaduotojo
J u n g t i n ė s Tautos ir Pary
pareigoms. NATO ginkluoto
sioms pajėgoms dabar vadovau žiaus Nacionalinis bankas pasi
ja amerikietis. Charles Millon rašė susitarimą, kuriuo šis ban
pasiūlymas — tai viena iš kas įgaliojamas tvarkyti visas
daugelio Paryžiaus iniciatyvų, lėšas, Irako gaunamas pardavus
ribotą kiekį naftos Irakui
kurių tikslas — sustiprinti
ketinama leisti parduoti naftą,
Europos vaidmenį Šiaurės At
kad vyriausybė galėtų įsigyti
lanto aljanse.
būtiniausių
prekių — maisto
Jungtinės Valstijos, remiamos
produktų
ir
medikamentų.
Vokietijos, nesutinka su tokiu
reikalavimu, motyvuodamos, kad
JAV Kongresas niekada neleis
KALENDORIUS
europiečiams naudoti Jungtinių
Valstijų ginkluotųjų pajėgų, jei
R u g s ė j o 14 d.: Šv. Kryžiaus
joms nevadovaus amerikietis,
išaukštinimas Krescencijus,
š i s prieštaravimas bus ypač Notburga, Zubrys, Asta.
ryškus, jei karinėse operacijose
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Sopulingoji; Nikodemas. Euge
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nija, Rolandas, Vismantas.
nuomone, kiekvieną sprendimą
Rugsėjo 16 d.: Šv. Kornelijus
pradėti karo veiksmus turėtų
(mirė 253 m.) ir Kiprijonas (mirė
bendrai priimti visų Europos
258 m.), kankiniai; Eufemija,
Sąjungos šalių vadovai. Šiam pa
Liudmila. 1867 m. gimė rašytoja
siūlymui smarkiai priešinasi Di
Sofija Pšibiliauskienė — Lazdy
džioji Britanija.
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 14 d.

tininkai gali mus išmokyti ryž
to ir disciplinos. Gal bijome
nežinios. Lietuvoje norime
pagauti studentus, o jie iš mūsų
gali pasimokyti metodologijos,
kuria išvystėme, dirbdami su
moksleiviais ir jaunučiais (jų
sąjunga įsikūrė pokario metais
užsienyje). Remkime krikščio
nišką spaudą — „Aidus/naująjį
Redaguoja: Karolina Kubiliene
ž i d i n į " ir ,.Ateities per
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514
spektyvas". Tai naujų minčių
š v y t u r i a i . Jaunieji drįsta
parašyti savo įspūdžius apie
žymių filosofų mintis. Vyres
Dainavos stovykloje atvykstančių svečių laukia a t e i t i n i n k ų Studijų dienų nieji nori pamatyti savo ant
iniciatorius dr. Algis Norvilas ir Ateitininku federacijos v a d a s Juozas Pospaudą. Rašykime apie save, tą,
likaitis.
Nuotr. R. K u b i l i ū t e s
ką mes reiškiame. Statykime
tiltus (kaip JAV politikai šiuo
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d. pasikeitė, bet moderni poezija
Buvo tokių vokiečių, kurie atsi metus. Paskutinysis aptarė dr. metu sako) tarp praeities ir atei
tam
vakarui
tiko.
Poezija
mus
Dainavoje sėkmingai praėjo
stojo prieš srovę. Įdomiai išsi Girniaus (ir savo pridėtą) ties. Vienas laimėjimas yra aks
devintasis Ateitininkų Studijų jungia su senomis tradicijomis
reikšta: „Pasielgti kaip žmogus, veiksnius įtakojančius asmens tinas kitiems, priešpastatintas,
savaitgalis. Dalyviai — jaunos ir leidžia išmėginti naujas.
kartais pareikalauja nežmo tautiškumą.
bet tęsiantis siūlas.
šeimos, moksleiviai, studentai ir Modernus pasaulis perpildytas
Buvo kalbama apie tautinę
giškų pastangų pasakyti ne", ir
sendraugiai parodė daug entu įvairiais ženklais, priminė va
Tai mintys, kuriomis komi
„Kai esi velnio rate, reikia gyvastį ir pareigą, kurią
ziazmo šiam savaitgaliui gausiu karo pravedėjas. Kviesti dekla
sijos
nariai pasidalino su
užkrauna
tautiškumas.
Buvo
mokėti kaip suktis". Nėra
dalyvavimu. Savaitgalių inicia matoriai padeklamavo kūrinius
Studijų
savaitės dalyviais. Nors
kalbama
apie
hierarchiją
—
nuo
abejonių, karas turi daug
torius ir ilgametis jų pravedėjas poetų: Patacko, Platelio, Baliuasmens ligi žmonijos, kuri svar nesusidarė progų visiems daly
pasekmių
ir
kaip
jūros
banga,
dr. Algis Norvilas jau stengėsi konytės, Marcinkevičiaus,
pasiekia tolimus krantus (t.y. bi kultūrai, o kultūra, tai pro viams nedidelėse grupėse išna
rasti kitą organizatorių grupe, Martinaičio, o vėliau visi daly
cesas, kuris yra grandis tarp grinėti ateities veiklos pobūdžio
f
žmonių gyvenimus).
kuri įsipareigotų ruošti 10-ąjį viai turėjo a spėti Prano Za
klausimų, reikia tikėtis, kad
Ekonomistas dr. Albertas praeities, dabarties ir ateities.
savaitgalį, nes jis, dėl mokslinių rankos skaitomų eilėraščių, jau
užjūrio ateitininkai dar nori
Šimėnas apibūdino „Lietuvos Turi pabusti tautinė sąmonė,
įsipareigojimų Lietuvoje, to ne gal kitos kartos poetų „kla
veikti savo sąjūdžio principais ir
kad
galėtų
būti
kuriama
tau
gales atlikti. Reikia tikėtis, kad sikų", posmelius. Tai buvo politinė padėtis ir ateities per tinė kultūra. Buvo kalbama savo veikloje.
spektyvos" iš Krikščionių
naujoji grupė susidarys iš žmo smagu!
demokratų partijos perspekty apie s k i r t u m ą tarp nacio
Užteko dalyvių visose užjūrio
nių sugebančių tvarkyti visus
Dainavo „Dainavos" an
vos. Reikia išskirstyti priori nalizmo ir patriotizmo, apie vasaros stovyklose ir Studijų
darbus.
samblio vyrų oktetas, kiurių visi
tetus, negalima pabėgti nuo si šeimą kaip pagrindą tautinės savaitgalyje. Užteko ir stu
Kuo šie savaitgaliai įdomūs? (išskyrus vieną dainininką) yra tuacijos, nes už mus niekas jos sąmonės lavinimui. Priėjome
dentų, kurie apsiėmė suruošti
Kodėl, kaip vienas dalyvis ateitininkai. Jie šauniai padai
neišspręs. Sakoma, kad ne prie diskusijų — kiek lietuvišku kūrybos vakarą „Ateities" sa
pastebėjo, šių savaitgalių skir navo liaudies ir kitas dainas. būsime dalijami, kai būsime mo reikia? Į kurį lietuvį tu
tingos temos ir skirtingi jų pri Pranas Zaranka keliomis dai pilnai pripažinti Europos sąjun panašus (tu, Amerikoje gyve vaitgalio metu Čikagoje/Lemonstatymai po kiek laiko rišasi nomis paminėjo kompozitoriaus gos ir NATO nariai, kai bus nantis lietuvi)? Nors 1961 m. te, bei savo tradicines rekolekci
vieni su kitais? Kodėl studentai Banaičio šimto metų gim sugrąžinta Mindaugo karūna. parašyta knyga minėjo kai ku jas. Užjūrio ateitininkų tarpe,1
ateitininkai, apleisdami savo tadienį. Audrė Budrytė padek Turi būti mechanizmai proble riuos faktus (pvz., apie Kvebeko atrodo, netrūksta rengėjų, pasnet labiau pramoginius ilgojo lamavo Mačernio eiles. Jau moms spręsti. Kažkas yra ne prancūzų situaciją teigiamąja kaltininkų, net straipsnių
savaitgalio užsiėmimus ryžtasi tėmės pagerbti, kad mūsų tarpe tvarkoj, kai vyksta pinigų plo prasme), buvo prieita išvados, autorių. Ko gal labiau trūksta,
važiuoti į Dainavą? (Net 50 dalyvavo kun. Julius Sas vimas, galvojam steriotipais — kad ši knyga dar vis gali versti tai magiškų atsakymų: kaip su
dalyvavo 1996 m. savaitgalyje). nauskas. Asmenys, dalyvavę „Balsuokite už tuos pačius, nes pagalvoti, gali sukelti karštas siaurinti Atlanto vandenyną,
praėjusių dvejų metų sendrau
kad galėtume pasidalinti atei
Dainavoje rengiami Studijų
jie jau prisivogę". Vaikų diskusijas. Pagal dr. Idzelį —
gių stovyklose, turėjo progos
tininkų
ir filosofijos žurnalų
„Knygą
galima
pritaikyti
—
ji
savaitgaliai yra ypatingi. Tai
negimstamumas, abortai, alko
susipažinti su šiuo Lietuvos po
redaktoriais
ir savo kasdieninės
vis
turi
reikšme".
paskutinis vasaros savaitgalis.
holizmas, atsisakymas nuo
grindžio istorijoje svarbiu
veiklos
ir
vadovavimo
veikėjais.
Oras dar gražus. Dainavoje la
dvasinių ir socialinių patarna
žmogumi.
Nuotoliai
mus
skiria,
bet
reikia
Š
u
o
l
i
s
į
ateiti
bai ramu. Savaitgalio metu kai
vimų dėl lėšų stokos, vaikų
tikėtis,
sąjūdj
jungiantieji
prin
Prisimintini momentai
kurios šeimos, neturėjusios
mokyklos nelankymas (net
Ateitininkų tarybos sukurtos cipai ties tęstinumo galimybes.
ir pasisakymai
progos vykti į sendraugių atei
30,000 vaiku!), tai nepriimtini. patariarnosios-rkomisijos nariai
R a m u n ė Kubiliūtė
tininkų ruošiamą stovyklą,
Vaclovas Kleiza kalbėjo apie Prioritetas — socialinė ir ūkio dr. Audrius Polikaitis ir dr.
suvažiuoja ir bendrauja Daina dr. Prano Zundės parašytą plėtra, Lietuvos integravimas į
Vytautas Vygantas dviejų po
EVERGREEN PARK X-RAY
voje.
diplomato Kazio Bizausko bio Europos sąjungą ir NATO, kalbių m e t u priminė apie
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
Šių metų s t o v y k l o s
grafiją. Jis priminė, kad tarp Lietuvos dvasinis atsinauji p a s i k e i t i m u s , kurie mūsų
I7HIKMHI
programoje
K t R H R g—
praeities ir dabarties yra pana nimas, jaunimo išsaugojimas ir laukia po Nepaprastos konfe
Valandos 9-5 kasdien
šumų, kaip Lietuvos valdžia mūsų mentaliteto išsaugojimas. rencijos Lietuvoje 1997 m. sau
Metų slinktyje Norvilas yra
traktuoja ir remia savo užsienio Kas laimės rinkimus, laimės sio mėn. Bus pakeitimų, bet bus
DR. DANA M . S A U K U S
sėkmingai sukvietęs aukšto
diplomatus, ypač tuos, kurie dir kaime-mieste maždaug lygiai ir užduočių, kurios liks tos
DANTŲT3YDYTOJA
".kalibro įvairius paskaitininkus
tas a. mnwnnw n*.
ba JAV. Taip pat priminė, kad balsuoja. Politikas iki rinkimų pačios. Kaip A. Polikaitis (pu
pasidalinti savo mintimis ir pa
Waetalisstai. H. S01S4
ateitininkai nevertina savo dažnai kalba kaip bus, o po siau juokais) paminėjo — atei
tyrimu. Jis yra radęs jaunų
Te*. (700) 344-1004
rinkimų,
kodėl
taip
nebuvo.
šeimos narių, dirbančių vi
tininkų š ū k i s galėtų būti
Valandos pagal susitarimą
mokslininkų, kurių tyrinėjimai
Nesulauksi
iniciatyvos
iš
suomeninį darbą.
„Judėk" ir atsakymas — „Vis
ir disertacijos lietė lietuviškas
U N A S A. SIDRYS, M.D.
vyresniųjų.
judu".
Ateitininkija tai sąjūdis,
Doktorantė
D
a
i
v
a
Mar
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas
temas. 1996 m. Studijų savait
i » . NsaOstaaaj Ave.
Ses. Ona Mikailaitė pažinojo judėjimas. Norime palengvinti
galyje konsulas Vaclovas kelytė pateikė įdomių faktų ir
I RMfle, H. M41S
vadovavimo
perkėlimą
j
Lie
įžvalgų
apie
lietuvius
imigran
buvusį
Ateitininkų
federacijos
Kleiza, Vėjas Liulevičius, dok
70C-030-0022
tuvą,
bet
norime
iškelti
ir
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JAV
tarp
1880
vadą
kun.
dr.
Valdemarą
Cu
torantė Daiva Markelytė, ses.
414t W. 03r* t t .
1920 m. Tai buvo didžioji lietu kurą 35-erius metus. Atėjo nau nagrinėti bei suprasti ateities
Ona Mikailaitė, ekonomijos
312-730-7700
daktaras Albertas Šimėnas iš vių banga, kai atvyko net pusė jas etapas — laidojam artimuo užjūrio ateitininko vaidmenį.
DR.
KENNETH
J . YERKES~
Lietuvos, studentai Haris Suba milijono lietuvių. Ji remia savo sius ir draugus. Jai teko kalbėti Mes esame ieškotojai, norime
Dr.
BOS)
DOKHANCHI
čius. Julija Šukj^tė, Aidas Palu- darbus istoriniais duomenimis, apie savo buvusį dėstytoją ir atsinaujinti. Realybė — tai, kad
Dantų Gydytojai
bin^'- as ir geografijos daktaras anglų kalba literatūra lietuviš kapelioną. A.a. kun. Cukuras visose ateitininkų sąjungose
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 Si Chicago. IL
Augustinas Idzelis. Šiemet lietė ka tematika, ir pasikalbėjimais. kalbėdavo, kad nuostabiausia Lietuvoje yra keturis kartus
Tai. 312-730-0000
politines temas, anglų kalbos iki šiol ji yra kalbėjusi su 20 pasaka, tai gyvenimo pasaka. daugiau narių (ir kandidatų)
4707 S Gnoert. LaGrange. IL
negu
užjūryje,
išskyrus
asmenų,
kurie,
ar
kurių
tėvai
į
Jam
buvo
svarbi
ne
tiek
veikla,
pasisavinimą Čikagos senosios
Tat 700-3S2-4407
kaitos lietuviuose, prisiminėme JAV atvyko tuo metu. Sužino kiek prasmės ieškojimas. A.a. studentų eilėse. Ten mes esame
Kak.
tai. S12-SSS-31M
maždaug
lygūs
—
studentų
atei
jome,
kad
nors
(kai
kuriais
kun. Cukuras aukojo šv. Mišias
a.a. Ateitininkų dvasios vadą
N a * * M7-M1-3772
tininkų
veikla
dar
neišjudėjo
apskaičiavimais)
lietuviai
buvo
Putname trylika metų, bet jo
kun. V. Cukurą, vėl pažvelgėme
DR. PETRAS ŽUOBA
l dr. Juozo Girniaus „Tautą ir „raštingi", tas raštingumas religinis ir mokslinis kelias, Lietuvoje.
GYOYTOJAS ir CHIRURGAS
tautine ištikimybe*' po 35 metų, galėjo būti nurodomas tik tuo, kuris jį Putnaman atlydėjo.
S74S W«at 03*0 Streat
Atėjo l a i k a s baigti ateiVai. pirmd. ir ketvd 3 v p.p. - 6 v. p p
išgirdome apie Ateitininkų kad asmuo mokėdavo pasirašyti buvo įdomus ir vingiavosi per tininkijos pereinamąją fazę,
Kitomis dienomis — susitarus
Nepaprastos konferencijos ir savo pavardę, o beraščiams Vokietiją, Italiją, JAV. Save kuri prasidėjo po 1989 m. Atei
sunkiau
svetimą
kalbą
išmokti
vadindavo
konvertitu,
nes
šei
ateitininkų ateities veiklos gali
tininkų kongreso. Mes turėsime
SUMQ L. CHOU, M.D.
nes kalbos išmokimas rėmėsi mos kasdieniniame gyvenime išspręsti klausimus: Kaip at
mybes.
tik jos girdėjimu. Anksčiau ne visada jautė religini auklė siras vadovybės — rinkimo
Kultūriniai pasireiškimai
HOLYCROSS
darbų viršininkai stengdavosi jimą, nors jautė, kad iš motinos pobūdžiu? Ar balsuos visi, ar tik
PHYSICIANS PAVIUON
3 R. Sotrtfi, Eaat S U R M
Kuklia, bet labai maloniai nu pramokti lietuvių kalbos (pvz. paveldėjo religingumą. Tai buvo atstovai? Ar veiksime krašto ar
UttNianlan Plaza Ct.
teikiančią meno parodėlę pa skerdyklose), bet vėliau JAV mokslo žmogus, pilnas entuziaz sąjungos pagrindais? Koks bus
st CaBfomia Ava.
ruošė Taura Underienė, išsta- didėjo nusistatymas prieš mo jaunimo laimėjimams. terminas? Ar skirtingu laiku
imigrantus.
Muzika buvo jam dvasingumo vyks Ateitininku tarybos ir
C M c a f o , lt, SOSES
tydama savo akvareles, opto
(312)-471-S142
metrės <\T menininkės) Lidijos
Istorijos daktaras Vėjas Liu skrydžio sparnas. Jo buvę Ateitininkų federacijos valdybos
Kalbamo Bojtuvfskai
Balčiūnaitės tapytus paveikslus levičius tyrinėjimus savo diser auklėtiniai Lietuvoje ir Put rinkimai? Koks bus Ateitininkų
ir Linos Palubinskaitės sukur tacijai vykdė Lietuvoje ir Vokie name savo dėstytojo nepamiršo, fondo tikslas? O Lietuvoje,
• • • • • • • • •
+ +
tas puošmenas. Mes neatpaži- tijoje. Jis pasidalino savo žinio nepamirš jo ir ateitininkai, kokia bus narių bazė — per
HOLY CROSS FAMILY
nome Baltųjų rūmu — „Balto mis apie „Vokiečių karinę uto kurių dvasios vadu jis buvo mokyklas ar per parapijas?
MEDICAL CENTER
avino'" svetaines, jai tapus
piją Lietuvoje Pirmajam pasau trylika metų.
Užjūrio ateitininkai išlaikė
74S W . 31«l SL
meno galerija! Penktadienio liniam kare". Jis sudomino
Studentai Haris Subačius ir ateitininkijos liepsną 50 metų,
CHICAGO,
IL SOS1S,
vakarą vyko parodos atida dalyvius savo žiniomis apie Julija Šukytė bei advokatai negalime leisti sau nei Lietuvos
(312JV22S-0SSS
rymas ir visa savaitgali dalyviai kariškių Rytinio fronto pergy Aleksandras Idzelis ir Aidas a t e i t i n i n k a m s atostogauti,
gėrėjosi meno kūriniais, net juos venimus ir jų ambicijų rodymus. Palubinskas padėjo dalyviams reikia siekti socialinės teisybės.
. 312-730-4477
pirko
Vokiečiams tautinių grupių prisiminti a.a. filosofo dr. Juozo Turime išryškinti pasauliečio
Ras. 700-240 — | 7 arba 730-240-0001
DR. E. D t C K Y S
Viena vakarą literatūros dak klausimas buvo neaiškus ir Girniaus knygos „Tauta ir vaidmenį. Turime įvertinti ku
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
vienoje
šeimoje
trys
broliai
rado
riai
ypatingai
ir
idėjinio
stip
taras Vainis Aleksa supažin
tautinė ištikimybė" svarbą.
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
dino visus su poezija, kaip ją savo pašaukimus skirtingai: Pirmasis apibūdino knygą ir jos rumo modelio pagrįstai organi
galima apibūdinti ir pan. Jis vienas tapo Lietuvos Nepriklau bendras mintis. Antroji paly zacijai priklausome.
Valandos pagal susitarimą
paskaitė poeto Juliaus Kelero somybės akto signataru, kitas gino lietuvių t;:utos situaciją ir
Dr. Vygantas ir dr. Polikaitis
eiles, nes įtrauktas į vakaro Lenkijos prezidentu, trečias — problematiką su Kanados pran priminė, kad užjūrio ateiti
Vidaus ir plaučių ligos
programa poetas joje nedaly gudų aktyvistu. Sužinojome cūzais Kvebeko provincijoje. ninkai Lietuvos ateitininkus
1*300 Waa* Ava., Oriame) Parfc
vavo. Vakaras pavadintas apie judėjimo ir kultūros poli Trečias priminė jo kartos įspū gali pamokyti demokratijos
700-3404100
„Apologetika", nes planai tiką, apie susirūpinimą tvarka džius, sutikus knygą prieš 35 principų laikytis; Lietuvos atei
Valandos kasotan, rssfcyus juvutgakiis

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

DEVINTASIS ATEITININKŲ
STUDIJŲ SAVAITGALIS

o>

DRAUGAS
(USPS-1S1000)
T H E LTTHUANIAN W O R L D WIDE DAILY
Published daily czcept Sundays and Mondayv legal Holidays, th*
Tueadays following Monday obaervance of legal Holidays ai well as Dac
26th and Jau. 2nd by the Lithuanian Catholk Pren Society, 4645 W. 63H
Street, Chicago. IL 60629-6589.
Second CUUB postage paid at Chicago, IL and additional mailing crfices.
Subscnption Ratas: $96.00. Foreign countries $110.00
Postmaster: Send addrass changes to Draugas - 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas malinanti pakvitavimai u* gautas prenumeratas
nesiunčia m i Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokestį, pažymima, iki kada yra ntsimokėjas.
DRAUGO prenumerata mokama tt anksto
metams tt metų
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio lakia;
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pasta
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
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$40.00
$30.00
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DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
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0350 S. Robertą Road
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DR. VILIUS MIKAITIS
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FAMLY MSMCALCUMC
IMOS—127 SU. tssssat, lt
—
Priklauso Pakš Communiry Hospital
S.lver Cross Hosprtat
Valandos pagal susitarimą
TeL (7SS) 2S7-22M

' • Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; Šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Kab. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMKKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. KsMhsS Ava).,
CMcago, IL 00052

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
f\^^eataa f l i i eta aSl • I • •
I#*W*«Į wywyswHBo>

StAUR. VAK. INDIANOJE
M Charles E. Beita, D.D.S.
20t S. CaJumet M.
CtsMtOftOfii IM 49904
Kab. (211) S2S-1S32 "»•?*
Valandos pagal susitarimą

DAUA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7S1S W. 171S*
TkHey Park, IL S0477
(70t) 014-0071 """**"***
Valandos pagal susitarimą'"'

DR. DAUA JODV/AUS
DANTŲ GYDYTOJA
3*00 Ibataaitd Ava., Sto. 201
(skersai gatvės nuo
Good Samantan ligonines)
Doavners Grove, IL 00510
TeL 700 000 3113
Valandos susitarus

DR. VILMA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Nartam, tai. 7 1 «34 0400
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
»4a*O0J •»»• »^aOSMŠ»Wl H O ,

Tai. 312-S3S-2302
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

Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. "HUNSKIS, a*D
TlRaM DALLAS MtUNSKIS, MD
CMcaae 312-720 0000
Eaat Duntfee 047-051-1212
0M0—ĮJ S1S-3O3-0SOS
Eik Orove 047-710-1212

Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
4047 W. 103 t * . , Oafc Lawn, IL
Pirmas apyl. su Nortrreestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai tu»Warimui
(kalbėti angliškai) tai. 700-422-0200

0132 t. Kedzta Ava.
CMco^jo, IL 40429
Tai. 312-430-7700

RIMGAUDAS NĖMrCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.0.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
MOS W. M 0L Tel. (70t) « t t - a i « l
Valandos pagal susitarimą
Pirmo. 3v. p.p. -7v v., antrd 12:30-3v. p.p
trecd uždaryta: ketvd 1 - 3 v. p.p.
penktd. ir šeštd 9 v r. -12 v. p.p

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 t . Mata Ot.

01M1. Kaetata Ava., i
(312) 7710000 arba (312)4
DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
»*e»»o| viyvyieja

Kab Chicagota uždarytas
9525 S. 79th Ave . Mickory HiHs IL
Tel. (700) 0004101
Valandos pagal susitarimą

' DR. PETRAS V. KMtEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgas
172 OaMtar SL, S M M H , K> 00120
700-041.2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais sH 70M24-11M

t U R I N O C R LAL, M.D.
Specialybė - VKJSUS kgoa
7722 0. Kabėta Ava.,
CMcat*. H. 00M2
Tai. 312-424-2123
Valandos pagal susitarimą

OOęO^SrtSg^pa^a^O^ % I W ^W0^0^0s*i

Tai. 700-740-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREHŪŠ
DANTŲ GYDYTOJA
• W * W • « rSOMJM^B r*S>i PWCSIM*/y PfSoSB, H .

1 mylia i vakarus nuo Mariem Ave
Tai. (700) 000 1001
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kastata
Vai antrd 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v p p
Sestd pagal susitarimą
I. 312-770-2000

EDMUNDAS V1ŽTNA3, M.O., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
0107 S. Archer Ava. (prie Aussn)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 000-7700

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

310
Ava
H. 00003
Tai. 700-027-0000
Valandos pagal susitarimą
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Danutė

Rimties valandėlė

ATLEISTI IŠ ŠIRDIES
Šį sekmadienį esame kvie
čiami būti atlaidus. Neturėtų
būti sunku ištiesti atleidimo
ranką savo šeimos nariams ar
kaimynams, juo labiau atleisti
sau: nekaltinti nuolat savęs už
būtus prasižengimus. Juk visi
esame nusidėję ir reikalingi at
leidimo. Mums, kurie nuolat
susilaukiame atleidimo, netu
rėtų būti sunku atleisti kitiems.
Tačiau žinome, kaip sunku ir
net rizikinga yra bandyti atleis
ti. Galime būti išnaudojami,
mums nusikaltusiam asmeniui
pamanant, kad galima mus ir
toliau užgaulioti, arba galime
būti atstumiami. Arba galime
atvirai pripažinti: kaip galiu at
leisti, jei nesugebu užmiršti
nuoskaudos kartėlio?
Tačiau, nepaisant visų tų sun
kumų, Šv. Raštas mums nepa
lieka pasirinkimo. Kaip girdime
pirmame skaitinyje iš Siracido
knygos (Sir 27:30 - 28:7): „Argi
žmogus galėtų puoselėti pyktį
artimui ir laukti, kad Viešpats
išgydytų (nuoskaudą)? Argi
žmogus nebūtų gailestingas į
save panašiam, tačiau ieškotų
savo nuodėmių atleidimo?" At
sakymas — aiškus. Tačiau dėl
to, kad atleidimo veiksmas toks
opus, nemalonus ir neretai
skaudus, Siracidas aiškiai
pasako: „Kas keršija, patirs
Viešpaties kerštą, nes jis atsi
mena tiksliai jų nuodėmes. At
leisk savo artimui už padarytą
skriaudą, tuomet, kai melsies,
tau nuodėmės bus atleistos".
Evangelijoje (Mato 18:21-35)
dar aiškiau pasakoma: kai
mums nusikalsta brolis ar se
suo, turime jiems atleisti „ne iki
septynių (kartų), bet iki septyniadešimt septynių kartų". Ir
tuomet papasakojęs, kas nutiko
tarnui, kuris, patyręs atleidimą,
neatleido jam skolingiems, Jė
zus priduria: „Taip ir mano dan
giškasis Tėvas padarys jums,
jeigu kiekvienas iš tikros širdies
neatleisite savo broliui".
Šio sekmadienio skaitinius
komentuojantis kun. Carroll
Stuhlmueller pastebi, kad Šv.
Raštas ne tik aiškiai išdėsto
reikalavimą, kad atleistume
savo broliui ir seseriai, bet
išryškina, kodėl turime tai
daryti ir kaip tokią sunkią
pareigą atlikti. Pirmiausia Šv.
Raštas „nevynioja į vatą" šio
reikalavimo svarbumo ir griež
tumo. Skaitinys iš Siracido
prasideda žodžiais: „Apmaudas
ir pyktis — šie ... yra bjaurūs
dalykai, tik nusidėjėlis laiko
juos apkabinęs". Žmogų, kuris
neatleidžia, suėda „apmaudas ir
pyktis" ir kiti „bjaurūs daly
kai". Atsisakymas atleisti at
neša daug kančios ir visokių ki
tų nežmoniškų reakcijų. Anot

kunigo Stuhlmueller, atsisakyti
atleisti yra tolygu atsisakyti
kvėpuoti — tai nenatūralu ir
nežmoniška.
Tad atleidimas kitiems už jų
padarytas mums nuoskaudas
įgalina mus apvaldyti save, taip
kaip atsisakymas atleisti yra
pasidavimas apmaudo, pykčio ir
nepasitikėjimo karčiai vergys
tei. Bet, kadangi malonę atleisti
gauname iš Jėzaus, jo pavyzdžiu
sekant, iš tiesų atleidimas ne
tiek mus padaro savęs valdo
vais, kiek riša giliu ryšiu su juo.
Anot šv. Pauliaus laiško Romie
čiams (Rom 14:7-9), kol gyve
name, esami atsakingi Viešpa
čiui, o kai mirštame, mirštame
kaip Viešpaties tarnai. Tad ir
gyvenime, ir mirty esame Vieš
paties.
O pasidarome Viešpaties, ne
tik atleisdami kitiems, bet ir
patys priimdami Viešpaties at
leidimą savo pačių nuodėmin
game gyvenime. Todėl Paulius
ir pabrėžia: ,,Juk Kristus
numirė ir atgijo, kad viešpa
tautų ir mirusiems, ir gyvie
siems". Kristus perėjo per mir
ties ir prisikėlimo iš mirties var
tus, pats iškentėdamas žmonių
neapykantą, kad, ją peržengęs
atleidimo veiksmu, ateitų į
naują gyvenimą prisikėlime.
Ant kryžiaus kentėdamas, jis
meldė: „Tėve, atleisk jiems, nes
jie nežino, ką daro" (Luko
23:34).
Siracido knygoje duodama ir
kita priežastis, kodėl turėtume
atleisti: „Atmink, kad reiks
mirti, atmesk nesantaiką. At
simink mirtį bei supuvimą".
Tad Siracidas nedviprasmiškai
mums pristato tikrąjį pasirin
kimą: ar norime mirti pilni
kartėlio ir neapykantos?
Kad padėtų mums apsispręsti
a t l e i s t i savo broliams ar
seserims, Siracidas pripažįsta,
jog iš tikrųjų buvo nusikalsta
mums: „Atleisk savo artimui už
padarytą skriaudą". Atleidimas
nereiškia, kad paneigiame, jog
įvyko skriauda. Bet reiškia, jog
nesilaikome įsikabinę pykčio,ir
tiesiame atleidimo ranką. Jis
taip pat kalba, jog atleisdami
laukiame iš Viešpaties, kad jis
išgydytų nuoskaudos jausmą.
Evangelijoje, kur Jėzus liepia
atleisti „septyniasdešimt sep
tynis kartus", girdime apie
tarną, kuris nepajėgia atleisti
kitam, nors jam pačiam buvo
atleista labai didelė skola. At
leidimas ir nuoskaudų išgijimas
nėra greitas dalykas, kaip ir
kūno žaizdos užgijimas nėra
greitas. Nors atleisti galime
vienu veiksmu, skriaudos pada
rinių užgydymas trunka ilgai ir
yra nuolatinių, ilgalaikių pa
stangų rezultatas. Atleidimas

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
19
Vokiečiai pasikeitimą
priėmė ramiai, tačiau krašto vokietinimas nesustojo,
nors Klaipėda, tapusi Lietuvos langu į pasaulį, pradėjo
klestėjimo laikotarpį. Administraciniai reikalai
tvarkomi autonominiais pagrindais, išrenkant direk
torija, o Lietuvai atstovauja vyriausybės paskirtas
gubernatorius.
Savo pareigą atlikę, šauliai grįžo į savo tėviškes prie
kasdieninių darbų, moksleiviai sėdo prie knygų, kariai
— užsivilko uniformas. Vadai savo sugebėjimus paaukojo
tėvynes labui...
Vyriausias sukilėlių vadas Budrys po sukilimo buvo
Klaipėdos kraštui įgaliotinio Antano Smetonos padėjėju,
vėliau Klaipėdos krašto gubernatoriumi, o nuo 1928 m.
pradėjo diplomatinę tarnybą. Simonaitis ilgokai vado
vavo Klaipėdos krašto direktorijai. Kalmantas dabar
pulko vado teisėmis vadovauja Lietuvos šaulių sąjungai.
Prisiminėme lietuvių ryžtu bei ginklu atkovotą
gintarinės Baltijos pakrantės dalį su Klaipėdos uostu
bei Nidos kopomis. Rūpi paminėti ir Vytauto Didžiojo
sodžius, ištartus po Žalgirio mūšio 1413-aisiais metais
Salyno derybose su kryžiuočiais: „Prūsai yra taip pat
mano protėviu žemė, ir aš jos reikalausiu iki pat Uosos!"
Vytauto Didžiojo valią Lietuva iš dalies įvykdė 1923
metais. Didi garbė Lietuvos šauliams, dalyvavusiems
Vytauto Didžiojo valios įgyvendinime!

Šiandien — jau
Ne visiems lengva priimti
pasikeitimus. Daug patogiau
pasilikti „visuomet taip buvo"
narve, negu pralaužti jo virbus
ir išbandyti sparnus laisvėje.
Bet pagalvokime, kas būtų atsi
tikę, jeigu mūsų tauta prieš
daugiau kaip šešerius metus ne
būtų pasiryžusi pasinaudoti
atsiradusiu narvo susilpnėjimu
ir pasprukti iš Sovietų Sąjungos
„globos"?
Ne tokiu plačiu mastu, bet vis
dėlto nemažo pasikeitimo šį šeš
tadienį tikisi ir dienraštis
„Draugas" — išleidžiame
Lietuvos Vidaus kariuomenės pirmo pulko karia ori ima priesaika Vytauto Didžiojo karo muziepirmąjį reguliarų angliškosios
jaus sodelyje.
^ ^
NuQtr p ^
laidos numerį. Nuo liepos mėne
sio pradžios, kai buvo pranešta,
tuo tarpu Krašto apsaugos mi kad planuojame leisti „Draugą"
nisterijos valdininkai, štabų anglų kalba — kaip savaitraštį,
karininkai siuva po visą pasau kiekvieną šeštadienį — gir
lį.
dėjome įvairių atsiliepimų. Dau
Pavarčius KAM biuletenius, giausia teigiamų ir užtikri
HENRIKAS KUDREIKIS
nieko nerandama apie karinius nančių, kad pribrendęs laikas
„Lietuvos žmogaus teisių gy ti visas gyvenimo sritis, taip pat manevrus, karinį parengimą.
žengti tokį žingsnį. Gavome ir
nimo draugijos (rašoma asocia ir krašto apsaugą. Visiškai įgy Viena delegacija išvažiavo, kita
nemažai prenumeratų, bet rei
cijos) komitetas (LŽTGAK) ma vendinta ji buvo per pastaruo grįžo. Švaistomi pinigai. Kelio
kia jų kur kas daugiau, kad šis
no, kad visų demokratinių re sius ketverius LDDP viešpata nėms pinigų užtenka. Mėgėjai
užmojis galėtų klestėti.
formų valstybės išlikimo ir vimo metus. Kaip ir kitos sritys, pakeliauti turėtų mokėti patys.
Galbūt verta paminėti ir
klestėjimo garantas yra lanksti krašto apsaugos sistema sun Ltn. V. Voveris klausė vieną ka
diplomatija ir pakankama kraš kiai serga. Tai vienur, tai kitur pitoną, tik grįžusį iš JAV, ką priekaištus. Kažkodėl kai kas
to apsauga. Dabartinė Lietuvos pasireiškia tos ligos simptomai gero jis patyrė Amerikoje? Ka mano, kad anglų kalba savait
valdžia krašto apsaugą pavertė (Tauragė, Kaunas...) tik vienur pitonas mykė, mykė ir paaiški raštis kažkaip nusikalsta lietu
vybei, nuskriaudžia dienraštį
pajuokos objektu. Seimas per lengvesne, kitur sunkesne for no, kad matęs daug negrų...
„Draugą" ir pataikauja tiems,
savo kadenciją ne tik nepriėmė ma. Greitas pagijimas nenuma
„Geležinio vilko" Tauragės
kurie
„nulietuvėjo", nemoka
nė vieno svarbaus krašto ap tomas, tačiau yra viltis, kad po batalionui šiemet suėjo ketveri
skaityti
lietuviškai. Netiesa.
saugos įstatymo, nepateikė rudens Seimo rinkimų atsiras metai nuo įsisteigimo pradžios.
jokių laikinųjų krašto apsaugos jėgos, kurios padarys skubią, Surengta šventė, kurioje daly
„Draugas", sėkmingai gy
įstatymų pataisų bei nepatvir sterilią operaciją ir sparčiai vavo daugybė svečių iš visos vavęs Amerikoje jau 87 metus,
tino KAM statutų, bet dar gydys sistemą. Tada atgaivinta Lietuvos. Sveikino Seimo Vals savo misiją tęs, kol tik bus rei
sugebėjo sumažinti ir taip sistema galės tobulėti iki NATO tybinio saugumo komiteto pir kalingas. Šiandien, nors turi
menką finansavimą.
standartų. Jeigu nebus imtasi mininko pavaduotojas S. Peče mažiau skaitytojų, jis yra
galbūt dar stipresnis negu
Šiandien valdančioji daugu reikiamų priemonių arba jos liūnas.
ma, norėdama užmaskuoti savo bus pavėluotos, infekcija plis
Buvusiam „Geležinio vilko" tada, kai buvo tik dar vienas
neveiklumą, kaltina ankstyves nesulaikomai.
Ruklos motodesantinio bataliono dienraštis tarp kelių kitų. Juk
nes vyriausybes ir neskiria
Naujojoje Lietuvos kariuome vadui A. Gaižučiui išvykus į visuomet labiau vertiname tai,
reikiamo dėmesio krašto apsau nėje kažkas bando nusikratyti naują tarnybos vietą, nauju kam kyla pavojus išnykti, todėl
gos sistemai. Krašto apsaugos paskutiniais~1940 metų Lietu vadu paskirtas pulk. ltn. Stasys ir savo vienintelį lietuvišką
ministerijos aparatas nepatei vos kariuomenės uniformų liku Levulis, iki šiol Tauragės ba dienraštį užsienyje lietuviai
stengiasi išlaikyti. Nors senieji
sinamai didelis, dvigubinamos čiais. Nuo š.m. liepos mėn. taliono vadas.
jo funkcijos su Generalinio štabo vieton lietuviškų leitenantų
PI. ltn. St. Levulis kiek neį skaitytojai pamažu iškrinta dėl
funkcijomis. Ministerijos apara žvaigždžių įvesti nauji antpe prastai mėgina atpratinti jau įvairių negalių, vis dėlto kas
te dirba žmonių, neturinčių rei čiai. Leitenantų laipsniai dabar nus karius nuo peiktino įpročio- mėnesį prisideda naujų. Tiki
kiamos karinės kvalifikacijos, panašūs į palestiniečių ar ira keiksmažodžių. Keikūnams ba mės, kad dabar, paskelbus
neteisėtai suteikiami aukšti kiečių laipsnius. Jaunesnio lei taliono vadas ne drausmine prenumeratorių vajų ir metinę
kariniai laipsniai (iki pulki tenanto ir leitenanto vienodi, po bauda darbų be eilės skiria, bet prenumeratą papiginus iki 65
ninko) neturintiems jokio kari vieną žvaigždutę. Gal keti įpareigoja prasižengėlį parašyti dol. (JAV LB Kultūros tarybos.
nio išsilavinimo. Nesirūpinama nama vyresniojo leitenanto 30 malonybinių žodžių; antrą Lietuvių fondo ir mūsų admi
šaukiamojo amžiaus jaunimu, laipsnį panaikinti? Nebuvo trijų sykį prasižengus — 100. Va, ir nistracijos dėka), netrukus
blogai dirba naujokų šaukimo leitenantų laipsnių ir 1940 m rašo, prakaituoja jaunuoliai: gausime papildomų skaitytojų,
komisijos, nesutvarkytas ka Lietuvos kariuomenėje. Tikima tėvelis, mamytė, namelis ir t.t. ypač neseniai atvykusių iš
Lietuvos, kuriems 95 dol. regu
riuomenės rezervas".
si, kad bus atkurti lietuviški
Pik. ltn. St. Levulis, kilęs iš
liari prenumerata buvo per
laipsniai
ir
antpečiai
bei
uni
Tai ištrauka iš „Lietuvos ai
Dzūkijos, Daugų. Ten baigęs vi
didelė.
formos.
Dabartinės
„reformos"
do" (nr. 164, 1996) vedamojo.
durinį mokslą. Rusų kariniame
—
laikini
dalykai,
savotiška
„Dar nepriklausomybės atkū
„Draugas" — kaip iki šiol —
laivyne ištarnavo 3Vi metų, grį
rimo priešaušryje specialiųjų vaikiškumo liga", — rašo „L. žęs dėstė Daugų žemės ūkio tebetarnaus krikščioniškiems,
tarnybų pastangomis buvo su a i d e " (nr. 164, 1996) ltn. technikume, o neakivaizdžiai lietuviškiems idealams, stengsis
planuota nomenklatūros — Vytautas Voveris.
studijavo teisę. Grįžo kariuo jungti visus lietuvius, gerbti
KGB-mafijos sistema, apimantiesą ir laikytis tolerantiškumo.
Lietuvių skubėjimas į Vaka menėn.
rus atrodo keistas. Kariai neturi
Tarnaudamas Tauragės moto- Pasikeitus kai kuriam redakci
yra ir paprastas, i r sudėtingas. uniformų, karys per visą tar desantiniame „Geležinio vilko" jos bei administracijos per
Bet jis yra kritiškai būtinas — nybos laiką vos gauna po keletą batalione, St. Levulis įkalbino sonalui, galima laukti ir kitų
ir su Kristaus pagalba įmano šovinių iššauti, kareivinių pa pasikrikštyti keliolika jaunuo pasikeitimų, tačiau — tuo mes
mas.
Aldona
ZailskaJtė statai su prakiurusiai stogais, lių, pats buvo jų krikšto tėvas. esame įsitikinę — tik gerąja

PADĖTIS - LIETUVOS
KARIUOMENĖJE

Publikos plojimams nutilus, šaulių vadas, padėko
jęs už paskaitą, pasidžiaugė, kad mums jau pažįstama,
netikėtai šiandien atvykusi, solistė Danutė Ilgūną.tė
sutiko šį minėjimą paįvairinti mažlietuvių dainomis.
Solistė, padėkojusi rengėjams ir savo giminaičiui už
suteiktą galimybe dalyvauti šio minėjimo programoje,
pradėjo „Lietuviais esame mes gimę...", o užbaigė
„Vėjeli, kilk, bangele ūžk..."
Saulių vadas, padėkojęs solistei, pasidžiaugė, kad jis
gali pranešti linksmą žinią:
— Mūsų gerbiamas šios dienos prelegentas Antanas
Keraitis ir mieloji solistė Danutė Ilgūnaitė Kalėdų metu
susižadėjo!..
Po tų žodžių šauliai įteikė sužadėtiniams po
dovanėlę. Vargonininkui užtraukus „Ilgiausių metu",
visi jam pritarė. Dainai nuskambėjus, gaisrininkų
orkestras užgrojo valsą. Iš sužadėtinius apspitusių svei
kintojų išsiskyrė klebono nuotaikingai ištarti žodžiai:
— Linkėdamas geriausios sėkmės, jau šįvakar
norėčiau užrašyti į parapijos kalendorių pirmuos uis
užsakus, nes ilgai laukiant, žinote, ilga virvė trūksta ...
— Kad virvė šį kartą trūktų, — linksmai prisijungė
prie klebono linkėjimo šaulių vadas, — pavojaus nėra,
nes žiemą visi, kas tik gyvas, net ir be tos virves
glaudžiasi, tačiau pavasarį, Antaninėse ar Joninėse, šios
vestuvės mums, šauliams, būtų malonesnės, nes šauliai
tikriausiai norėtų, pagarbos bei dėkingumo vardan, tą
didelę šventę paįvairinti...
Palengva pokalbis nukrypo į kitus dienos įvykius,
o Keraitis su Danute įsijungė į šokėjų poras. Dažnas,

net ir nepažįstamas, orkestrui nutilus, priėjęs abu
sveikino ir reiškė geriausius linkėjimus, o kai kas reiškė
ir viltį, kad apsivedę pasiliks gyventi Jonavoje.
Nors vargonininkas, išeidamas namo, įspėjo Danu
tę nesivaržyti dėl vėlyvo grįžimo, sužadėtiniai salę aplei
do gerokai prieš vidurnaktį ir žingsniavo mėnulio pilna
ties apšviestu šaligatviu, pasigrožėdami žvaigždėmis
nusėtu dangumi. Saugodamas Danutę nuo peršalimo,
Keraitis ją apglėbė ir savo šaliku apvyniojo jos kaklą,
tardamas:
— Kad neperšaldytumei savo dieviškojo balso sty
gelės. Ar atsimeni, ką sakė operos solistas Kučingis?
— Ačiū tau už rūpestingumą. O dabar pasakyk, ar
nenustebino tavęs šaulių pirmininkas, paskelbęs salėje
mūsų sužadėtuves?
— Taip, nustebau. Kad nors žodeliu prieš tai būtų
užsiminęs. O ar nesakė jis ko nors tau?
— Taip, jis klausė, bet aš, šyptelėjusi, juokais
įspėjau, kad nepavadintų manęs senmerge.
— Tai va, šitokiu būdu palikai jo liežuviui laisvę.
Bet tiek to, gal ir gerai: man nebereikės kiekvienam gir
tis — dabar žinos visa Jonava
— Bet kaip tau atrodo net dviejų kunigų skubėji
mas su patarnavimu? O šįvakar klebonas net pagąsdino
juokaudamas, kad „ilga virvė trūksta"...
— Nors ir juokaudami kalbėjo, bet jiems rūpi.
— Žinai, Antanėli, rūpėtų ir man žinoti. Juk reikia
pasiruošti. Nuotakos apranga ir kitkas Aš norėčiau, kad
tu manimi pasigrožėtumei. Kad net kiti tau pavydėtų.
— Tu ir dabar man gražiausia iš gražiausių. Ir bran

Bindokienė

tikrovė

linkme. „Draugas" didžiuojasi
ir džiaugiasi, turėdamas t. mari
jonų užnugarį, provinciolo kun.
Donald Petraičio, MIC pri
tarimą, moderatoriaus kun.
Viktoro Rimšelio, MIC pagalbą,
tad į ateitį žengia su viltimi.
Nors ir nelabai malonu
prisipažinti, per 50 metų sve
timuose kraštuose lietuvybei
praradome nemažą dalį savo
jaunesniųjų kartų. Galbūt ne
lietuvybei, nes daug jų jokiu
būdu neneigia savo kilmės,
nesidrovi lietuvio vardo, o
tiksliau — lietuvių kalbai. Turi
me daug sukūrusių mišrias
šeimas, kuriose taip pat retai
teištariamas lietuviškas žodis.
Negalime t i k ė t i s , kad šie
žmonės skaitytų lietuvišką
spaudą, bet Lietuvos reikalais
jie gyvai domisi ir jungiasi į or
ganizuotą ar neorganizuotą
paramą. Ne kartą jie yra
pareiškę norą turėti daugiau ir
dažnesnės informacijos ne tik
apie Lietuvą, bet taip pat apie
lietuvius užsienyje, todėl
manome, kad „Draugo" savai
tinė laida anglų kalba būtų ir
naudinga ir reikalinga.
Šiandien — „Draugo" anglų
kalba pirmasis numeris jau
tikrovė. Išeis jis kiekvieną
šeštadienį (6 psl., tas pats forma
tas, kaip kasdieninio), metams
kaina — 60 dol. Pradėdami š^as
angliškąsias laidas ir džiau
giamės, ir nuliūstame. Pirmuo
ju atveju, kad šio savaitraščio
pagalba stengsimės į lietuvišką
visuomenę įtraukti tuos, kurie
į ją negali artimiau įsijungti dėl
lietuvių kalbos nemokėjimo.
Antruoju — kad lietuviai
neįstengia skaityti lietuviškos
spaudos, kaip tik dėl tos pačios
priežasties.
Žinoma, „Draugas — The
Friend" tinka ir nelietuviams,
kurie dabar turi ryšių su Lietu
va, yra joje viešėję, dirbę, pla
nuoja į ją važiuoti verslo ar
humanitariniais reikalais. Būtų
svarbu pasirūpinti, kad jie ne
tik angliškąjį „Draugą" skai
tytų, bet jame bendradarbiautų.
Kaip ir kasdieniniame „Drau
ge" mielai spausdinsime skai
tytojų laiškus, verslininkų rek
lamas, įvairias žinias, straips
nius ir nuotraukas. Kviečiame
bendradarbius — šį kartą gali
juk įsijungti ir tie, kurie į dien
raščio puslapius rašyti vengia,
nes prastai lietuviškai išsireiškia.
Priimkite „Draugą" anglų
kalba kaip įrankį, kurio pa
galba lietuviškai nemokantieji
lietuviai gali aktyviau įsijung
ti į mūsų visuomenę ir jaustis
tos pačios šeimos nariai.

giausia. O scenoje, nors dainavai ir ne koncertiniame
drabužyje, tu spindėjai kaip Aušrinė žvaigždė. Štai,
pažvelk į žvaigždėmis nužertą dangų.
— Nejuokauk, Antanėli, pagal reikalą bei pagal
vietą ir drabužis. O šį kartą mane vargonininkas net
įspėjo, kad nesirengčiau baline, o tik paprasta suknele
ir, be to, prašė apie mano dainavimą niekam nepasako
ti, nes tai nebuvę numatyta programoje, jis norėjo, kad
tai būtų staigmena. Anot jo, žmonės mėgsta netikėtus
malonumus.
Artėjant prie vargonininko namo, iš tolo buvo ma
tyti visų langų trykštančios šviesos — Danutė buvo
laukiama.
Keraitis nusprendė į vidų neiti, todėl atsisveikin
damas priminė, kad susitikimo vieta — prie bažnyčios
durų.
— Jei vargonininkas užsispirtų, kad pagiedočiau. Ar
sutikti?
— Neprieštarauk. Ir man bus nepaprastai gera mels
tis, kai aidės tavo giesmė.
— Jeigu giedosiu, žinok, giesmę skirsiu Tau.
Eidamas namų link, Keraitis tebejautė Danutę šalia,
linksmai čiauškančią. Ir atsigulus nakties poilsiui,
palaidos mintys plaukiojo lyg pilki debesėliai, vieniems
nuskendus beribėn erdvėn - atslenka kiti. O su jais ir
Danutė...
Žadintuvui suskambėjus, guviai šoko iš lovos, bijojo
pavėluoti į bažnyčią — juk ji lauks. Net pyktelėjo pats
ant savęs: „Valdykis, Antanai! Esi subrendęs vyras..."
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 14 d.

Dr. Petras Kisielius

ŠV. SILVESTRO RITERIS
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS
Šv. Silvestro riteris y r a dr.
P e t r a s Kisielius. Jis gimė ne
r i t e r i ų pilyje, b e t S a r g i n ė s
kaime. J i s yra lietuvis ir dar
suvalkietis, ūkininko s ū n u s .
Dar neturėdamas nė šešerių me
tų, jis jau sėdėjo mokyklos suole
su vaikais, kurie buvojau po 13
ir 14 metų vaikinai, nes pra
džios mokykla buvo Kisielių
šeimos seklyčioje. Jis jauniau
sias ir mažiausias tarp visų mo^
kinių, vis giriamas, kad gerai
mokosi, o j a m tie mokslai dar
mažai rūpėjo. Kai P e t r u k a s pa
baigs pradžios mokyklą, tai kaip
t ė t ė ir m a m a žadėjo, jis t u r ė s
išyažiuoti į kunigų gimnaziją.
Tėvas, turėdamas dar tik 43 me
t u s , sveikas vyras, bet sunkiai
sužeistas, netikėtai mirė. Mama
pasiliko našlė su šešiais mažais
vaikais. P e t r u k a s toje didelėje
visos šeimos nelaimėje atrado ir
suraminimą, kad gal jau nerei
kės daugiau mokytis ir nereikės
važiuoti į tą kunigų gimnaziją.
Bet motina vaiko nuo mokslo
neatleido. J i nuvežė Petruką į
Igliauką pas mokytoją Belkevičių, k u r i s turėjo ji paruošti
egzaminams j antrą klase. Ma
rijampolės Marijonų gimnazijoje
jau nuo pirmos klasės buvo dės
toma lotynų ir vokiečių kalba.
Taigi per vasara kun. Ilgūnas.
Plutiškių klebonas, sutiko tu
kalbų pamokyti, ir Petrukas lai
mingai rudenį išlaikė egzami
nus į a n t r ą klase.

Mūsų

Petrą Kisielių pirmą kartą
susitikau 1933 m., kai įstojau į
Marijonų gimnaziją, į penktą
klasę. Nuo pradžios tų mokslo
metų pasidarėm artimi draugai
Kiek atsimenu, jis visą laiką
buvo pirmas mokinys. Paprastai
ryte, prieš pamokas, apie Kisie
lių vis matai būrelį klasės
draugų, kurie rūpinasi ką nors
nusirašyti, graikų ar lotynų
kalbos vertimą gauti.
Marijonų gimnazijos ben
drabutyje mokiniai buvo prižiūrimi, kad gerai paruoštų
pamokas. Tokioje aplinkoje Ki
sielius priprato daug ir gerai
studijuoti. Laisvu laiku jis
nuolat buvo užimtas sportu.
Kaip tik anuomet, kai mes
buvome gimnazistai, Lietuvoje
prasidėjo krepšinio žaidimai.
Man atvažiavus iš Vilniaus
krašto, krepšinis buvo ne nau
jiena. Lenkijoje krepšinis ir
orinis buvo labai populiarios
sporto šakos. Marijampolės
Marijonų gimnazijoje krepšinio
aikštė buvo įruošta tik 1934
metais pavasrį ir neturėjo kieto
grindinio. Mūsų aikštėje dažnai
žaisdavom su Rygiškio Jono
gimnazijos rinktine. Žiūrovai
plodavo ir tiems kurie pataiko
s v i e d i n i u i lentą. Alytuje
krepšinio aikštė buvo padaryta
ant smulkaus ir gilaus smėlio.
Per rungtynes, kai mes žaidėm
Alytuje prieš Rygiškio Jono
gimnazija, tai jos centrinis buvo

septintos klasės mokinys Deltu
va. Jis per žaidimą apalpo du
kartus. Mudu su Kisielium pajėgdavom lakstyti labai gerai ir
ant smėlio.
Kanados lietuvių dovanota
auksinė taurė kasmet eidavo iš
vienos gimnazijos į kitą, pagal
sudarytų taškų daugumą. 1938
m. ta taurė teko Marijampolės
Marijonų gimnazijai. Kitais me
tais užėjo bolševikai. Tada taurė
atiteko Marijonų vienuolijai. J i
buvo pakonsekruota ir iki dabar
kunigai ją vartoja šv. Mišiose.
Kisielius yra tokio būdo, kad
jau nuo mažens visur pribūda
vo. JU buvo ramus ir draugiš
kas, bet užkliudytas niekad jis
nepasiduos. Žiemą viena klasė
kaudavosi sniegu su kita klase.
Kai kiti iš kovos lauko išbėgio
davo, tai jis vienas prieš visus
nepasiduos. Dar ir dabar kai kas
prisimena, kaip jis su sniegu akį
ar ausį apdaužė. Kun. V. Gergelis sakydavo, kad kur tik kas
susimušė, tai ten bus ir Kisie
lius, nors jis iš prigimties nėra
mušeika. Petras Kisielius gim
naziją baigė visais penketukais.
Parapijos klebonas, motina ir
kai kurie marijonai kunigai
bandė kalbinti Kisielių, kad
eitų j kunigų seminariją. Esant
kariūnu buvo pasiūlyta pasilik
ti kariuomenėje, bet jis įstojo į
Vytauto Didžiojo universitetą —
medicinos fakultetą ir 1943 m.
baigė penkerių metų medicinos
kursą. Kauno VDU 1941-43 jis
buvo studentų atstovybes narys,
išrinktas studentų sąjungos
vicepirmininku. 1944 metais jis
buvo pakviestas į Vilniaus me
dicinos fakultetą, kur pradėjo
darbą kaip medicinos fakulteto
vidaus ligų katedros asistentas.

šeimose

AUKSINĖ VEDYBŲ
Rugsėjo 16 d., pirmadienį,
Gulfport. Floridoje. Misiūnų
šeima suvažiuos švęsti Elenos ir
Alberto Misiūnų 50 metų vedy
bų sukaktį. Ta proga į šventę
žada atvykti visi vaikai: Ramu
ne Brovvn su vyru Tim iš Capac.
WI; Valentina Deegan su vyru
Kevin iš Destin. FL: Rūta
Misiūnaite iš Ann Arbor. MI.
Elenos Dzerbūnaites ir Alber
to Misiūno pažintis prasidėjo
Lietuvoje. Aukso žiedus jie
sumainė 1946 m. rugsėjo 16 d.
pabėgėlių stovykloje. Fuldoje.
Vokietijoje. Albertas mokytoja
vo lietuvių pradžios mokykloje,
o Elena. 1948 m. gimus dukrelei
R a m u t e i , ją namie prižiūrėjo.
1950 m Misiūnų šeima atvyko
j Amerika ir įsikūrė Detroit.
Michigan. tuoj įsijungdama į
lietuvių visuomeninę veiklą.
Šeima didėjo — 1951 m gimė

1944 m. liepos mėnesį
Marijampolėje buvo susidariusi
studentų grupė, kurioje buvo ir
dr. P. Kisielius. Nežinojom, nei
ką veikti, nei kur slėptis nuo
artėjančių bolševikų. Rodos, tre
čią liepos sekmadienį po pietų
patrankos jau apšaudė miestą,
ir rusų lėktuvai, žemai skraidy
dami, šaudė į žmones. Antradie
nį atsikliuvom į Virbalį. Petras
Kisielius per visą gyvenimą bu
vo ir yra didelis optimistas. Jis.
kaip ir visi bėgantieji nuo bol
ševikų, skelbė, kad po dviejų
savaičių, paskui po dviejų mė
nesių, grįšime atgal. Po penkių
dienų buvome jau Tiubingene ir
vis kalbėjome, kad po dviejų
mėnesių grįšime. Kai praėjo
dveji metai, jau mažai kas
kalbėjo, kad greitai galėsime
grižti į tėvynę.
Dr. Kisielius penkerius metus
dirbo Tiubingeno universiteto
ligoninėje, taip pat kaip vidaus
ligų katedros asistentas ir 1949
metais Tiubingeno universitete
gavo medicinos fakultete dakta
ro laipsnį. Tais pačiais, 1949 m.,
atvyko į Ameriką — į Cicero.
Čia atliko vienerių metu gydy
tojo stažą ir 1952 metais išlaikė
gydytojo egzaminus. Taigi Petro
Kisieliaus pasiruošimas ir gydy-

tojo patyrimas yra labai didelis,
Iš vienuolių buvusios tik ke
kaip žmonės čia apie jį sako. jis
turios seselės.
yra gydytojas iš pašaukimo. Jis
Rašo apie žymesnius aluntiš
P. PALYS
rūpinasi savo pacientais dau
kius ir jų šeimas, pažvelgia į pa
giau kaip savo giminėmis. Jis
rapyoje esantį kaimą, upę, upei;
Praėjusiais metais Lietuvoje re ir visus vidaus įrengimus. ir ežerus.
lanko juos dieną ir naktį, ne
laukdamas iš jų atlyginimo. buvo išleista, kun. Kazimiero Bažnyčiai nebesutalpinant
Nepaisant, kad knygelėje
Kartą turėjau progos aplankyti Girniaus parašyta, 100 puslapių maldininkų, ji buvo nugriauta sukaupta daug vertingos ir is
drauge su dr. P. Kisielium pul knygelė su pavadinimu „Alun ir pradėta naujos statyba.
torinės medžiagos apie Aluntą
Naujai pastatytoje bažnyčioje bet teko pasigesti užuominų
kininką Henriką Raštikj, kuris ta". Bus nemažai, kurie pa
gyveno Melrose parke. Dakta klaus: ..Kas gi ta Alunta? Tai pamaldos pradėta laikyti 1909 apie nukentėjusius parapijie
ras ji lankydavo dažnai. Gana il nedidelio nepriklausomybės m. Bažnyčios statybą vykdęs čius iš 1940 metų, karo ir vėliau
gai laukiau, kol ^is ligonį ir jo laikotarpyje, Utenos apskr., kun. klebonas Domininkas Vai pokario metų. Lyg ir prabė
žmoną apžiūrėjo, paliko vaistų, buvusio valsčiaus miestelio var nauskas.
gomis autorius išsitaria: „Pei
o. važiuojant rūmo, taip ir das. Tas miestelis yra apie 25
Apie parapijos dvasinį veidą karą žuvo mažai žmonių ir mies
paklausiau, ką jis iš jų gavo. Jis km į pietryčius nuo Utenos. autorius rašo, kad jo klebonavi t e l i s
nedaug
nukentėjo.
Miestelis Aluntos vardą prarado mo metais (1977-1989), eiliniais
atsakė:
Daugelis vyrų nenorėjo eiti mo
— Jie abudu silpni, bet yavau 1970 m. Tuomet jis buvo pava sekmadieniais į pamaldas susi bilizuojami į frontą ir patraukė
sūrį. Nenorėjau imti, bet žmona dintas nauju vardu — Alanta. rinkdavę apie 250 žmonių. į mišką".
Kaimyninių šalių kronikose Daug senyvo amžiaus žmonių
vis tiek įsiūlė.
Apie dabartini Aluntos krašto
Visi žino, kad d: Kisielius yra Alunta pradėta minėti XIII pėsti bažnyčios pasiekti ne veidą rašo: „Per Lietuvą nuvil
daktaras — geraciuris. Paskuti šimtmetyje. Nors miestelio var galėję, o keleivinės mašinos tųo niję įvykiai neaplenkė ir Alun
niais metais dauj; lietuvių iš das ir yra pakeistas, bet auto laiku, kada vykdavusios tos. Taiki revoliucija, bolševiki
tėvynės privažiavo į Ameriką. rius jį tebevadina senuoju var pamaldos, nevažinėjusios. Dau nės imperijos žlugimas, pirmieji
Dr. Kisielius iš ji: turi daugiau du. O kodėl jis taip daro, paaiš guma jaunų žmonių tuokiasi ir demokratijos daigai, nepri
kaip 400 pacientu. Jie su ligo kina knygeles 4-tame puslapy vaikus bažnyčioje krikštija, bet klausomybė. Supliuško vienin
mis lankosi pas eiktarą Kisie je: „Raštuose iki Pirmojo pasau į pamaldas labai retai ateina. telės partijos didybė, suiro kolū
lių po keletą ir keliolika kartų. linio karo Alunta vadinama Veikusi galinga ateistinės pro kiai, teliko kelios bendrovės,
Jis juos gydo ve'.ui. Taigi, jis Ovanta. o nuo 1970 metų šią pagandos mašina. Mėgstama kuriasi ūkininkai. Žemė, darbas
tikrai yra Diev" duotas gy vietovę turime vadinti Alanta, kunigus apkalbinėti ir ieškoti jų pinigai tapo svarbus kaip nie
paneigdami šimtametę rytų silpnybių.
dytojas.
kad, atsirado daugiau vargo, bet
Parodyta 1944-1981 metų taip gyvas kultūrinis gyveni
Dr. P. Kisieliau- didžioji būdo aukštaičių tarties tradiciją.
ir gyvenimo savybe yra jo socia Taigi šiame rašinyje sąmo kiekvieno kaimo, kiekvienos mas.
lumas, ir kad lis yra labai ningai rašau Alunta, o ne Alan gyvenvietės parapijiečių judė
„Alunta" knygelę rinko ir
didelis visuomen nkas. Kur tik ta, norėdamas, kad nykstančių jimo lentelė, iš kurios matyti, spausdino AB „Panevėžio
koks sąjūdis atsi ado. tai tenai tarmių paminklai išliktų bent kaip sparčiai mažėja parapi spaustuvė". Tiražas 700 egz.
jiečių skaičius. 1781 m. pa
bus ir dr. Kisielius. Visoki su vietovardžiuose".
Leidėjas Anykščių A. Baranaus
rapijiečių buvę 2.249. Di
Pirmą
kartą
Alunta
lOvanti)
sirinkimai, poodžiai, pasi
ko ir A. Vienuolio-Žukausko
tarimai yra j a n gyvenimo pirmajame Lietuvos žemėlapyje, džiausias parapijiečių skaičius memorialinis muziejus. Išleista
kuri sudarė flamandų kartogra buvęs 1898 m. — 9,135 žmonės
džiaugsmas.
autoriaus lėšomis.
fas
Merkurijus, pasirodžiusi (vyrų 4,547, o moterų - 4,588).
Pobūviuose ji^ labai reika
1981 m. parapija turėjusi tik
lingas, ir visi jo kaukia, nes jis 1595 m.
DAINAVAU LIETUVOS
2,426
parapijiečius. Tas skaičius
Kadangi knygelės autorius
senus ir jaunus sukviečia dai
RADIOFONE
nuoti. Taip jis vi>us pradžiugi kun. K. Girnius nuo 1977 iki esąs laba netikslus, nes tarybi
Šiais
metais
Lietuvos radijas
na, nes daina gyvenimo vargus 1989 metų klebonavo Aluntos niais metais statistika buvusi pažymi savo 70-ties metų jubi
parapijoje, todėl didžiausią neįmanoma. Kalenda buvusi už
blaško.
liejų. Pirmoji laida buvo 1926 m.
dėmesį
ir skyrė parapijiečių ir drausta, o iš šalies buvę sunku
Nuo gimnazijos antros klasės
nustatyti, ką laikyti parapijiečiu. birželio 12 d. Tuomet aš mo
jis yra ateitininkas. Nuo 1967 apskritai parapijos gyvavimo
1939 metais Aluntos parapijai kiausi dabartinio Vilkaviškio
m. iki 1973 m. jis buvo Ateiti aprašymui.
rajono Pilviškių progimnazijos
priklausė
4,420 žmonių.
Aluntos parapijos įsikūrimo da
ninkų federacijos šalpos fondo
4-oje klasėje. Mūsų auklėtojas
valdybos pirmininkas, o nuo ta nėra žinoma, tačiau Vilniaus
Pateiktas Aluntos parapijoje Mykolas Bagdonavičius birželio
1973 m. iki 1979 veiklus Atei vyskupo vizitatoriaus 1522 m. klebonavusių kunigų sąrašas. pabaigoje mokslo metų baigimo
tininkų Federacijos vadas. Jis Alunta jau rasta parapijų sąra Dauguma jų plačiau aprašyti. proga nusivežė mūsų klasę į
yra Ateitininkų Tarybos narys šuose. Bažnyčia buvusi pasta Seka ilgas ten vikaravusių naujai atidarytą Lietuvos radi
ir nuo 1993 m. vel Ateitininkų tyta 1534 m. (Maldos namai kunigų sąrašas, kuriame išvar jo stotį. Radijo stoties vedėjas
Federacijos fondo valdybos pir buvę ir anksčiau, tačiau apie dintos net 75 pavardės. Rašo kreipėsi į auklėtoja, kas iš
mininkas. Jis labai sėkmingai juos autorius žinių neradęs). apie Aluntos bažnyčioje vargo- mergaičių gerai dainuoja. Au
globojo ateitininkų Cicero kuo Smulkiai aprašo bažnyčios išo- ninkavusius vargonininkus. klėtojas pasakė, kad Filomena
pą, kuri buvo veikliausia Ame
Pažymi, kad ten kurį laiką var- Sadauskaitė ir Marytė Vaišno
rikos ateitininkų organiza ,,Draugo" pagalba prasidėjo goninkavo pasižymėję muzikai: raitė (tai aš). Vedėjas mus įvedė
cijoje.
milijoninio fondo augimas. Jei Juozas Gruodis ir Juozas Ka į transliavimo kabiną. Mes
Vokietijoje jis įsteigė Lietuvių gu mes ieškotume čia Ameriko rosas. Nepamiršo surašyti ir jaudindamos dainavome dainelę
Raudonojo Kryžiaus organizaci je lietuviško sąjūdžio, kuriame kitų bažnyčios tarnų: zakris „Jau vakaras buvo". Mūsų
ją ir buvo jos pirmininkas. Vo nedalyvavo dr. Kisielius, tai tijonus bei varpininkus.
klasė klausėsi kitame kambary
kietijoje jis dirbo ir skautų kažin ar atrasime.
je, kur buvo garsiakalbis.
Prie kiekvieno ilgiau sustojęs,
eilėse, turi paskautininko laips
Kristus mokė, kad geri dar rašo apie kunigus, kilusius iš Vedėjas pagyrė mus, klasė pap
nį. Jis dirbo VLIKo BALFo ir bai, padaryti artimui. Dievo
lojo. Tai buvo stiprus paauglystės
Aluntos parapijos. Iš viso buvę
ALTo organizacijose. Dabar jis akivaizdoje yra pačiam Kristui
įspūdis, kurį man priminė mūsų
22. Jų tarpe arkivyskupas Teo
yra vienas iš Lietuvių Pasaulio padaryti. Todėl Kristaus Bažny
radijo jubiliejus.
filis Matulionis ir garsus Ka
Bendruomenės valdybos vice čia krikščionišką veiklą ir gerus
Marijos Grigaitienės
talikų veikimo centro veikėjas
pirmininkų. Jis yra Fronto darbus labai vertina. Šv. Sostas
pasakojimą užrašė
prelatas Steponas Telksnys.
bičiulių narys ir buvo Fronto krikščioniškos veiklos ir gerų
Algimantas Lelešius
Abu yra buvę Sibiro kankiniai.
bičiulių pirmininkas. Jis yra darbų įvertinimui dr. P. Kisie
vienas Lietuvių Katalikų Spau lių pakėlė į Sv. Silvestro riterius
/r>
dos draugijos direktorių ir buvo ir suteikė riterio diplomą. Rug
jos pirmininkas, dabar — vice sėjo 22 d. Švč. M. Marijos Gimi
pirmininkas.
mo bažnyčioje, Marquette Par
Lietuvių milijoninis fondas ke. 10:30 vai. r. vysk. Paulius
taip pat prasidėjo dr. Kisieliaus Baltakis, OFM, aukos šv. Mi
namo rūsyje. Fronto Bičiulių šias ir įteiks dr. P. Kisieliui Šv.
susirinkime buvo svarstomas Silvestro medalį. Tą pačią die
PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu
didelio fondo klausimas. Dr. A. ną, 4 popiet, prasidės „Draugo"
Razma atnešė į ..Draugą" metinis pokylis Martiniųue
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant
trumpą straipsnį, ir taip su pokylių salėje.
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gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje,
1997 m. birželio 5-16 d.

SUKAKTIS
Užsirašant iki 1996 m. gruodžio, 1 d.
duodama speciali nuolaida

Valentina, o 1959 m. — Rūta.
Misiūnai ypač buvo veiklūs Šv.
Antano lietuvių parapijoje.
Albertas pirmininkavo parapi
jos komitete, mokytojavo Aušros
Vartų lituanistinėje mokykloje,
buvo Vilniaus Krašto lietuvių
sąjungos (VKLS) Detroito sky
riaus pirmininkas, „Lietuviškų
melodijų radijo v a l a n d ė l ė s
r e d a k t o r i u s ir p r a n e š ė j a s .
Pastarąjį darbą jis atliko kartu
su dukra Rūta. Elena Misiū
nienė dirbo General Motors
bendrovėje, o Albertas duoną
pelnė Ford Motors automobilių
pramonėje.
1991 m. Misiūnai išsikėlė į
Floridą ir įsikūrė Gulfport prie
miestyje. Tai čia visa Misiūnų
šeima vėl susirinks rugsėjo 16
d. ir p a s i d ž i a u g s tėvelių
auksinio vedybų jubiliejaus
švente.

.•
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Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje:
Diamond Ntievo Vallatta, Puerto Vallarta
7 naktys 19% m. gruodžio 7-14 d.
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai,
maistas, gėrimai. $839.00
Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų
raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service

Sukaktuvininkai Misiūnai su artimais bičiuliam. II kair.- Elena Misiūnienė, Petras Noreika
(visai neseniai miręs), Z«»lma Noreikiene ir Alberta* Misiūnas.

9439 S. Kedzie
Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
FAX 708-422-3163

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 14 d.

30-toji mokytojų studijų savaitė
Dainavoje- Manchester, MI
1996m. rugpjūčio 4-lld.d.

ATLANTA
IMPORT-EXPORT, INC

Ar yra įmanoma per vieną savaita sukviesti lituanistinių
mokyklų mokytojus iš visos
Amerikos ir išsiųsti juos ener
gingus, dvasiniai atsigaivinu
sius, pasisėmusius naujų žinių,
pasiruošusius su entuziazmu
perduoti sukauptas žinias atei
nančiai lietuviukų kartai?
Šių metų stovykla buvo — tik
rąja žodžio prasme — mokytojų
tobulinimosi stovykla, ją su
ruošti buvo įdėta labai daug dar
bo. Pasiruošimas jau vyko nuo
1995 metų rugsėjo mėnesio.
Organizacinis
komitetas
reguliariai rinkosi, kaupė
medžiagą pernai pasiūlytų
problemų diskutavimui. Pra
ėjusių metų studijų savaitėje
dalyvavusios aktyvios lituanis
tinių mokyklų mokytojos iš
rinko šį, Čikagoje gyvenantį, or
ganizacinį komitetą: Lemonto,
IL, Maironio l i t u a n i s t i n ė s
mokyklos direktorę Eglę Novak
ir Čikagos lituanistinės mo
kyklos direktorę Jūratę Dovilienę; National-Louis uni
versiteto profesorę ir mokyklų
konsultantę Jūratę Harris;
Švietimo tarybos pirmininkę
Reginą Kučienė ir Švietimo
tarybos narę Vidą Brazaitytę.
Šių metų mokytojų kursai
vyko pagal praėjusios stovyklos
mokytojų pareikalavimus. Jos
prašė, kad kursai labiau atsi
žvelgtų į realią mokytojų padė
tį, sunkumus, šiuolaikinius
mokinių sugebėjimus ir kalbos
poreikius: a. kad temos, paskai
tos ir pan. būtų kuo labiau pri
taikytos konkrečiam mokytojų
darbui; b. būtina turėti žinių ir
teorijų, kurios būtų pritaikomos
praktiniams užsiėmimams
(pvz., švietimo psichologija,
folkloras, papročiai, istorija,
t.t.),; c. kad mokytojams būtų
paskirtas laikas patirties ir me
džiagos pasidalinimui; d. raginti
mokytojus mokslo metų laiko
tarpyje rinkti
medžiagą,
atsivežti į stovyklą; e. kad kur
sai vyktų nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p.
kasdieną ir kursų dienotvarkė
būtų iškabinta visiems; f. kad
vyktų apskrito stalo diskusijos;
g. studijų savaitės pabaigoje
turėtų būti analizuojamos daly
vių apklausos apie stovyklą.
Mokytojų tobulinimosi kursų
vadovė — Jūratė Harris.

mo metodais ar atgaivinimą
senų metodų, programų suda
rymą, problemų iškėlimą ir jų
išaiškinimą.
Mokytojų grupė rinkosi k a s
rytą nuo 9:15 v.r. iki 12 vai.
Kursų dienotvarkė buvo padą
linta į keturias dalis: apskrito
stalo diskusijos, pakviestų
kalbėtjų asmeniškos patirties
pristatymas, mokytojų mokymo
metodų pasidalinimas ir Švie
timo tarybos gairių peržiū
rėjimas. Mokytojos kasdieną
nagrinėjo kitą temą. Kasdieną
buvo analizuojamas mokytojų
bendras darbas — ar jis vertas,
ar reikia jį pagerinti. Kiekviena
kurso diena buvo sustatyta, kad
mokytojos galėtų geriausiai
pasidalinti savo patirtimi ir
mokytųsi iš kitų.

Jūratė Kuraitė Harris, uni
versitete dėstanti profesorė ir
ruošianti mokytojas magistro
laipsniui, ruošė ir pravedė šiuos
kursus. Jūratė pirmą kartą at
vyko į stovyklą prieš ketverius
metus ir susidomėjo mūsų
mokytojų tobulinimu. Nuo to
laiko ji dirba su lituanistinių
mokyklų mokytojais kaip kon
sultantė ir pasidalina savo peda
gogine patirtimi Mokytojų
studijų savaitėje.
Jonas Kavaliūnas, daugelio
Švietimo tarybos kadencijų
pirmininkas, pirmosios Moky
tojų, tėvų bei jaunimo studijų
savaites organizatorius ir va
dovas, savo Mokytojų studijų sa
vaičių apžvalgoje paaiškino, kad
prieš trisdešimt metų studijų sa
vaitėje dalyvaujančių mokytojų
skaičius siekė septyniasdešimt
ir buvo vedami metodiniai užsi
ėmimai. Nors šiais metais
stovykloje
dalyvavo aš
tuoniolika atstovių iš penkių (iš
dvidešimt) JAV lituanistinių
mokyklų, modeliuojama, kas
buvo daroma anksčiau. Šįmet,
atvykusios mokytojos į 30-tąją
Mokytojų studijų savaitę, min
tyse turėjo vieną tikslą — pasi
tobulinimą, naujų žinių įgijimą,
susipažinimą su naujais moky

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybes maisto produktų siuntiniai.
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
ATLANTA tel. 312-434-2121, 800-775-SEND
2719 VVest 71st Street, Chicago, IL 60629
E-mail: Atlanta@worldneLatLnet

Mokytoju studijų savaites dalyvės. I ei!, iš kairės: Vida Brazaitytę, Živilė Šilgalienė, Dana Mikuiiene. Kgle Novak. Regina Kučienė. Jūratė Kuraitė-Harris, Hedvina Dainienė, Irena Senkevitiene: II eil Rt-nata Bulauskienė, Nijole Gierštikienė, Ar.gelė Bailey. Danutė Surdenienė, Jūratė
Dovilienė ir Rita Kasputu n<-
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Dirbame: pirmatL-penktad. 9-5 I šeštad. 9-2
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011,
ROCHESTER 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859
mokyti įvairias geografijos .
pamokas.
Taip pat buvo paminėtas Švie
timo tarybos ryšiams su Ame-.
rikos mokslo įstaigomis k o o r 
dinatorės Rimos Binder paruoš
tas geografijos vadovėlis apie
Lietuvą Taikos korpuso „World
Wise" mokykloms. Mokytojams
buvo išdalintos kai kurių pra-- •>
timų kopijos. Šis vadovėlis JAV
LB Švietimo tarybos patvir
tintas vartojimui lituanistinėse
mokyklose.

•
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Apskrito stalo diskusijos
Dr. Dalios Katiliūtės Boyds
tun. Šv. Ksavero universiteto
psichologijos profesorės, meist
riškai ir sumaniai vedamų Eglė Novak 'iš kairėsi, Jūratė Kuraitė-Harris, Dalia Katilinte-Boydstuii ir
apskrito stalo diskusijų metu Antanas Rašymas.
buvo išvystytos ne tik karštos
diskusijos, kurios palietė moky
tojų darbo aktualijas, bet ir iš
ryškino pagrindines problemas
bei pasiūlymus šių problemų
sprendimui. Temos buvo pa
rinktos iš praėjusių studijų sa
vaičių pasiūlymų. Jos buvo:
gramatika, gyvos kalbos išlai
kymas, kiek ir kokiam skyriui
reikia geografijos ir istorijos
lituanistinėse mokyklose ir kaip
motyvuoti mokinį ir išlaikyti
discipliną.
Gramatika/gyvoji kalba
Kai kurie mokinių tėveliai
yra vaikų mokytojų paklausę,
ar gramatika turi būti pagrin
dinis kalbos mokymo metodas?
Jiems patiems yra sunku vai
kams išaiškinti, negali vi
suomet padėti savo vaikams
(nuo ketvirto skyriaus) su pamo
komis. Todėl diskusijų metu
buvo vystoma formalios grama
tikos mokymo svarba. Buvo
nuomonių skirtumas apie for
malų gramatikos mokymąsi ir
ar ji svarbi kalbos vartojimui.
Visos mokytojos vienbalsiai
sutiko, kad gyvoji kalba yra
nepaprastai svarbi. Pokalbis
tęsėsi tema, kad reikėtų pradėti
formalios gramatikos mokymą
nuo tam tikro amžiaus ir kiek
vaikams reikia formalios
gramatikos mokymo, kad
pastiprintų gyvąją kalbą.
Kalbant apie kalbos moky
mąsi, mokytojos pradėjo disku
sijas apie diktantus. Mokiniai
rašo diktantus (kuriuos kai
kurie gerai parašo), moka gerai
skaityti ir linksniuoti, bet
negali kalbėti — sakinio sudėti.
Visų mokytojų tikslas yra
ieškojimas priemonių, kurios
įdiegtų kalbos mokymąsi. Ka
dangi įrodyta, kad penkerių
metų amžiaus vaikai yra išvys
tę 90 procentų ar daugiau
kalbos įgūdžių, tėvai turi ska
tinti vaikus kalbėti lietuviškai
namie nuo pat mažens. Kalbos
įsisavinimas jaunimui stipri
namas dvejopais būdais: dialo
gu ir žaidimais.
Geografija ir istorija

'

Iš kairės: Dana Mikužienė, Živilė Šilgalienė, Audronė Elvlkienė mokytojų
savaites Dainavoje metu.

patartina susieti Lietuvą su
skandinavų kraštais ir šiaurės
Europa: įtraukti gamtos paži
nimą, pabrėžiant skirtumą tarp
Lietuvos ir Amerikos augme
nijos bei gyvūnijos. Dėstant is
toriją, reikėtų mokyti senovės
istorija jaunesniems, o dabartine
vyresniesiems; kreipti dėmesį į
istorinių asmenų gyvenimo
detales, o ne datas ir vietoves;
išvaidinti istorinius įvykius.
pvz., nepriklausomybės akto
pasirašymą. Medžiagos galima
įsigyti įvairiose vietose: is
torinės per „Internet" iš Vil
niaus universiteto. Mindaugo
laikų žemėlapį „Rand McNally"
krautuvėje, o filmą ..The Baltic
States" Čikagos ..The Sawv
Traveller" kelionių agentūroje.
Motyvacija ir disciplina
Apskrito stalo diskusijų metu
buvo aptarta, kad motyvacija
y r a viena s v a r b i a u s i ų ir
kebliausių
lituanistinės
mokyklos problemų
labai
svarbu mokinius sudominti ir
angažuoti j mokymąsi. įdiegti
norą
mokytis. T a i p p a t
pasiūlyta, kad didele dalis
mokinio motyvacijos siejasi su
tėvų nuomone apie lituanistine
mokyklą. Motyvacijai ugdyti
svarbu skatinti mokinio konku
renciją su savimi, nesigailėti
pagyrimo ir paįvairinti medžią
gos pristatymą.. Kai moty
vacijos trūksta, reikia naudotis
disciplina. Taisyklės turi būti iš
tesėtos, bausme atitikti pra
sižengimui, o mokinys ištrauk
tas iš klasės tik kai kitiems žala
daro, trukdo mokytis.

Apskrito stalo metu buvo pa
reikštos šios nuomonės ir pasiū
lymai: svarbiausia laikytis tie
sos, negrąžinti, nemaloninti nei
vietovių, nei asmenų apibū
dinimo. Svarbu naudoti vaiz
dines priemones: diaramas,
„time lines", gaublius, žemė
Apskrito s t a l o d i s k u s i j ų
lapius. Mokant geografiją. tikslas buvo mokytojoms leisti

pasireikšti, išklausyti visų pro
blemų, kurias turi klasėje, pasi
dalinti laimėjimais ir pralai
mėjimais, padėti soręsti proble
mas. Vieningo ats >.kymo neieš
kota . bet ieškota būdu ir prie
moniu. kaip s p r sti rūpimus
klausimus įvairio-c situacijose,
nes buvo atstovauta įvairioms
lituanistinėms m kykloms.
Pakviestų k ilbėtojų
asmeniškos 3atirties
pristat> mai
įgyta daug pr -etiniu žinių,
p r a k t i n i u užsi< nimu metu
diskutuojami khu.simai. pagris
ti teorinėmis / aiomis. VVashington, D<". K: stijono Done
laičio lit. mokyk s vedėja An
gelė Bailey su Z:' >s Kelmickaites iš Vilniaus p; Talba sustatė
mokykloms
alendorinių
švenčių ciklą: ti mės, kas jos
dabar bus nuspa intos kitomis
spalvomis. Zita ip pat skaitė
paskaita ir parcv vaizdajuoste
apie tradicinę Ii -iviu kultūrą,
Kun. Juozas v'aišnys. SJ,
lietuvių kalbos iltūros lekto
rius. maloniai - tiko pravesti
pamoka, vartoj.; t kooperatinį
mokymo būda vun. Vaišnio
pamoka turėjo < i ikslus:'moky
tojoms išmokt: rramatika ir
kymo būdą —
išmokti kitokį
spręsti uždavi u s bendrose
grupėse.
Lemonto, IL. Maironio litua
nistinės mokyk >s literatūros
mokytoja Živile Šilgalienė at
vėrė nauja lang;: teratūros dės
tymui. Tai pacn nokytoįų išgy
venti, konkret is pavyzdžiai,
kurie bus prit.i <omi lituanis
tinių mokyklų p nokose. Ji api
budino kiekvienas aukštesnio
šios mokyklos klasės literatūros
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Jonas Kavaliūnas

programą: septintoje klasėje —
tautosaka, aštuntoje klasėje —
literatūrinė apžvalga, devinto
je klasėje — poezija, dešimtoje
klasėje — drama.
Čikagos Pedagoginio lituanis
tikos instituto direktorės Stasės
Petersonienės pagalba buvo
pradėta sudaryti papildomą
medžiagą skaitymui įvairių
skyrių lygiui. Su mokytojų
pagalba ji sukūrė skaitinių ir
knygų sąrašą, kuris bus naudo
jamas sudaryti
skaitinių
rinkinį. Šį rinkinį paruoš Vida
Brazaitytę.
Mokytojai pageidavo, kad
būtų rodoma efektinga mokymo
metodika, kurią galima vartoti
klasėje. Jūratė Kuraitė Harris,
atsižvelgusi į šį mokytojų pagei
davimą, pristatė kooperatinio
mokymosi metodą. Pagrindas
yra, kad vaikai dirba mažose
grupėse, ne pavieniai.
Jūratė su Lemonto Maironio
Htuništinęs mokyklos direktore
Egle Novak pravedė susipa
žinimo pratimus, vartojant šį
metodą Šių užsiėmimų metu ne
tik vyravo darbinė nuotaika, bet
šilta aplinka, kuri įgalino moky
tojas suartėti ir artimiau vieną
kita pažinti.
Čikagos valdiškos mokyklos
mokytoja Nijolė Gierštikienė ir

Švietimo t a r y b o s gairės
lituanistinėms m o k y k l o m s

Nijolė Gierštikienė
kursų vadovė J ū r a t ė Harris
..privertė" mokytojas tapti
mokinėmis ir parodė joms, koks
gali būti efektyvus kooperatinis
mokymas, dėstant literatūrą irrašymą. Šios darbo valandos
metu buvo parodyta, kaip pa
skatinti mokinį d a l y v a u t i
klasėje ir kooperuoti, dirbant
bendrą darbą.
Mokytojų mokymo metodų
pasidalinimas
Švietimo tarybos pirmininkė
Regina Kučienė supažindino su
mokytojos Dalilės Polikaitienės
iš Los Angeles ruošiamu, nuo
penkerių iki septynerių metų
besimokantiems lietuviškai,
vadovėliu. Jis skiriamas moky
tojams, suskirstytas pagal te
mas.
Clevelando Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos moky
tojos Ingridos Civinskienės
įdomiai paruoštas geografijos
pamokas pristatė Vida Brazai
tytę. Ji vartoja „transparencies"

Švietimo taryba rūpinasi nau
jos lituanistinių mokyklų pro
gramos sudarymu. Švietimo
tarybos koordinatorės mokyki-"
niams reikalams Vida Brazaitytę
ir Aldona Rauchienė yra surin
kusios bendras mokymo žinias,
iš k u r i ų t u r ė s
sustatyti
programą. Mokytojų studijų sa
vaitėje vyko gairių peržiū-,
rėjimas.
|
I šio straipsnio pradžioje
užklaustą klausimą galima at
sakyti: taip!
Šis mokytojų tobulinimosi
k u r s ų a p r a š y m a s skiriamas
kursų dalyvėms ir organiza
ciniam komitetui, dirbusiam iki
paryčių stovyklos metu, rašant
s a n t r a u k a s , kurios ir sudaro šį
straipsnį. Nuoširdus ačiū: Nijo
lei Gierštikienei. Danai Plazyk.
Angelei Bailey, Jūratei Dovilienei, Vidai Brazaitytei. Danai
Mikužienei, Eglei Novak. Irenai
S e n k e v i č i e n e i ir Audronei
Elvikienei.
J A V Švietimo tarvba

AMTA

AMERICAiy^^T^

^ R O A D , INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
SPECIALIOS
KAINOS
Ten ir atgal

NEW OFFICE

Belmont/Central

8512 Golf Rd
N i l e s , IL 60714
Tel. 847-581-9800

3637 VV. Belmont

Belmont/Laramie
5150VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Tel. 312-237-4747

North Slde
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 VV. Peterson

Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$810
$810
$810
$810

Į viena puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$560
$560
$560
$560
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JAV LB E k o n o m i n i ų Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

SAVIVALDYBĖ
REKETUOJA
VERSLININKĄ
„Lietuvos rytas" išspausdino
straipsnį „Vilniaus savivaldybė
reketuoja prekybos centrų
savininką".
Dviejų prekybos centrų, ka
vinių ir restorano savininkas,
52 metų Juozapas Budrikis, Vil
niuje sumanęs pastatyti „Chrys
ler Jeep" saloną, technikos
priežiūros centrą bei parduo
tuvę, kurioje būtų prekiaujama
viskuo, išskyrus maisto pro
duktus, susidūrė su Vilniaus
savivaldybės pasipriešinimu.
Vilniaus miesto valdyba leido
J. Budrikiui ne aukciono tvarka
išsinuomoti 57 arų sklypą šalia
Pašilaičių mikrorajone veikian
čio prekybos centro „Pas Juoza
pą". Tačiau J. Budrikis pagal
miesto valdybos atsiųstus žemės
nuomos sutarties papildymus
privalo miestui už tai per 30
dienų padovanoti 252,000 litų ir
pervesti juos j žemės reformos ir
miesto tvarkymo ir inžinerinės
infrastruktūros nebiudžetinius
fondus. Be to, J. Budrikis
privalo iki kitų metų pabaigos
.savo lėšomis statomame prekyt>os centre įrengti 250 kvadra
tinių metrų policijos nuovadą ir
iieatlygintinai ją perduoti į
JVilniaus savivaldybės balansą.
Preliminariniais apskaičia
vimais, nuovada verslininkui
kainuotų 480,000 litų. Negana
to, J. Budrikis už 150,000 litų
dar privalo įrengti pėsčiųjų
pasažą.

ir mokėdamas už arą 20,000
litų", sako verslininkas.
„Tai, ką valdininkai daro
Lietuvoje, analogų pasaulyje
nėra", „Lietuvos rytui" komen
tavo šią situaciją vienos sta
tybos verslo konsultacinės
įmonės vadovas. „Aš tai supran
tu kaip valstybinį reketą. Savi
valdybė, neturėdama lėšų pa
statyti policijos nuovadą, tai
išreketuoja padaryti privatų
asmenį".
Pasak Lietuvos statybininkų
sąjungos prezidento A. Šešta
kausko, įvairios papildomos
sąlygos investuotojus atbaido
statyti Lietuvoje. Kartu jis pa
stebi, kad šio konflikto nebūtų,
jei J. Budrikis būtų dalyvavęs
atvirame konkurse nuomoti ar
pirkti sklypą.
Tuo tarpu pats J. Budrikis įsi
tikinęs, kad modernus prekybos
centras vis dėlto bus pastatytas.
Jame dirbs 135 žmonės.
GRĮŽTA VILTYS
REMONTUOTI „BOEING"

Liepos mėn. į Šiaulius atvyko
amerikiečių bendrovės „Baltic
International USA" (BIUSA)
viceprezidentas Paul Gregory.
BIUSA yra Šiauliuose įkurtos
firmos LAMCO akcininke. Pa
grindinė numatyta LAMCO
veikla yra sunkiųjų lėktuvų re
montas ir priežiūra. Tačiau,
kaip esame rašę anksčiau, ame
rikiečiai dėl lėktuvų remonto
projekto ilgokai delsė. Dabar,
atrodo, ledai pajudėjo, nes
BIUSA atstovas tarėsi su
| Tokią sutartį J. Budrikiui elektronikos įmonėmis „Phi
siūlo pasirašyti Vilniaus meras lips" dėl bendradarbiavimo šioje
Alis Vidūnas. I klausimą, ar srityje, rašo „Šiaulių kraštas".
tokią sutartį parengę savi
„Atėjo laikas įgyvendinti sun
valdybės valdininkai neprovo kiųjų lėktuvų remonto pro
kuoja duoti kyšio, J. Budrikis jektą", — sakė P. Gregory. Jis
atsakė, jog jis tuo neabejoja, mano, kad projekto įgyvendi
tačiau kyšių niekam nedavė ir nimas gali būti pradėtas 1997
neduos.
metų gegužės mėnesį, kai Zok
„Jeigu būčiau miesto vadovas, nių aerouostas pradės veikti
verslininkams žemę duočiau visu pajėgumu ir „Philips"
nemokamai: tegu tik stato, puo užbaigs aerouosto atnaujinimą.
lia miestą ir kuria darbo vietas, Lėktuvų remonto projektas
o vėliau žemę per daugelį metų turėtų būti įgyvendintas pako
išsipirktų", sako verslininkas. pomis per maždaug 8 mėnesius.
J. Budrikis apskaičiavo, kad
Gregory tikis, kad „Philips"
statybos jam kainuos apie 4 bendrovė sutiks bendradarbiau
mln. litų. Lietuviškų statybinių ti: padės patraukti būtiną kapi
medžiagų būtų perkama už 2.6 talą (visam projektui reikia apie
mln. litų, todėl pridėtinės vertės 30 mln. dolerių), pasirūpinti
mokesčio į biudžetą iš karto klientais, kurie turėtų būti žy
būtų sumokėta 486,000 litų. mios aviakompanijos. „Philips"
Tikėtina, kad statybinių me savo ruožtu informavo, kad ruo
džiagų imonės gauna 10 proc. šiasi skelbti tarptautinį konkur
pelną, todėl jos turėtų sumokėti są, kad išrinktų techninį kon
dar apie 75.000 litų pelno sultantą lėktuvų remonto įmo
mokesčių. „Nejaugi šių pajamų nės kūrimui ar statybai. Galbūt
biudžetui nereikia", piktinosi J. atsirastų 300 ar 400 kompanijų,
Budrikis. „Tai yra pasityčio norinčių jame dalyvauti, tačiau
jimas iš žmogaus. Suskaičiavus „Philips" turi numačiusi 3,
visus privalomus mokesčius, už kurių viena yra BIUSA.
vieną žemės arą Vilniaus pa
„Baltic International USA"
kraštyje privalau mokėti 17,500 viceprezidentas P. Gregory teigė
litų, kai net Žvėryno centre esąs labai nusivylęs Seimo
galiu pasirinkti bet kurį sklypą sprendimu, pagal kurį už 50

proc. Akciniame inovaciniame
banke esančių pinigų privaloma
pirkti banko akcijų, o kiti 50
proc. įšaldomi 6 mėnesiams nuo
banko veiklos atnaujinimo pra
džios. Šiame banke yra įšaldyti
4 mln. litų LAMCO pinigų. P.
Gregory mano, kad tokia vals
tybės politika atstums bet
kokius užsienio investuotojus.
„Atimti pinigus iš LAMCO —
tai tas pats, kas atimti juos iš
mūsų", sakė BIUSA kompani
jos, jau investavusios Lietuvoje
250 tūkstančių dolerių, atsto
vas. Po bankų krizės Lietuvoje
BIUSA susilaikė nuo žymesnių
investicijų, delsė dėl lėktuvų re
monto ir todėl dažnai susilauk
davo kritikos. Pasak P. Gregory,
tai, kad iš LAMCO norima at
imti žymią pinigų sumą, esan
čią Akciniame inovaciniame
banke, tik patvirtino, kad atsar
gi politika buvo teisinga.

TRIJŲ ŽIRGŲ LENKTYNES
Estija, Latvija ir Lietuva 1996
m. ketina privatizuoti didžiąsias
bendroves. Estija šioje srityje
pirmauja. Ar pietinės kaimynės
sugebės ją pasivyti? Taip žur
nale „Central European" prade
damas Poles Hokins straipsnis
iš Talino, Rygos ir Vilniaus.
Lietuva ketina privatizuoti
daugiau kaip 200 bendrovių,
kurių rinkos vertė šiais metais
yra 75 mln. dolerių. Tačiau tik
10 proc. jų vertos dėmesio. „Dvi
dešimt bendrovių iš viso sąrašo
turi galimybių pritraukti
užsienio investuotojus" — sako
Lietuvos investicijų agentūros
vadybininkas Darius Šilas.
Agentūros statistika rodo, kad
Lietuva užsienio investicijų
srityje atsilieka nuo kitų Balti
jos valstybių. Antrojo privati
zavimo etapo Lietuvoje sėkmė
priklauso nuo sugebėjimo įti
kinti užsienio investuotojus,
kad šalies bendroves verta
pirkti dėl šalyje palankių inves
tuoti sąlygų, o ne dėl to, kad vie
tiniai pirkėjai neįperka tų
kompanijų. „Antrosios bangos
sėkmė priklausys nuo užsienio
investuotojų, nes Lietuvoje la
bai mažai pinigų" — sako
Finansų maklerio įmonės „Suprema" direktorius Aidas
Palubickis.
Palyginti su kitomis Rytų ir
Vidurio Europos respublikomis,
privatus sektorius Lietuvoje
pakankamai stiprus. Tačiau
lėtai privatizuojamos didžiosios
bendrovės. Seimas priėmė įsta
tymą, kuriame nurodoma, kad
kai kurie infrastruktūros ob
jektai galės būti privatizuojami
tik nuo 2000 metų.
Latvijoje 1991-95 metais bend
ra investicijų suma buvo 480
mln. dolerių (Lietuvoje — 395
mln.), tačiau trečdalį tos sumos

4% iki $2,000 — 3% virš $2,000
Siunčiama suma

$

Paslaugos 4 ar 3%

fZJSSL

Iš viso

Tel.

LIETUVIŠKAS MIDUS
VERDAMAS
STAKLIŠKĖSE

P i e t ų K o r ė j o s bendrovė
„Jinro Group International",
paskelbė, kad ji žada investuoti
6 milijonus dol. steigti medžio
perdirbimo įmonę Šilutėje. Da
nijos specialistai, remiami Eu
ropos Sąjungos PHARE progra
mos lėšomis, smarkiai prisideda
prie Lietuvos miškininkystės
plėtojimo.

Feodalizmo laikais midų Lie
tuvoje gamino dvaruose ir vie
nuolynuose. Tarpukario Lietu
voje — Prienų alaus darykloje,
o nuo 1960 m. — Prienų rajono
Stakliškių miestelyje, rašo
„Diena".
Pagrindinis produktas, naudo
jamas gaminant midų — medus.
Jis suvežamas iš visos Lietuvos.
Per metus įmonė superka iš bi
tininkų maždaug 90 tonų me
daus. Apie 43 tonas per metus
midaus gamintojai sunaudoja
mėlynių, vyšnių, serbentų,
spanguolių, apie 20 tonų
obuolių. Midaus neišvirsi be
gausybės vaistažolių, liepžie
džių.
Stakliškėse brandinamas 5
rūšių midus: „Trakai", „Stak
liškės", „Dainava", „Bočių",
„Prienų $ilai". Tiek pat
trauktinių: „Suktinis", „Ne
munas", „Vilniaus", „Šven
tinė" ir „Žalgiris". Jų stiprumas
— nuo 10 iki 75 laipsnių.
„Lietuviško midaus" pro
dukcija pilstoma į paprastą
Kaune stiklo fabriko ir suve
nyrinę tarą, kuri gabenama iš
Vokietijos. Suvenyrinę Stak
liškių produkciją keramikos ar
stiklo originalios formos bute
liuose pirkėjai mėgsta, nors ji ir
kainuoja 1-5 litais brangiau.
„Lietuviškas midus" daly
vauja užsienyje rengiamose pa
rodose bei mugėse. Lietuviški
gėrimai buvo labai gerai įver
tinti Helsinki, Koeln, Praho
je, tačiau rimti komersantai
midumi nesusidomėjo. Didžiau
sia kliūtis, ieškant užsienio
rinkos — muitai. Dėl jų Stak
liškių produkcija gerokai pa
brangsta ir negali konkuruoti
su vietine. Be to, užsieny ne
žinomai firmai reikia reklamos
supažindinti pirkėjus su nauja
preke. Taigi, šiandien „Lietu
viško midaus" įmonė dirba
Lietuvos vartotojams.
Midaus ir trauktinių gamybos
savikaina didelė, nes midui
gaminti naudojami produktai
yra brangūs, ilgai trunka jo
fermentacija.' Todėl įmonei
nuolat trūksta apyvartinių lėšų,
ji priversta imti kreditus.
Liepos mėnesį Finansų mi
nisterija, atsižvelgdama į
Stakliškių įmones prašymus,
sudėtingas gamybos sąlygas, 50
proc. sumažino akcizą jos gėri
mams. Dabar pusės litro lietu
viško midaus butelis papigo 2-3
litais. Dėl didelio akcizo per

Atidaryta 7 dienas savaitėje
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BAKEfqąM§l

KAVINĖ
350 N. Clark. Chicago, H 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgaly uždaryta

L

BALTIA EXPRESS CO LTD.,

$
Gavėjas

Tel.
Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruttland Rd., Stoney Creett, O n t
Cansda L8E 5A6, tel. 905-643-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

S I U N T I N I A I \ L I E T U V A T I E S I A I iŠ JUSU N A M Ų

TIK TRUMPA LAIKA BALTIA EXPRE9S SlOLO NAUJA PASLAUGA;
JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JOSLJ NAMŲ

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO C ARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAV1MAS.
. . . « . — - « » . T*
A8BBHI GUOUP
i
^£«XE^,0.n
4MTMOMASD«VI

721t!?f%L?S

•fwfHwiuE..i mm
1 -MO-SPARNAI

1-800-772-7624

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Rima Jakutytė
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atitekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1628

REALMARTII. Ine
6602 S. PulasU Rd.
Chkafo.ll 60C29

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja (vairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I
Bw.312-5aS4100
Fax. 312-5SM997

Pa-rttMOHMr
""•»"»«••»»"

G O V ' T F O f l E C L O S E D homes for
pennies on $ 1 . Delinquent Tax,

Repo's, REO's. Your Area. Toli
Free (1) 8OO-666-077S Ert.
H-2415 for eurrent listings
HavraN — nuostabi sala jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia Ieva Ir pusryčiai. Dėl
informacijos skambinkite. tai.
606-32S-S169

GRBT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar perduodant
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas
•IttSkornpMeriujrFAJCpagaiM
• Nuosavybių įkainavimas veltui
«Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus rr žemą
• Pensininkams nuolaida

7922V*ylMkiU.
• 3 * 5 S. AKfcff A * .

MAYER

284-1900
KRAUSTOTE* 1 FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTIES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą.
Te4./Fax: 1-S00-330-547S

REAL ESTATE

KMIECIK K A I T O * *

DANUTĖ

Ct$ICMCO,lC.
MlStitiStmt

\mĄm*W»

Jei norite parduoti ar pirkti namu*,
taeipkaės i Dana** I8ayef'* Ji propatarnaus. Įkainavimas veltui

MARUASTONKAS
tatora
IUJ.70U57.7IOO
ftfflgl
R«. 708.969J732

IEŠKO DARBO

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai

ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5 6 1 0 S. Pulaski M .
Tel. (312) 561-4111

50 meti) moteris nuolatinė JAV gy
ventoja, ieško darbo ligonių slaugy
mui, vaikų priežiūrai. Atlieka visus
namų ruošos darbus.
Kreiptis tel.:708-499-29%
21 m. moteris ieško darbo M a M phia mieste arba jo apylinkėse Gak
prižiūrėti vaikus, padėt namų ruošoje
arba slaugyti ligonius. Gali gyventi
kartu arba atskirai.

Kreiptis: 610-394-8792
STASYS SAKINIS
i i vidaus ir i i lauko;
popteriuoja kambarių sienas
Darbas garantuotas.
4S12 S. S S H B M , Chicago
Tai. 312-627-6107

Bendros praktikos gydytoja ii
Lietuvos nori slaugyti ligonį.
Kreiptis: Rita Norviliene,
Liepojos 26, Klaipėda.
Tel.: 211350

MISCELLANEOUS

B&D
Taisome ir dengiame visų rūsitą sto
gus, statome priestatas, garažas,
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus.
Kazimieras, tel. 3I2-42S-346S

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-776-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ACCENTREALTY
5265 West 95th Street
Oak Lawn, IfcnOts 60453

Bus. 708 636 9400
Ras. 708423-0443
AaTTA T. MIKUN AS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
(priemiesčiuose.
>

FOR RENT
Išnuomojamas 2 modernių
mleg. butas ramiame name 66
St. ir Marquette Rd. vyr. amžiaus
žmonėms, pensininkams. Yra
šaldytuvas, virykla, skaJb. mašina.
Kreiptis:
Išnuomojamas 1 kamb. pirmame
aukšte, vienas kamb.
rūsyje ir garažas.
Kreiptis: tel.: 312-436-340*

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2 3 4 6 W. 66th Street
Tai.: 312-776-14S6

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu ,,lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v.
p . p . ; s e k m d . uždaryta.
Antrd. ir trečd. susikalbėsite
lietuviškai.

(PRES. VIDMANTAS RAPSYS)

Pristatymas \ rankas

Siuntėjas

pirmąjį šių metų pusmetį Stak
liškėse pagaminta mažiau nei
pusė alkoholinių gėrimų paly
ginti su praėjusių metų pir
muoju pusmečiu.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catėred"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

KAIRYS BALTIC E X P E D I T I N G
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

sudaro viena stambi investicija
į telekomunikacijos objektus.
Viena didžiausių kliūčių užsie
nio investicijoms Latvijoje pri
traukti — komercijos įstatymų
stygius.

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-8998
PIGIAI — AUTOMOBILIAI!
Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas j Lietuvą. 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: tai.
706-201-0666.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVBKATOS,

m ovvYsts oiuuoa/us.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr.
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
328SVt Weat t a * Street

Tel. (766) 411 MM
(312)6614664

J K S CONSTRUCnON
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 706-666-2686.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312- 925-4331
ANGLŲ KALBA ANTROJI KALIA
Pre-oolaga Live-M
Si programa siūloma jaunuolėm no
rintiems ruoštis R. katalikų kunigystei.
Shidtos "prs-co»ao»-. veftau gilimi
studijuoti regulianote semmariĮo*
Kreiptis St Joseph's Seminsry
at topaS Unrversrty.
Fr.JadrClarfcatfcaMifct Martino.

Tel. 3IH7J-S700

Nica 3 bedrm. and dining rm. apt
Marquette Rd. & Maptevvood vic $600
a mo. + 1 mo. security. Heat inckj.
Call 312-737-6113
H E L P VVANTEO
Ieškoma subrendusi, dirbanti moteris,
kalbanti lenkiškai, lietuviškai, siek
tiek angliškai, būti kompanione vyr.
amžiaus lietuvei vakarais ir gyven
ti kartu arti 33 St ir S. Aberdeen.
Dienos metu gali dirbti kur nors ki
tur. Kreiptis angliškai: Sunarni, seL
312-643-3140.

OSLO CARE
Person neededtocare tor M M In
my Soutnvest auburban home.
Mušt speak EngBsh.
Also some kgnt housekeeping.
CeS ener a pm
706466-1173

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, konv
panijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti
Kreiptis:
AM Carą
Tai. 312-736-7966

viOAUs-itonas
D A Ž Y M O IN N I M O N T O DAUBAI
Gera darbo Kokybe, prieinamos kainos
ARNUS PAIMTINO
ARŪNAS RICKIVtCIUB
312S27SOS4

RSNATA*S OOMS6T1C
PIACSMBNT A O I N C T
Positions avariebie nennies. nouse
keepers tor Engttsh speaking women
Call: J12-2SS-72S?
Speak pafSjBj

vačių draudimų agentūrų pla DIEVUI IR ARTIMUI Bronę, Cleveland, Ohio, kur DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 14 d.
nai ilgalaikei priežiūrai yra la
taip pat susitiko kitą seserį
bai brangūs. Vidutiniškai 65
Valdonę, atvykusią iš Vilniaus.
metų amžiaus asmeniui priva
Pasaulis gėrisi Motinos Te Nepaisant seserų atkalbinė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60829
čios draudimo agentūros il resės pasiaukojimu Kalkutoje jimų, Emilija vėl išvyko Ama312/476-2655 • Fax 312-436-6909
galaikio patarnavimo drauda (Indijoje). Todėl lietuviams ver zonėn ir vargu ar beteks ją dar
kainuoja apie 2,228 dol. me t a didžiuotis kun. dr. Bendo- kartą išvysti Amerikoje.
tams. Ilgalaikes medicininės raičiu ir sesele Emilįja Šakėnaicinos
patarnavimai
bei
jų
kaina.
Petras P. Ežerskis
„SOCIAL SECURITY*
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
te-Xavier.
Administracinės
Medicare
Mirė 1996 m. rugsėjo 12 d., 2:50 vai. ryto, sulaukės 79
institucijos priežiūros vidu
IR KITI DALYKAI
išlaidos yra tik 2% visų išlaidų, tiniškas metinis mokestis žmo
Baigęs medicinos mokslus, dr.
metu.
„LIETUVOS ENERGIJA"
tai daug mažesnės, negu išlei gui yra apie 40,000 dol. Šitokie Aleksandras Bendoraitis išvyko
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno
P I R K S MAZUTO
Anperikoje „Sočiai Security" džia privačios draudimo įstai
47
m.
į
Prancūziją,
kur
1960
m.
įšven
aukšti mokėjimai greitai sunau
yra pagrindinis draudimas, gos.
Nuliūdę liko dukros: Rosemarie Juškėnienė, Regina WilRugpjūčio mėnesį šildymo se
doja visas, ne tik ligonio, bet ir tintas kunigu. Tuomet vyskupo
kurfs padeda daugumai žmonių,
son,
žentas dr. Richard, sūnus Robert, marti Eve; anūkai:
Rey
pasiųstas
darbuotis
tarp
zonui
AB
„Lietuvos
energija"
jo šeimos, santaupas ir sutaupy
n« tik išėjusių į pensiją, bet ir Ilgalaikė ligonio priežiūra
James
ir Katrina Juškėnai, Joseph, Erika ir Thomas Wilson,
indėnų Amazonės Rondonija nupirks 200,000 tonų mazuto.
tą turtą.
Peter
ir
Diane Balčiūnai; sesuo Ona Gediminskienė su šeima
nelaimingu atveju negalinčių
Už jį su firmomis energetikai at
„Sočiai Security" administ džiunglėse.
Ilgalaikė ligonio priežiūra
Lietuvoje; pusseserė Adeleine Johnson; svainės: Wilhelmine
užsidirbti pragyvenimo. Š i s
Per 30 metų vietiniai indėnai siskaitys išsimokėtinai per pusę
Krabben ir Irene Benning su šeimomis Vokietijoje, Ona Bal
valstybinis draudimas padeda apima fizinius, socialinius ir psi racija praneša, kad visi nauji
metų. Ši paslauga kainuoja ne
čiūnienė su šeima Lietuvoje.
pragyventi ne tik išėjusiems i chologinius įvairaus amžiaus li pensininkai pensijas g a u s daug išmoko. Pastatė namelių,
Velionis buvo vyras a.a. Josefos.
pensiją ir jų šeimoms, bet ir in gonio reikalavimus — patarna elektronišku būdu — aišku, jei ligoninių ir koplyčią. Vokietija tik vyriausybės mokėjimo ga
Priklausė Lithuanian Soccer Club.
validams ir taip pat mirusiųjų vimus. Daugumas vyresnių jie turi sąskaitą banke. Iki dovanojo laivą „Lietuva", su rantiją, bet ir palūkanas.
Velionis pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 15 d. nuo 2 iki
Mazuto pirkimo konkursą
ar invalidų sutuoktiniams ir jų žmonių, kuriems yra reikalinga dabar pensininkai gaudavo pen k u r i u o k u n i g a s plaukioja
9
v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
„Lietuvos
energija"
organizavo
sijas
paštu,
arba
jos
buvo
siun
Amazonės
upe
pas
sergančius.
vaikams. Tai yra draudimo sis ilgalaikė priežiūra (daugiausia
Laidotuvės
įvyks pirmadienį, rugsėjo 16 d. Iš laidojimo na
liepos
mėn.
Buvo
numatyta
čiamos
į
jų
banko
sąskaitą.
Taip
Prancūzai
ir
šveicarai
pastatė
tema, kuri neleidžia nei vienam moterys) gyvena vieni. Apie
mu
9
vai.
ryto
bus
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
Amerikos gyventojui mirti badu 86% patenka į senelių arba pat „Sočiai Security" įstaiga elektros stotelę radijo stotį ir at pirkti 150,000 tonų mazuto,
jos
bažnyčią,
kurioje
bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos
tačiau
gauta
pasiūlymų
500,000
ar būti visai apleistam. Ameri vadinamus slaugos namus. Da sako, kad žmonės galės gauti siunčia vaistų.
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
tonų.
Atsižvelgdama
į
siūlomo
koje šeimos, kuri yra 65 metų ar bartinė ilgalaikės priežiūros sis „popierinius" pensijos čekius,
Kai 1985 m. užplūdo malia
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
mazuto kiekį ir kainas, konkur
vyresnė, vidutinės metinės pra tema nėra gerai sutvarkyta. jeigu jietonorės, iki 1999 metų. rijos
epidemija,
žmonės
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
gyvenimo įplaukos yra 18,000 Įvairiose ilgalaikės priežiūros Po to pensijos bus išmokamos masiškai ėjo pas kunigą, pra so organizavimo komisija pa
lyvauti šiose laidotuvėse.
dol. Beveik trys penktadaliai patarnavimo sistemos pro elektroniškai į jų banko šydami pagalbos. Atsidėko prašė vyriausybę padidinti
Nuliūdę: dukros, sūnus, anūkai, sesuo ir kiti giminės.
pirkimo kiekį iki 200,000 tonų.
pensininkų, invalidų ar j ų gramose, kurias teikia fede sąskaitas.
damas už pasiaukojimą, Boli
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus
Liepos 24 d. ministrų kabine
šeimų gauna puse ar daugiau ralinė ar valstijų valdžia, yra
Naudotasi įvairiais „Sočiai vijos prezidentas dr. kun. BendoTel 800-994-7600
tas
šiam
siūlymui
pritarė
ir
didelių
trūkumų
ir
neaiškumų.
pragyvenimo iš „Sočiai Securi
Security" biuleteniais.
raitį paskelbė garbės piliečiu ir
ty" išmokų. Vidutinis mėne Medicare neužmoka už ilgalai
perkėlė per Amazon,ę į Bolivijos suteikė mokėjimo garantijas už
mazutą, perkamą iš keturių už
sinis vieno asmens „Sočiai kę specializuotą priežiūrą. PriBirutė Jasaitienė pusę
sienio firmų. Mokėjimai garan
Security" mokėjimas yra 720
Emilija Šakėnaitė 1939 m. iš tuoti: 4,34 mln. JAV dolerių
dol. „Sočiai Security" draudi
AUTOMOBILIAI IR PASKOLOS
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
vyko į Prancūziją n* įstojo į pran Talino „NB LTD" firmai už
mas pajėgs tokius mokėjimus,
ciškonų vienuolyną. Slaugė numatomą patiekti 50 tūkst.
SĄJUNGA
kaip yra šiandien, mokėti
Daugiausia žmonių perka sako, kad jie kalbasi ir su asme
ligonius
džiovininkus
įvairiose
tonų
mazuto,
2,15
mln.
dol.
—
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
visiems iki 2029 metų. Maži naujus automobilius pavasarį, nimis, kurie yra praeityje
pakeitimai „Sočiai Security" kai praeina blogi žiemos orai, bankrutavę. Sako, kad jie pra sanatorijose pietų Prancūzijoje. „Glenister International Limi
apylinkėse ir priemiesčiuose
pinigų
investavime
ir arba rudenį, kuomet išeina į randa tik 5% blogiems skoli Vyskupas Rey 1963 m. pasiun ted" už 25 tūkst. t. mazuto, 2,13
Patarnavimas 24 vai.
administravime gali užtikrinti rinką nauji automobilių mo ninkams, tai dar vis tiek iš jų tė Emiliją į Amazonę, padėti mln. dol. — „Baxendale Inkun.
Bendoraičiui.
vestments Limited" už 25 tūkst.
šio draudimo pajėgumą padėti deliai. Galvojate pirkti ar nuo uždirba.
t mazuto, 8,5 mln. dol. — „ErTai
nepaprastos
abiejų
šių
Amerikos žmonėms ilgą laiką moti naują 1997 metų automo
Vadinamas „risk-based priateityje. Dėl to Kongrese ir bilį? Žinokite, kad bankai, au sing" automobilių pardavimo lietuvių pasiaukojimas Dievui conomic Anstalt" už 100 tūkst.
FUNERAL DIRECTORS
Senate yra nuolat iškeliamas ir tomobilių pardavėjai ir įvairios versle ir kredito suteikimas ir artimui. Epidemijos, vargin t mazuto.
Directors of Eudeikh Funeral Home (EST 1906)
Vyriausybė garantijas suteikė
diskutuojamas šis reikalas.
finansinės įstaigos daro visokius darosi vis populiaresnis ne tik gas gyvenimas, toli nuo civili
planus, kaip gauti jus savo automobilių pardavimui, bet ir zuoto pasaulio. N e t laikr. 6 mėnesių laikotarpiui su 9
SERVICES AVA1LABLE AT 0THER
, , D r a u g a s " u ž t r u n k a porą proc. metų palūkanomis. Sutar
*3!
klientu šį rudenį. Jums būtų kredito kortelių išdavimui.
Medicare
naudinga, prieš perkant,
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
3. Kai automobilių paskolų savaičių pakeliui. 1990 m. juos tinių palūkanų skirtumą pagal
Šiuo
metu
apytikriai susipažinti su paskolų davėjų procentai yra pastovūs, svarbu aplankė lietuviai daktarai, sani konkurso rezultatus mokės AB
„Lietuvos energija". Sutartos su
Medicare draudimas užmoka planais ir skolinimo metodais. gerai apsidairyti. Tipiška tarai ir jų žmonos.
4330 So. California
4605 So. Hermitage
firmomis
palūkanos svyruoja
tik apie 45% visų Amerikos vy Pvz.:
Nors Emilijai jau 8 3 m., dar
16,000 dol. paskola naujam au
resniųjų ligos — sveikatos
ALLPHONES
1. Dabar yra griežtesni kredi tomobiliui 4 metams yra 9.35%, įstengė aplankyti savo seserį apie 18 proc.
išlaidų. 1995 metais kiekvienas, tų apribojimai, nes klientų pagal bankų paskolų praneši
1-312-523-0440
kuris turi Medicare draudimą uždelsimas mokėjimuose vis mus. Tai yra mažesni procentai
8. įvairūs finansiniai eksper vienas šių dalykų: klientas
apytikriai vidutiniškai išleido — kyla ir daugelis kredito davėjų nei praeitais metais. Apsitai, kurie tyrinėja pirkėjų ten sudaužys automobilį, jį pakeis
išmokėjo iš savo kišenės apie atidžiau peržiūri kredito istori klausinėkite, kur jūs galite gau dencijas, sako, kad naujų auto
kitu, prieš sutarčiai pasibai
2,750 dol., neįskaitant į šią ją, prieš duodant paskolą- Patari ti žemiausią paskolą geriausio mobilių rinka linksta į turtin
giant, arba nusipirks jį, su
LACK * SONS
sumą ilgalaikės reikalingos mas: gaukite savo kredito rapor mis sąlygomis.
gesnius pirkėjus. O įvairios tarčiai pasibaigus.
priežiūros.
tą, jį atidžiai peržiūrėkite, ir
FUNERAL DIRECTORS
4. Procentai gali įvairuoti net s t a t i s t i k o s rodo, k a d 2005
Dažnai automobiliai yra nuo
Medicare Trust Fund direk rasite klaidų, o jų dažnai iki 2 taškų ar daugiau įvai metais daugiau negu 65% naujų
mojami ilgesniam laikui. Bet
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST MGHVVAY
toriai, 1996 metais išleistame pasitaiko, pasistenkite jas iš riuose bankuose tame pačiame automobilių bus perkami tų,
žmonės turėtų būti atsargūs!
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
pranešime, sako, kad šis Medi taisyti pirma, negu pradėsite mieste. Pvz.: 7.25% iki 10.14% kurių pajamos bus tarp 20%
Ilgesnė nuomos sutartis yra
care fondas galės žmonėms derybas dėl naujo automobilio Raleigh NC, o Čikagos didžiuo a u k š č i a u s i a s pajamas gau
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
gera verslininkui, bet bloga
mokėti tokius mokėjimus, kaip paskolos.
siuose bankuose procentai yra nančių. Likusieji 80% pirks klientui. Pvz., klientas pasiima
ALL PHONES
šiandien, tik iki 2001 metų. Dis
2. Šiais laikais yra galimybių nuo 8.48% iki 11%. Taigi, už tą naudotus automobilius.
automobilį gale modelio metų,
1-706-9744410
kutuojami įvairūs būdai pra
lengviau gauti paskolą ir rizi pačią 16,000 dol. paskolą, žiū
to automobilio kaina automati
9.
Nuomoti
automobilį
yra
tęsti Medicare fondo pajėgumą kingam kredito atžvilgiu klien rint iš kokio banko imsite pa
škai jau yra žemesnė, o jam dar
numato dar galimybę pratęsti tui. Kaip tai įmanoma? Grupė skolą, per 4 metus galite su d a ž n a i , , p i g i a u " , k a d a n g i
lieka penkeri metai mokėjimų.
vyksta
varžybos
tarp
brangių
mokėjimus nuo penkerių iki 21 skolintojų duoda kreditus ir „D taupyti ar prarasti iki 947
Jei per tą laiką jam atsitinka
importuotų
ir
vietinių
automo
metų. Pagrindiniai dalykai, risk" asmenims, t.y. tokiems, dolerių.
avarija, tai jam gali reikėti daug
bilių.
Žinovai
sako,
kad
dabar
kurie taip greitai sunaudoja Me kuriems suteikti kreditą yra
5. Jei paskolą imate per au yra kainų „karas" dėl automo primokėti, daug daugiau, negu
PETKUS & SON
dicare fondo pinigus yra inflia- gan rizikinga. Bet už tai šie tomobilio pardavėjus, jie uždeda
ta mašina yra verta.
FUNERAL DIRECTORS /
:ija, didėjantis skaičius žmonių, asmenys turi mokėti labai aukš banko duodamai paskolai dar bilių, kainuojančių nuo 25,000
dol. iki 50,000 dol. Turtingieji,
Būkite atsargus, skaitydami
naudojančių Medicare ir didė
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
tus procentus net iki 20% - 30%. 1% ar daugiau. Dėltojums yra kurie išgali nusipirkti naują au
ir
girdėdami gražias bei impo
antys įvairūs modernios medi
CICERO 5940 W. 35 ST.
Automobilių pardavimo įstaigos geriau tartis su banku tomobilį, yra viliojami patrauk
nuojančias prekybininkų pa
LEMONT
12401
S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
tiesioginiai.
liomis nuomavimo sąlygomis. siūlas. Atminkite, kad jūs esate
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
6. Kredito urujos siūlo žemiau P v z . , nuomotojas p a k e l i a prekybininkų pragyvenimo
TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE.
sius procentus, perkant automo „ r e s i d u a l " — pasiliekančią šaltinis, ir, jei jie galės, bandys
ALL PHONES
bilį — vidurkis 7.78%. Vadinasi, nuomojamo automobilio kainą kiek galima daugiau iš jūsų
CHICAGO 1-312-476-2345
už tą pačią 16,000 dol. paskolą, 10% trejų metų nuomos sutar pasipelnyti. Todėl, perkant,
NATIOMVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7400
pirkdami automobilį j ū i tyje. „The residual" yra suma, imant paskolas, būkite atsargūs
sutaupytumėte 580 dolerių, im u i kurią galite pirkti automo apsiklausinėkite, sužinokite,
dami paskolą iš kredito unijos. bilį, kai baigsis jūsų nuomavimo nesileiskite būti gražiais žo
sutartis.
„ A u k š t e s n i s džiais suviliojami. Visi par
7. Procentai, perkant naudotą „residual" mokestis sumažina
davėjai su jumis bus labai man
automobilį, yra žemesni nuo V4 m ė n e s i n į nuomos mokestį.
dagūs, malonūs tol, kol jūs pasi
iki 1% asmeniui, turinčiam gerą
rašysite su jais sutartį.
Verslo
žinovai
tvirtina,
kad
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
kredito įvertinimą. O tiems, ku
dažnai
automobilių
nuomotojai
rių kredito įvertinimas yra „C"
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
Naudotasi medžiaga ir „Chica
arba „D" (t.y. vidutiniai ar blo- turi dalį nuomojamų automo
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
bilių
išlaidų
patys
padengti.
Ir
go
Tribūne" (1996.08.28).
gi),moka žymiai aukštesnius
daugumas, kurie nuomoja ma
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
A l d o n a Šmulkštienė ir
procentus.
š i n a s , tikisi, kad atsitiktų
Birutė Jasaitiene
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
Naudotų automobilių par
davimas šiuo metu yra žydėjimo
ALL PHONES
laikotarpyje dėl dviejų dalykų:
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
1-708-652-5245
viena, kad naujų automobilių
kainos yra labai iškilusios, i*
antra, yra perteklius 2 metų
senumo vartotų automobilių,
kurie gaunami iš automobilių
nuomavimo įstaigų. Automo
"Chicagohnd's Rnest Funeral Service"
Šių metu rugsėjo mėn. 23 d. sueina vieneri metai, kai
bilių pardavimo specialistai
iškeliavo Amžinybėn mūsų mylima Žmona, Sesuo, Teta,
sako, kad vartotų automobilių
Svainė.
PALOS HILLS
pirkimas šiuo metu yra pakilęs
Prisimenant a.a. Jadvygą, šv. Mišios už jos sielą bus auko
11028S. Southw«$tHwy.
13-14%, o daugumas naujų ma
jamos rugsėjo 21 d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonu koplyčioje. Po
(OTHER
LOCATIONS AVAILABLE)
šinų neperkama, bet nuomo
Mišių paminklo šventinimas Šv. Kazimiero kapinėse (blokas
62, pietinė pusėX
jama. Paskolų išdavimas yra
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus, kas gali, šiose
maždaug toks: 20% yra iš
Mišiose dalyvauti.
duodama naujiems automo
1-708-448-6209
DAV10 GAIDAS JR.
biliams, ir 80% procentų naudo
Liūdtsyje: vyras Kostaa ir Kisielių seimą.
tiems.
..Lietuvos Vaiku vilties" globotinis Evaldas ir šuniukas Smakas

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

A.tA.
PRANAS BALČIŪNAS

GAIDAS - DAIMID

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

A.tA.
JADVYGA DOČKIENĖ

GAIDAS FUNERALS

•ajaaaji

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 14 d.

ČIKAGOJE

IR

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", rugsėjo 18 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, kalbės N.
Daugėliškio klebonas kun. Kęs
tutis Ralys. Anksčiau skelbta,
kad bus dr. Albinos Pruns
kienės paskaita, bet ji maloniai
perleido savo laiką kun. k.
Raliui, kuris netrukus išvyksta
atgal į Lietuvą prie savo globo
jamų vaikučių ir senelių. Visi
kviečiami ir laukiami. Bus ben
dri pietūs, pasiklausysime, pa
bendrausime. Atvykite.
Nuotaikingai praleisti kiek
vieną šeštadienio vakarą kvie
čiame į Jaunimo centro kavinę
(5620 Lithuanian Youth Center.
Chicago), kur groja ir dainuoja
muz. Arūnas A u g u s t a i t i s .
Linksmai pašoksite, maloniai
pabendrausite, surasite naujų
draugų. Pradžia 8 v. v.

APYLINKĖSE
N e p a m i r š k i t e Šiluvos atlai
dų užbaigimo procesijos — rytoj,
sekmadienį, rugsėjo 15 d., 2 vai.
p.p., iš Maria aukštesniosios mo
kyklos aikštės į Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią (pro
cesijos dalyviai renkasi bent va
landa anksčiau). Kun. Arvydas
Liepa, MIC, vadovavęs atlai
dams, sekmadienį po pamaldų
grįžta į Lietuvą. Ar jis galės te
nykščiams savo parapijiečiams
papasakoti, kad išeivijos lietu
viai nėra atsisakę Marijos, kad
uoliai
l a n k o jai
skirtas
pamaldas ir yra dėkingi už visas
malones, kurias Dievo Motina
gausiai liejo ir lieja ant Lietu
vos? Visi dalyvaukime atlaidų
užbaigime (gegužinės ir kitos
linksmybės palauks, kol pasi
baigs procesija — bus dar sma
giau vakarop).

Apie Birute Pūkelevičiūte
Čikagos ir apylinkių lietuviams
kalbėti nereikia — ją visi
pažįsta, su malonumu prisi
mena ir laukia atvykstančios.
Tad tik primename, kad Birutė
atvyksta paviešėti Lemonte (ir
atlikti įdomią programą) rug
sėjo 21 d. Ateikite su ja
pabuvoti.

L i e t u v i ų R o m o s Katalikų
federacijos 90 m. sukaktį LRKF
Čikagos skyrius minės šeš
tadienį, rugsėjo 21 d., Švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje. At
vyksta vysk. Paulius Baltakis,
kuris aukos iškilmingas Mišias
šios parapijos bažnyčioje 5 vai.
vak., o posėdžiai prasidės 2:30
vai. p.p. parapijos salėje.

x Kilmė kalba! Diek Durbin, kurio motina gimusi Jur
barke, jau daug kartų įrodė savo
ištikimybę Lietuvai. Jo pozicija
JAV Kongrese prisidėjo prie
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Diek Durbin ir toliau
reikalingas kovoti už Lietuvos
tolimesnį integravimąsi į Vaka
rų struktūras. Visi kviečiami
paremti Diek Durbin kandida
tūrą į JAV Senatą atsilankant
į priėmimą ir susitikimą Pasau
lio lietuvių centre, penktadie
n į rugsėjo 20 d., 7:30-9-.30 v.v.
Negalintys dalyvauti, prašome
atsiųsti savo paramos auką: Li
thuanian-Americans for Dur
bin, 14911 - 127th St., Lemont, IL 60439. Visos aukos
mielai priimamos. Jos primins,
kad lietuviai remia tuos, kurie
savo darbais įrodo palankumą
lietuvių interesams. Kraujas
tirštesnis už vandenį!
(sk.)
x Dėmesio! Dėmesio! Impor
to-eksporto firma ieško agentų
Lietuvoje ir į JAV neseniai at
vykusių šią firmą atstovauti.
Yra galimybė įsigyti „B-I-Business Visa" ir dalyvauti būsi
moje JAV prekybos parodoje.
Kreipt.s: Ed Š u m a n a s , tel.
1-708-246-8241.
(sk.)
Advokatas Vytas Misiulis
7U VV Monrue, Suite 1300,
Chicago IL 60603
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
Vizos pratęsimo ..žalios korte
les" gavimo, ir 1.1 Konsultuoja ir
padeda sutvarkyti dokumentus
Valandos pagal susitarimą
(312) 775-5752

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulanki Rd., Chicago, IL 60629
1/2 H j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą,

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

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak.
$e$tad 9 v r iki 1 vai. d
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo ,,Draugo'
Tel. 312-284-0100

Kasdien 9 v.r.—5 v v.
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

A r j a u įsigijote bilietus, ar
užsisakėte stalą į „Draugo"
pokylį, vyksiantį Martiniąue
salėje rugsėjo 22 d.? Be Jūsų
būtų labai liūdna, ateikite ir
kartu su visais „Draugo" drau
gais pasilinksminkite.
X Greit parduodu vienos ir
dviejų šeinių namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
S t a n k u s , tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)
x T R A N S P A K praneša:
„Lietuvoje 95 proc. notarų —
moterys. Prieš pirmąją sovietų
okupaciją Lietuvoje (be Klaipė
dos krašto) dirbo 63 notarai ir
tik dvi notarės". Pinigai, siun
tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos į
L i e t u v ą . Maisto siuntiniai.
T R A N S P A K , 2638 W. 69 ST.,
C h i c a g o , IL, tel, 312-136-7772.
(sk.)

NAUJI „DRAUGO" SKAITYTOJAI
Aleksandra Kareckienė ir Ni
Vilija R. Kerelis, Bridgevievv,
jolė
Markusenkienė, Sėda,
IL;
užpren.
Romaną Paulienė, MonAnthony Gintautas, Western
tague, MI;
Springs, IL;
Aldona
Venckauskienė,
Peter Andrews, Sterling
Gargždai, užpren. Romaną Pau
Heights, MI;
Darius Juška, Del Ray Beach, lienė, Montague, MI;
Pet. Ksv. Petrulevičius. Telšių
FL;
Albinas Genčius, Orland raj., užpren. Antanina Darbu
Park, IL, užpren. K. Gencius, tas, Kenosha, WI;
Seminole, FL;
Vida Sabaitienė, Vilnius,
Nijolė Puškorius, Newbury, užpren. Juozas Leskus, Chicago,
OH;
IL;
Ričardas Pačkauskas, Hays,
Romualdas ir Maryte Bacevi
KS, užpren. Leokadija Pač čius, Kriukai, užpren. Viktoras
kauskas, Union Pier, MI;
Makiejus, Crown Point, IN.
Teodora Lapinskas, Orland
Džiaugiamės visus juos ture
Park, IL;
I ir J. Jodelė, Hermosa Beach. darni savo skaitytojų šeimoje.
CA;
R. Kazėnas, Union Pier, MI,
Dienos išvyka autobusu į
užpren. Viktoria Juodgudis,
United
Center Chicagoje
Chicago, IL;
ruošiama
spalio 3 d., ketvirta
Juozas Aleksandravičius, Vil
dienį.
Bus
rodoma Walt Disnius, užpren. S. Markvaldienė.
ney's
„Pocahontas
Dvasia"
Cicero, IL;
(„The
Spirit
of
Pocahontas")
vai
Kęstutis Sidaras, Kaunas,
dinimas
ant
ledo.
Vaidina
užpren. P. Sidaras, Toronto,
pasaulinio masto čiuožėjai.
Ont. Canada;
Tikrai verta pamatyti, pasi
Kęstutis Tamosevičius, Šiau
džiaugti ir įdomiai praleisti
liai, užpren. Antonina Baleišis,
laiką. Išvyksime nuo „Sekly
Chicago, IL;
čios" 9 vai. ryto, sugrįšime 12:30
Regina Šimanskienė, Kaunas,
vai. po pietų. Bus galima pie
užpren. Albina Lingis, Redford,
tauti „Seklyčioje" nuolaida —
MI;
gautu kuponu. Kviečiame re
,,Šilalės Artojas", Šilalė,
gistruotis „Seklyčioje" asme
užpren. Aldona Jesmantas,
niškai ar telefonu 312476-2655.
Riverside, IL;
Jonas Balsys. Vilnius, užpren. Svečiai, profesionalai akto
E. Radžiūnas, Omaha, NE;
riai iš Klaipėdos, Eglė Baraus
Algis Balsys, Alytus, užpren. kaitė ir Darius Meškauskas,
E. Radžiūnas, Omaha, NE;
1987 metais baigę Vilniaus kon
Ciukšienė, Jūratė, Kaunas, servatorijos aktoriaus meist
užpren. E. Radžiūnas, Omaha, riškumo studijas, dirbę scenoje,
NE;
televizijoje ir filmuose, savo
Aldas Kriaučiūnas, Vilnius, talentais ir patirtimi papildo
užpren. Romualdas Kriaučiū Hamiltono teatro sambūrio
nas, Lansing, MI;
„Aukuras" statomą Žemaitės
Algirdas Skurvydas, Vilnius, dramą „Petras Kurmelis". Ją
užpren. Romaną Paulienė, matysime šeštadienį, spalio 5 d.,
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Montague, MI;

Šv. Kazimiero kongregacijos seselės, šventusios savo vienuolinių įžadu auksinę sukakti Iškilmės
vyko motiniškame vienuolyno name Čikagoje I eil. iš kairės: ses. Maureen, ses. Angelą Balchunas,
ses. Josine, ses Lourdine, II eil : ses Ann Barbara, ses Marilyn Kuzmickus - generale vyresnioji,
ir ses. Margaret Mary.

Čikagos ir apylinkių Nekalto
Pr. M. Marijos seselių rėmėjų
metinė vakarienė vyks rugsėjo
29 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p. Šv.
Mišias aukos kun. J u o z a s
Vaišnys, SJ.Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Mišių metu giedos sol.
D a n a Stankaitytė. 4 vai. p.p.
Jaunimo Centro didž. salėje bus
pietūs. Ses. Daiva Kuzminskaitė, vyriausios vadovės ses.
Albinos Pajarskaitės pavaduo
toja, kalbės apie seselių veiklą
Lietuvoje. Meninę dalį atliks
akt. Audrė Budrytė. Maloniai
kviečiame rėmėjus ir svečius
gausiai dalyvauti ir paremti se
selių darbus Lietuvoje ir išei
vijoje. Bilietai gaunami pas
valdybos narius ir „Seklyčioje".

x Kviečiame visą jaunimą
prisidėti prie „TURKEY
DANCE" ruošos. Susirinkimas
įvyks š.m. rugsėjo 22 d. 12 v.
p.p. Pasaulio Liet. centre, po
sėdžių kambaryje.
(sk.)
x Pratęsdami metinę globą
sekantiems metams, Lietuvos
našlaičiams atsiuntė po $150
Laima Milaitis, Oak Lawn, IL;
dr. Cyril ir Joan Chrabot, Oak
Brook, IL; Raimondas ir Danutė
Puodžiūnai, Chicago, IL. Našlai
čių vardu dėkojame už globą!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629.
(sk.)

x Lietuvos Vyčių tautinių
šokių grupė pereitą sezoną
daug koncertavo. Šoko Čikagos
Pramonės ir Mokslo muziejuje,
šiuolaikinio meno muziejuje,
Lincoln Parko zoologijos žiemos
festivalyje ir t.t. ir propagavo
lietuvišką kultūrą. Šiais metais
numato netik repetuoti, bet ir
koncertuoti.
Kviečiame naujus narius pri
sijungti prie mūsų. Mes repe
tuojame trečiadieniais: vai
k a i - nuo 6:30 iki 7:30 v.v.;
studentai ir jauniai — 7:30 iki
9-30 v.v. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, IL. Kviečiame vi
sus!

(sk.)

DRAUGO FONDAS

x Pigiausi telefoniniai ry
šiai s u Lietuva. Pastovūs
4545 VVEST 63rd STREET
įkainiai 24 vai. per parą, 7
C H I C A G O , IL 60629
dienas per savaitę. I Lietuvą —
tik 85 centai už minutę. Galite
TEL: 312-585-9500
x ŽEMĖ L. P R O D U C  skambinti bet kur už JAV ribų.
Visokių laiškų yra buvę
TIONS praneša, jog po ilgų ir Nereikia persirašyti iš* vienos
IŠKELIAVO
DIDELĖ DOVANA
„Draugo" laiškų skyriuje, bet
sunkių derybų visos mūsų radi firmos į kitą. Naudojate spe
gavome ir tokį — kadangi dar
RUDENS VAJAUS
DRAUGO FONDUI
jo laidos grąžinamos į seną, cialų kodą. Jokių papildomų
neapsisprendėme, ar jis tinka į
įprastinį, rytinį.laiką. Nuo š.m. mėnesinių mokesčių. Kreipkitės
Praeitų metų pavasarį, JJrauLAIŠKAI
reguliarų laiškų
skyrių,
balandžio 29 d- klausykitės lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 go" redakcijos patalpos pa
skelbiame čia: „Laiškas lietu
atstovybės
telefonu
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki v.v.
Draugo fondas, besiekiantis
sipuošė dailia Draugo fondo gar
viško sūrio savininkei. Vyres
706-3864556.
(sk)
11 v.r. per WNDZ radijo stotį
milijoninio
kapitalo, iš kurio
bės narių lenta. Ją padarė Ka
niųjų lietuvių centre „Sek
750 AM bangomis. Darbo die
investavimų
gaunamas pelnas
ziuko
mugių
nuolatiniai
suve
x Baltic Monuments, Inc.,
lyčioje" paliktas lietuviškas
nomis siūlome informacinę
jau
parėmė
„Draugo"
dienraš
nyrų,
rūpintojėlių,
rankšluosti
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
sūris, kantriai laukiantis savi
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
čio
leidimą
102,000
dolerių,
o
nių
meistrai,
jūrų
vyresnieji
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
ninkės. Per klaidą jis buvo nu
rinę VERSME, o sekmadieniais
ateityje
ta
parama
bus
dar
la
skautininkai
Leopoldas
Kupcix N A M A M S PIRKTI PA keliavęs į kitus namus, tačiau kultūrinę-pramoginę radijo lai paminklai, žemiausios kainos, kevičius ir Antanas Levanas biau reikalinga, vėl visus
SKOLOS duodamos mažais mė grįžo vėl į „Seklyčios" šaldytuvą dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 geriausiomis sąlygomis.
(sk) įdėję 150 valandų darbo be jokio „Draugo" skaitytojus JAV ir
nesiniais įmokėjimais ir priei ir laukia asmens, kuriam jis vatų pajėgume ir laisvai pasie
Kanadoje pakvietė į 1996 m. ru
x „PENSININKO" žurnalą, atlyginimo.
namais nuošimčiais. Kreipkitės priklauso". Pasirašo Birutė kia Illinois, Indiana, Michigan
dens
lėšų telkimo vajų.
Per daugiau kaip metus laiko
kuri leidžia JAV LB Soc. Rei
į Mutual Federal Savings, Podienė.
bei Wisconsin lietuvius. Visais
Susirinkęs gausus Draugo
kalų Taryba, red. Karolis Mil- šios Draugo fondo garbės narių
2212 West Cermak Road. Tel.
x Lietuvos V y č i ų c h o r o 80 radijo reikalais, įskaitant ko kovaitis, galima užsiprenume trečiojo laipsnio (su tūkstanti fondo talkininkų būrys, š.m.
(312) 847-7747.
m. sukaktuvinis pokylis įvyks mercinius skelbimus, mirties ruoti adresu: 2711 W. 71 St., nėmis ir daugiau) sekcija jau rugsėjo 10 d. išsiuntė visiems
(sk)
spalio mėn. 13 d., sekmadienį, pranešimus bei organizacijų ži Chicago, IL 60629, tel.312- beveik visai užpildyta dosnių rudens vajaus laiškus su dideliu
x P r i e š užsisakydami pa
3 vai. p.p. Brighton Parko nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L 476-2655. Prenumerata me garbės narių, asmenų bei orga Draugo fondo direktorių tarybos
minklą,
a p l a n k y k i t e St.
lietuvių parapijos salėje. Bus PRODUCTIONS, LITHUA tams: JAV-bese $15, kitur $25. nizacijų vardais ir pavardėmis prašymu užpildyti šio laiško at
Casimir Memorials, 3914 W.
trumpa choro programa. Rezer NIAN NEWS RADIO 750, Išeina 8 kartus per metus. Tai bronzos plokštelėse, tuo įamži karpą, pridėti įnašų čekį ir pri
11 l t h St. Turime didelį pasirin
P.O. BOX 1161 OAK PARK,
nant didžiuosius mūsų lietu dėtame vokelyje atsiųsti Drau
kimą: matysite granito spalvą, vacijoms skambinti: S. Rudo IL 60304, o redakcijos tel. vertinga dovana įvairiomis pro
viškos spaudos išlaikytojus, di go fondui.
kas,
tel.
312471-2239
arba
M.
gomis.
dydį ir t.t. Gaminame pamink
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO
Labai laukiame naujų Draugo
Kinčius,
tel.
312-9274990.
Au
(sk) džiuosius „Draugo" draugus.
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
DUCTIONS - vienintelis radi
fondo
narių, rėmėjų ir garbės
k
a
$7.50
asm.
pageidavimą, brėžinius. Prieš
x Galiu padėti legaliai gau
Šiuo metu Draugo fondo gar narių. Labai laukiame įnašų
jo informacinis tinklas aptar
(sk.)
pastatant paminklą, galėsite
naujantis išeiviją 7 dienas per ti „SOC. SECURITY" kortelę, bės nariais turime 130 trečio papildymų, padidinant ligšioli
x DĖMESIO VIDEO! APA savaitę. Pasiklausykite!
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
vairavimo leidimą (driver's jo laipsnio (su 1,000 dol. ir dau nes dovanas ir tuo artėjant prie
darytas, kaip buvo jūsų pagei RATŲ SAVININKAI! Nore
license) ir vizų pratęsimą. Ed giau); 8 antrojo laipsnio (su siekiamo tikslo — milijoninio
(sk)
dauta. S a v . Lilija ir Vilimas dami tikrai kokybiškai išversti
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 3,000 dol. ir daugiau); 2 pirmo DF kapitalo.
N e l s o n a i . Tel. 312-233-6335. video įrašus iš Lietuvoje naudo
(sk) jo laipsnio (su 5,000 dol. ir
x Automobilio, namų ir li
Rudens vajaus laiškų išsiunti
(sk) jamos PAL sistemos į amerikie- gos draudimas atvykusiems iš
x Travel Center, Ltd. siū daugiau): Lietuvių fondą ir dr.
mui
talkino šie, jau ne kartą tal
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
lo skrydžius į Lietuvą ir vi Leoną ir Ireną Kriaučeliūx Kun. Kęstutis Ralys, trijų
Lietuvos
ir
kitų
kraštų.
Kreip
kininkavę,
Draugo fondo nariai
kreipkitės į INTERVIDE0.
sus pasaulio kraštus pigiausio nus. Aukščiausio laipsnio (su
parapijų klebonas sekmadienį,
tis
pas
A.
Lauraitį,
A.
&
L.
In
ir
rėmėjai:
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