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Lietuva bijo naujo
Želigovskio?

Rinkimams
artėjant
A. Brazauskas kviečia
aktyviai dalyvauti Seimo
rinkimuose
Vilnius, rugsėjo 20 d. (AGEP)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas nedalyvaus rinki
mų kampanijoje, tačiau kviečia
rinkėjus aktyviai dalyvauti
rinkimuose. Penktadienio spau
dos konferencijoje šalies vado
vas pabrėžė, kad „naujo parla
mento formavimas ketveriems
metams yra labai atsakingas
žingsnis, todėl priimant tokį
sprendimą turi dalyvauti mak
simaliai daug gyventojų". A.
Brazauskas sakė, kad ateinantį
pirmadienį jis ketina per tele
viziją išsakyti savo nuomonę
apie rinkimus.
Lietuvos prezidentas mišrią
Seimo rinkimų sistemą vertina,
kaip „labai gerą". Tačiau jis
laikosi nuomonės, kad Seimas
„be reikalo padidino iki 5 proc.
rinkimų barjerą", nepaisant po
litinių partijų susitarimo. Ne
garbingai pasielgė", šalies
vadovo nuomone, „netgi LDDP
ir kitos didelės partijos".
Spaudos konferencijoje A. Bra
zauskas nesiėmė prognozuoti,
kiek partijų peržengs tokį
nustatytą barjerą.
Lietuvos prezidentas pritaria
tam, kad referendumas dėl kai
kurių Konstiturijos straipsnių
pakeitimo skelbiamas rinkimų
dieną, ir ragina pasinaudoti ta
proga. Jame pateikiamos nuo
statos, jo manymu, „tai visiškai
logiški pasiūlymai". A. Bra
zauskas priminė, kad pats yra
siūlęs rengti parlamento rinki-
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mus pavasarį, kad nauja vy
riausybė pirmoje metų pusėje
įsitrauktų į darbą, galėtų pa
sirengti žiemos sezonui, formuo
ti biudžetą. Šalies prezidentas
pritaria referendumui pateiktai
nuostatai dėl Seimo narių skai
čiaus sumažinimo, nes „parla
mentas galėtų būti ir mažes
nis".

Referendumas įvyks

Jau testą karta Lietuvoje lankosi kunigą*Mta^nienus Hermanas Jonas Šulcas Kiekviename
aplankytame mieste jis aukoja šv. Mišias ui Lietuvą. Misionierius ii Ruandos puoselėja viltį
Lietuvoje įkurti Jaunimėlio sodybą, kurioje galėtų gyventi, ūkininkauti ir mokytis krikščioniškos
artimojo meilės beglobiai, tėvų atstumti vaikai. Tokiu sodybai kun. Šulcas įkūrė Ruandoje (Afrika).
Sužinoję *piefcįsumanymą, jau keliolika Lietuvos gyventojų pasiūlė savo ieme ir pastatus būsimai
sodybai. Manoma, kad bus pasirinkta vieta prie Rumšiškių, greta Liaudies buities muziejaus.
Nuotr^ Kunigo misionieriaus H.J. Šulco susitikimo su Kauno moksleiviais akimirka.
Edmundo Katino nuotr. KD

Vilnius, rugsėjo 19 d. (AGEP'
— Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos pirmininkas Jan Senkiewicz
svarsto, .,ar Lietuvoje vis dar
gyva naujojo Želigovskio bai
mė". Ketvirtadienį spaudos
konferencijoje jis teigė, jog tokie
svarstymai siejami su teiginiais
esą Lietuvos lenkų vaikams ne
sudaromos tinkamos sąlygos
mokytis.
Dabartinė padėtis Rytų Lie
tuvoje Jan Senkievvicz primena
tarpukario metus, kai nepri
klausomoje, tačiau laikinai
praradusioje lenkų okupuotą
sostinę Lietuvoje buvo užda
romos lenkiškos mokyklos, o
mėginimai steigti slaptas pri
vačias mokyklas tokių sumany
mų autoriams baigdavosi įkali
nimu. Šį kartą, kandidato į
Seimo narius teigimu, viskas
kiek paprasčiau — Lietuvos len
kai negauna lėšų mokykloms
statyti ar bent jau remontuoti.
„Kada Lietuvoje nebebus ma
noma, kad geras lenkas yra su
lietuvintas lenkas?", klausė
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
vadovas. Jis teigė laukiąs aki
mirkos, kai „lenkas pasijus, kad
jis gyvena čia, Lietuvoje".
Seimo švietimo, mokslo ir

kultūros komiteto narys Jan
Minciewicz teigė, jog „Lietuvo
je propaguojama diskriminacinė
politika tautinių mažumų mo
kymo įstaigų atžvilgiu".
Parlamentaras piktinosi tuo,
kad 20 mln. litų skirta šiuose
rajonuose esančių Jašiūnų ir
Riešės miestelių lietuviškoms
mokykloms statyti. Tuo tarpu
Šalčininkų rajone, kur 80 proc.
gyventojų sudaro lenkai, pasta
ruoju metu neatidaryta nė vie
na nauja lenkiška mokykla. Be
to, pasak J. Minciewicz, pagal
Rytų Lietuvos plėtros programą
lietuviškoms mokykloms ski
riama 32 mln. litų, o lenkų
mokymo jstaigos pamirštamos.
Jo žodžiais, šiuo metu Lietuvije veikia apie 130 lenkiškų ben
drojo lavinimo mokyklų ir mo
kyklų, kuriose yra lenkiškos
klasės. Tačiau Molėtų, Zarasų,
Ignalinos ir Trakų rajonuos, kur
gyvena apie 20,000 lenkų, ne
veikia nė viena lenkiška mo
kykla.
„Tokia politika neatitinka
demokratinės šalies normų" bei
prieštarauja tarpvalstybinės
Lietuvos ir Lenkijos sutarties
nuostatams, sakė Jan Minciewicz.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) Drauge su Seimo rinkimais —
spalio 20 dieną — rengiamas
valdančiosios LDDP inicijuoja
mas referendumas, kuriame
konferenciją ketvirtadienį
siūloma pakeisti bei papildyti
pareiškė,
kad be saugios Lenki
Lietuvos Konstitucijos 55, 57 ir
jos
nebus
saugios Lietuvos. A.
131 straipsnius. Paskelbti refe
Brazauskas
paskelbė, kad kitais
rendumą ketevirtadienį nutarė
metais bus surengta bendra
Seimas. Vardiniu balsavimu už
Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) - Europos Sąjungą, V i d u r i o „susilaikymo konferencija". Be
tai pasisakė 62 Seimo nariai,
Lietuvos karinių jūrų pajėgų Europos laisvosios prekybos to, 1997 m. bus suformuotas
prieš — 25, 14 — susilaikė.
fregata „Aukštaitis", pasipuo sutarties (CEFTAi organizaciją, bendras armijos batalionas, da
Referendumui pateikiamos
šusi Lietuvos Respublikos ir NATO, sienos tarp Lietuvos ir lyvausiantis taikos misijoje.
t r y s Konstitucijos pataisų
prezidento vėliavomis, ketvirta Lenkijos reikalus. Buvo pasi
nuostatos. Siūloma sumažinti
— SODROS finansų ir ap
dienio rytą prisišvartavo Gdy rašyta abiejų prezidentų bendra
Seimo narių skaičių nuo 141 iki
skaitos skyrius informavo, jog
nės uoste. Juo į Lenkiją darbo deklaracija.
111, taip pat nustatyti nuola
vizito atplaukė Lietuvos prezi
Joje patvirtinami Lietuvos ir pensijoms išmokėti reikia 178
tine Seimo rinkimų datą — kas
dentas Algirdas Brazauskas.
Lenkijos siekiai integruotis į mln. 814,000 litų, ir jau per
ketveri metai balandžio antrąjį
išleisti nutarimai „Dėl tarpūSvečius iš Lietuvos krantinėje Europos ir transatlantines orga vesta 78 mln. 278,000 litų. Vilnius, rugsėjo 19 d. (AGEP)
sekmadienį. Trečioji referen
kinių
įmonių perregistravimo ir
Vykdant agrarinę reformą.
pasitiko Lenkijos prezidentas nizacijas, konstatuojama, kad Tačiau nežinoma, ar likusieji
dumui pateikiama nuostata
pajinių
įnašų panaudojimo žemės
Aleksandr Kwasniewski ir jį sukurtas teisinis pagrindas pinigai bus pervesti laiku, tad 1991/1992 metais buvo daug neskelbia, kad „ne mažiau kaip
ūkio įmonėse", „Dėl žemės ūkio
pensijų
išmokėjimas
gali
užsiteisėtų
sprendimų
ir
veiksmų,
lydintis oficialūs asmenys. abiem pusėms naudingam Lie
pusė valstybinio biudžeto pajamų
įmonių vadovų teisių ir pareigų
Lietuvos prezidento garbei buvo tuvos ir Lenkijos bendradar tęsti. Nepaisant to. rugsėjo pažymi Seimas ketvirtadienį
turi būti skiriama socialinei ap
privatizavimo
laikotarpiu"
išrikiuota Lenkijos jūrų laivyno biavimui, o šalių santykiai ap- mėnesį pensijų išmokėjimas ne- priimtame nutarime. Jame siūsaugai, medicinai, švietimui,
prieštaravo
Lietuvos
Respub
vėluoja, jos buvo išmokėtos kaip loma Generalinei prokuratūrai
garbės rikiuotė, skambėjo abie būdinami kaip labai geri.
mokslui, kultūrai ir kitoms
likos
vyriausybės
įstatymui
ir
išaiškinti agrariniam sektoriui
jų valstybių himnai.
Taip pat dokumente pažymi ir priklauso — 10 dieną.
piliečių socialinėms reimėms".
elementarioms
demokratijos
padarytos žalos kaltininkus bei
Po oficialios Lietuvos prezi ma, kad Lietuva ir Lenkija
nuostatoms".
—
Valstybės
saugumo
deparpatraukti juos atsakomybėn. Už
dento sutikimo ceremonijos ka toliau rems viena kitą įsijun
Priimtame dokumente įverti
rinio jūrų vado motorlaiviu giant į ES, Vakarų Europos tamento Kauno skyriaus ir šį nutarimą vardiniu balsavimu
nami
Seimo laikinosios komisi
M
Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Sąjungą ir NATO, plėtos šalių Kauno apygardos prokuratūros pasisakė 60 jame dalyvavusiu
jos, sudarytos pernai spalio 18
su juos lydinčiais delegacijų bendradarbiavimą pasienyje ir organizuotų nusikaltimų tyrimo Seimo narių. Tėvynės sąjungos
d., išvados. Komisijai vadovavo
nariais nuplaukė į Lenkijos lai skatins dvišalę prekybą.
skyriaus pareigūnai mieste bei (Lietuvos konservatorių). Krikš
LDDP frakcijos narys Algirdas
Vilnius, rugsėjo 19 d. (AGEP) timi.
vą „Warszawa", stovintį Gdy
A. Brazauskas ir A. Kwas- rajone atliko kratas. Patikrin čionių demokratų ir kitos opozi Ražauskas. Seimas nusprendė
cinės
frakcijos
šiame
balsavime
Socialdemokratų frakcijos na nės uoste. Prezidentų susitiki niewski išreiškė pasitenkinimą tuose butuose, ūkiniuose pasta
— Seimo socialdemokratų frak
šios komisijos darbo rezultatų
cijos narys Rimantas Dagys rys nurodo, kad „referendumo mas būtent laive vyko Alek dėl Adomo Mickevičiaus fondo, tuose bei garažuose paimta dau- nedalyvavo.
įvertinimo medžiagą perduoti
mano, kad LDDP inicijuojamas pasekmės gali labai daug kai sandr Kwasnewski iniciatyva. kuris skatins Lietuvos ir Len giau kaip keturios tonos kon
Nutarime teigiama, „kad bu
Generalinei prokuratūrai.
referendumas tėra „žmonių nuoti". Jo manymu, pati „pavo
Dviejų valstybių vadovai susi kijos bendradarbiavimą, įkū trabandinio spirito, surasta vusio ministro pirmininko
..Dėl to, kad agrarinė reforma
mulkinimas, kuris nepuošia jingiausia" yra referendumui tikime svarstė šalių saugumo rimo.
šaunamųjų ginklų, sulaikyti Gedimino Vagnoriaus vyriau
pradėta
vykdyti antiįstatymimūsų šalies politinių jėgų". Tai siūloma nuostata, kuria skel klausimus, integraciją į
A. Kwasniewski per spaudos trys asmenys.
sybės 1991 m. sparo 12 d. nemis ir antidemokratinėmis
politiniai žaidimai pačia biama, kad „ne mažiau kaip pu
priemonėmis, Lietuvos žemės
grubiausia forma", ketvirta sė valstybinio biudžeto pajamų
ūkis. remiantis ekspertų
dienį spaudos konferencijoje turi būti skiriama socialinei ap
skaičiais, patyrė maždaug 35
kalbėjo parlamentaras, komen saugai, medicinai, švietimui,
mlrd. litų nuostolį, jo tolimesnė
tuodamas sprendimą drauge su mokslui, kultūrai ir kitoms pi
griūtis tapo neišvengiama ir
Seimo rinkimais surengti re liečių socialinėms reikmėms".
Vilnius, rugsėjo 17 d. (LR) - tur būt yra naudinga, kad Lie
sukėlė ilgalaikius ekonominius
Pasak R. Dagio, būtent išsi Lietuvos tautininkų sąjungos ir tuvoje nesusiformuotų stipri
ferendumą, kuriuos siūloma pa
ir socialinius padarinius",
keisti ir papildyti tris Lietuvos reiškimas „kitoms piliečių socia Demokratų partijos atstovai vidurio jėgų koalicija.
sakoma
nutarime. Vykdant ag
Vilnius, rugsėjo 20 d. (AGEP) būti kandidatu į Lietuvos prezilinėms reikmėms" rodo, kad socia džiaugiasi, kad jiems vis dėlto
Konstitucijos straipsnius.
Jungtiniame sąraše pirmosio
rarinę
reformą,
pabrėžiama nu
Pasak R. Dagio, taip „siekia linis gyvenimas Lietuvoje nege pavyko sudaryti vienintelę Lie se vietose yra Rimantas Smeto — Algirdas Brazauskas teigia dentus.
tarime,
buvo
panaikinta
per
Pasak įstatymo pataisų auto
ma pritraukti kuo daugiau rin rės net ir referendume priėmus tuvoje koaliciją. Paskutiniu na, demokratu vadovas Saulius visai neapsidžiaugęs, kad Vai200,000
darbo
vietų,
žemės
kėjų, kurie balsuotų už LDDP. siūlomą Konstiturijos straipsnio momentu prie šių dviejų partijų Pečeliūnas ir Seimo tautininkų das Adamkus nebegalės būti riaus LDDP nario Juozo Bernaūkyje bedarbiais arba iš dalies
ŠiūTydama surengti referen variantą.
neprisijungė Lietuvos politinių frakcijos narys Leonas Milčius. kandidatu į Lietuvos prezi tomo, trejų metų gyvenimo sa
bedarbiais, pragyvenančiais tik
dentus.
lyje laikotarpį numato Lietuvos
Parlamentaras mano, kad, re kalinių ir tremtinių sąjunga Sąjungininkai įsitikinę, kad
dumą, valdančioji partija mė
iš 2-3 hektarų žemės sklypo,
Spaudos konferencijoje penk Konstitucija.
gina „žūtbūt įveikti 5 procentų alizavus Šią nuostatą, būtų (LPKTS). Demokratai ir tauti jiems pavyks peržengti 7 proc.
tapo daugiau kaip 100.000 dir
tadienį
paklaustas,
ar
tai
pa
„Mes negalime ignoruoti
barjerą", nes, parlamentaro pakenkta valstybės saugumui. ninkai tokį LPKTS žingsnį va ribą proporcinėje rinkimų daly
bančiųjų.
teigimu, pastaruoju metu vy , J e i g u šaliai kils pavojus, dina išdavyste. Tautininkų va je. Lietuvos Politinių kalinių ir lengvino jo galimą siekį likti anksčiau priimtų savo įstaty
rauja neigiamas gyventojų po valstybės vadovai turės ieškoti dovas Rimantas Smetona nedvi tremtinių sąjungos (LPKTS) prezidentu antrai kadencijai. A. mų", pabrėžė A. Brazauskas.
KALENDORIUS
Paklaustas, ar pasirašys šį
žiūris į LDDP, verčiantis šią būdų užtikrinti saugumą, ta prasmiškai nurodė, jog kažkam vadovas Balys Gajauskas teigė, Brazauskas atsakė, kad „nei
palengvino,
nei
pasunkino".
Seime
priimtą
įstatymą,
prezi
čiau
visi
jų
veiksmai
siekiant
kad
jokios
išdavystės
nebuvo.
politinę jėgą netikėti savo ateiRugsėjo 21 d.: Šv. Matas,
„Aš visai neprieštaraučiau, dentas atsakė jo dar nematęs ir
surinkti lėšų šiam tikslui bus
Politiniai kaliniai ir tremtiniai
evangelistas; Mantautas, Geis— Beveik visos Lietuvos par jungtis į koaiciją žadėjo tik tuo jeigu V. Adamkus būtų vienas ketinąs susipažinti per savait tautas, Vilkintė. 1850 m. gimė
— Vyriausioji rinkimų ko antikonstituciniai', kalbėjo
tijos, kurios ketina dalyvauti met, jei pavyks suderinti bendrą kandidatų į Lietuvos preziden galį.
misija nutarė neregistruoti Seimo narys.
rašytojas Vincas Pietaris. 1901
R. Dagio manymu, siūlant rinkimuose į Seimą pateikė sa kandidatų sąrašą ir bus priim tus. tačiau teisiniai reikalai yra
skandalingai pagarsėjusio susi
m. mirė poetas, dramaturgas
Oras
vienijimo EBSW prezidento Konstitucijos pakeitimo ir vo programas. Kone visos pa tos jų siūlomos sąlygos. LPKTS teisiniai reikalai", pažymėjo A.
Šią savaitę Lietuvoje buvo Pranas Vaičaitis.
Gintaro Petriko kandidatu į papildymo projektą priimti grindinės politinės partijos norėjo, kad ju pavadinimas būtų Brazauskas.
R u g s ė j o 2 2 d.: Tomas,
Ketvirtadienį Seimas LDDP šalta ir pakankamai giedra.
referendume, pirmiausia jį ketina remti smulkiųjų ir vi įrašytas pirmuoju į koalcijos pa
Seimo narius.
Mauricijus,
Digna. Kintautas,
Pasiūlymą dėl G. Petriko ne- turėtų apsvarstyti Seimo nariai, dutinį verslą, sumažinti mokes vadinimą, taip pat, kad pirmie balsais pritarė prezidento Savaitgaliui sinoptikai taip pat Virma. Pirmoji rudens diena.
registravimo pateikė Kauno „įstatymai jau buvo derinami čius, padidinti socialinę paramą, ji penki koalicinio sąrašo kan rinkimų įstatymo pataisoms, žada giedrą ir šaltį. Dienomis 1875 m. gimė dailininkas, kom
centro rinkimų komisija. Ji civilizuota forma", tačiau kovoti su šešėline ekonomika, didatai būtu LPKTS atstovai. pagal kurias prezidentu gali oro temperatūra 10-15 C laips pozitorius M. K Čiurlionis.
būti renkamas Lietuvos pilietis nių (50-59 F), naktimis vietomis
nustatė, kad renkant piliečių paskutinės šio Seimo darbo panaikinti Valiutų tarybą. Dau
1921 m. Lietuva įstojo į Tautų
pagal kilmę, ne mažiau kaiptre šalnos iki 3 laipsnių šalčio (26
dienos
„nubraukė
visus
lai
gelis
garsiausių
Lietuvos
eko
—
Spalio
20
d.,
rinkimuose
į
parašus už kandidatą, buvo
Sąjungą.
1970 mirė Lietuvos
pažeistas savanoriškumo prin mėjimus", sakė parlamentaras. nomistų ir politologų atsisakė Seimą žada dalyvauti 28 parti- jus pastaruosius metus gyvenęs F). Energetikai dar nežada pra prez. Aleksandras Stulginskis.
dėti šildyti gyvenamųjų namų
cipas, už parašą mokant nuo 5 Jis taip pat pareiškė manąs, jog komentuoti partijų programą, jos ir politinės organizacijos. Po Lietuvoje.
Rugsėjo 23 d.: Linas. Lina,
bei kitų pastatų. Ministras pir
su
LDDP
siūlomo
Konstitucijos
Priėmus
pataisas,
gimtajame
nes
jų
neskaito.
Jie
teigia,
kad
vieną
kandidatuoja
34
asmenys,
iki 15 litų.
Teklė,
Galinas, Taga.
mininkas,
beje,
užtikrino,
kad
Namų areštas nesutrukdė jam pataisų projekto nuostatomis po rinkimų atėję i valdžią poli- Ii viso į 141 Seimo vietą preten- krašte itin populiarus lietuvių
Rugsėjo
"TA d.: Gerardas,
kuro
bus
pakankamai
ir
nerei
iš gyventojų surinkti daugiau turėtų susipažinti ir Konsti tikai jomis beveik nesivadovau- duoja daugiau kaip 1,000 kilmės JAV gamtosaugininkas
Hupertas,
Ema,
Gedvinas
kės
gyventoįams
šalti
(AGEP).
tucinis
Teismas.
Valdas Adamkus neteko teisės
ja.
kandidatų.
nei tūkstantį parašų.

Susitiko Lietuvos ir
Lenkijos prezidentai

Seimas įvertino agrarinės
reformos eigą

Referendumas — žmonių
mulkinimas"

Seimo rinkimuose dalyvaus
vienintelė koalicija

V. Adamkus negalės
kandidatuoti į Lietuvos
prezidentus

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 21 d.

„ATEITIES* ŽURNALO
BŪRELIS
Šiais metais Birutė Bublienė
pravedė „Ateities" būrelį. Tiks
las buvo atgaivinti „Ateities"
žurnalą, išleisti jau po metų
sausros. Per „Ateities" darbo
būrelį mes penki sudėjom gal
vas ir sugalvojom naujų idėjų bei
sekcijų. Stovyklautojų dalyva
vimo dėka, darbas sklandžiai
vyko. Buvo tikrai įdomu ir
įspūdinga, nes mes moksleiviai
dalyvavom istoriniame įvykyje,
išleisdami naują, įdomią „Atei
ties" žurnalo laidą.
Ada Valaitytė

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

MOČIUTĖS MALDA
.' (1996 m. s e n d r a u g i ų a t e i t i n i n k u s t o v y k l o s

Dainavoje įspūdžiai)

LIAUDIES ŠOKIU BŪRELIS
Panelė Zita Kelmickaitė vedė
šį darbo būrelį. Pirmadienį mes
putėm lietuviškus švilpukus,
kurie skambėjo, kaip paukščiai.
Buvo labai triukšminga, bet ir
įdomu. Antradienį ir trečiadienį
būrelis ruošėsi lietuviškoms
vestuvėms. Mes dainavom dai
nas ir šokom šokius. Panelė Zita
papasakojo mums apįe Lietuvos
liaudies, vestuvines tradicijas.
Ačiū, panele Zita, už tokį smagu
ląįką kartu.

Ačiū Tau. Viešpatie, už dar skamba, atsimušdami į kitą
vienus prabėgusius metus, už krantą ir mažais meškeriotojais
vasaros saulę, už Dainavos kal apgultą tiltelį... Ačiū Tau, Vieš
nelius... Visus metus nekantriai patie, už Spyglio ežerą, anksty
laukėm, o sekmadienį, liepos 21 vais rytais migloje paskendusį,
lyg neregėtoje pasakų karalys
d. vėl rinkosi dideli ir maži, pa
augliai vaikai ir jauni tėvai, tėje tyvuliuojantį, o vakaro vė
seneliai ir anūkėliai. Atrodė. soje ir prietemoje mėnulį mau
kad nuo pernai vaikų padaugė dantį... Ačiū Tau. Viešpatie, už
jo. Ačiū Tau, Viešpatie, už Spyglio ežerą, pirmą m u s pasi
vaikus, kurių balsais ir daino tinkantį į stovyklą įvažiuojan
mis, šūkavimais ir krykštavimu čius ir paskutinį namo keliau
Dainavos laukai visą savaitę jančius išleidžiantį. Ir kyla min
Aleksa Valiulytė
skamba. Stovykla — sendrau tys nuo Kryžių kalnelio į Spyg B e r n a r d a s Ž u k a u s k a s savo 99-j| gimtadienį šventė dukters Ritos Venclovie
.«
gių, bet ji labai jauna, prime lį žiūrint: kiek čia darbo, ir n ė s r ū p e s t i n g a i globojamas.
PALAPINĖS
nanti „senus gerus laikus", kai prakaito, ir nemiegotų naktų
•Kiekvieną naktį maždaug
šių mažųjų tėvai prie Balto sudėta, kpl šį ramų kampelį,
VYRIAUSIAS AMŽIUMI
dešimt stovyklautojų ir du
namo bėgiojo, o mes, dabar jau tiek džiaugsmo ir naudos nesan
vadovai paslaptingai iškylavo,
ATEITININKAS
seneliai, juos gaudėm, k a d į tį, suplanuota, pastatyta ir nuo
geriau susipažinti su gamta:
SpygU vieni žuvaut nenubėg lat tobulinta... ir dėstosi širdy
Bernardas Žukauskas, vienas Voroneže, Rosijoje, ir t e n kūrė Varpas visus nuvedė už Kryžių
tų... Šypsosi seneliai į anūkėlius malda:
iš a t e i t i n i n k i j o s p i r m ū n ų , ateitininkų kuopeles. Su kun. kalno nakvoti po žvaigždėtu
žiūrėdami ir prisimena kaip jie
Ačiū Tau, Viešpatie, už tuos, rupgjūčio 20 d. šventė savo 99 Mykolu Krupavičium veikė dangum. Ten mes sukūrėm"
savo gražioj jaunystėj prie to kurie statė, planavo, dirbo, rū metų amžiaus sukaktį apsuptas Krikščionių Demokratu skyriu laužą ir smagiai praleidom lai
paties Spyglio žvaigždes skaičia pinosi, ir už tuos, kurie tą dar šeimos narių vaikaičių ir pro je, Voroneže, vėliau darbavosi ką.' Visi pasivaišino „Coca-Co
vo ir ežere nuskendusio mėnu bą tęsia...
vaikaičių. Tik prieš metus jis Lietuvoje. 1917 metais grįžo į la", „Sprogūzais" ir „S'mores".
lio ieškojo...
Ačiū Tau, Viešpatie, už van nustojo lankęsis šv. Mišiose nepriklausomybės siekiančią Kalbėjomės ir diskuiavom įvai
denį ir vėją, už šimto skardžių Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvą ir fcuvo vienas tarp rias situacijas. Vėliau, visi
Ta pati miela Dainava, bet vis
balselių
juoką, už Kryžių kal misijoje. Amžiaus naštą sulėtino didžiųjų darbininkų kuriantis bandė miegoti, bet ten su uodais
nauja, vis jaunatvišku juoku
no
ramybę
ir paežerės lietuviš jo judesius, užtemdė akis ir ateitininkams Lietuvoje. Krikš ir juokais buvo sunku.
skambanti, visa naujos lietuviu
visą
Austė R i n g u t ė
kų kartos mažais žingsneliais kų berželių baltus kamienus, už ausis. Bet turi šviesų protą jį čioniškais idealais gyveno
8
mindoma. Skambanti ir kalne koplytėlę kryžkelėje, kadaise su lankančiuosius pažįsta iš balso. gyvenimą, ft'crofesij© Bernar TaL 7 0 * 4 5 2 - 4 1 M atsakoma* 24 vai.
liuose, ir širdyje, kai to juoko meile pastatytą, už ašaras išsi Atsidėkodamas jį aplankiusiam, das Žukauskas yra teisininkas.
DR. PETRAS KISIELIUS
Linkime sukaktuvininkui su
aidą vežamės namo ir jo klauso skiriant ir pažadą vėl susitikti prižada už jį melstis.
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
laukti garbinto ir retai pasie
1443 t o . S M l Ava., Clcaro
mės šaltais didmiesčio triukšmo čia kitais metais, kad vėl galė
Į ateitininkus įstojo 1911 me
Kasdiąn 1 y. p.p. - 7 y.v.
užgožtais vakarais iki kitos va tumėm žalios gamtos prieglobs tais, būdamas Seinų progimna kiamo 100-t«> gimtadienio!
Išskyrus trečd SeStd *.1 - 4 v p p .
Aldaba
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saros, iki naujų susitikimų.
zijoje. 1915 metais, Pirmojo
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Ačiū Tau. Viešpatie, už Dai tis...
EVERGREEN PARK X-RAY
didžiojo karo metu, su daugeliu
AČIŪ
TAU,
V
I
E
Š
P
A
T
I
E
!
navą, ir už žmones — didelius ir
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
DAINAVA
ano meto šviesuolių atsidūrė
Dalia Staniškienė
• 7 M t. K****
mažus — kurie čia kasmet ren
Tai. 7 0 8 4 3 8 8 8 * 0
kasi, lyg kokio magneto trau
Pučia vėjas, medžių šakos''
Valandos 9-5 kasdien
kiami, pabūti drauge, žaisti,
siūbuoja,
DAINAVA AMERIKOS LIETUVIŲ
DR. DANA M. SAUKUS
dainuoti, melstis, semtis žinių ir
stovyklautojaf prie laužo
PAPARČIO ŽIEDAS
•
DANTŲ BYDYTOJA
paskato rytojaus dienai.
*
dainuoja.
•it5. S. MMWtfl#tlH nfl>
Amerikos lietuvių jaunimo vieno krūmelio tavęs laukia
Ačiū Tau, Viešpatie, už savai
W#stc9iOTteft IL 901S4
tės kapelioną kun. Julių Sas stovykla Dainava buvo tiksliai t a m s u s ir piktas Dainavos Paukščiai čiulba nuostabiai,
Tai. (708) 344-1884
nauską, jau antrus metus šioje pavadinta. Tai tikrai dainų-dai šešėlis? Netiki? Pasiklausk bet visi draugauja" taip gražiai.
Valandos pagal susitarimą
.i;:
stovykloje mūsų dvasią kelian nelių kraštas. Ten darnų balsų kurio ten stovyklavusio vaike
UNAS A. SIDRYS, M.D.
ti, savo trumpom, bet taikliom skambėjimą gali girdėti prie lio.
Taip smagiai ntfeastovyklaujam.
Ophialmotogas/AkiŲ Chirurgas
M M S. W į > l a n d Ava.
Dainavoje rasi baltuojančius p a s įkaroam. sWdraugaujam
rytmetinių Mišių mintimis die skaisčiai liepsnojančių laužų,
CMcago RM04, IL 40415
nai toną duodantį... Ačiū, Tau. ant kryžkelės, kurioje žvaigždes barakus-namelius, kaip grybus
704 434 6422
už Tavo Žodi. Viešpatie, jo lū pasveikinti susiburia jaunimas, po lietaus, raudonas skiauteres Greitai reiks .važiuot namo
4 1 4 * W. S3rd St.
pom perduotą ir paaiškinta, ku net maldos rate, kai susiėmę iškėlusius. Juose išgirsi vaikų, ir vasara bus ruduo.
312-735-770*
rankomis stovyklautojai daina tėvelių, senelių žodžius — pasa
,-. D a l i a Šataitė
rio taip reikia mums. kasdieny
DR. KENNETM J. YERKES
bes smulkmenose paskendu vieni kitiems palinki — ..Laba kas pinančius, istorijas prime • Dr. BOB DOKHANCHI
naktis".
KATALIKŲ FEDERACIJOS
nančius.
siems. Gera girdėt kas rytą. kad
Dantų Gydytoiai
SUVAŽIAVIME
Dainavoje rasi ir netikėtumų.
ta kasdienybe pilna mažų ste
Stovyklą puošia ne vien dai
Pensininkams nuolaida
buklų, tik juos reikia matyt ir nos. Dainavos ramumu dvel Pripratęs prie ošiančio, spyg4007 W 59 91.. Chicago. (L
„Draugo" redaktorė Danuatpažinti, jų reikia ieškoti ir jais kiančius kampelius puošiančių liais/iuheto Pušyno, nustebsi - t ė Bindokienė^kalbės apie kaTai. 312-735-5558
4707 S.Gilbert. LaGrange. IL
džiaugtis. Kaip gera išgirsti, kryžių ir rūpintojėlių į mėlyną kur bepasisuktum - auga la- talikiškos lietuviškos spaudos
Tai. 704-352 4447
kad Tu, Viešpatie, esi ne k u r dangų pakelti Jėzaus veidai jau puočiai. J a u nebematysi nesi- ^pėsčius Katalikų federacijos
Kab. tai. 312 544-3144
kitur. <> mūsų brolio-sesės šyp 40 metų stovyklautojams teikia baigiančių tiesiakamiemų pušų C i k a g 0 8 apskrities suvažiavime
Namą 847-381 3772
senoj, kairmno rankos paspau stiprybę ir viltį. Kiek kartų eilių, kuriomis galėtum iki š į Šeštadienį., rugsėjo 21 d.
DR.
PETRAS ŽUOBA
dime, pažįstamo žodyje, ir net rūpesčių kupina širdim žmogus, pasaulio galo keliauti. Pušyne p o a ^ a j vyk s Švč. M. Marijos
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
priešo akyse turim Tavęs ieško
įkopęs į Kryžių kalnelį ir išpjautas ruožas, kad pušys G i m i m o p a r a p y o s salėje. Mar
• 7 4 5 Wa»t 63rd Straat
ti... Ačiū Tau, Viešpatie, už pasėdėjęs susiglaudusių kryžių nekliudytų ištiestų juodų vielų, g u ^ p a rke, prasidės 2:30 vai.
Vaf pirmd ir ketvd 3 v p p. - 6 v p p
Kitomis dienomis — susitarus
kunigą — mus mokantį, paska r a t e . nusileidžia nušvitusiu O saulei pro šią „Žaizdą p p i r baigsi^šy. Mišiomis pa
tinantį, su mumis Dangaus ir veidu.
s i s k v e r b u s , pušys pradėjo r a p i j o g bažnyčioje. J a s aukos
SUNG L CHOU, M.D.
žemiška duona besidalinantį...
Dainavą dabina Spyglio eže pralaimėti krūmų pradėtą karą. v y k | l p a u l i u a j a l t a k i s , OFM.
Vidaus Rfos, akupunktūra
Ačiū Tau. Viešpatie, už j a u
HOLYCROSS
rėlis, kuriame vaikai, pirmą
Nustebsi net į Kryžių kalną
•**
nus tėvus ir dar jaunesnius va kartą palikę globojančių tėvų įkopęs ir išvydęs, kad anksčiau m i a s lankas kelioms savaitėms
PMYSfrCIANS PAVIUON
dovus, kurie su dideliu pasi rankų saugumą, pasispirta ko žalumynų ir laukinių gėlių atvažiuoti, o'aodėl gi mus tas
3 n. South, Eattt Suttas
šventimu tą buri vaikų užima, jomis ir patys nuplaukia iki puoštame kryžių centre dabar Pušynas, tie įkaltieji rūmai taip
U B M M t e n Pfaaa Ct.
darbeliu, dainų moko. su jais plūdžių; baltas smėlis, kuriame guli didelis cemento gabalas, traukia? Gat iš tikrųjų mus
* t CiBfornlB Ava.
žaidžia ir šoka. Ačiū už jų talen
CMcafo, H. S0S2S
statomos pilaitės padabintos Nesuprasi, kodėl žmogus turėjo kviečia ne jie, bet draugai,
tus, kuriais jie dosniai dalinasi
(312)471-ai 42
spalvotais akmenėliais; medinis įsiterpti į šią puikią gamtos ir pažįstami, su kuriais turime
(r patys mokosi, mažuosius mo lieptelis, nuo kurio tinkleliu tikėjimo susiliejusią harmoniją. progą tik sykį metuose susitikti?
K a m a n a BMNBJBJSJ
kydami, ir patys tampa t u r t i n
pagaunama pirma žuvelė, vėž Ar atsimeni, kai cemento vietoje Nora man LT&ihava kaip mie
• • 4- • 4- • • • • • •
iresniais save mažiesiems ati liukas. Nepamiršti verta ir stovėjo šimtas kryželių, kurie, liausi namai, nes jos žolėse esu
MOLY CROSS FAMILY
duodami. O vaikai laimingi Dainavos valtelės, į kurią pirmą kaip jų malda, buvo vaikų ten daug metų braidžiusi, po šios
MEDICAL CENTER
trypia akordeono garsus išgirdę kartą įsidrąsinęs vaikinas lelijų palikti.
vasaros Jaunučių ir Mokytojų
. 74§ W. 3lat St.
ir su šūkiu ..Tauta pirmyn!"' j skinti pasikviečia ilgaplaukę
Nepažinsi nei paplūdimio, at- stovyklų supratau, kad ją myliu
CHICAOO, H.S0S16,
kita puse ežero noriai žygiuoja merginą.
silošiamomis kėdėmis nusags ne tiek dėl jos pačios, kiek dėl
(312)>22S-OStS
— dainuoti, šokti, ratelius žaisti.
O aukštyn, nuo banguojančio tyto. Stovyklavietė keičiasi i i žmonių, kuriuos ji pritraukia..
sportuoti ir vėl dainuoti...
K M . 312738-4477
veidrodėlio pakilęs, įkopsi į laukinės gamtos šventovės j Pats tikriausias mus siejantis
Rambyno kalną. Jame dar maty civilizuotą kurortą. Bijau, kad ryšys — meilė Dainavai. Kaip M B . 7 * * - * 4 * * 0 8 7 art* 70*244-4541
Ačiū Tau Viešpatie, už vande
DR. E. DSCKYS
si audros išverstus pūvančius ta mūsų visų pamilta stovykla mano tėvai Dainavoje susipaži
ni. gaivinančiais lašais išdžiū
•
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
no,
taip
ir
aš
sutinku
žmones
su
vietė
netaptų
panaši
į
miestą,
rąstus
—
plikas
vietas
miško
vusią žemę girdantį ir ežerėlio
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
bangose tyvuliuojantį... Ačiū už kepurėje, kurią anksčiau siek juk trokštame joje dar rasti ką kuriais norėčiau visą gyvenimą
davo tie medžiai milžinai. Bet visi dar tikimės rasti į Dainavą išlaikyti ryšius. Negalime mes
Valandos pagal susitarimą
Spyglio ežerą, kurio gaivus van
tos
Dainavos
pamesti,
nes
atvažiavę.
žmogau,
nakties
debesims
užsi
duo kasdien džiugina didelius ir
M . DOMAS LAPKUS
Žinau, kad daugeliui Dainava prarastume jau mums į rankas
mažus, kurio smėlėtoje pakran traukus, nekišk nosies į tą
Vidaus ir plaučių ligos
saugiai
patekusį
auksinį
papar
tėje vaikai pilis ir tvirtoves stato užburtą žalių kamienų karalys — antri namai. Kad ištisus
1*300) vFOOA Av#., Ort8H4J P4)f*
tę. Ar nežinai, kad ten vaikšto metus laukiama ta diena, kada čio žiedą.
ir vandenyje krykšdami nuplau
708-34*4100
9
Mėta Landytė VsĮandoa katoov isstegus savaitgalim
na smėli, o jų vaikiški balsai laumes raganos Kad už kiek- pagaliau galėsi į Dainavos ra-
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DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama U anksto
metams H metu
JAV
$95.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.i $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargol
$100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
o r o paštu
$500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160 00 $85.00

3 meo.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
6 4 4 1 S. Pulaskl Rd., C M c a g o , IL
Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 542-0221
Valandos susitarus

DR. V. J . VASARIENĖ
• DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. 83 St., Burbank, IL
Tai. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą
DR. EUGUUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
15505—127 S t

Lamom, IL 40439
Tai. 815-723-1454
7 * 0 0 W. CoMaaja Dr.
Patoa MalĮRta, H. 0 0 4 5 3
Tai. 708-341-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų tunnj
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Kab. tol. (312) 4 7 1 - 3 3 0 0
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzia A v a . ,
Chtcogo, IL 4 0 0 5 2
VIDAS T. N O R E I K A , D.D.S.
Dantų Gydyto|aa
SIAUR. V A K . INDIANOJE
au Charla* E. Band, D.D.S.
209 S. Catumat R d . ' " " ' "
Chaatarton, IN 48304
Kab. (219) 928-1832
Valandos pagal susitarimą

DALIA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7 9 1 5 W. 17141
Tiruay Parfc, IL 80477.
(708) 814-8871
~"
Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA JOOvVAUS

DR. VILIUS MIKAITIS

DANTŲ GYDYTOJA
3 * 0 0 Mtejhtand A v a . , Sta. 201
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligoninės)
Doamora Grova. IL 8081S
Tai. 7 0 * - 9 0 0 - 3 1 1 3
Valandos susitarus

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEDICAL CUMC
15505—127 BJU Lamom. IL 40434
Priklauso Palos Community Hospita!
S*lv<*r Cross Hosptiai
Valandos p39al susitarimą
Tai. (704) 257-2245

Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Nartam, t a i . 708-594-0400
B r r d o a v ' a * . IL 80455
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9350 S. R o t a m R e a d
Hlckory Hllls
Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus i' kraujo ligos
5540 S. Pulaski Rd.
Tai. 312-585-2802
Pirmd 9 v r - 7 v.v,. antrd trečd ir
penktd 9 v r. - 3 v p.p
ketvd 10 v,r - 7 v v Šestd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas
Priima „Madicara Assljmmant".
Sumokama po vizito

EUGENE C DECKER, DOS. P.C.
4847 W. 103 » t . , Oafc U o n , IL
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėti angliškai) t a i . 708-422-8280

DR. VILIJA K E R E L Y T Ė ~

Illinois Paln Traatmant Institutą
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS. MO
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MO
C M c a * 0 312-724-0800
East D u n d a * 847-551-1212
McHanry 815-383-9595
Eik Grova 847-718-1212
Cardiac Oiagnosis. Ltd.
4132 S. Kadzia Ava.
Chicago. IL 80029
Tai. 312-438-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraųagyslig Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3400 W 45 St. Tai. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirr-yi 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta ketvd 1 3 v p p
penktd ir Sestd 9 v r . 12 v p p

DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S. Maln St.
Mattaaaon. IL 80443
T a i . 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

4132 8 . Kadtria A v a . . 5 a 5 į a
(312) 7 7 8 - 8 * 0 9 arba (312) 489-4441

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Rotoarts Rd.. Ntekory HNta, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tai. ( 7 0 * ) 5 * 8 - 4 0 8 8
Valandos pagal susitarimą

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

KEREUS

Damų Gydytoja
Kab Chicagoie uždarytas
9525 S 79tb Ave . Hickory Hills IL
Tat. (704) 598-9101
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKiS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8 1 3 2 S. K*4Wa
Vai antrd 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v p p
Šestd pagal susitarimą
Kabinato t a i . 312-778-2880
Narna] t a i . 700-444-5*45

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C
DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 ScMHar * . Elmnurat. IL 80128
708-941-2809
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-434-1120

Specialybė — Vidaus tigg gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Arcnar Ava. (prte Austin)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 888-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.

SURENDER LAL, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oood Samarttan Madtcaj Cantar

Specialybe — Vidaus ligos
7722 8 . K adata A v a . .
Ctltcafjo, IL 8 0 * 8 2
Tol. 312 434 2123
Valandos pagal susitarimą

1020 E. O f d a n A v a . . SuMa 310
NaparvRIa IL 80883
T a i . 708 527 0 0 * 0
Viląndos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė

DIEVO IŠMINTIES
PASLAPTIS

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ PARTIJA
PATVIRTINO RINKIMŲ
SĄRAŠĄ

Šio sekmadienio skaitiniuose pereis į dar apsteanį gyvenimą.
iškeliamas santykis tarp že Todėl jis rašo: „Mane traukia ir
Rugpjūčio 24 d. Kaune, Mari klaipėdiškis Marijus Juozas
miškų dalykų ir dangiškųjų, bet viena, ir kita (ir gyvenimas, ir
ne taip, kad atsako visus mūsų mirtis), nors verčiau man mirti jonų vienuolyno salėje, vyko Eidukevičių*. Savotiška senklausimus, o taip, kad atveda ir būti su Kristumi, nes tai visų LKDP tarybos posėdis. Svar aarija buvo Pakruojo kandidatės
akistaton su paslaptim. Ir tai geriausia". Iš šių žodžių jau biausi sprendžiamojo organo Marijos Šerienės šuolis iš 22
primena, kad Šventraščio pa čiame, kad jis dažnai meldėsi ta uidaviniaiiį kartą buvo —pat vietos į 5-ąją. (Spausdiname
grindinis tikslas yra ne teolo bežodę, paskendimo Dievo gel virtinti LKDP sąrašą Seimo kandidatų sąrašą). Kandidatų į
ginių klausimų išaiškinimas, o mėje, malda, kurią užminė pra rinkimams ir LKDP rinkimų vienmandate* apygardas sąra
šas dar tikslinamas Jis bus
tikėjimo gilinimas, žmonių ve našas Izaijas. Paulius ir mus programą.
moko,
kad,
reguliariai
skirdami
dimas prie maldos.
Posėdyje iš 96 tarybos narių paskelbtas vėliau.
laiko
tokiai
maldai,
ir
mes
ga
dalyvavo 73. Buvo atvykę išei Rinkimų programą pristatė jos
Pirmame skaitiny iš pranašo
lime
nuolat
bendrauti
tu
Kris
vių iš JAV: nuoširdus krikščio pagrindiniai rengėjai: LKDP
Izaįįo (Iz 55:6-9) pabrėžiamas ne
tik Dievo artumas ir gailes tumi, net ir būdami labai užsi nių demokratų rėmėjas kun. pirmininką* Algirdas Saudar
Vytautas Bagdanavičius ir gas ir ambasadorius Česlovas
tingumas žmonėms, bet taip ėmė „žemiškąja" darbais.
pat, kad Dievo „mintys — ne Bet šv. Paulius, nors ir misti LKDS Čikagos skyriaus pirmi Stankevičių* (trečiasis autorius
jūsų mintys, ir jūsų keliai — ne kas maldoje, buvo labai žemiš ninkas Vladas Šoliūnas.
Albertas Šhsjėnnr? šiuo metu su
Dievo keliai". Jis kelia žmogaus kas ir žmogiškas. Tikra malda
Žurnalistus, pačius tarybos partiniu vizitu vieši JAV). Jie
mintis prie Dievo: „Kaip aukš neatitolina nuo gyvenimo, o tik narius bei visą partiją labiausiai atkreipė dėmesį į kai kuriuos
tas dangus viršum žemės, taip riau, stipriau įveda į gyvenimą. domino partijos kandidatų į programos pasikeitimus, at
mano keliai viršija jūsų kelius, Malda įgalina gyvenime daly Seimą sąrašas, nes programos siradusius per dviejų mėnesių
ir mano mintys — jūsų mintis". vauti ne kaip pasyviais, jo vėtrų metmenys jau buvo skelbti diskusijas (metmenys buvo
Čia, pastebi, šio sekmadienio blaškomais, objektais, bet kaip anksčiau ir pagrindiniai spausdinti" „Apžvalgoje",
skaitinius komentuojantis, kun. jo bangomis plaukiančius, į am postulatai jau žinomi. Sąrašą rašėme ir apie galutinės redak
Carroll Stuhlmueller, pranašas žinybę savo bei kitų gyvenimo pagal tarybos priimtus prin cijos pristatymą spaudos
kreipiasi i žmogų giliausios jo laivą kreipiančiais, Kristaus cipus sudarė valdyba. Prieš konferencijoje). Taryba patvir
draugais, jo misijos vykdytojais. teikdamas jį svarstyti partijos tino LKDP rinkimų programą.
maldos momentu.
Tokia paslaptis gal geriausiai Tad ir šv. Paulius, matydamas pirmininkas Algirdas Saudar I Seimą daugiamanibatėje apy
išreiškiama, sugretinant prie Filipo tikinčiųjų poreikius, pri gas pasakė: „Sau ir jums pri gardoje sąraše nustatyta ši
šingybes: Dievas yra taip mums pažįsta, kad, nors jis verčiau minsiu, kokią didelę atsako kandidatų eilės tvarka:
artimas, taip stulbina savo norėtų jau dabar amžinybėje mybę mums užkrauna Lietuvos Algirdas Saudargas, Povilas
gerumu, gailestingumu, kad būti su Kristumi, jis supranta, įstatymai, ta tvarka, kuri yra Katilius, Česlovas Stankevičius;
mums — tai lyg žiūrėjimas į kad „mano pasilikimas kūne šiuo metu Lietuvoje. Kas ateis Kazimieras Kryževičius, Mari
spiginančia, kitiems dalykams reikalingesnis jums", tad to ir į Lietuvos Respublikos Seimą, iš ja Šerienė, Ignacas Uždavinys,
dalies sprendžiame ir mes. Kas Algirdas Patackas, Albertas
mus apakinančią saulę. Todėl nori.
Pagaliau ir Evangelijoje pagal mums atstovaus, — galutinis Šimėnas, Feliksas Palubinskas,
giliausioje maldoje galime
jaustis esą tamsoje, bet joje Matą (20:1-16) žemiško gyveni žodis priklauso LKDP tarybai. Kazimieras Kuzminskas, Petras
suvokiame Dievo artumo pa mo aplinkybėse išryškinama Mes renkame Lietuvos valdžią. Gražulis, Arimantas Raškinis,.
slaptį, kuri pralenkia mūsų dieviško gailestingumo paslap Savo poririjas mes išdėstėme Julius Beinortas, Vytautas
ribotus žodžius. Tokiu momen tis. Palyginimu apie įvairiomis labai atvirai, savo programą Bogušis, Petras Miškinis, Jonas
tu nesprendžiame teologinių dienos valandomis vynuogyne svarstėme du mėnesius. Norė Volungevičius.Algis Kašėta,
klausimų — net nesikreipiame dirbti atėjusius darbininkus, čiau, kad visą savo kovingos Gražina Paliokienė, Marijus
į Dievą su savais prašymais ir Jėzus duoda svarbų pamokymą energijos karštį, kovą dėl Juozas Eidukevičius, Vidman
maldavimais. Šioje nuostabioje pamaldiems žmonėms, kurie pozicijų sąraše perkeltume į tas Adomonis, Marytė Kontriramybėje ir tyloje būdami, tik mano, jog todėl, kad jie jau antrąją posėdžio dalį, kur reikės maitė, Liudas Mažylis, Algirdas
džiaugiamės, suvokdami Dievo seniai tiki, Dievas turėtų duoti susiremti dėl visos Lietuvos Reipas, Rūta Miškinytė, Zigmas
paslaptį, jam kalbant į mūsų jiems lengvatų, kurių neduoda reikalų, o į pirmąją dalį, kur Tamašauskas, Artūras Vazbys,
širdies gelmes: „mano mintys — kitiems. Žydai nuolat piktin svarstysime sąrašą, sukaupki Leonardas Želvys, Alfonsas
ne jūsų mintys, ir jūsų keliai — davosi, kad Jėzus lygiai bend me visą savo santūrumą, atsa Aleksandravičius, Algirdas En
ne mano keliai". Tuo Dievas rauja ir su žydais ir su „nu komybę ir tas gerąsias savybes, driukaitis, Albinas Minkevi
nesako, kad mūsų mintys ar sidėjėliais" — tais, kurie dėl kuriomis visą šį šimtmetį čius, Viktoras Milvydas, Kazys
keliai blogi. Bet mūsų mintys įvairių savo gyvenimo aplinky garsėja krikščionys demoki etai. Ėringis, Algimantas Kurlavibei keliai subliūkšta ir išnyksta bių nebuvo įsileidžiami į žydų Ir atsiminkite eilutes iš knygos čiua, Romas Jonas Kalesinskas,
prieš Dievo didybe. Tokios mal religinį gyvenimą arba negimė apie mūsų garbingąjį prezidentą Stasys Pilikauskas, Irena Galdi
dos momentais nesvarstome sa žydais. Jėzus visiems lygiai Aleksandrą Stulginskį: dėl Lie kaitė, Medardas Čobotas, Va
vų klausimų, neanalizuojame skelbė Dievo gailestingumą ir tuvos reikalų iki ašarų buvo lentinas Stundys, Jonas Šimė
savų pasirinkimų pasekmių. išganymą. Žydai norėjo Jėzaus susikovę, dėl programinių daly nas, Asta Sederavičiūtė, Vy
Taip melstis gali ne tik išimtini kuriamą bendruomene suprasti kų, bet ne dėl asmeninių intere tautas Puplauskas, Janina
vienuoliai ir šventieji. Tie kaip „darbovietę — vynuogy sų... Palinkėjimais aš išdrįsau Brundzienė, Stasys Makūnas,
dalykai aprašomi Šv. Rašte, kad ną", kur žmonėms atlyginama paraginti save ir visus ".
Vygintas Gontis, Jurgis Stašebūtų prieinami visiems žmo pagal įdėtas darbo valandas.
Gal valdybos pasiūlyti prin vičius, Antanas Sliesoriūnas,
nėms, imtinai ir „nedorėliams Jėzaus palyginimas parodo, kad cipai buvo pakankamai pasver Kasys Babilius, Vitalijus
ir nusidėjėliams", į kuriuos tas įvaizdis netinka aiškinimui ti, gal, kaip sakė prof. Feliksas Satkevičius, Antanina Vitalija
apie išganymo malone. Dievas Palubinskas, mes jau tampame Šiaučiūnienė, Bronius Katilius,
kreipėsi Izaijas.
neatlygina pagal įdėtą laiką jo partija, — svarstymas buvo Edmundas Jovaišis, Petras Luo
Laiške Filipų tikintiesiems
bendruomenėje, o pagal žmo sklandus ir konstruktyvus. manas, Ona Marija Liutke(Fil 1:20-24, 27), pastebi kun.
gaus ryžtą gyventi pagal Kristų, Vaidybos nuomonei taryba iš vičienė, Vytautas Anicetas
Stuhlmueller, šv. Paulius rašo
nepaisant, kada atsivertė. Todėl principo neprieštaravo, buvo Audzevičius, Vitalis Lizdenis,
apie savo potraukius ir į
esame dėkingi Dievui, kad mū pakoreguotas kai kurių kandi Virguųja Dranginienė, Antanas
žemiškus, ir į dangiškus daly
sų mintys — ne jo mintys, ir dėl datų sąrašo eilės numeris. Pa Kuzminskas, Pranas Morkūnas,
kus. Nesvarbu, ar jis gyvens, ar
to galime tikėtis išganymo, ne stumti į priekį darbingesni ir Loreta Stonienė, Vytautas
mirs, jis rašo, „Kristus bus
paisant, kada suvokėme Dievo jaunesni žmonės. Ryškesni pasi Banaitis, Rita Mikutienė,
viešai išaukštintas mano kūne".
kvietimą ir pagaliau atsilie keitimai buvo tik keli. Iš 31 Janina Antanina Grinevičienė,
Nes jam — „gyvenimas — tai
pėme.
vietos į 22 pakilo kaunietis dr. Anelė Raudienė, Raimondas
Kristus, o mirtis — laimėjimas".
Per mirtį, Paulius žino, jis
Aldona Z*U»k*ttė Liudas Mažylis, i i 35 j 19 - Gaidys, Arūnas Domininkas
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BALYS RAUGAS

Taigi jis savo lituanistinio švietimo ir tau
tinio sąmoningumo uždavinį praplėtė toli ui mokyklos
sienų. Mokytojų ir mokyklos vardu linkiu jums, pone
kapitone, laiminio šeimos gyvenimo, o taip pat ir
sėkmingos darbuotės Lietuvos kariuomenės štabe.
Baigęs savo žodį, direktorius įteikė dovanėlę mokytojų ir mokinių nuotraukų albumą ir pakvietė
Keraitį ištarti atsisveikinimo žodį.
— Nuoširdžiai dėkoju mielajam ponui direktoriui ir
visiems kolegoms už parodytą man dėmesį. Gaila, kad
žmogaus gyvenime tenka, kaip sakoma, pačiam savęs
ieškoti. N* vien dėl skanesnio duonos kąsnio ar dėl ge
resnė* ekonominės gerovės, bet kiek dėl tėvynė* labo.
Beieškodamas didesnė* gyvenimo prasmės, atlikęs
pareigą Lietuvai jos laisvės kovoje, pagalvojau, ar ne
būtų didesnė prasmė mokykloje šviesti jaunimą. Tebus
leista jums prisipažinti, jog kiti, buvę mano bendražy
giai, įtikino mane grįžti į karinę tarnybą.
Mielieji mano mokiniai, neužmirškite mano žodžių
apie Lietuvą. Neužmirškite paskatos verstis į mokslą
ir darbuotis tautos gerovei.
Keraičiui nutilus, visi sugiedojo „Ilgiausių metų".
Sugrįžę* į savo butelį, pradėjo dėlioti knyga* į dėles,
paruoštas persiuntimui į Kauną. Jam beplušent, sugrįžo
bisilypssnti Danutė ir, linksmai pasisveikinusi, švelniai
ištarė:
— Antanėli, šiandien prieš pietus buvau klinikoje.

Gydytoj* Lapšknė patikrino. Atvežiau tau linksma
žinią: esu pastojus...
— Tai dabar mūsų atostogos pajūry bus dar
malonesnės Danutei*, esu laimmgss su tavimi... jei
gims sūnelis—krikštysime Vytautu, nes šiemet Vytauto
Didžiojo metai, o jei dukrelė...
— Birutė, Birutei -nutraukusi jo sakini, šuktelėjo
Danutė.
_ Teisingai ui man* pakalbėjai. Bet dabar būtų
snss** %a»i *]H%iKi f f e W i W ^ T r m * Į^P^SA h irt i
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ir gal pastovo giminaitį. O taulių pirmininkui pasaky
siu „sudiev" telefonu.
Neišėjo taip, kaip buvo planavęs Kersitis: dėl
visokiausių rsikelų-reikalėlių į Palangą, gintarinės
Baltijos kurortą, išvyko ne sekmadtenj, o tik pirmadieni.
Pradėjus autobusai judėti, Danutė prisiminė savo
pirmąją kelionę į Palanga:
— Prieš trejetą metų ii artos stoties toks pat
autobusas „Saulėe" gimnatjįos ir kitų mokyklų būrį
ateitininkų vežė į Palangoj* vykusį Ateitininkų organisadjos kongresą. Tame būryje buvau ir ai. Ir žinsi,
ak sulipome į autobusą, ir prasidėjo dainos. Nutilo jos
tik įvažiavus į Palangą Žinai, ai mėgstu dainuoti, todėl
b? kelionė atrodė toki* trumputė. Bet šiandien, sėdint
isJua tavęs, norėčiau, kad čia aidėtų daina. Mano mintys* — tu, tos mneų lankiam—ii ir mudviejų rytojus.
Mano svajonė - grasiai, grasiai tvarkytis.
— Danutėle, man labai mielas tavo sentimentalu*
čiulbėjimas,
— žinai, noriutaupasakyti, jeigu gimtų dukrelė,
tai jai vardą savo mintyjs netioju jau nuo ateitininkų
kongreso, kai Birutės vardu pavadinto kalno papėdėj*

Grabažis, AureUja Pilotienė,
Joleta Veronika Dubauskienė,
Juozas Macįjauskas, Filomena
Krasauskienė,
Viktorija
Lapėnienė, Algirdas Vileikis,
Arimantas Račkauskas, Juozas
Vaičiulis, Jonas Ramanauskas,
Jonas Jankauskas, Justinas
Kaknevičius, Antanas Kar
bauskas, Odeta Šiaulienė,
Kostas Dočkus, Elena Mačė
naitė Angelė Pranaity tė,
Remigijus Šaknys, Petras Rup
šys, Jokimas Raila, Sigitas Pleč
kaitis, Jurgis Gelumbauskas
Zenonas Stundžia, Irena Vit
kauskienė, Juozas Rimkus, Vy
tautas Čenkus, Danutė Kriščiūnienė, Ignas Meškauskas, Sau
lius Turskis, Petras Vanagas,
Tadas Zarauskas, Dionizas Kal
tenis, Jonas Virkutis, Vytautas
Smagurauakas.
„Apžvalga", Nr. 35

Danutė

Bindokiene

Lietuviškas sav.

Šis savaitgalis Čikagoje — lie be šių dviejų žmonių nuolatinio
tuviškas... Mes šiame mieste, triūso. Dėl to džiugu, kad jie abu
kartais vadinamame užsienio šį sekmadienį bus pagerbti šv.
lietuvių sostine, prasidėjus po- Tėvo palankumo ženklu: dr. P.
atostoginiam veiklos sezonui, Kisielius Šv. Silvestroriterioor
savaitgaliais stengiamės taip dinu, o M. Remienė — „Pro Ecsurikiuoti renginius, kad visi clesia et Pontifice" medaliu.
išsitektų. Kadangi tų savaitga Žymenis jiems įteiks vysk. Pau
lių ne kažin kiek yra, pastangos lius Baltakis Mišių metu.
ne visuomet pavyksta, tad visi
4 vai. p.p. Martinique salėje
mėgina užsiimti patogiausią lai
vyks „Draugo" metinis pokylis
ką ir paskelbti renginio datą
su programa, vaišėmis, šokiais,
kiek galima anksčiau, tarytum
su nuoširdžiu pabendravimu,
pakabinant perspėjantį užrašą:
pasišnekučiavimu. O pasikalhė„Mūsų. Nelieskite!" Mažes
ti mes turime apie daug dalykų:
niems lietuvių telkiniams gal
rūpi tėvynės ateitis ir netolimi
nesuprantama, kad kartais su
Seimo rinkimai; knieti kaip
siginčijame — kieno renginys
nors padėti jai išbristi iš skur
turi gauti pirmenybę publikos
do, nevilties ir greičiau įsitvir
dėmesio sąraše. Rengėjai pa-,
tinti demokratinėje santvarko
LIETUVOS MOTERŲ
prastai kruopščiai tikrina ren
je;
rūpinamės ir rytinio kaimy
RŪPESČIAI
ginių kalendorių, kiekvieno mė
no grėsme, ir NATO nenoru
Čia nieko bendra neturi su su nesio pradžioje skelbiamą Baltijos valstybes apdengti savo
važiavimu, bet Lietuvos moterų „Drauge", ir pagal jį derina sa globos skėčiu. Galbūt kalbėsime
lygos pirm. prof. dr. Ona Vove vo pobūvius.
apie JAV precedento rinkimus,
rienė išrūpino stulbinančių
Tačiau šį savaitgalį kažkaip svarstydami, kuris kandidatas
1995 metų duomenų: 14,000 po viskas išsitenka, o publikai bus tinkamesnis ne tik Ameri
tencialių šeimų maitintojų sėdi telieka suplanuoti savo laiką ir kai, bet geriau tvarkysią ir pa
kalėjime, vaikai valkatauja; renginiuose dalyvauti. Šeštadie saulio politikos maišatyje.
3,500 motinų yra kalėjime; (pati nio popietę Šv. M Maruos Gimi
Galime pakalbėti ir apie
turėjau progos aplankyti Lukiš mo parapijos patalpose vyksta
kių kalėjimo ligonine ir kalėji Lietuvių Romos Katalikų fede „Draugą". Šio mėnesio pra
mą 1994 metais, nėra žodžių, racijos Čikagos skyriaus seimas. džioje kartu su dienraščiu pra
kaip aprašyti tą neišdildomą Reikia pripažinti, kad apie dėtas leisti savaitraštis anglų
vaizdą tame pastate, kuris buvo LRKF veiklą pastaruoju metu kalba. Pabrėžiame, kad tai eks
pastatytas caro laikais — ma nelabai daug girdėti. Nors jai perimentinės laidos, kurių toli
čiau moteris savom akim, jau vadovauja jaunesnių kartų žmo mesnis likimas priklausys nuo
nas ir pagyvenusias). Nuskur nės, bet nepasistengia informuo prenumeratorių skaičiaus, skai
tytojų dėmesio. Jeigu per kelias
dusių moterų yra 36%, už vieną ti visuomene.
savaites prenumeratos smarkiai
vaiką gauna 17 litų; 46% bedar
Suvažiavimo metu bus specia nepadidės, turėsime eksperi
bių yra moterys; moterų, turin
čių daugiau kaip 40 metų, be liu žymeniu įvertintas asmuo, mentą nutraukti. Girdėjome
darbių yra 75%, yra 30 prosti pasižymėjęs katalikiška visuo daug gerų atsiliepimų, kad ang
tučių firmų, iš jų 80% iš buvu menine veikla. Yra tikrai pras lų kalba laikraštis jau seniai
sios Rusijos, o 20% lietuvaičių. minga, kad žymuo šiemet pa buvo reikalingas, nes vis gausė
I prostituciją agituojamos mer skirtas Lietuvos vyčių veikėjui ja lietuvių kilmės žmonių, ne
gaitės Kauno mokyklos direk Robert Boris, kuris per Aid to mokančių lietuviškai; girdėjome
torės, kuri platino porno Lithuania, Inc., yra parūpinęs ir ir priekaištų, kad leisti anglų
grafinius leidinius — moko sek išsiuntęs Lietuvai medicininės kalba laikrašti yra lietuvybės
so techniką, Kai viena mokytoja paramos už kelis milijonus do išdavimas...
mokė mergaites, kaip dorai elg lerių. Suvažiavimas užsibaigs
Netikslu tvirtinti, kad angliš
tis, ją išjuokė ir atleido iš dar Mišiomis, kurias aukos vysk.
kas
savaitraštis, kurio medžia
Paulius Baltakis, OFM. tačiau
bo.
ga
yra
lietuviška, išduoda mū
tą patį šeštadienio vakarą lietu
Dabar seime yra 8 moterys,
vių visuomenės Pasaulio lietu sų tautybę. Argi išdavikai yra
reikėtų, kad būtų daugiau. Lie
vių centre laukia tikra dvasinė visi tie vaikai, vaikaičiai, gimi
tuvos moterų lyga turi 460 na
puota — literatūros vakaras su naičiai, mišrios šeimos, kurio*
rių.
rašyt, poete Birute Pūkelevičiū- jau nebemoka lietuvių kalbos?
Pranė Šlutienė te, pakviesta pas mus paviešėti. Ar yra lietuvybės išdavikai visi
Jau taip seniai gavome pasigė tie, kurie skaito „Lituanus",
TELKINIAI IŠ ŠVEDUOS rėti lietuviško žodžio skambe ,3ridges", „Lithuanian Kerisiu, meistrišku jo perteikimu tage", „Obaerver"? Būtume dė
kingi, jeigu mūsų skaitytojai pa
Kretingos rajono savivaldybė nuo scenos, kad 6 vai. vak. į
sisakytų šia tema, rašytų laiš
PLC
turėtų
nemuniais
plaukti
pratęsė 1994 metais pasirašytą
kus dienraščiui „Draugui".
lietuvių
masės.
bendradarbiavimo sutartį su
Bandomasis laikotarpis tam
Švedijos Ozbio miestu. Švedai
kaip tik labai tinka. Kaip jau
Sekmadienį
—
visi
vėl
susi
padeda ruošti aplinkosaugos,
minėjome, jeigu bandymas ne
rinks
į
Marųuette
Parką,
į
10:30
verslo projektus, padeda kre
pasiseks,
angliškąją — šeš
tingiškiams gauti šiems projek vai. r. šv. Mišias Švč. M. Mari
tadieninę
—
laidą nutrauksime,
tams įgyvendinti tarptautinių jos Gimimo parapijos bažnyčio
suprasdami,
kad visi anksta*
fondų kreditų ir kitokią para je. Kas gi mūsų tarpe nepažįsta
nieji
pageidavimai
įjungti lie
ma. Sutarties pratęsimo proga Marijos Remienės ir dr. Petro
tuviškai
nemokančius
lietuvius
Kretingoje lankėsi Ozbio meras Kisieliaus? Kokia spraga mūsų
į
savąją
bendruomenę,
buvo tik
visuomeninėje veikloje ir ap
ir grupė šio miesto politikų.
tušti
žodžiai.
(VL, 1996.08.31) skritai lietuviškoje šeimoje būtų

vyko įspūdinga Putino-Mykokučio misteriškoji drama
..Nuvainikuotoji vaidilutė". Žinai, dar ir dabar mano
pasąmonėje kartkartėmis zovada atlekia ant balto žireo
šarvuotas kunigaikštis Kęstutis, stabtelėjęs prieš šven
tojo aukuro pagriebia vaidilutę Birutę ir dingsta nakties
tamsoje. įspūdinga.
— Tu žinai, Danutėle, toji Putino misterija susijusi
su religija ir yra vienas įdomiausių jo kūrinių. O šitokio
žanro bei turinio veikalą rašyti Putiną paskatino
katalikiškos pasaulėžiūros filosofas Šalkauskis. Jis
vaidilutė* Birutė* pagonių dievams priesaikos
sulaužyme dėl žemiškų motyvų — Birutei tampant kuni
gaikščio žmona — įžvelgia Lietuvos tragedijos priežas
tį, nes jos sūnų* Vytautas nepaliko vyriškosios giminės
įpėdinio, ir jo žemiškaisiais laimėjimais pasinaudojo
Lsnkįka karūna -Jogailos įpėdiniai. Tačiau Putino-Mykbuucio dramoje šią Lietuvai tragišką mintį užgožia
vaidilutės maiitss prieš priesaiką dievams kartu su
Žemės dukros troškimu mylėti.
— Antanėli, — šypsodamosi nutraukė jo pasakojimą
Danutė, — dabar prisimindama tada regėtą sceną, man
atrodo, kad ant balto žirgo buvai tu, o aš toji vaidilutė,
saugojanti aukurą
— Oi norėčiau, kad šitokia meilė mudu lydėtų iki
grabe duobės. Abu nutilo, žvilgsniai pradėjo klaidžioti
po ŽsmsHŲos Įsakus, sužaliavusius pasėliais, pradėtos
šienauti lankas.
Keraičiui parupo pokalbį apie Palangą pratęsti:
— Važiuojame, Danute, į bene gražiausią Lietuvos
kampeli-gmtarini pajūrį O kaip nedaug betruko, kad

i jo neturėtume.
— Kodėl? Kokia Palangos istorija?
- Man teko skaityti kryžiuočių kronikas. Trylik
tojo šimtmečio raštuose Palanga jau minima kaip Kur
šo, tada vadinamos Mėguvos (nuo žodžio mėgti), srities
gyvenvietė. To meto Lietuvos valdovas Mindaugas
apsikrikstyimo proga Palangą su jos apylinke padovano
jo kryžiuočių ordinui. Tačiau mūsų narsu* žemaičiai
šitokiu Mindaugo veiksmu buvo nepatenkinti ir net porą
šimtmečių visokiais būdais stengėsi kryžiuočiams
parodyti, kad šitos pajūrio pakrantės jie neatsižadėe —
keliaujantys kryžiuočiai į Kuršą ar livoniečiai į Prūsiją
buvo užpuldinėjami, o berods, 1400 metais žemaičiai
sudegino net dvi kryžiuočių pilis ir išvijo juos iš Žemai
tijos. Po Maino taikos Palanga su pajūriu iki Švento
sios atiteko žemaičiams. Tokiu būdu Livonijos ordinas
buvo sudurtas nuo kryžiuočių Taigi Palanga ėjo iš vienų
rankų į kita*. 1824 metoia ją nupirko caro armijos
pulkininkas grafas Tiškevičius. Tuo metu, taigi carinės
okupaojos metoia, Palanga priklausė Kuršo gubernijai,
Latvijos teritorijai, todėl pasauliniam karui pesihūigu*,
ją valdė Latvija ir tik 1921 metais ji buvo grąžinto
Lietuvai. Matai, Danute, nedaug betrūko, kad mums
būtųtekękariauti ir su broliška latvių tauto dėl mūsų
sentėvių žemės gabalėlio, kurioje amžinos ugnies aukurą
saugojo vaidilutė Birutė. Tai tavo mėgstamas vardas.
— Taip, tai mūsų busimosios dukrelės vardas. Ačiū
už labai įdomią istorijos pamoką
Pagaliau prie kelio, vingisvusio kalvų pašlaitėmis,
pasirodė užrašas .Palanga", ir netrukus jaunavedžiai
atsirado kukliai atrodančios, bet plačiai išgarsėjusios va
sarvietės viduryje.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 21 d. seminare. Tą seminarą admi
nistravo tėvai jėzuitai. Buvo
didelė garbė studentui patekti
į Vatikano observatoriją. Drau
gai mane erzino, „kad išvykstu
į popiežiaus vasarvietę, vasaros
A m e r i k o s Lietuvių R. K. M o t e r ų Sąjungos n a r ė s
studijom". Dabar jau ši mokyk
išsirinko Oną Valinčiūtę-Kelly
la persikėlė į University of Ari
1996 metų pasižymėjusia Lietuve m o t e r i m i
zona, nes sakoma, kad Vatikane
Dažnai girdime, kad mes esa- (38-toje kuopoje). Ji ilgą laiką
yra per daug šviesų, kurios
me savo aplinkos kūryba. Kas buvo kuopos korespondentė ir
buvau 3-4 metų, norėjau būti trukdo vykdyti praktiškus tyri yra įkvėpta į mi^ vaikystėje
mėgo rašyti poeziją organizaci
astronautų šeimininke, kaįp mus. Urbana buvau patenkinta lieka su mumis toiiau gyveni
jos
leidinyje, „Moterų dirva",
daug kas mano, kad ir pridera ir profesoriai kvietė pasilikti, me. Kada ypatingas gabumas
naudodama
slapyvardį, „Alovės
moteriai. Gal taip ir buvo, ten siekiant magistro laipsnio. pasirodo jaunystėje ir yra
dzūkė".
Su
jos priežiūra Ona
Gavau „U.S. Winston Churneatmenu. Iš tikrųjų šis moks
paskatintas įžvalgiu tėvų, gali pradėjo svečius užiminėti sąjun
las pradėjo mane dominti, kai chill Fellovvship" į Cambridge atsidaryti kelias į gyvenimą,
grįžau po vienerių metų moks universitetą Anglijoje. Ten pripildytą laimės ir džiaugsmo. gos ir bažnyčios renginiuose,
lo Vasario 16-tos gimnazijoje. patekau vėl per didelę atranką Tik vėliau gyvenime paaiškėja, dar būdama labai jauna.
Laikui bėgant, Ona ištekėjo ir
Tai buvo prieš paskutiniai gim ir geras rekomendacijas iš ma kad visa tai, ką mes darome ir
nazijos metai. Atmenu, kad lan no baigto University of Illinois, mokomės, gali atnešti tokių užaugino penkis vaikus tokioje
kiau gimnazistams skirtą se Urbana. Cambridge praleidau saldžių ir turtingų darbo vaisių. pat lietuviškoje aplinkoje, kaip
minarą Chicago Adler Planeta metus laiko ir, parašius tezę, ga Tokia yra Onos Vahnčiūtės-Kel- jos tėveliai. Ji išliko labai veikli
rium. Paskui nusipirkau teles vau magistro laispnį iš astro ly iš New Britain. Connecticut įvairiose lietuviškose organizaci
jose, ypač tose, kurios yra suriš
kopą ir iš savo kiemo stebėjau nomijos. Šie metai buvo naudin istorija.
tos su Šv. Andriejaus bažnyčia
gi
ir
įdomūs.
Turėjau
palankią
žvaigždes.
Ona gimė New Britain 1924 New Britaine. Jos vyras visada
studijoms
atmosferą
ir
gerus
— Ar tada dar vis norėjai
m. rugsėjo 14 d., abiems tėvams domėjosi lietuvių kultūra, net
būti astronautų šeimininke? profesorius. Su labai puikia pro emigravus iš Lietuvos. Jų
daugelį metų giedojo lietuvių
— Ne, tada tos minties visai fesore, kurią pažinau dar bū namai buvo apsupti lietuviškos
kalba bažnyčios chore. Tokiu
dama
Čikagoje
(turėjo
stipendi
neturėjau. Žvaigždynai mane
kultūros ir tradicijų. Onos ma būdu ji galėjo perduoti papro
ją
savo
projektams
vykdyti)
ir
su
domino, bet visai negalvojau,
ma, Ona Valinčiene, buvo ilga
Audra Baleišyte.
kas aš būsiu, kokia bus mano grupe studentų teko vykti į In metė Amerikos Lietuvių Romos čius ir legendas savo vaikams.
profesija. Visuomet tikėjau, kad diją ir dalyvauti astronomijos Katalikių Moterų sąjungos narė Jos duktė yra tą pat padariusi
su savo trim mažais berniukais.
Sutikau Audrą Baleišyte, grį Dievas mane veda ir kad Jis ma seminaruose. Studijuojant Cam
žusią pas savo mamą trum ne kur nors nuves. Žinojau, kad bridge, susipažinau studentų ir
Ji skatino savo vaikus daly
pom, poros savaičių, atostogom, turiu Jo man duotą protą, valią, profesorių iš viso pasaulio. Tas Cambridge, Anglijoje, moterų vauti lietuvių grupėse. Jos
po vienerių metų studijų Camb- energiją ir viską kita, ko man mane įgalino pakeliauti. Viena buvo mažuma. Kartais būdavau sūnui tapus bažnyčių chorų di
ridge universitete, Anglijoj. reikia, mano pasirinktų moks studentė iš Airijos, su kuria viena moteris klasėje tarpe 15 rektorium, ji padėjo j a m ištirti
Audra grižo su magistro laips lų siekiant. Dar ir dabar, turė susipažinau dar studijuodama vyrų. Kartais buvau net viena muziką ir parašyti chorui pro
niu iš astronomijos. Pasveiki dama magistro laipsnį, nežinau Čikagoje, pakvietė mane pra moteris iš 30 studentų. Profe gramas lietuvių kalba. Ji padė
n a u Audrą ir užklausiau:
tiksliai, kas norėsiu būti. Pave leisti su ja Kalėdų atostogas soriai taip pat daugiausia vyrai. jo jam mokyti vaikus jaunučių
— Audra, k a d a pradėjai du viską Jam ir tikiu, kad, Airijoje. Susipažinau šiek tiek Šiuo metu universitetai nori chore. Daugelis jų buvo svetim
domėtis astronomija?
laikui bėgant, viskas sukris į su jos kraštu. Turėjau progos pa daugiau moterų dėstytojų ir stu taučiai, mokė repetuoti ir su
keliauti ir po Škotiją. Buvau denčių. Aš taip pat norėčiau,
— Dažnai pasitaiko kai pami tinkamas vietas.
Prahoje ir aplankiau ten dir kad daugiau būtų moterų, bet prasti giesmių žodžius, mokė
niu, kad mokausi apie žvaigždy
— Ar galėtam siek tiek pa bantį kolegą dar iš Dainavos lai dabartinės statistikos manęs ne juos tautinių šokių.
nus, žmonės užklausia mane, ar pasakoti apie nueitą akade
Prieš maždaug penkiolika me
kų, Darių Udrj, kuris dirbo Ra- gąsdina. Nenusigąstu būdama
galiu „išpranašauti" jų ateitį, ar mini kelią?
tų
Ona pradėjo skleisti lietuvių
dio Pree Europe. Taigi Dievas mažumoje.
galiu atspėti jų ateitį, žiūrėda
— Studijas pradėjau Univer- apdovanojo mane ne tik puikio
kultūrą mokyklose, bažnyčiose,
— Ar nepasigendi lietuvių
ma į žvaigždes? Atsakau, kad sity of Illinois, Circle Campus.
muziejuose, meno galerijose, vy
mis
galimybėmis,
bet
ir
gerais
draugų
ir lietuviškos b e n d 
ne, kad nesu susipažinusi su tuo Ten studijavau vienerius metus
resniųjų centruose festivaliuose
draugais,
kurių
draugystę
ir
r u o m e n ė s gyveninio?
„mokslu", kad aš studijuoju ast ir ėmiau bendrus, bakalauro
ir t.t. per muziką ir žodžiu.
moralinę
paramą
labai
vertinu.
- Tą viską bandau užpildyti,
ronomiją, ne astrologiją. Studi laipsniui gauti reikalingus, kur
Ji su savo dukra Patricia keliau
Doktoratui
ruoštis
buvau
pri
įsijungdama į vietines bendruo
juoju mokslą apie dangaus kū sus. Po pirmųjų metų persikė
ja per Naująją Angliją (New
nus, žvaigždynus su atskiromis liau į University of Illinois, Ur imta net į šešis universitetus: menes, kuriose tuo metu gyve Engi and) kaip duetas, kuris va
sistemomis, apie jų skriejimą, bana, nes Circle Campus astro Cal-Tech, Yale, John Hopkins, nu. Gyvendama Urbanoje įsi dinasi Gintaro dainininkės". Ji
greičius, pozicijas, tolius ir nomijos kurso neturėjo. Univer U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n , jungiau į studentus ateitinin naudoja kankles, kurias jos tė
dydžius/Aiškinu, kad užuot ste sity of Illinois baigiau per 4% University of Michigan ir į kus, į studentu chorą, ėmiau velis parūpino iš Lietuvos. Tos
bėjus žvaigždes ir „atspėjus" metų su bakalauro laispniu iš University of Arizona. Visi siūlė šokių pamokas, dirbau labdaros kanklės yra seno pobūdžio, kito
ateiti, aš noriu būti žinove astronomijos ir fizikos. Per visus užmokėti kelionę ir norėjo, kad darbus. Nebuvo laiko nuobo kios, kaip dabartinės kanklės.
astronomijos moksle ir stebėti studijų metus Urbanoje turėjau atvykčiau su universitetais, pro džiauti. Anglijoje taip pat jun Ji yra net supažindinus liaudies
dangaus kūnus. Astrologija pri stipendiją. Paskutinius pusant fesoriais ir aplinka susipažinti. giausi į vietinę aplinką. Lietu įrankių gamintoją VVinstead,
leidžia ir skelbia, kad žvaigždės rų metų buvau profesoriaus Siūlymais pasinaudojau. Gavau viškas auklėjimas, Vasario Connecticut, su tuo instrumen
turi įtakos žmogaus gyvenimui. asistente. Trečiuose studijų me „National Science Foundation 16-tosios gimnazija ir šešios va tu. Jis buvo tiek sužavėtas in
Apie pastarąjį „mokslą" daug tuose būdama, atrankos būdu ir (NSF) Graduate Fellowship" saros jaunučių, moksleivių bei strumentu ir jo istorija, kad jis
nežinau, todėl galiu kalbėti tik su visa stipendija, buvau išskir trejiems metams. Pasirinkau studentų ateitininkų stovyklose pataisė Onos senąjį ir pradėjo
apie astronomiją. 1955 metų va ta vykti vienam mėnesiui į Va University of Arizona. Ten ra Dainavoje padėjo man daugiau naujus gaminti. Onos ateities
sarą kalbėjau ateitininkams tikano observatoriją ii tikrųjų į dau gerus įrengimus, observato subręsti savarankiškam gyveni siekis buvo parašyti pamokamą
Dainavoje apie šias dvi mokslo Castell Gondolfo, popiežiaus va rijas, man palankią aplinką ir mui ir veikimui esamoje aplin jį vadovėlį ir dainų knygą, pri
ir paeudo mokslo sritis bei jų sarvietę, kur yra puikūs astro malonius profesorius. Tenai jau koje. Turiu draugų keliuose že taikytą naujai pagamintiems
turėjau pažinčių iš Cambridge mynuose, Kai atsiranda galimy
skirtumus.
nomijos mokslų įrengimai. Ast ir Vatikano studijų. Oalinsiuosi
instrumentams. Šie leidiniai
bės, mėgstu keliauti į tas šalis,
ronomijos moksle pasižymėję butu su viena „post doctorate"
apimtų instrumentų istoriją ir
Kada pradėjau domėtis astro
kuriose studijų laike susida
profesoriai kviečiami iš viso studente iš Ispanijos, su kuria
kilmę.
nomija, tiksliai pasakyti nega
riau pažintis.
pasaulio dėstyti šiame vasaros susipažinau, studijuodama Va
Onos pristatymai žodžiu buvo
liu Mano teta pasakoja, kad kai
Šiuo metu Audra Baleišyte
tikane. Doktorato studijos tesis
išsamiai paruošti, kad būtų tiks
jau pradėjo savo daktarato stu
penkerius metus. Galėčiau baig
lūs. Tas priduoda įdomų ir ver
dijas University of Arizona. Lin
ti ir per trejus, bet jaučiu, kad
tingą patyrimą klausytojams.
kime Audrai sėkmės siekiant
dar man trūksta papildomų te
New Britain ir New Haven mo
žvaigždynų!
orijos kursų; daugiau matema
kyklų vaikai buvo ypač nusteKalbėjosi Aldona Kamantienė
tikos ir fizikos. Kaip minėjau,
stipendija yra trejiems metams.
Likusius dvejus metus tikiuosi
dėstyti universitete.
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PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje,
1997 m. birželio 5-16 d.
Užsirašant iki 1996 m. gruodžio, 1 d.
duodama speciali nuolaida
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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
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— Esi dar labai jauna, koks
yra tavo galutinis tikslas gy
v e n i m e ir ar j a u pagalvoji,
koki darbą norėtum dirbti,
įsigijusi daktaro laipsni?
— Galutinis m a n o tikslas
yra patekti i dangų, o kaip a i
ten nukeliausiu, m a n nesvar
bu. Su doktoratu yra didžiau
sios galimybės dėstyti uni
versitete arba dirbti tyrimų
srityje. Gal laikas ir aplin
k y b ė s parodys, ką darysiu.
Apie tai daug negalvoju. Tu
riu dar penkerius metus dar
b o prieš akis.
— Ar tiesa, k a d t a v o pasi
rinktoje studijų srityje domi
nuoja vyrai?
— Taip, moterų yra mažuma.
Tiek University of Illinois, tiek
ESTAI ĮSIGIJO
VILNIAUS SALDAINIŲ
FABRIKO AKCIJŲ

Mūsų

šeimose

MAGISTRAS RIMAI
VAIČAITYTEI

Rima Vaičaitytė.

Rima Vaičaitytė prieš keletą
metų b a k a l a u r u baigė Hofstra
universitetą New Yorke. Moky
tojaudama laisvalaikius pašven
tė tolimesnėms studijoms, siek
d a m a aukštesnio mokslo laips
nio. Šią vasarą Hunter College
— City University of New York
jai s u t e i k t a s magistro laipsnis
švietimo srityje (Master of Education). Magistras buvo įvertin
t a s „ s u m m a eum laude" —
aukščiausiu pažymiu.
Rima Vaičaitytė, Joseph Pulitzer viduriniosios mokyklos
mokytoja New Yorke, suorgani
zavo 22 amerikiečių mokinių
kelionę į Vilnių. Mykolo Biržiš
kos vardo mokykla globojo šiuos
jaunuolius, supažindino su Lie
tuva, jos k u l t ū r a . Buvo aplan
kytas Vilniaus universitetas,
k a t e d r o s , Gedimino k a l n a s ,
T r a k ų pilis, muziejai, Kryžių
kalnas bei įvairios parodos.
Grįžę namo, niujorkiečiai dar il
gai prisiminė neeilinę kelionę į
Vilnių.
Rima yra baigusi Maironio
vardo l i t u a n i s t i n ę mokyklą
New Yorke, priklausė skau
tams, šoko t a u t i n i u s šokius. Jos
motina Auksė y r a mokytoja, o
tėvas, dr. R i m a s Vaičaitis pro
fesoriauja Columbia univer
sitete New Yorke. Rimos sesuo
Krista studijuoja antropologiją
Albany, NY universitete. Rimos
tėvukas Kostas Vaičaitis ir mo
čiutė Bronė Miklienė gyvena St.
Petersburg, F L .
Šeima vertina ir džiaugiasi
d u k r o s bei d u k r a i t ė s pasi
sekimais.
M, B.

binti jos pristatymu, kurį ji pa
ruošia pagal jų išsilavinimą.
Nors Ona yra atlikusi daug
darbų lietuvių kultūros ir tra
dicijų išlaikymui bei skleidimui,
jos ypatingos pastangos su „Gin
taro d a i n i n i n k ė m i s " yra svar
biausias ir žymiausias įnašas,
kurį ji davusi lietuviams ir
amerikiečiams.
Mūsų gyvenimas yra sufor
muotas nuo ankstyvos jaunys
tės neapskaičiuojamais įvairiais
būdais, nutiesiant unikalu kelią
ateičiai. Kaip kuriems tarnystė
artimui atneša begalinį pasiten
kinimą.
Mes įvertiname Oną Valinčiū
tę-Kelly už savo laiko ir gabu
mų pasidalinimą su daugybę
žmonių, a t n e š a n t naujo turtin
Ona Valinciūte-Kelly (kairėje) ir dukra Patricia Cote, žinomos ir mėgstamos
gumo ir naujos reikšmės į dau
New Enfland „Gintaro dainininkes"
gybe gyvenimų.
Onos Valinčiūtės-Kelly pager
bimas ir žymens įteikimas įvyks
šeštadienį, rugsėjo 28 d., po 11
v.r. šv. Mišių Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, 396 Church St.
Renginiu rūpinasi Kathryn Ur
ban, centro valdybos pirmoji
vicepirm. (tel. 203-529-6602).
Renginyje taipgi dalyvaus iš
Wisconsin atvykstanti centro
valdybos pirm. Dale Murray.
Kviečiame apylinkės sajungietes, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti, tuo parodant Onos
Kelly ilgų metų atsidavimo lie
ALRK motam sąjungos centro valdybos pirm. Dale Murray, gyvenanti tuviu kultūros ir dainos puose
Brookfteld, Wisconsin, specialiai sveikina atvykusias autobusu i* Čikagos lėjimui įvertinimą.

J

Didžiausias Estijos konditeri
jos fabrikas „Kalev" už 1 mln.
dol. nupirko 25.5% Vilniaus
„Pergalės" akcijų. Vilniaus sajungieUa i Šv M Maruos Krikationių Pagalbos šventove. Hubertus, Wl.
„Pergalė" užima ketvirtadali rugp. 18 d. Taipp dalyvavo Maryte H«Pp įft Milwaukee. WI, ir Palmera
Breidenbach ii Palmyra, WI
Lietuvos saldumynų rinkos.

Dale M u r r a y

ŽINGSNIS
l MOKSLO
AUKŠTUMAS
Paulius Kudirka baigė moks
lą ekonomijos bakalauro laips
niu iš University of California,
Los Angeles. Studijų metu Pau
lius priklausė Los Angeles Aka
deminiam skautų sąjūdžiui, šo
ko su „Spindulio" jaunimo an
sambliu ir priklausė „Bangos"
tinklinio komandai, su kuria
dalyvavo Lietuvos Sporto šven
tėje 1994 metais. Paulius yra
skautas vytis, daug kartų vado
vavęs skautų stovyklose. Pri
klausė ateitininkams. Ateinan
tį rudenį Paulius žada tęsti stu
dijas siekdamas magistro laips
nio iš ligoninių administravimo
mokslo.
Visi giminės ir draugai linki
Pauliui sėkmės.
A. K.

Paulius Kudirka.

BAIGĖ MOKSLUS
Ričardas M. Bagdonas, Ha
miltono mieste, Kanadoje, gyve
nančių Reginos (Tikniūtės) ir
Rimo Bagdonų sūnus, Kanadoje
1991 metais baigęs McMasters
universitete politinius mokslus,
B.A. Pol. Sc. (Honours),T994
metais Windsor universitete įsi
gijęs komercinių mokslų diplo
mą, B. Com. (Honours) Business
Administration, ir asmens sky
riaus tvarkymo pažymėjimą,
Human Resources Management
Certificate, šiais metais pasiekė
C.I.M., Canadian Institute of
Management požymį. Šiuo metu
Ričardas yra Laidlavv Transit
Ltd. firmos Kingstono skyriaus
viršininkas (Operations Mana
ger).

Ričardas Bagdonas.

•

T e l š i a i . Liepos 10-14 d

Telšiuose vyko „J laisvo fondo"
studijų savaitė. Trimis dešimti
mis svečių iš JAV ir įvairių Lie
tuvos vietų svetingai rūpinosi
Telšių vyskupas A. Vaičius ir
merijos darbuotojai. Renginyje
d a l y v a v o .,1 laisvę" fondo
valdybos pirmininkas K Am
b r a z a i t i s , A. Kubilius, I.
Uždavinys, R. Ozolas, J Kojelis.
Po P. Subačiaus pranešimo
..Lietuvos religinė būklė" vyko
gyva diskusija. Studijų savaitės
metu žurnalistui Daliui Stan
cikui už visuomeninę publicis
tika įteikta fondo metinė premi
ja. Šv. Mišių studijų savaitės
dalyviams, kurias su Telšių
vyskupu koncelebravo dar pen
ki kunigai, metu giedojo solistė
iš Čikagos L Stepaitienė.

BONNOS UNIVERSITETAS
A. -

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 21 d

Laikinoji lietuvių ALMA MATER (1946-1960)
ALFONSAS PETRUTIS

Šiemet sukanka 50 metų, kai
Bonos universitetas, Vokietijoje,
(Rheiniscb Friedrich-Wilhelms
Universitaet Bonn/am Rhein)
po karo vėl atidarė duris studi
juojančiam jaunimui. Tada
priėmė nemaža užsieniečių, per
kasų atsidūrusių Vokietijoje,
nesutikusių grįžti į komunistų
valdomus savo kraštus.
1946 m. pavasarį, kapitulia
vus nacių Vokietijai, ir Europoje
užsaigus karo veiksmus, Vaka
rų Sąjungininkai: JAV, Anglija
ir Prancūzija leido vokiečiams
atidaryti savo aukštąsias mo
kyklas ir sudarė sąlygas užsie
niečiams jose studijuoti. Išvietinti jaunuoliai, tada vadinami
DP (Displaced
Persons),
pasinaudojo reta proga siekti
aukštojo mokslo. Maždaug tuo
pat metu Hamburge buvo įkur
tas atskiras — estams, latviams
ir lietuviams Pabaltijo universi
tetas, sėkmingai veikęs ligi
1949 metų rudens, t.y., masinės
išvietintųjų emigracijos į Vaka
rų kraštus.
Gyvendamas anglų zonoje, ir
aš padaviau prašymą tęsti studi
j a s , kurias buvau įpusėjęs
Vilniaus universitete. Iš Pa
baltijo universiteto rektoriaus
prof. Vlado Stankos gavęs
pranešimą, kad anglų karinės
.. zonos vadovybė man leido
įsimitrikuliuoti
Bonnos
universitete (prie Reino), labai
apsidžiaugiau; pasijutau vėl
tapę*žmogumi, kuriam ne vien
duona rūpi...
Pirmoji stambesnė lietuvių
studentų grupė iš Detmoldo
stovyklos pasiekė Bonnos prie
miestyje esančias Duisdorfo kareivjnea* skirtas užsieniečiams.
T<9»gntpėje buvau ir aš. Karei
vinių aplinka pradžioje šiek tiek
slėgė, prisiminus dar nesenas
karo meto dienas. Tačiau greit
apsipratom, kai pradėjome
galvoti apie studijavimą.
Neoficiali >i studijos Bonnoje
b n v r pradėtos jau 1945 m.
rudenį — (Medikė Rita Kakarėnaitė; Antanas Girnius).
Žiemos semestre užsiregistravo
26 lietuviai. Daugiausia medikų
— 8; 1946 metų vasaros semest
re lietuvių skaičius pašokėjo ligi
51. Pirmavo agronomijos
mokslų studentai — 15 jų. Me
dikų buvo 10. 194647 metų
žiemos semestre jau buvo 73
lietuviai. Tada agronomiją stu
dijavo 22; mediciną — 15. Kitų
mokslo šakų buvo po kelis. Geo
dezijos šaką pasirinko tiktai
vienas, Antanas Girnius, kuris
1950 metais gavo diplomą ir
išvyko Amerikon.
Po poros metų studijų lietuvių
ėmė mažėti: vieni baigę mokslą,
kiti dar nebaigę, emigravo:
Kanadon, Australijon, JAV ir
Anglijon.
Studijavimo sąlygos Bonnos

Dėmesio

universitete, kaip ir kituose po
kario meto universitetuose buvo
varganos: maistas studentams
niekuo nesiskyrė nuo maisto,
skiriamo visiems išvietintiems
asmenims. Apranga buvo ta,
kokią studentas vilkėjo karo
metu. Studentai gyveno vie
name kambaryje po 4-5-is. Tada
rimtoms studijoms reikėjo
didelio susikaupimo, kantrybės,
ištvermės. Tiesa, po kurio laiko
Bonnos universitetas, para
gintas anglų okupacinės vai
džios, užsieniečiams studentams
kas mėnuo mokėdavo kuklią sti
pendiją, kurios vos užtekdavo
mokslo priemonėms ar knygoms
įsigyti.
Bonnos studentai užsieniečiai
buvo kelis kartus kilnojami iš
vietos į vietą. Iš Duisdorfo karei
vinių, kurios pradžioje buvo
skirtos tik lenkams išvietin
tiems asmenims, perkėlė į kitą
Reino upės pusę — Oberkasselin. Kadangi tiltas per Reiną
karo metu buvo susprogdintas,
tai į paskaitas reikėjo keltis per
upę laivu-keltu. Pagaliau iš
Oberkasselio — ramios, jaukios
kaimiškos aplinkos vėl visus pa
judino atgal į Bonnos miestą,
Moltke Strasse, ir apgyvendino
iš vokiečių sekvestruotuose bu
tuose, kurie taip pat buvo per
krauti studijuojančiu jaunimu.
Nepaisant vargingų gyvenimo
ir darbo sąlygų, Bonnos uni
versiteto lietuviai rimtai dirbo.
Štai šiek-tiek statistikos, kuri
gal nėra labai tiksli ar pilna,
nes jokio dienoraščio nevedžiau.
Daktaro laispnius įsigijo:
Agronomijoje:
Vladas
Bublys, Jonas Mikulionis, Alek
sandras Šeštokas, Juozas Brie
dis, Jonas Šumskis, Antanas
Butkus, Alfonsas Vazalinskas.
Pastarasis
pirmas
gavo
diplomą, o po to apgynė daktaro
laipsnį.
Medicinos mokslų: Vytau
tas Tupčiauskas-Tauras, An
tanas Pacevičius, Juozas Ulec
kas, Antanas Čiurinskas-Čiu
rys, Albina Prunskienė, Kęs
tutis Nasvytis, Vladas Pruns
kis, Juozas Žemgulys, Gedimi
nas Bylaitis-Byla, Steponas Geštautas, Kazimieras Kerpė.
T e i s i ų m o k s l ų : Bronius
Mickevičius, Antanas Žarskus.
Ekononnjos: Jonas Paplėnas.
Filosofijos: kun. Ignas Ur
bonas, kun. Petras Celiešius,
Vanda Sruogienė.
Odontologiją baigė: Vladas
Gaurušas, kuris vėliau emigra
vo Kolumbijon ir tenai
Medelino universitete profeso
riavo. Taip pat — Irena Barz
dukienė, Vitalija Giriūnienė,
Aurelija Pimpytė.
Agronomijos mokslų diplo
mus gavo: Kostas Andriuš
kevičius, Stasys Naruševičius,
Povilas Navazelskis, Matas
Šerepka, Petras Lukoševičius.

balsuotojams!

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone baigia rinkėjų,
norinčių dalyvauti rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą
registraciją.
Balsavimo komisijos pirmininke paskirta ambasados ministrė
dr. Dalia Grybauskaitė.
Jungtinėse Amerikos Valstijose pareiškė norą dalyvauti
rinkimuose apie 1,100 Lietuvos Respublikos piliečių.
Pranešame, kad visiems užsiregistravusiems piliečiams iki
spalio 7 d. bus išsiųsti rinkiminiai dokumentai. Balsuoti paltu
siunčiant i LR ambasadą Vašingtone galima pradėti nuo spalio
10 d. Dokumentai atsiųsti pastų, bus užskaityti, jei bus gauti ne
vėliau kaip iki spalio 21 d. 10 vai. ryto Vašingtono laiku.
Piliečiai, kurie nori atvykti rinkimų dieną balsuoti asmeniškai,
galės atvykti į LR diplomatines atstovybes Vašingtone, New
Yorke, Čikagoje ir Los Angeles. Atvykus balsuoti asmeniškai,
būtina turėti Lietuvos Respublikos galiojantį piliečio pasą ir
rinkėjo pažymėjimą, kuris bus išsiųstas kiekvienam rinkėjui. Jeigu
rinkėjas negavo pažymėjimo, ar ii anksto neužsiregistravo
balsuoti, galės atlikti savo piliečio pareigą atėjės į LR diploma
tinę atstovybe spalio 20 d. tik su galiojančiu piliečio pasu, nes
rinkėjo pažymėjimą ižduos diplomatinės atstovybės balsavimo
komisijos pirmininkas.
Balsavimas vyks spalio 20 d. nuo 9 v.r. iki 4 vai. p.p. Pakar
totiniam balsavimui, jei jo prireiks, numatyta lapkričio 10 d. data.

Bonnos universiteto lietuvių studentų choras 1947 rr. O b e r k a s s e l y j e m i n i n t V a s a r i o 16 tąją. P r i e
p i a n i n o dirigentas Juozas Briedis.

Pastarasis, išvykęs Kanadon,
įsigijo daktaro laipsni.
Farmacijos mokslus baigė:
Stefanija Ramanauskienė.
Chemijos
—
Jonas
Maurukas. Emigravęs Kanadon
Maurukas Toronto u-te gavo
daktaro laipsni.
Ekonomijos mokslų dip
lomą gavo Juozas Škėma.
Dauguma čia suminėtų emigra
vo Amerikon, įsikūrė ir dirbo
savo profesijose. Bonnoje lietu
viai studentai, nepaisant
amžiaus skirtumo bei šeimy
ninės padėties (kai kurie buvo
vedę, turėjo šeimas), sudarė
glaudžią, darnią akademinę
bendruomenę, kurioje kiek
vienas, pagal savo sugebėjimus
ir išgales, prisidėjo prie bendros
kultūrinės, meninės, sportinės
veiklos. O tos veiklos tikrai ne
trūko: subatvakariais, sukakčių
minėjimai, (išskirtinas Vasario
16-tos minėjimas Duisdorfo

kareivinėse, kur dalyvavo u-to
rektorius dr. Kohnen, karinės
zonos pareigūnai, Vatikano
diplomatinis atstovas ir kiti gar
bingi, svarbūs svečiai). O kur
dar tradiciniai Initium ir Finis
Semestri renginiai su linksma
programa, kupletais, šokiais,
scenos vaizdeliais ir pan. Tai
buvo gera proga prisiminti
paliktą savo tėvynę ir kartu
kitataučiams parodyti lietuviš
kus papročius ir tradicijas.
Kiekviena proga stengėmės
viešumon kelti Lietuvos laisvės
bylą bei pavergtų lietuvių
tėvynėje vargus ir kančias.
Bonnoje išėjo vienkartinis 30
lapų leidinys „Gaudeamus", ku
riame yra paryškinti kai kurie
studentų gyvenimo ir studijų
momentai iš linksmosios puses.
Autoriai — Alfa Rimošius - Jo
nas Petrošius'Tai - Alfa Petru
tis ir Jonas Rimašauskas).
Bonnos lietuviai studentai

turėjo savo valdybą, kuri
rūpinosi visais studijų bei kas
dieniais gyvenimo reikalais.
Lietuviai netrukus įsijungė į
Vakarų Vokietijos universitetų
lietuvių studentų sąjungą bei
tarptautinę užsieniečių stu
dentų prie Bonnos u-to federa
ciją. Tos federacijos pirmininkas
buvo lenkas Kudyba. Man,
lietuvių valdybos pirmininkui,
teko tos federacijos vicepirmi
ninko pareigos.
Tie keli studijų metai Bonnoje
netrukus baigėsi, kai Vakarų
sąjungininkų patvarkymu.
1949 metų rudenį, prasidėjo
masinė išvietintųjų migracija j
Vakarų valstybes. Buvau tarp
kelių paskutiniųjų, kurie ne
turėjo vadinamo afidevito vykti
Amerikon. Laimei, ilgai ne
truko laukti: tokį „laikinos
globos dokumentą" gavau iš
visai nepažįstamos lietuvių
šeimos New Jersey valstijoje.
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KEPURĖS (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA, |UOOOS AR ŽALIOS
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOI$ONNE COLD TONE PINS)
KREPŠINIO KAMUOLY$, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO
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$20 00
$10 00
$25 00
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LITHUANIA '96 UPINUKAI (BUMPER STICKERS)

$3 50

Persiuntimas (U.S A.) veltui
Užsakymus su tekiu ar paito perlaida siusti:
RBBMO H.B BUTKUS
iO EAST 212 STREET
EUCLID. OMIO 44 I 21 1061
l(2l*)732-»2S0

K^9

C ii

Vardas/pavarde:

Bonnos studentai išvykoje i Wetter'a.a. Rhur r>ei H a g e n l i e t u v i ų stovyklą. V a s a r i o 16 tąją mi
n i n t . atliko Alf. Petručio montažą „Po laisvu t>viSkes d a n g u m " Po p r o g r a m o s , s t u d e n t ų r ria
lies stovyklos gyventojų apsupti montažo a t l i k t a i . II eil. v i d u r y j e — D. S r u o g a i t ė . Alf. P e t r u t i s .
Ciurienė ir A Pimpytė.

Adreias:

Telefonas:

•
Nuolaida duodama užsakant didesni kieki
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^fcROAD, INC.

5 0 5 8 S. Archer, Chicago, IL 6 0 6 3 2 • T e l . : 3 1 2 - 8 3 8 - 8 8 8 8

ATLANTA
IMPORT-EXPORT, INC

įįAiro

POIAND

RUDENS
KAINOS
T e n ir a t g a l

'fc-Sti
" V - * ...*>'

NEW OFFICE

Bclmont/Ccntral

8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

5637 VV. B e l m o n t

Bclmont/Laramic

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020
OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Tel. 312-237-4747
NorthSIde
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth

4801 VV. Peterson
Tel. 312-725-9500

mm

LITHOANIA '96, BRONZOS MEDALISTAI, TRISPALVIAI (TIE DYED)
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M ... $30.00
BALTI
X X L . . . X L . . . L . . . M . . . $ 2 5 00
^
^

N A U H !!!
NAU|I !•!
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA
IUODI
XXL X L . . . L. M . $30.00
(XXL pridėti $3 00)
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LITHUANIA 96. SU KOMANDOS EMBLEMA.
MARGI (TIE-DYED) XXL ... XL ... L
M ... $25
IUODI, BALTI
XXL ... XL ... L ... M ... $20.00

^ 3 * ^^a>
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Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) tietuvos krepšinio komandos

SPORTINIAI MARŠKINIAI (T SHIRTS)
s^st^W* -
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Vėliau švente persikėlė i in
Tad nieko nelaukęs dar rašyti
stituto
salę, kur šiltus žodžiu.savo disertacijos teisiu mokslo
daktaro laipsniui, išskubėjau į tare vyskupas A Vaičius, buvęs
„General Sturgis" laivą ir juo instituto direktorius Alfonsas
1949 m. spalio 2 dieną pasiekiau Motuzas, kun. Alvydas Grali
niekas OFM ir kiti. Studentai
Amerikos krantus.
parodė „Mažojo princo" impro
Šia proga norėčiau paraginti vizaciją.
b u v u s i u s kolegas, kad jie
Šiais metais į pirmąjį kursą
parašytų savo išgyvenimus,
buvo priimti 34 studentai. Tixiel
savo prisiminimus Bonnos
institute studijuos iš viso 120
universitete, papildytų ar pa
studentų, kuriems dėstys pašau
tikslintų mano čia išdėstytas
liečiai. seserys vienuolės ir
mintis. Po pusės šimto metų
kunigai, ši mokykla, veikianti
pertraukos nelengva grįžti min
jau šešerius metus, tačiau tik
t i m i s j Bonnos miestą ir
prieš pusmeti tapusi aukštąja,
u n i v e r s i t e t ą , kuris
buvo
rengs ne tik katechetus, bet ir
daugeliui mūsų tramplynu j
teologijos specialistus, galinčius
naują žemyną, į nežinią, su
dirbti įvairų darbą
skausmu širdyje tolstant nuo
• Kazlų Rūda. Rugpjūčio 11
Europos ir palyginti taip netoli
e s a n č i o s paliktos t ė v y n ė s dieną šios parapijos jaunimas po
jaunimo šv. Mišių išvyko piligriLietuvos...
minen kelionėn į Pivašiūnų
Marijos Dangun Jhmimo 'Žoli
MOKSLO METŲ PRADŽIA nės) atlaidus. Pėsčiomis kelia
KRETINGOS ŠV. ANTANO vusiems jaunuoliams vadovavo
klierikas Antanas Kereišis Ap
RELIGIJŲ STUDIJŲ
lanke Igliauka. Birštonu. Butri
INSTITUTE
monis, rugpjūčio 15 d. jaunieji
maldininkai pasiekė Pivašiū
Rugpjūčio 26 d. naujus mokslo
nus. Savo piligriminę kelionę
metus pradėjo Kretingos Šv.
jaunuoliai aukojo už Tėvyne,
Antano religijos studijų in
savo parapiją, jos jaunimų, save
stitutas prie Katalikų teologijos
ir visus geradarius.
fakulteto Vytauto Didžiojo uni
versitete. Šv. Mišias Kretingos
• Kaunas. Rugpjūčio 14 d.
bažnyčioje šia proga aukojo Palemono Švč. Mergeles Mari
Telšių vyskupas Antanas Vai jos Rožančiaus Karalienės baž
čius, instituto direktorius mons. nyčioje klusnumo, skaistumo,
dr. Petras Puzaras, kiti garbingi neturto įžadus davė seserys
svečiai kunigai ir tėvai pranciš salezietes R. Matulaityte ir Z.
konai. Per pamokslą instituto Noreikaite. įžadus prieme gene
vadovas priminė svarbią stu raline motina Marija M. Aliares
dentų misiją — skelbti Evange iš Italijos, šv Mišias aukojo
liją, ragino juos naujaisiais vyriausias saleziečių rektoriumokslo metais stropiai studi kun. J. Vecchi. Dabar saleziečių
juoti bei puoselėti pamaldumą. seserų šeimoje yra 8 seserys.-

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705 j

| vieną pusę
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$485
$485
$485
$485

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją.
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą.

Skubiems siuntiniams AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai.
* Lcmonto 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 SKNI>
2719 West 71st Street, Chicago, IL 60629
E-mail: Atlanta(a>worlunct.att.net
Dirhame: pimuuL -penktad 9-5 I seitad. 9-2
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011.
ROCHFSTER 716-325-3888. PlTTSBURtJH 4I2-W KX«)
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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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJĄ
LIETUVOS EKONOMIJA
ATSIGAUNA
Rimtame finansiniame dien
raštyje „Financial times" dabar
vos ne kas savaitę galima rasti
trumpų, tačiau teigiamų, atsi
liepimų apie Lietuvą. Tai da
roma daugiausia Vilniaus
banko sėkmės tarptautinėje
rinkoje dėka, bet pažymimi ir
gerėjantys Lietuvos kreditinio
patikimumo rodikliai, — rašo
Margarita Starkevičiūtė, fi
nansų analitike, dienraštyje
„Lietuvos rytas".
Šį rudenį Lietuvai bus su
teiktas vienos ar net dviejų gar
siausių pasaulio kredito verti
nimo agentūrų („Moody's ir IB
CA) įvertinimas, o tai valstybės
pripažinimas tarptautinėje fi
nansų rinkoje. Lietuvos ūkio
pasiekimus neblogai vertina
Pasaulio banko ir Tarptautinio
valiutos fondo bei kiti Vakarų
specialistai.
Tačiau Lietuvoje vyrauja
kitos nuotaikos. Bankrutuoja
bankai, ne visu pajėgumu dirba
įmonės, vėluoja pensijos, nelaiku išmokami net ir nedideli
mokytojų bei kitų biudžetinių
įstaigų darbuotojų atlyginimai.
Kaip rodo apklausų duomenys,
dauguma Lietuvos gyventojų
mano, kad valstybės ekonomijos
būklė bloga.
Kodėl taip skiriasi požiūriai į
Lietuvos ūkį? Į šį klausimą ban
do straipsnyje atsakyti M. Star
kevičiūtė.
Užsienio specialistai, analizuo
dami ekonomijos būklę, remiasi
ekonominiais rodikliais. Be to,
vertinama, kaip šie rodikliai
keičiasi per kelerius metus, jie
lyginami su kitų to regiono
šalių rodikliais. Pagrindiniai ro
dikliai — tai bendrasis vidaus
produktas, infliacija, biudžeto
deficitas, einamosios sąskaitos
balansas, užsienio skola ir jos
santykis su eksportu, užsienio
balansas ir kiti. Analizuojant
šiuos rodiklius, Lietuva jau
patenka tarp valstybių, kurių
ekonomija atsigauna ir pradeda
stiebtis aukštyn. Tačiau kodėl
to pagerėjimo paprasti žmonės
nejavčia savo kasdieniame
gyvenime 7
Pasak M. Starkevičiūtės, daug
kas paaiškėja atidžiau pasi
domėjus tais pačiais makroekonomijos rodikliais. Detalesnė
bendrojo vidaus produkto struk
tūros analizė pagal išlaidų
straipsnius atskleidžia įdomų
faktą. Pasirodo, jog kasmet nuo
sekliai didėja tik respublikos
vyriausybės vartojimo išlaidos.
Kitaip sakant, kai tik Lietuva
daugiau pagamina, bendro dar
bo vaisiais pirmiausia pasinau
doja valdžios struktūros.
Panagrinėjus bendrojo vidaus
produkto pagal veiklos pobūdį
matyti, kad pagrindinė šio pro
dukto dalis 1996 metais buvo
sukuriama prekybos (26 proc.) ir
pramonėje (23,5 proc.), o pvz.
bankų sektorius įdėjo į bendrą
taupyklę tik 2,7 proc. Gal todėl
bankų krizė, sukėlusi valstybėje
daug triukšmo labai didelio
planuoto poveikio makroekono
minei Lietuvos padėčiai iki šiol
neturėjo. Tačiau tai nereiškia,
kad neturės.
Finansų analitike rašo, jog
tautinių bankrotų banga Lietu
va niekuo neišskiskiria iš kitų
valstybių. Lietuva pasaulį kol
kas stebina pirmiausia „genia
liais" bankrutavusių bankų
„gaivinimo" planais. Užsienio
specialistų apskaičiavimu,
Lietuvos gyventojams dabar vy

riausybės ir centrinio banko
siūlomi sprendimai kainuos
apie 325 mln. dolerių arba dau
giau kaip 4 proc. Lietuvos me
tų bendrojo vidaus produkto.
Sunku suprasti, kodėl keletui
bankų gelbėti Lietuva skiria
daug daugiau, negu visi Lietu
vos bankai kartu paėmus Lietu
vai uždirba?
Straipsnyje M. Starkevičiūtė
analizuoja skolinimosi politiką
ir pastebi, kad Lietuva prasi
skolino per rekordiškai trumpą
laiką — atkūrusi nepriklau
somybę Lietuva iš viso neturėjo
jokių skolų. Be to, didesnę dalį
gautų pinigų iššvaistė- Kita ver
tus, Finansų ministerijos at
stovai, pasakodami apie naujas
paskolas, mėgsta pabrėžti, kad
jie skolinasi labai pigiai. Tačiau,
kaip sužinota iš užsienio spau
dos, pvz., Lietuva už biudžeto
deficitui finansuoti gaunamą 75
mln. dolerių paskolą iš banko
„JP Morgan" mokės puse pro
cento didesnes palūkanas negu
Rumunija. Taip Lietuva per me
tus praranda 375,000 dolerių.
Finansų ekspertė teigia, jog šis
palūkanų skirtumas atsirado ne
dėl to, kad Lietuva būtų inves
ticiniu požiūriu labiau rizikinga
už Rumuniją, bet todėl, kad
mūsų valdininkai skolinasi il
gai nesiderėdami, neanalizuo
dami padėties rinkose.
Specialistė po pakankamai
išsamios analizės daro išvadą,
kad didžiausia Lietuvos pro
blema — ne ekonomijos nuo
smukis, bet labai blogas ūkio
valdymas, vadovų neprofesio
nalumas. Jos teigimu, šiandien
Lietuvoje bankrutuoja viskas,
kas susiję su senąja sovietų
Lietuva: valstybės biudžetas,
valdomas buvusios nomenklatū
ros, valstybiniai bankai, gausiai
kreditavę gerų bičiulių biznį",
įmonės, pastatytos anais laikais
tik tam, kad pririštų Lietuvos
ūkį prie Rusijos, žemės ūkio
bendrovės, tvarkomos kolū
kiniais metodais, ir ta dalis
privataus verslo, kurią, panau
dodami partinius ir specialiųjų
tarnybų pinigus, buvo įkūrę ir
vadovavo komunistų partijos ir
komjaunimo funkcionieriai.
Naujoji Lietuva, nelaukianti
iš nieko malonių bei įveikdama
valdžioje esančios nomenklatū
ros pasipriešinimų, dirba
sėkmingai.
LIETUVOS
GREITKELIUOSE
SPARČIAI GAUSĖJA
AUTOMOBILIU
Sovietiniais metais in
tensyviausiais automagistralės
Vilnius - Kaunas - Klaipėda
ruožais per parą važiuodavo
11,000 automobilių, o šią vasarą
jų skaičius per parą jau siekia
17,000. Pernai intensyviausiuo
se ruožuose per parą važiuodavo
apie 15,000 automobilių. Dėl in
tensyvaus eismo greitkeliuose
jau atsirado provėžos. Blogėja
tiltų ir viadukų būklė. Lėšos
valstybės autostradoms tvar
kyti skiriamos iš Kelių fondo.
Šiemet skirti 6 mln. litų, nors
reikėtų bent dvigubai daugiau.
Vienas galimų papildomų finan
savimo šaltinių galėtų būti mo
kesčiai už gabenamus itin sun
kius krovinus. Susisiekimo mi
nistras Jonas Biržiškis neseniai
pareiškė, kad už važiavimą
greitkeliais turėtų mokėti
užsienio vežėjai. Manoma, kad
kai kuriuose greitkelio Kaunas
- Klaipėda ruožuose, kur nėra
gyvenviečių ir miškų, būtų
galima leisti važiuoti ir 150 km
per valandą greičiu, tačiau tai
jau kelių policijos kompetencija.

MILIJARDAI LITU PO
ŽEME
Milijardais litų vertinami lie
tuviško marmuro klodai vis dar
po žeme. Nors 1994 m. pavasarį,
Vyriausybės priimtu nutarimu,
buvo numatyta šiemet pradėti
anhidrito kasyklos statybą, net
47 milijardais litų vertinamos
iškasenos klodai pamiršti, o pro
jekto vykdytojas, firma „Anhi
dritas", nebeegzistuoja, rašo
„Verslo žinios".
Anhidrito kasyklos turėjo būti
statomos netoli Garliavos esan
čiame Pagirių kaime. Ten iš
žvalgytame telkinyje slūkso per
80 mln. tonų anhidrito, kuris
vertinamas per 10 milijardų li
tų. Metinės eksplotacijos išlai
dos, anot projekto rengėjų, suda
rytų apie 47,9 mln. litų. Ka
sykla atsipirktų per 7 metus.
Lietuviško anhidrito uolienos
yra ne prastesnis už marmurą
apdailos akmuo. Anhidritas
naudojamas cemento, aliejinių
dažų, dirbtinės odos, popieriaus
gamyboje, pakeičia kreidą,
gaminant statybinį glaistą ir t.t.
Tačiau pertvarkius Pramonės ir
prekybos ministeriją, buvo pa
naikintas skyrius, rengęs ir
prižiūrėjęs Valstybinę žemės
gelmių įsisavinimo programą.
Taip buvo išmesta į šiukšlių
dėžę ir pamiršta programa, ku
riai 1994 m. buvo išleisti

172,000 litų.
Specialistai teigia, kad an
hidrito gavyba sumažintų gipso
importą į Lietuvą. Šią medžiagą
būtų galima eksportuoti į Skan
dinavijos valstybės, Olandiją,
Estiją, Gudiją, Šiaurės Rusijos
sritis, kurios neturi gipso ir
kasmet jo perka apie 4 mln.
tonų.

Spetylos teigimu dėl neblogų
medaus supirkimo kainų Lietu
vos bitininkams šie metai bus
pelningesnį negu praėję.
Lietuviškas medus į užsieni
neeksportuojamas, nes jis yra
2-3 kartus brangesnis negu
JAV, Europos Sąjungoje ar net
Lenkijoje, kur kg medaus kai
nuoja 4 litus. Lietuvos biti
ninkai tik bičių pikį išveža i
PABRANGO MEDUS
Vokietiją, kur gauna po 50-60
Dėl šaltų šių metų birželio ir "tų už kg Rima J a k u t y t ė
liepos mėnesių lietuviškas me
dus pabrango net 4 litais, — rašo
MOJAI - AUTOMOMUAlt
„Lietuvos rytas". Dabar bi
Mes padedame juos parduoti ir
tininkai medų medaus perdir
nupirkti tiesiai i i varžytinių, ma
bimo bendrovėms parduoda po
žesnėmis kainomis, įvairių mode
10 litų už kilogramą. Lietuvos
lių, taip pat po nedidelių auto ava
turguose medaus kaina šok
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
telėjo iki 18-20 litų už kg.
desnio svorio siuntas, taip pat as
Šiemet bitės prinešė perpus ma
menines siuntas j Lietuvą; 55 cen
žiau medaus negu kitomis va
tai už svarą. Kreiptis: t e l .
saromis. Tam įtakos turėjo ir il
7o«-20i-osaa.
ga žiema, kurios metu žuvo la
STASYS SAKIMtS
bai daug bičių.
Lietuvos bitininkų sąjungos
<& vidaus ir i i lauko;
vicepirmininkas Kazimieras
poptenuoja kambarių sienas.
Spetyla mano. kad sausas ir
Darbas garantuotas.
4S12 S. PauA*
karštas rugpjūtis įtakos medaus
T * . į12-S*7-41»7
kainoms šiemet jau nebeturės.
„Dabar šiaurinėje Lietuvoje žy
di viržiai, vidurio Lietuvos bi
tininkai džiaugiasi, kad bitės
VVAGNER
„maudosi" dobiluose, bet dobilų
medų žmonės perka nenoriai,
MAŠINOS RAŠTINĖMS
nes jis yra labai šviesus, o lietu
Parduoda • Taiso • Priedai
viai įsitikinę, kad medus turi
ir Reikmenys
būti tamsiai geltonas". K.
Virs 75 metų

KAIRYS BALTIC EXPEDIT!NG
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

patikimas patarnavimas
TYPEVVRlTERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Piriaskl Rd.
Tol. (312) 551-4111

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

$

Išviso

$
Gavėjas

Siuntėjas

B&D:
Taisome ir dengiame visą raUą sto
gus, statome priestatas, garažus,
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus.
Kazimieras, tel. 312-425-3455

Tel.

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

Genei-Vytui Kairiams, 517 Frumand Rd., Stoney Creek, Ont.
Canada L8E 5A6, tai. 905-643-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

Bangiam! stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„ptumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Ifcam
Mntl StflHuI: 312-757-1525

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktas UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
BUCE

MIGLINAS

TV

OE/RCA ATSTOVYBE
2 3 4 9 W. M l n Strsot
Tai.: 312-775-1455

KNAUSTOTCS 1 FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis I N V I 5 T I M N T
P B O r t B T i e t siūlo pagsJbą psrkant namus, žemes ir verslą.

350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

TsUEa*: 1-550 350 5475

Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS BAPSYS)
S I U N T I N I A I \ L I E T U V Ą TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ
TIK TRUMPĄ LAIKĄ BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJĄ PASLAUGĄ
JEI JŪS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JUSU SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI iŠ JUSU NAMŲ

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENU;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.

CHICAGO. IL SOS52 JĮMĄ ą ą — —

— — •

1-80O-SPARNAI
1-800-772-7624

REAL E8TATE

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mįįsų patogiu „lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien S v.r. 6 v.v.; ieštd. S v.r. - 4 v.
p.p.;
sekmd. uždaryta.
Antrd. ir trectl. susikalbėsite
lietu vilkai.

GREIT
PARDUODA
REALMAKT IL Ine
6602 S. PuiasU t d .
OakagoJL C0C29

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja (vairių nuosavybių
pirkim* bei pardavime, miesto ir
priernieeCIuoBe. Suinteresuoti
skambinkite
les.312-Mt41M
FSL31MK4M7

•EsfckX

Paaar312-30MJB7

0LSCUC0,IC.
IIMSttti Street
jrtwmw\mih>w
•daįBiMilfcliiiit
|aa^aū«amam»^Bjaajm

IMUA STOKUS
RSMOTO
ka.7Q12S7.7lOO
1*7*90.3732

(705) 425-7161

RIMAS L STANKUS
«Pertam ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompiuteriu* FAX pagafca
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
»Apartmentus ir žemą

»Pensininkams nuplakta

O O V T FONCCLOSSD homes for
penmes on $1. Deiinquent Tax,
Ropos, REO's. Your Area. ToH
Free (1) 0 0 0 4 0 0 - 0 7 7 0 fcrtH-2415 for eurrent lisflngs.

KMKOK KALTOS4
7*22 S. Putas* R*.
•3*5 S. A K S * » Ave.

RE/MAX

DANUTĖ M*YEK
284-T900

( 3 1 2 ) 735-4HMM

JL

VIDAS
POŠKUS

Jei noras parauott ar pMdJ
i Į Danakf tOapssvJ proppjjnsvtmas veltui.

' Profesionalus ir greitas
patarnavimas
' Informacija paskotų,
invesoojų klausimais

ACCENT REALTY
5265 Vvest 95«i street
Oak Lawn, linas 60453

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti
Kreiptis:

312-776-8998

ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia Ieva Ir •Marytis!. Del
informacijos skambinkite: t e l .
555-355-5100

Bus. 700-636-0400
Ras. 705-423-0443

ASTA T. MHCUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa. tarnauja'įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
i

(

FORRENT
Tat. 312-736-7000
Išnuomojamas butas seimai arba
atskiriems asmenims; 3 mieg., sve
čią kamb., didelė virtuvė, skalbimo
mašina. Skambinti tel. 312-043-3475
arba 312-927-2745. Kviest Eglę.

RIKATA-0
nannias, houst
fceopors for Enojh&h speakino, women.
Call: 312-286-72*7
Sjsssa Enotsti

MISCELLANEOUS

• L I K T U O S
{"•DOMAI — PATAISYMAI
Turiu Cnicsaos miesto leidimą Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, gsrantuotsi ir tąžiningsi.
315-770-3313

Išnuomojamas ejssaas 2 mieg. putas
prieš Marouette parką. Daug modernių
didelių spintų, virykla, šaldytuvas,
skalbimo masina.
Vyresnio amžiaus žmonėms nuolaida.
Kreiptis: 708 1 «W
I š n u o m o j a m a * asėHslamaa 4
k a m » . 1 mieg. butas 67 A Kedzie
apyf. 0355 į mėn. • „security". Tel.
312-770-0410. UOJėfl i

IEŠKO DARBO
Jauna moteris ieiko darbo
prižiūrėti vaikus arba senelius.
Turi savo auto.
T e L 312-778-18*0
Skambinti vakarais

SOOF s sjjBBmjvmmmjp ^F#
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AuksSS. Kam

Tat. (7*8)
(311)001

55 metų vyras, virėjo specialybė,
ieško darbo. Gali padėti namą
ruošoje, prižiūrėti ligonius,
vaikus, senelius.
Skambinti vakare tel. 312-770-1010
21 m. i
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RE/MAX
REALTORS
(312)555-5555

BUDRAIČIUI

3314 VV. 63 St.
Tel.

REAL ESTATE

Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas į rankas

C L A S S I F I E D GUIDE

W^BTW4P • oo w

o rorn

„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
sluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.

pma massm ame jo apyarmses uaa
prižiūrėti vatus, padėt namą ruošoje
arba saiuoyH Hooniuą. Geri gyventi
kartu arba atskirai.

Krssptm: 010-304-0702

FOR SALE

MOViNO
Bojmeta profesionalus kraustymas

K COHING
For more information send a S A S. E. to

P. O. Box 314, Lemont, U 60439

Remontuojame batus, dažome,
špakliuojame B savo arba užsakovo
medžiagų. Darbo tel 312-532-3240.
namų tel 312-925-32*!.

Ortudbnost

GEDIMINAS
3I2-02S-433I

i Honda ClvklJCeaM
N6$15,000ir2men.iuiudotu*lH»vitorių - Panasonic mikrobangų krosnetą,
dulkių siurbtj w tel. aparatą ui puse kai
nos. Kreipus: S€7-»74-*W7
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JAV LB K U L T Ū R O S T A R Y B A
pristato

5-kių veiksmų drama pagal
Žemaitės apysaką
„PETRAS KURMELIS'
Šeštadieni spalio 5d. Sv.p.p.

Bilietai

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71st Street, CNcago, IHinois 60629
312/476-2656 • Fax 312-436-6909

AARP organizacija sudariusi
planą kovai prieš šias suktybes.
Tai įvairūs skelbimai TV, radi
jo ir spaudoje, nurodą priemones
apsisaugoti. Taip pat aktyvią
paramą šiai akcijai pažadėjo
FBI, The National Consumers
League, The U S Postai Service
ir The National Association of
Attorneys General — valstijų
prokurorai.
AARP tikslas y r a įspėti
vyresniuosius apie augantį skai
čių „telemarketing" apgavys
čių, kaip nuo jų apsisaugoti, ir
šį reikalą — šias apgavystes, va
dinti tikru vardu, būtent, krimi
naliniu nusikaltimu.
Yra daug pavyzdžių, kaip
žmonės pasitikėjo ir buvo ap
gauti, o paskui gėdinosi prisi
pažinti. Viena 75 metų moteris
iš Raleigh , NC, pasakoja savo
patirtį, norėdama kitiems pa
dėti išvengti panašių nuostolių,
kuriuos ji patyrė, paklausiusi
telefoninių apgavikų ir pra
radusi 74,000. Ji U S Senato
apklausinėjime kovo mėnesį
šitaip kalbėjo: „Esu inteli
gentiška, išsilavinusi ir stipri
moteris, o vis tiek, žiūrėkite, ka
padariau. Aš žinojau, kad buvau
apgauta, bet gėdijausi apie tai
net savo vaikams pasakyti".
Liudydama Senate, ši moteris
sakė, kad apgavikai, skambinę
jai telefonu, buvo visada manda
gūs, malonūs ir atrodė, norėjo
nuoširdžiai jai padėti laimėti
stambias dovanas: prabangius
automobilius, tūkstančius dole
rių grynais,
atostogines
keliones ir pan. Ši moteris savo
liudijime toliau sakė: „tie patys
draugiški skatintojai apgavo
mane finansiškai, psicholo
giškai ir visais kitais būdais".
Ji sakė, kad suktiems „telemarketers" ji atidavusi poros
metų savo uždarbį ir žadėjo
daryti viską, kad apgavystės bū

tų
sustabdytos
ir
kiti
nenukentėtų, kaip ji nukentėjo.
Šių apgavysčių tyrinėtojai
sako, kad daugelis „telemarke
ting" apgavikų aukų yra išsila
vinę, aktyvūs ir finansiškai
pasiturintys žmonės. Jie sako,
kad tos aukos nėra vieniši
žmonės, palikti šeimos ir drau
gų, jie yra per daug mandagūs,
kad pakabintų telefono ragelį,
o kalbėdamiesi jie įduoda raktus
vagiui įeiti' į namus. Šioms
apgavystėms klestėti padeda ir
tai, kad amerikiečiai nėra tikri,
kokį teisinį statusą turi „tele
marketing". Telefoninės apga
vystės yra neetiškos, bet nėra,
aišku, kiek tai nelegalu. Įvai
rios klientų patarnavimų įstai
gos ir policija dirba kartu su
AARP organizacija, kad išspręs
tų šį klausimą. Massachusetts
vyriausias prokuroras sako, kad
„telemarketing" nusikaltimai
yra legalizuoti įsilaužimai į
žmogaus namus. Tų apgavikų
tikslas yra apvogti. Kai jie juos
pagauna, jau nebepaleis. Ir kai
kurie galvoja, kad „telemarke
ting" nusikaltimai gali būti dar
didesni ir b a i s e s n i , negu
nusikaltimai, padaromi gatvėje.
Žmonės, kurie dirba, kad
galima būtų šį sukčiavimo būdą
sustabdyti, tikisi, kad vyresnie
ji amerikiečiai, daugiau susi
pažinę su nuoskauda ir nuo
stoliais, kuriuos padaro sukti
„telemarketers", bus pikti ir
praneš — pasiskųs apie patirtą
telefoninę apgavystę. Tuo pačiu
sukti skambintojai tiki, kad ap
gauti žmonės tylės ir apie sukty
bes bei patirtą nuostolį nepra
neš atitinkamoms įstaigoms.
Vyresnieji raginami kontro
liuoti savo pokalbius su tais
sukčiais. Juk tai yra jūsų tele
fonas ir jūsų pinigai. Kada
paskambina ir jūs įtariate apga
vyste, pakabinkite telefono
ragelį ir praneškite apie tai The
National Fraud Information
Center.
Keli patarimai, kaip gali
žmonės atskirti, ar skambina
padorus, ar kriminalinis „telemarketer". Pirmiausia žinokite,
kad apgaunantys telefoniniai
skambinimai yra įstatymais
draudžiami. Jei kas naudoja
telefoną j u s apgauti, yra
nusikaltėlis, o ne vien koks nors
žmogelis, kuris iš to pragyvena,
{spėjantys ženklai, kad siūlomos
premijos, renkamos aukos ir
reklamuojamas produktas yra
apgavystė, yra šie:
1. Nemokama dovana turi
tokia ir būti — nemokama!
Jums nereikia už ją iš anksto
mokėti mokesčių, persiuntimo
ar dar kokių užmokesčių. Taip
pat jums nieko nereikia mokė
ti, kad padidintumėte savo
galimybes laimėti.
2. Būkite atsargūs, kai pra
šoma siųsti pinigus ar pirkti ką
nors, ko nesate matę, nebent jūs
pats kam nors skambinote tuo
reikalu.
3. Teisingos firmos jūsų
neskubins. Jei skambintojas
siūlo atsiųsti pasiuntinį į jūsų
namus, kuris paimtų pinigus, ar
spaudžia, kad tuojau apsispręs

„SUSITIKIMAS"
sekmadienį, spalio 6 d . 12 v.p.p.

su

(ėjimas $ 1 5 , 1 2 , 1 0

Šiais laikais nereikia išeiti i
gatvę, kad būtumėte apvogtas.
Tas gali atsitikti, būnant na
muose. Šiandieną įvairios apga
vystės telefonu yra akivaizdi
grėsmė amerikiečių ekonomi
niam saugumui. Vyresniųjų
amerikiečių organizacija AARP
pradėjo rimtą kampaniją per
spėti vyresniuosius
apie
galimas apgavystes telefonu.
JAV-ėse yra apie 14,000 įvairių
„telemarketing" ištaigų, kurios
veikia — „parduoda - siūlo" —
iš tikrųjų įvairiais būdais sten
giasi apgaudinėti telefonu. įvai
rios „telemarketing" suktybės
yra nusikaltimai, o sukti „telemarketers" yra nusikaltėliai.
Vyresnieji, tapę apgavystės
auka, dažnai gėdisi prisipažinti
ir tuo naudojasi tie išnaudotojai.
Vyresnieji gali padaryti dau
giau, negu tylėti iš gėdos, kad
buvo apgauti. Mes visi turime
ktfv^ft -prieš tuos apgavikus,
pranešdami apgavystę ir tuo pa
dėdami nugalėti šią blogybę,
kuri išviliojo iš kišenių iki šiol
per 40 milijardų dolerių. Dau
giausia nukentėjusių tarpe yra
vyresnio amžiaus žmonių.

aktualia šių laikų komedija

HAMILTONO TEATRĄ „AUKURAS ii

Jaunimo Centre

TELEFONAS IR
VAGYSTĖS

Ksanos Dauguvietytės-Šniukštienės

gaunami

„Seklyčioje"

VAISTAI IR VYRESNIEJI
Kiekvienas turime būti atsar
gūs, naudojant vaistus. Ne
teisingas vaistų vartojimas, ar
jie būtų daktaro prirašyti, ar
pirkti be recepto vaistinėje, gali
ne padėti mums, bet sugadinti
mūsų sveikatą, o kartais ir iki
mirties privesti. Daktarai ir
vaistininkai paprastai supa
žindina ir nurodo, kaip vartoti
vaistus, tačiau mes visi turė
tumėme gerai įsisąmoninti, kad
netinkamas vaistų naudojimas
gali būti žalingas mūsų sveika
tai. Visi turėtumėme žinoti
pagrindinius faktus imant vais
tus — visada laikytis daktaro ir
vaistininko nurodymų, o jei
vaistai pirkti be recepto, gerai
perskaityti ir suprasti tų vais
tų vartojimą, kuris paprastai
smulkiai išsiaiškinamas ant
dėžutės ar buteliuko etiketės.
Vyresnieji ir chroniški ligoniai,
kurie daugiausia naudoja vais
tų, tai turėų įsisąmoninti. Šian
dieną mes gyvename amžiuje,
kada medicininiai išradimai ir
vaistai kasdieną vis nauji ir vis
geresni, ir tas darosi labai grei
tai, kaip niekada anksčiau.
Prieš dešimt metų pusės šian
dien naudojamų vaistų nebuvo.
Naudodami naujai išrastus vais
tus, žmonės gyvena ilgiau, yra
sveikesni ir savarankiškesni,
palyginant su netolima praei
timi. Įvairūs išrasti nauji vais
tai, ypač daug padeda šiandien
mūsų vyresniesiems. Tačiau
visi turime įsisąmoninti, kad tie
visi labai geri vaistai, bet kai
kurie iš jų yra labai stiprūs. Ir,
jei jie vartojami ne taip kaip
reikia, gali jums ne padėti, bet
pakenkti. Tie patys vaistai įvai
riems žmonėms ne vienodai vei
kia. Vyresnieji dažnai pamiršta,
ar jau paėmė jiems reikalingus
vaistus, ar ne. Jei jie ima dau
giau įvairių vaistų, dažnai susi
maišo, kada, kokius ir kaip tuos
vaistus imti. Kadangi vyres
nieji, daugiau negu bet kokia
kita žmonių grupė, ima vaistų,
jie ir daugiau turi įvairių, su
vaistų naudojimu surištų pro
blemų.

Pasaulio Lietuvių Centre
ir prie

(ėjimas $12

durų

daryti imant vaistus:
1. Nesustokite imti vaistų be
daktaro leidimo, nors ir jaučia
tės gerai.
2. Niekada negerkite alkoholi
nių gėrimų, jei imate vaistus.
3. Niekada neimkite vaistų,
kurie buvo prirašyti kitam, taip
pat neduokite savo vaistų ki
tiems.
4. Niekada neperdėkite vais
tų iš originalaus buteliuko ar
dėžutės į kitą.
5. Nelaikykite senų ir vaistų
su pasibaigusia veikimo data
savo vaistų spintelėje. Išmeskite
juos.
Žinokite, kad vaistai, kurie
tinka vieniems ir kurie palaiko
jų gyvybę, gali būti nuodai ki
tiems. Todėl elkitės atsargiai su
visokiais vaistais ar jie būtų
gauti su receptu, ar pirkti be
recepto vaistinėje.
Atminkite, kad tie šių dienų
stebuklingi vaistai gali jums
gyvenimą prailginti arba su
trumpinti, tai priklauso, kaip
jūs juos naudosite — tvarkingai,
ar ne.
Naudotasi medžiaga iš „Keen
Ager News" ir „National Ins
titute on Drug Abuse" informa
cija.
Birutė Jasaitienė

imamų vaistų. O jeigu jaučiatės
blogai dėl imamų vaistų, tas
padės daktarui nustatyti, ką
reikia daryti ir kokius vaistus
reikia pakeisti.
2. Kai jums daktaras prirašo
vaistus, visada paklauskite,
kaip galite tikėtis jaustis, tuos
vaistus imdamas, ir kokios gali
būti tų vaistų blogos pasekmės.
Jeigu jausitės kitaip, negu
visada, tuos vaistus imdamas,
žinodamas daktaro nurodymus,
žinosite, ar taip turite"jaustis, ar
kas nors negerai jums yra, ir
turite skambinti daktarui
pagalbos
3. Visada imkite vaistus, kaip
nurodyta recepte. Dažnai,
geriausius vaistus imdami,
galite jaustis blogai, jei juos
imate per dažnai, per retai, per
mažai ar per daug. Jeigu grįžta
te pas daktarą su skundu, kad
blogai jaučiatės, imdami tuos
vaistus, visada pasakykite jam,
kaip tuos vaistus ėmėte ir kaip
jaučiatės, juos paėmęs.
4. Visada žinokite iš anksto,
ką turite daryti ir kur pagalbos
šauktis, jei nuo jums prirašytų
vaistų jausitės blogai.
Čia keletas patarimų, ką
daryti imant vaistus:
UNESCO PREMIJA
1. Prieš pradedant imti vais
SUTEIKTA
tus, visada būkite gerai susipa
CHIARA LUBICH
žinęs, kada, kiek, kaip ir kaip il
Šių metų UNESCO premija
gai tuos vaistus imti, ką daryti,
jei tie vaistai jums blogai veiks. už auklėjimą taikai suteikta fo2. Visada imkite vaistus tada, koliarų sąjūdžio įsteigėjai
kai turite juos imti. Žmonėms, Chiarai Lubich (76 m. amžiaus).
kurie ima daugiau negu vienus Kaip rugpjūčio 13 dieną
vaistus, patartina pasidaryti są Paryžiuje pranešė šios JT
rašą vaistų, kokius ir kada im švietimo, mokslo ir kultūros
ti. Tą sąrašą laikyti žymioje vie organizacijos atstovai, jos
toje ant šaldytuvo durų, veidro įkurtas dvasinis sąjūdis daug
džio arba turėkite specialią su nusipelnė, skatindamas taiką ir
skirstytą vaistų dėžutę. Vaistų vienybę tarp skirtingų, kartų,
ėmimo sąraše surašykite, kokiu socialinių sluoksnių, taip pat
laiku tuos ar kitus vaistus turi tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų.
te imti, ir taip pat kaip juos turi
Lubich įsteigė fokoliarų sąjūdį
te imti su vandeniu, su pienu ar 1943 m. Italijoje. Šiandien sąjū
su maistu ir pan. Jeigu jūs dis veikia 180 šalių ir vienija
dažnai pamirštate, ką turite maždaug 100,000 narių bei 1.7
daryti, užsistatykite laikrodžio mln. pasekėjų. Nariai gyvena
signalą, kad primintų jums vais mažomis bendruomenėmis, ku
tų ėmimo laiką.
rias sudaro nuo keturių iki
2. Šaukitės daktarą, jeigu pa septynių pasauliečių, kurie
Kaip sumažinti su netinkamu stebėsite kokius naujus simp įsipareigoja laikytis neturto
vaistų naudojimu susijusias pro tomus, blogai jaučiatės, arba skaistybės ir paklusnumo įžadų.
Sąjūdžio centras įsikūręs Itali
blemas?
jaučiatės ne taip, kaip daktaras
1. Kiekvieną kartą, kai lanko jums sakė, kad galite tikėtis jos mieste Castelgandolfo, kur
yra ir popiežiaus vasaros rezi
tės pas savo daktarą, pasaky jaustis.
kite, kokius vaistus naudojate.
3. Laikykite vaistus taip, kaip dencija. Fokoliarinai prižiūri
Į tą vaistų skaičių įeina ir tie, jums sakė vaistininkas ar dak socialinius projektus Afrikoje,
kuriuos perkate be recepto. Tas taras. Laikykite juos dėžutėje ar Brazilijoje ir Filipinuose. Jie
padės jūsų daktarui nuspręsti, buteliukyje, jei reikia šaldytuve, taip pat rengia pasaulines akci
kokius jums vaistus reikia pri nemėtykite jų bet kur, nesudrė jas bei suvažiavimus, pir
miausia jaunimui ir šeimoms.
rašyti, kad neturėtumėte kinkite ir pan.
neigiamos reakcijos dėl jau 4. Turėkite sąrašą vaistų ir Nuo 1960 metų sąjūdis palaiko
skiepų, kokius imate. Laikykite intensyvius ryšius su kitomis
sąrašą vaistų, kuriems jūsų krikščionių konfesijomis ir
tumėte, tokia pasiūla gali būti, esate alergiškas.
pasaulinėmis religijomis.
ir dažniausiai yra, neteisėta.
O čia sąrašas, ko neturite („Bažnyčios žinioms," Nr. 16)
Vyresnieji žmonės, kurie
gyvena vieni, būdami vieniši,
paskambinus telefonui maloniai
su skambintoju kalba. Tą pui
kiai žino žmonės, kurie nori jus
apgauti. Tie žmonės naudojasi
Gyveno Hot Springs, Arkansas.
vienišų žmonių noru kalbėtis su
Mirt 1996 m. rugsėjo 13 d., sulaukės 87 metus.
bet kuo, ir pamažu įtraukia į
Gimė
Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno
savo apgavysčių tinklą. Taigi
47 m.
gražiai kalbantis telefonu žmo
Nuliūdę liko: tmona Fehcita Paulevičiūtė, duktė dr. Vik
gus ne visada yra geras ir
torija Kiburienė, ientas Juoxas, anūkas Robertas Sakalas su
dažniausiai yra tas, kuris nori
žmona Lealie, broliai Peliksas ir Povilai su šeimomis Lietu
įsigyti jūsų pasitikėjimą, o
voje bei kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje.
paskui jus apvogti. Tad ir sėdė
Rugsėjo 18 d., po gedulingų *v Miiių, Šv. Jono parapijos
darni namie galite nukentėti.
batnytioje. Velionis buvo palaidotas Crestview Lithuanian
Gardena kapinėse.
Naudotasi medžiaga iš AARP
biuletenio rugsėjo mėn.
Nuliūdę: imona, duktė, ientas, anūkas su žmona,
Aldona Šmulkštienė ir
brottai Ir kiti gimines.
Birutė Jasaitienė

A.tA.
STANISLOVAS DIMGAILA

„Yra žmonių, kurie kad ir trumpai vaikščioję mūsų žeme,
švystelėję lyg meteoras, palieka prisiminimo žymes ne tik ar
timųjų širdyse ir mintyse, bet visur — kur gyveno, dirbo, kuo
domėjosi" -J.T. Tokia buvo poetė

A.tA.
ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ
prieš penkerius metus išėjusi Amžinybėn.
Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Kaune ir Čika
goję, Tėvų Jėzuitų koplyčioje rugsėjo 29 d. 10 vai.
Prisiminkime Živilę savo maldoje.
Liūdinti šeima

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST j 908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

1-312-523-0440

^'CZ

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST H1GHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST
CICERO 5940 VV 36 ST
LEMONT 12401 S. ARCHER AVF (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST
TINLF.Y PARK 16600 S OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-904-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS FUNERALS
"Chicagoland's

Finest Funeral Service "

PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

DAVID GAIDAS JR.

1 -708-448-6209

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 21 d.

DRAUGO FONDAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

4545 VVEST 63rd STREET
C H I C A G O , IL 60629

Ateitininkų medikų korp.
„Gaja*' kviečia visus į visuotiną
susirinkimą spalio 27 d. (sekma
dienį) Ateitininkų namuose.
Susirinkimas prasideda šv. Mišiomis už mirusius narius Pal.
Jurgio Matulaičio bažnyčioje.
Lemonte. Visi maloniai lau
kiami.

Nekalto M. Marijos Prasi
TEL: 312-585-9500
d ė j i m o parapija Brighton
Parke visą šį savaitgalį ruošia
dideles linksmybes — karnava
RUDENS VAJAUS
TALKA RUDENS
lą. Šeštadienį, nuo 5 vai. p.p., o
ĮNAŠAI
VAJUI
sekmadienį nuo 11 vai. r., veiks
ir lietuviška virtuvė su įprastais
1000 dolerių:
Prabėgo vasara ir jos atostogų
skanėstais — cepelinais, kugeliu
Juozas ir Sofija Kalinauskai,
metas. Draugo fondo Rudens va
ir pan. Visi kviečiami atsilanky
g a r b ė s nariai, iš viso 2,000
jus vėl šaukia visus į darbą, kad
ti ir pasigardžiuoti.
dol., Philadelphia, PA.
greičiau pavyktų sutelkti mili
200 dolerių:
Vytauto Mačernio 75-čio
jono dolerių kapitalą. Jo pusę
Dr. Augustinas Laucis, gar
prisiminimą organizuoja moks
Iki pasimatymo „Draugo" peržengus, negalime sustoti, bet
lo draugai. Komitetą sudaro G. pokylyje, rytoj, sekmadienį, 4 turime dėti visas pastangas, kad b ė s narys, iš viso 1,200 dol.,
Dzirvonienė, I. Smieliauskienė, vai. p.p. Martiniąue salėje. Nuo kiekvienas dienraščio „Draugo" Mt. Olive, IL.
L. Baltrušaitienė, A. Smilga ir širdžiai tikimės Jus visus ten skaitytojas bei mūsų organizciStasė Kazlienė, garbės narė,
St. Žilevičius. Minėjimas bus pamatyti!
iš
viso 1000 dol., Chicago, IL.
jos įstotų nariais, rėmėjais ar
spalio 12 d., 3 vai. p.p., jaunimo
Patricia
Kamarauskas, iš viso
garbės nariais į Draugo fondą.
centro kavinėje. Visuomenė ma
400 dol., Brookfield, IL.
Nepraleiskite progos paben
Rudens vajus turėtų mums at
loniai prašome dalyvauti pa drauti su mūsų talentingąja Bi
Edmundas Korzonas, Chi
nešti
bent $60,000. Kad tą
gerbti V. Mačernio prisiminimą. rute Pūkelevičiūte. Literatūros
cago, IL.
pasiekus, mums reikalinga plati
100 dolerių:
vakarą ruošia PLC renginių ko
reklama per spaudą, per radijo
Dr. Jonas ir Janina šalnos, iš
Atitaisymas. Praėjusio šešta mitetas centro didžiojoje salėje.
laidas, per pobūvius, asmeniniu
viso 400 dol., Portage, WI.
dienio „Draugo" numeryje buvo Pradžia 6 vai. vak.
kontaktu bei specialiais lėšų tel
Dalia Dundzilienė, Clarendon
išspausdintas straipsnis apie
kimo renginiais rudens metu.
Vyresniųjų lietuvių centre,
Hills, IL.
30-tąją Mokytojų studijų savai
Svarbu vietovėse turėti DF
Pranas Gluoksnys, iš viso 225
te. Straipsnio autorius buvo mo „Seklyčioje", rugsėjo 25 d., tre
lėšų telkimo komitetus, bet dar
dol., Calgary, Canada.
kytojų tobulinimosi kursų orga čiadienį, 2 vai. popiet, bus tra
svarbiau turėti įgaliotinius, jų
50 dolerių;
nizacinis komitetas, o ne JAV dicinė dainų popietė su muz.
talkininkus, kurie asmeniškai
Faustu Strolia. Šioje linksmoje
LB Švietimo taryba.
Juozas Leškus, iš viso 150
surastų naujus Draugo fondo
popietėje atsilankys kun. Stasys
dol., Chicago, IL.
narius, rėmėjus, garbės narius
25 dolerius:
Marijai Reinienei ir dr. Pet Kazėnas, Biržų bažnyčios kle savoje aplinkoje, lietuviškame
bonas,
kuris
anksčiau
darbavosi
Jonas Butvilą, iš viso 400 dol.,
rui Kisieliui šv. Tėvo žymenys
telkinyje.
Klaipėdoje
ir
Šiauliuose
Šv.
LaGrange,
IL.
bus įteikti sekmadienį, 10:30
Beaugant Draugo fondui, vis
Ignaco
bažnyčioje.
Išgirsime
vė
Dr.
Algirdas
ir Raminta Marvai. r. šv. Mišių metu Švč. M.
labiau auga reikalinga parama
liausias
žinias
iš
tėvynės
bei
chertai,
iš
viso
225 dol., St.
Marijos Gimimo bažnyčioje.
dienraščio „Draugo" leidybai ir
Įteiks vysk. Paulius Baltakis, nuotaikas ir rūpesčius. Bus ben jos spaustuvės sėkmingai toli Charles, IL.
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 225
OFM. Visi M. Remienės bei dr. dri pietūs, veiks „laimės šuli mesnei veiklai, nuo kurios pri
P. Kisieliaus pažįstamieji, drau nys". Visi kviečiami ir lau klauso mūsų lietuviškų žurna dol., Evanston, IL.
Stasys Stanevičius, Cochran,
gai, gerbėjai kviečiami būtinai kiami. Atvykite!
lų, leidinių ir knygų spausdini
atvykti. Nuoširdžiai kviečiami
Pranas J o g a , Akron, OH, mas. Visi tie reikalai vis labiau Canada
visa lietuviškoji viaumenė į šias „Draugo" knygyne užsisakė beldžiasi į Draugo fondo duris. 10 dolerių:
Helen Galenas, iš viso 140
ypatingas iškilmes.
įvairių knygų ir leidinių už Mano pareiga stipriau belstis į
stambią sumą dolerių. Džiau jūsų, mieli Draugo fondo įgalio dol., Chicago, IL.
z Magdalenos
B i r u t ė s giamės, kad yra besidominčių
Visiems nuoširdus ačiū.
tiniai, nariai ir rėmėjai duris,
Stankūnienė* meno albumas lietuvišku spausdintu žodžiu ir
Fondo iždininkas
kad Jūsų namuose ir veiksmuo
LIETUVAI DOVANOTI KŪ dėkojame P. Jogai, atkreipu
se Draugo fondas nebūtų pa
RINIAI, „pralėkus vasarai... siam dėmesį į mūsų knygynėlį.
mirštas.
x TRANSPAK praneša:
gėlių spalvos... nepralėks!" —
„Prie
pietinės Alytaus miesto
Lietuvos v y č i ų V i d u r i o
Rudens vajaus laiškai jau iš
Pr. Visvydas 9/14 „Draugas".
dalies
glaudžiasi
Vidzgirio bota
Amerikos
apygardos
rudeninis
keliavo. Labai prašau Jus, mieli
Rinkimės i i sąrašo 434 naujų
nikos
draustinis
(387
ha), kuria
susirinkimas
vyks
šeštadienį,
įgaliotiniai ir bendradarbiai,
knygų, kompaktinių diskų,
me klesti apie 130 metų senu
rugsėjo
28
d.,
12
vai.,
Švč.
M.
nariai,
rėmėjai
ir
garbės
nariai
kasečių, kompiuterinių prog
mo ąžuolynas, didžiausias Lie
ramų iš Lietuvos! Mielai sura Marijos Gimimo parapijos salė užpildyti šio laiško atkarpą bei
tuvos skroblynas, auga apie 350
je,
po
priešpiečių.
Susirinkimo
čekį
ir
atsiliepti
su
pridėtu
sime Jums ir anksčiau išleistų.
augalų rūšių". Pinigai, siunti
KNYGOS SKRYDIS, B o x šeimininkai — 112 kuopos vy vokeliu Draugo fondui. Aukos
niai i r komercinės siuntos į
čiai.
Susirinkimo
metu
bus
Draugo
fondui
yra
nurašomos
811, Vilnius 2065, Lithuania.
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
E-paštu: zbeliauseaivalt At įteikti Vidurio Amerikos apy nuo federalinių mokesčių.
TRANSPAK,
9638 W. 69 St.,
gardos
žymenys
vyčių
organiza
B r o n i u s Juodelis
stovas: Andrius Kulikauskas
Chicago,
IL,
tel.
312436-7772.
cijos
nariams,
kurie
per
metus
DF Tarybos pirmininkas
(312) 476-8221.
(sk.)
pasižymėjo uolia veikla organi
(sk.)
x NAMAMS PIRKTI PA
zacijoje. Prašoma vietas prieš
x A.a. Petras ir Genė Juo
z Stasys ir Uršulė Astrai, piečiams rezervuoti kiek galima SKOLOS duodamos mažais mė
dikiai
Chicago, IL, rėmė du
Grand Rapids, MI rašo: greičiau, paskambinant Julie nesiniais įmokėjimais ir priei
našlaičius
Lietuvoje. Ir dabar
„Siunčiu jums $50 čekį, kurį ga Zakarka, tel. 708425-5015. Visi namais nuošimčiais. Kreipkitės
Genė
savo
ir
savo a.a. vyro Pet
vome iš Marijonos Kušlikienės, Vyčių organizacijos nariai yra į Mutual Federal Savings,
ro
vardu
atsiuntė
$300 — meti
mums švenčiant 50 metų su raginami dalyvauti šiame svar 2212 West Cermak Road. Tel.
ne
dviejų
našlaičių
paramą.
(312) 847-7747.
tuoktuvių jubiliejų. Ji skiria biame susirinkime.
Reiškiame
užuojautą
žmonai
(sk)
tuos pinigus Lietuvos našlai
Genei, ir taip pat dėkojame ui
x Dėmesio! Dėmesio! Impor
čiams. Linkime sėkmės Jūsų
x Greit parduodu vienos ir paramą. „Lietuvos Našlaičių
darbuose". Sveikiname sukak to-eksporto firma ieško agentų dviejų šeimų namus Chicagoje
globos" komitetas.
tuvininkus ir dėkojame už auką Lietuvoje ir į JAV neseniai at ir apylinkėse. Skambinkite
(sk.)
Lietuvos našlaičiams. „Lietuvos vykusių šią firmą atstovauti. RE/MAX REALTORS, Rimas
Yra galimybė įsigyti „B-I-Busi- Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
Našlaičių globos" komitetas.
x Travel Centre, Ltd. siūlo
skrydžius į Lietuvą ir visus pa
(sk.) ness Visa" ir dalyvauti būsi ba (708) 425-7161.
moje JAV prekybos parodoje.
(sk) saulio kraštus pigiausiomis kai
Kreiptis: Ed Šumanas, tel.
nomis. Kreiptis į Terese LesAdvokatas Vytas Misiulis
x Pigiausi telefoniniai ry
1-708-246-8241.
79 W. Monroe, Suite 1300.
niauskienę, tel. 847-5260773.
šiai su L i e t u v a . Pastovūs
Chicago II 60603
(sk.)
(sk.)
įkainiai 24 vai. per parą, 7
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
x ŽEMĖ L. P R O D U C - dienas per savaitę. Į Lietuvą —
Vizos pratęsimo. ..žalios korte
x Kupiškio gimnazijos su
TIONS praneša, jog po ilgų ir tik 85 centai už minutę. Galite
lės" gavimo, ir 1.1 Konsultuo|a ir
kaktuvinės
knygos leidėjai
sunkių derybų visos mūsų radi skambinti bet kur už JAV ribų.
padeda sutvarkyti dokumentus
ieško
Genovaitės
Giedraity
jo laidos grąžinamos į seną, Nereikia persirašyti iš* vienos
Valandos pagal susitarimą.
t
ė
s
,
lankiusios
gimnaziją
įprastinį,
rytinį
laiką.
Nuo
š.m.
(312) 775-5752
firmos į kitą. Naudojate spe
balandžio 29 d. klausykitės cialų kodą. Jokiu papildomų 1942-44 m. Skambinti: 706-666mūsų laidų kasdien nuo 10 iki mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 4596 arba rašyti: Linas Vidu
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 11 v.r. per WNDZ radijo stotį lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 giris, P , V«eišio 14-17, Vil
750 AM bangomis. Darbo die v.v. atstovybės
telefonu nius 2055, Lithuania.
6436 S. Pnlaski Rd., Chkago, II 60629
nomis
siūlome
informacinę
(sk.)
706-3864)656.
(sk)
(Vi N į šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
STUDIJA R, šeštadieniais isto
Tcl. 312-582-4500
x Automobilio, namų ir li
x Galiu padėti legaliai gau
14325 S. B*ll Rd., Lockport, IL 60441 rinę VERSME, o sekmadieniais
Tel. 7OS-301-4866
kultūrinę-pramoginę radijo lai gos draudimas atvykusiems iš ti „SOC. SECURITY" kortelę,
Valandos pagal susitarimą
dą VAIRĄ. VVNDZ dirba 5,000 Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip vairavimo leidimą (driver's
vatų pajėgume ir laisvai pasie tis pas A. Lauraitį, A. & L. In license) ir vizų pratęsimą. Ed
kia
Illinois, Indiana, Michigan surance Agency, 9439 S. Ked- Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
Advokatas Jonas Gibaitis
(sk)
bei
VVisconsin
lietuvius. Visais zie Ave., Evergreen Pk., IL
6247 S. Kcdzk Aveirac
x Prieš užsisakydami pa
radijo reikalais, įskaitant ko 60605-2325. Tel. 708-422-3455.
Chicago, IL 60629
(sk) m i n k l ą , aplankykite St.
mercinius skelbimus, mirties
Tel. (1-312) 776-8700
pranešimus bei organizacijų ži
x DĖMESIO VIDEO! APA Casimir Memorials, 3914 W.
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak.
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L RATŲ SAVININKAI! Nore l l l t h St. Turime didelį pasirin
šestad 9 v.r iki 1 vai. d.
PRODUCTIONS, LITHUA- darni tikrai kokybiškai išversti kimą: matysite granito spalvą,
NIAN NEWS RADIO 790, video įrašus iš Lietuvoje naudo dydį ir t.t. Gaminame pamink
ADVOKATAS
P.O. BOX 1161 OAK PARK, jamos PAL sistemos į amerikie- lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
Vytenis lietuvninkas
IL
60304, o redakcijos tel. tiškąją NTSC ir atvirkščiai, pageidavimą, brėžinius. Prieš
4536 W. 63th Stfcct
706-3864)656. ŽEMĖ L. PRO kreipkitės į INTERVIDEO. pastatant paminklą, galėsite
Chicago, IL 60629
DUCTIONS - vienintelis radi Mūsų adresas: INTERVIDEO, apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
(Skersai gatves nuo „Draugo")
Tel. 312-264-0100
jo informacinis tinklas aptar 3633 S. Archer Ave„ Chicago, darytas, kaip buvo jūsų pagei
Kasdien 9 v,r—5 v.v.
naujantis išeiviją 7 dienas per IL 60609. Tel. 312-927-9091 dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
šeštadieniais ir vakarais
Nelsonai. Tel. 312-2334335.
savaitę. Pasiklausykite!
Sav. Petras Bernotas.
pagal susitarimą
(sk)
(sk)
(sk)
4

Praėjusių, 1995-1996 m abiturientai su auklėtoja Ramune Lukiene Čikagos lit. mokyklos
užbaigtuviu iškilmėse Jaunimo centre Iš kairės: Tadas Mikužis, Andrius Burokas-Brookn, Birutė
Jurjonaite, Indre Žukauskaite, Linas Jodwalis u- Žaibas Valaitis. Mokyklų dar baigė Birutė Ankutė
ir Tomas Šatas

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
BAŽNYTINĖ SUKAKTIS
Čikagoje ir jos apylinkėse
gyvenantys lietuviai evangelikai-liuteronai š.m. spalio 6 d.
Tėviškės parapijos bažnyčioje,
6641-45 So. Troy gatvėje, minės
išeivijos pirmojo bažnytinio
sinodo 50 metų sukaktį.
Prieš 50 metų, pokarinėje
Vokietijoje įsisteigus Vakarų
sąjungininkų įkurtose stovyk
lose įvairių tikybų parapijoms,
jų tarpe buvo ir lietuvių
evangelikų parapijų. Tad 1946
m. gegužės 30 d. Hanau lietuvių
stovykloje, ilgus metus vokiečių
koncentracijos
stovyklose
kentėjusio politinio kalinio Jo
no Grigolaičio ir poros
dvasininkų iniciatyva, buvo su
šauktas laikinas lietuvių evan
gelikų bažnytinis sinodas. Jonas
Grigolaitis, buvęs priėšx Baltic Monuments, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x A.a. Danutės Kliknaitės
Ž u k a u s k i e n ė s atminimui,
mirusios 1996 m. rugpjūčio 30
d., jos sesuo Aldona Bitinas
paaukojo $ 3 0 ,,Saulutei",
Lietuvos vaikų globos būreliui,
paremti skurstančius vaikučius
Tauragėje. „Saulutė" dėkoja už
auką ir nuoširdžiai užjaučia a.a.
Danutės Kliknaitės-Žukauskienės artimuosius.
(sk.)
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už pagal
bą našlaičiams, invalidams vai
kams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: A. ir Regina
Milašiai $50; anonimas $960
trečius metus tęsia metinę pa
ramą keturiems -našlaičiams:
Laima Braune $120; anonime
$1,137. Labai ačiū! „Saulutė",
419 Weidner Rd., Buffalo
G rovė, IL 60069. tel. (847)
537-7949 arba (647) 541-3702.
TAX ID #36-3003339.
(sk.)

kariniais laikais Klaipėdos
Krašto jaunimo organizacijos
„Santara" pirmininkas, Klaipė
dos lietuvių dienraščių „Lietu
vos keleivis" ir „Baltischer Beobachter"
vyriausias
re
daktorius, Lietuvos žinių agen
tūros „Elta" atstovas Rytprū
siams ir vėliau „Eltos" redak
toriumi K a u n e , s u k v i e t ė
nemažą skaičių atstovų iš įvai
rių vakarinėje Vokietijoje
esamų stovyklų. Laikinojo sino
do metu buvo išrinkta laikina
Vyriausioji
Evangelikų
Bažnyčios taryba. I sinodą at
vyko ir sinodalus pasveikino
kan. Feliksas Kapočius, šv. Sos
to delegatas lietuviams katali
kams Vokietijoje ir Austrijoje.
Kan. Feliksas Kapočius tarp
kitko pasakė: „Nors šv. Sosto
delegatūra tiesioginiai skirta
lietuvių katalikų reikalams...
šv. Tėvui rūpi viso pasaulio
krikščionys kaip to paties Die
vo vaikai ir Kristaus broliai".
Toliau, kreipdamasi į Mažosios
Lietuvos evangelikus atstovus,
sakė: „Dar nenudžiūvo mūsų
knygnešių krauju nušlakstyti
keliai, takai, kuriais eidavo
jūsų, broliai evangelikai, siun
čiamos mums katalikiškosios
maldaknygės. Niekas taip ar
timai nejungia žmonių, kaip
bendri vargai, bendra kančia ir
kovos už bendrus idealus. Jūs,
broliai evangelikai, gyvenę
Lietuvos Vakaruose, pirmieji
buvote šios kovos avangarde ir
pirmieji išmynėte kelius ir savo
krauju juos nulaistėte, eidami į
Vakarų barbarijos koncent
racijos lagerius. Paskui atėjo
mūsų eilė. Mes nežiūrėsime į
mažus, kartais pasitaikančius
tarp pavienių žmonių nesusi
pratimus, netolerancijos šešėlių
nepažįsta giliai mylinčios
sielos". Kun. Feliksas Kapočius
užbaigė savo sveikinimo pra
kalbą sakydamas: „Dirbkit,
mieli broliai, organizuokitės,
kelkit savo dvasią, ir Kristus,
kurio Dangun žengimo švente

šiandieną švenčiame, tesuteikia
jums gausios dangaus palaimos.
Suglauskime labiau savo eiles
ir bendrom jėgom ruoškimės
dvasiniam ir fiziniam mūsų tau
tos ir tėvynės Lietuvos prisi
kėlimui".
Pagaliau daugelyje stovyklų
įsisteigus lietuvių evangelikų
parapijoms, buvo sušauktas
1946 m. lapkričio 9 ir 10 d.
pirmasis lietuvių evangelikų
(liuteronų ir reformatų bendras)
sinodas Lebenstedte. Sinodo
metu Lebenstedto bažnyčioje
įvyko iškilmingos sinodo užbai
gimo pamaldos, kuriose giedojo
Klaipėdos muzikos konserva
toriją baigusi sol. Zenta Grub a i t ė - S t r o l i e n ė kantoriaus
Gerkės paruoštas bažnytinis
choras ir bendrų giesmių gie
dojimui pritarė Jono Pareigio
vadovaujami ir iš Neustadt,
Schlesvrigh-Holstein, atvykę
trūbininkai.
Šį kartą, spalio 6 d., Tėviškės
parapijos bažnyčioje giedos
jungtinis Ziono ir Tėviškės pa
rapijų choras, vedamas muz.
Arūno Kaminsko. Po pamaldų
Tėviškės parapijos salėje ruošia
mas pokylis. Kadangi pokylyje
vietų skaičius ribotas, sukakties
rengėjai prašo kiek galima
anksčiau įsigyti
bilietus
Tėviškės ar Ziono parapijose.
V a l t e r i s Bendikas
Zarasiškių klubas Čikagoje
ruošia gegužinę spalio 6 d.,
sekmadieni, Vytauto Didžiojo
šaulių salėje, Čikagoje. Pradžia
12 vai. Bus gera proga linksmai
praleisti laiką ir seniems, ir jau
niems, pasivaišinti cepelinais,
„Šaltinėlyje" atsigaivinti, iš
bandyti savo laimę ir linksmai
pasišokti. Valdyba kviečia ir
laukia visų.

IŠ ARTI IR TOU
E I M U N T A S NEKROŠIUS
SU ČECHOVO „TRIMIS
SESERIMIS" DRESDENE

Š.m. birželio 14-30 d. Dresde
ne, Vokietijoje, įvyko teatro fes
tivalis, kuriame dalyvavo Lie
tuvos teatro grupė, vadovauja
ma 42-mečio režisieriaus Ei
munto Nekrošiaus, pastačiusi
A. Čechovo vaidinimą „Trys se
serys".
Abu įtakingi Vokietijos teatro
žurnalai aprašė šį festivalį ir
puikiai įvertino labai savaran
kišką Eimunto Nekrošiaus re
žisūrą bei Dalios Michelevičiūtės, Aldonos Bendorytės, Vikto
rijos Kuodytės energingą vaidy
bą.
„Theater Heute" rugpjūčio
numeryje Franz Wille aprašė šį
pastatymą, kaip vieną svariau
sių visame festivalyje. O „Thea
ter der Zeit" birželio numeryje
Matthia Pees atskiru straipsniu
aptarė šį vaidinimą ir posovie
tinę Lietuvą. Jis simboliškai pa
vadino straipsnį „Nie wieder
Moskau" (Jau niekuomet Mask
Laima Jurkūnienė, Romualdas Brazauskas ir Prane Šlutiene susitiko Či vos).
kagoje.
Nuotr. A. JurkAno
Saulius Šimoliūnas

