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Rinkimams
artėjant

Pasaulio

Jau pasiruošta
balsavimui padtu
Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) Trečiadieni vakare Seimo rinki
mų organizatoriai surengė pas
kutinį pasitarimą prieš pirmąjį
rinkimų etapą — balsavimą paš
tu.
Lietuvos rinkėjai paštu pradės
balsuoti kitą antradienį, spalio
8-tąją. Visi pašto skyriai bal
savimo biuleteniais turės būti
aprūpinti iki savaitės pabaigos
— sekmadienio.
Per paskutiniuosius — savi
valdybių — rinkimus paštu
balsavo apie 80,000 Lietuvos
rinkėjų. Dabar tikimasi dides
nio aktyvumo ir šį kartą paštu
balsuosiantiems bus parengta
apie 120,000 biuletenių.
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vaigauakas paragino paštu balsuoti
tik tuos, kurie neturi kitos
išeities. Vienas paštu balsuo
jančio rinkėjo balsas valstybei
kainuoja 10 kartų daugiau, ne
gu to, kuris balsuos rinkimų
apygardose.

8 šių metų mėnesius 6,000 dol.
viršyo pajamas. Kita vertus, kai
kurios partijos, pvz., Tautos
pažangos ir Krikščionių demo
kratų, pernai nedeklaravo pa
jamų, nes, pasak vadovų, jų
nebuvo. Tuo tarpu šių metų
deklaracijose nemaža dalis
pajamų nurodytos, kaip pra
ėjusių metų likutis.

Lietuvoje nežinomas
užsienio rinkėjų
skaičius
Vilnius, rugsėjo 30 d. (LR) Užsienyje gyvenantiems bei dir
bantiems rinkėjams bus išsiųsta
20,000 biuletenių bei rinkiminė
partijų medžiaga.
Kol kas rinkimų komisija bu
vo gavusi tik 6 iš 24 dalyvau
jančių partijų lankstinukus.
Balsavimo biuletenius ir kitą
rinkimų medžiaga Lietuvos ats
tovybėms pristatys tarptautinė
bendrovė UPS, kuri laimėjo pa
skelbtą konkursą. Kita vertus,
Lietuvos pareigūnai neturi
tikslių užsienyje esančių
rinkėjų sąrašų.
Neoficialiais duomenimis, po
nepriklausomybės atkūrimo į
JAV išvyko apie 20,000 lie
tuvių. Rinkimų .komisijos
žiniomis, tokių L—tu v— rinkėjų
užsienyje yra iki 10,000.
Visi, turintys Lietuvos pasą,
tačiau neįtraukti į sąrašus,
rinkėjai gali balsuoti. Balsavi
mas Lietuvos atstovybėse prasi
dės spalio 8 dieną.

Visos partijos turės
pateikti ataskaitas

Liepos mėn. Philadelphijoj*> lankėsi Lietuvos Krikščioniu demokratų partijos pirmininkas Algirdas
Saudargas. Viešnages metu JJ priėmė Ph,i:idelphijo4 miesto meras Kdward Kendel
Nuotr.: lis kaires; Algimantas S. Gečys. Philadelphijts miesto meras E. Rendel. Algirdas Saudar
gas, Rimvydas Jakas ir dr. Gintaras Labutis.
Antano Krušinsko nuotr.

A. Brazauskas bandys įeiti
pro „beužsiveriančias
NATO duris"
Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) Prezidentas Algirdas Brazauskas
spalio viduryje vyks į Briuselį
susitikti su Belgijos, ES ir
NATO vadovais.
Pastarąją vizito dalį ypač su
aktyvino sustiprėjusios abejonės
dėl Lietuvos pakvietimo į pir
mąjį NATO plėtros etapą.
Pasak Vilniaus diplomatų,
prezidentas į spalio 16 d.
numatytą susitikimą su NATO
generaliniu sekretoriumi Javier
Solana vesis konkretų planą,
kuriame išdėstyti pasiūlymai,
kaip įtraukti Lietuvą į NATO
plėtimo procesą drauge su lai
komomis pirmaujančiomis —
Lenkija, Čekija ir Vengrija.
„Mes važiuojam ginti savo in
teresų prieš NATO vadovams
priimant sprendimus dėl toles
nės sąjungos raidos", interviu
sakė pareigūnas iš būsimos pre
zidento palydos.
Pasak jo, Lietuvai iki NATO
viršūnių susitikimo ir lemtingų
sprendimų metų pabaigoje ar
kitą pavasarį „būtina aiškiai iš
dėstyti nuomonę apie vienokio
ar kitokio sprendimo pasek
mes".
Prezidento vežamo plano de
talės neatskleidžiamos, tačiau,
pasak šaltinių, jame Lietuva da
lijasi saugumo situacijos Euro
poje ir Baltįjos regione ver-

Vilnius, spalio 1 d. (LR) —
Pagal naująjį rinkimų įstatymą
kiekviena partija rinkimų agi
tacijai galės išleisti iki 175,000
dolerių. Už šią įstatymo pataisą
birželio mėnesį vieningai bal
savo visų Seimo frakcijų atsto
vai.
Po rinkimų visos partijos
turės viešai paskelbti, kaip buvo
panaudoti pinigai. Savivaldybių
rinkimams, kurie vyko 1996 m.,
daugiausia pinigų išleido Social
demokratų partija — 35,000 dol.
Kanados lietuviai
Konservatoriai tuomet išleido
remia Tėvynės
18,500 doL, LDDP - 1 7 , 7 5 0 dol.,
liberalai —1,000 dol. Kitos par
sąjungą
tijos arba nepaskelbė savo atas
Vilnius, spalio 2 d. (LA) —
kaitų, arba nurodė mažiau kaip
Kanados lietuvių Tėvynės są
2,500 dolerių išlaidų.
jungos grupės vadovas Algi
mantas Eimantas teigia, kad
dauguma Kanadoje gyvenančių
lietuvių per Seimo rinkimus
remia ir palaiko didžiausią
Lietuvos Respublikos a m b a s a d o s Vašingtone
dešiniosios
pakraipos politinę
pranešimas
partiją — konservatorius.
Kanadoje yra 300 tikrųjų
Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos (LR) Ambasada Vašingtone
sąjungos
narių. Daug žmonių,
visiems užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams
išsiuntė rinkimams reikalingus dokumentus. Balsuoti paštu kurie nepriklauso partijai,
remia ją aukomis bei kitokia
galima pradėti jau nuo spalio 9 d.
Piliečiai, kurie dar nėra užsiregistravę, gali siųsti savo pagalba. Pasak A. Eimanto, iš
pareiškimus tiesiai j LR Ambasadą Vašingtone iki spalio 1 1 d . studijavę daugelio Lietuvos par
Po šios datos piliečių dokumentai balsavimui paštu nebus tijų programas, Kanados lietu
priimami LR piliečiai, nesuspėję užsiregistruoti, galės atvykti viai nusprendė, kad Tėvynės
balsuoti asmeniškai į visas LR diplomatines atstovybes sąjungos skelbiamos ekonomi
(Vašingtone, New Yorke. Čikagoje, Los Angeles) rinkimų į Seimą nės, socialinės bei politinės
dieną, t.y. spalio 20 d. nuo 9 iki 4 vai. p.p. Visi rinkėjai, atvykę nuostatos jiems labiausiai pa
balsuoti asmeniškai, turi turėti gautą paštu rinkėjo pažymėjimą tinka.
Kanados lietuviai, atvykę pa
arba galiojantį piliečio pasą.
Dėl visų neaiškumų ar balsavimo dokumentų gavimo prašome dėti konservatoriams, važinė
kreiptis į bet kurią LR diplomatinę atstovybę Jungtinėse dami su kandidatais į Seimą po
Lietuvą, susidarė įspūdį, kad
Valstijose
Pastaba: Piliečių atsiųsti balsavimo dokumentai nebus miestuose dauguma žmonių pa
atidaromi LR diplomatinėse atstovybėse, o tiesiogiai siunčiami lankūs konservatoriams, tačiau
mažesniuose miesteliuose yra
į Vyriausiąją Rinkimų Komisiją Vilniuje.
kitaip.

Dėmesio

balsuotojams!

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter, BNS I.\"TERFAX.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Partijoms trūksta pinigu
susimokėti už rinkimus
Vilnius, spalio 1 d. (LR) - Iš
26 Lietuvos partijų tik 6 galėjo
savo lėšomis sumokėti 3,000 dol.
rinkimų užstatą, kurio reika
lauja įstatymas. Tai — Tautos
pažangos, Demokratų ir Krikš
čionių demokratų partijos. Lie
tuvių tautininkų bei Socialinio
teisingumo sąjungos, Tėvynės
sąjunga.
Daugiausia lėšų buvo sukau
pusi Tėvynės sąjunga. Rugpjū
čio 1 d. ši partija deklaravo
34,750 dol. Daugiau nei 25,000
dol. rinkimams buvo sutaupę
krikščionys demokratai ir tau
tininkai. Visos kitos partijos
turėjo rūpintis, iš kur pasis
kolinti pinigų rinkimų užstatui
sumokėti. LDDP ir socialdemo
kratai, likus 2.5 mėnesio iki rin
kimų, deklaravo apie 1,250 dol.
Centristai, Moterų partija ir
Lenkų rinkimų akcija deklara
vo nuo 46 iki 62.5 dol.
Nepriklausomybės ir Reformų
partijos, Laisvės lygos, Lietuvos
laisvės sąjungos bei Lietuvių
nacionalinės partijos „Jaunoji
Lietuva" rugpjūčio 1 d. savo
sąskaitose neturėjo nei cento.
Politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga pateikė deklaraciją,
pagal kurią partijos išlaidos per
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tinimais, pabrėžiamas ir argu
mentuojamas ryžtas neatsilikti
nuo NATO plėtros procese pir
maujančiųjų, primenama Lietu
vos pažanga artėjant prie
NATO standartų ir išdėstyti to
lesnio įsijungimo pasiūlymai.
Lietuva, bijodama „likti už
borto" plečiant NATO, pasta
ruoju metu ypač suaktyvino
diplomatines pastangas patekti
bent į sąjungos „priimamąjį"
drauge su realiausiais preten
dentais iš Vid'-ii^ Europos.
A. Brazausko vizitas į Briuselį
buvo suderintas kur kas anks
čiau, tačiau jį paskatino nese

niai viešai paskelbti skeptiški
JAV gynybos sekretoriaus William Perry vertinimai apie Lie
tuvos tinkamumą NATO.
Briuselyje spalio 14-17 d.
Lietuvos vadovas taip pat su
Liuksemburgas. Europos Są
sitiks su Europos Komisijos jungos transporto ministrai ket
prezidentu Jacąues Santer bei virtadienį sutarė pradėti dery
Europos Parlamento pirminin bas su 10 Rytų ir Vidurio Euro
ku Klaus Haensch. Lietuva, ku pos valstybių. Derybų tikslas —
ri turi sutartį su ES, siekia iki sukurti vieningą civilines avia
2000-ųjų metų tapti tikrąja or cijos rinką, kuri turėtų vienyti
ganizacijos nare, ir šio tikslo 25 regiono valstybes. Derybas
realumas kol kas kelia mažiau numatoma pradėti 1997 m. Jose
abejonių nei įsijungimas į dalyvautų 15 Europos Sąjungos
NATO.
šalių, Bulgarijos, Čekijos, Esti
jos,
Vengrijos. Latvijos, Lietu
Briuselyje A. Brazauskas dar
vos,
Lenkijos, Rumunijos, Slo
susitiks su gynybinės Vakarų
vakijos
ir Slovėnijos atstovai.
Europos Sąjungos generaliniu
Derybų
metu dabar galiojanti
sekretoriumi Jose Cutileiro,
dvišalių
susitarimų sistema tu
Belgijos karaliumi Albertu IIrėtų
būti
paversta vieningu ci
uoju bei šalies ministru pir
vilinės
aviacijos
tinklu.
mininku Jean-Luc Dehaene.

Lietuvos santykiai su kitomis
šalimis — „geriausi valstybės
istorijoje"
Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) Dabartinius Lietuvos santykius
su kaimyninėmis valstybėmis
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pavadino „geriau
siais mūsų valstybės istorijoje".
Interviu Šveicarijos laikraščiui
„Tages - Anzeiger" A. Brazaus
kas sakė, kad Lietuva puikiai
suvokia būtinybę palaikyti ge
rus santykius su kaimynais. „Tik
tada mes būsime pilnaverčiai ir
patikimi partneriai Europos
struktūroms", kalbėjo jis.
A. Brazauskas teigė, kad nėra
konflikto tarp Lietuvos ir Lat— A u s t r a l i j o s Tėvynės
sąjungos skyriaus atstovas Vin
cas Augustinav ičius pasakojo,
kad čia gyvenantys lietuviai vi
sada padėdavo Lietuvai, todėl
nebuvo sunku įsteigti konserva
torių partijos skvrių. Australi
jos lietuviai, kaip ir Kanados
lietuviai, remia rašytojo Vytau
to Cinausko fondą, kuris stato
namus grįžtantiems iš Sibiro
tremties.
— „Lietuvos aide" spalio 3 d.
spausdinamas Barausko straip
snis apie Moterų partijoje susi
dariusią padėtį. Pasak jo, „atro
do, kad skandalai Moterų par
tijoje tampa kasdieniu atributu.
Anksčiau K. Prunskienė iš Mo
terų partijos išstūmė vieną jos
pribuvėją (D. Teišerskytę), da
bar kitą — (V. Apanavičienę).
Užtat rinkimų sąraše Moterų
partija 'užsivir.'avo' šaunia
nomenklatūrine trejybe: K.
Prunskienė — buvusi premjerė,
A. Baranauskiene — dabartinė
statybos ir urbanistikos mi
nistrė ir L. Ašmantas — buvęs
energetikos ministras".

Vašingtonas. Svarbiausieji
Sovietų Sąjungos šnipai JAV te
ritorijoje karo metais buvo iš
aiškinti po to. kai FBI gavo ano
niminį juos įvardijantį laišką.
Šią informaciją ketvirtadienį iš
slaptino JAV specialiosios tar
nybos. Rusų kalba rašytas laiš
kas, kurį greičiausiai rašė vie
nas iš Sovietų Sąjungos šnipų,
aiškiai įvardijo sovietiniam
žvalgybos tinklui vadovavusį
generolą Vasiiij Zubilin. jo
žmoną ir kitus Sovietų Sąjungos
pareigūnuąšnipinėjusius sovie
tų vyriausybes naudai. Kiek
vienas jų tuo metu buvo KGB
arba NKVD karinininkas. Šis
laiškas, tai vienas iš 2,900 su
sovietų žvalgyba susijusių do
kumentų, kuriuos praėjusiais
metais pažadėjo išslaptinti JAV
specialiosios tarnybos.

vijos. „Iškilęs ginčas dėl
ekonominės sienos nustatymo
tarp mūsų valstybių niekaip
negali charakterizuoti šių
valstybių tikrųjų santykių
esmės", tvirtino prezidentas. Jis
priminė, kad šio amžiaus isto
rijoje buvo ne vienas atvejis, kai
ir Vakarų valstybės derėdavosi
po keletą ar keliolika metų dėl
ekonominės zonosjūroje, bet tai
nereiškė, kad jos nustojo būti
geromis kaimynėmis.
Santykius su Lenkija A.
Brazauskas pavadino pavyz
diniais. „Dvi tautos, dvi
valstybės susitaikė, nors
praeityje būta daugybės prob
lemų", kalbėjo jis.
Pasak prezidento, „Lietuva ir
Baltarusija neturi jokių tarpu
savio santykių problemų". Kaip
didelį diplomatinį pasiekimą A.
Brazauskas vertina Lietuvos ir
Baltarusijos sienos nustatymą.
A. Brazauskas tvirtino, kad
Kaliningrado sritis nėra nesu
tarimų objektas tarp Lietuvos ir
Rusijos. Jis sakė, kad tarp Kali
ningrado srities ir Lietuvos
vyksta abiem pusėms priimti
nas humanitarinis ir ekonomi
nis bendradarbiavimas.
Lietuvos prezidentas interviu
šveicarų laikraščiui pasakė, jog
mano, kad „NATO yra būtent
ta organizacija, kuri gali už
tikrinti ir užtikrina stabilumą
Europoje".
Lietuva, pasak prezidento, pa
naudos visus galimus būdus ir
priemones narystei NATO pa
siekti. „Mes siūlome, kad visos
šalys — pretendentės turėtų
vienodas galimybes vienu metu
pradėti derybas su NATO dėl
stojimo į šią organizaciją. Aš
nemanau, kad kuri nors trečioji

TARTASS.

J u n g t i n ė s Tautos. Didžioji
Britanija Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos Teisės komitetui ketvirtadienį pasiūlė
patvirtinti nutarimą, kuriuo
būtų stengiamasi užtikrinti,
kad nė viena valstybė nepadėtų
ir nesuteiktu prieglobsčio žmo
nėms, vykdantiems terorizmo
a k t u s kitose šalyse. ..Rezoliu
cijoje turėtų būti aiškiai pasa
kyta, kad veikla tų, kurie finan
suoja, planuoja ar kitaip ruošia
teroristinius aktus, yra nesude
rinama su -JT tikslais ir princi
pais", pareiškė Didžiosios Bri
tanijos ambasadorė Jungtinėse
Tautose Elizabeth Wilmshurt.
,.Tie žmonės, kurie f- ktiškai pa
tys dalyvavo ruošiant ir vyk
dant teroristinius aktus, negali
r e i k a l a u t i pabėgėlių teisių
pagal 1951 metų Pabėgėlių tei
sių konvenciją". N u t a r i m a s
būtų prijungtas prie antiteroristinės JT rezoliucijos, kurią
planuojama pateikti JT Genera
linei asamblėjai.
Bratislava. Dvylikos Rytų ir
Vidurio Europos valstybių vi
daus reikalų ministrai ir kiti
teisėsaugos pareigūnai ketvirta
dienį susitarė paruošti bendrą
kovos su narkotikų kontraban
da ir platinimu strategiją. Dvi
dienas trukusioje konferencijoje,
kurioje dalyvavo ir Interpol bei
J A V Federalinio tyrimų biuro
(FBI) atstovai buvo siekiama pa
koreguoti Rytų Europos valsty
bių įstatymus, kad jie netruk
dytų bendrai kovai su narkoti
kų platintojais.

Po geležinkelio avarijos
moterims ir vaikams
patariama išvykti iš rajono
Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) Po avarijos rugsėjo 30 d. Klaipė
dos geležinkelio stotyje „Drau
gystė" žmonėms siūloma kuo
mažiau būti atvirose vietose,
ypač vengti žemumų, sandariai
užkamšyti langus, duris, izo
liuoti šulinius. Pajutus chlo
roformą primenantį kvapą, neiti
į lauką be dujokaukių.
Moterims ir vaikams reko
menduojama išvykti iš užteršto
rajono. Tokių patarimų gavo
Žardės ir Laistų kaimu gyven
tojai bei šalia esančios autobazės darbuotojai, kai Klaipėdos
visuomenės sveikatos centro
specialistai atliko t y r i m u s
netoli avarijos vietos esančiose
teritorijose. Tik trečią dieną po
įvykio — spalio 2-ąją — tyrimai
parodė, kad viršyta vienkartinė
didžiausia leistina anglies disulfido koncentracija ore Apie tai
pranešė „La Lunos" radijas.
Pirmadienį „Draugystės" sto
tyje iš prakiurusios cisternos
išsiliejęs anglies disulfidas —
stiprus nuodas. Jo garai, patekę
per kvėpavimo takus į žmogaus
organizmą, pažeidžia nervų sis
temą, turi bendrą toksini povei
kį. Pirmomis po avarijos dieno
mis dėl lietaus anglies disulfido
garai aplinkoja neišsisklaide
Būdami sunkesni už orą, jie
valstybė, ne NATO narė, gali
sutrukdyti šiam procesui", tvirtino A. Brazauskas. Jis primine,
kad Lietuva jau dabar kartu su
NATO aktyviai dalyvauja tai
kos palaikymo operacijose.
„Mes visur dalyvaujame, k u r
tik galime. Tik pageidaujame,
kad tas bendradarbiavimas bū
tų ne vien karinis, bet ir po
litinis", sake Lietuvos vadovas.

susikaupė žemumose. Vėjo gū
siai atnešė nuodingą medžiagą
iki gyvenamųjų vietovių. Už
terštuose Žardės ir Laistų kai
muose gyvena apie 130 žmonių,
netoliese yra Klaipėdos miesto
pietinio mikrorajono gyvena
mieji namai.
Ketvirtadienį nukentėjusiuo
se kaimuose medikų grupė at
liko gyventojų medicininę ap
žiūrą. Respublikinis mitybos
centras tiria daržovių, žolės,
vandens užterštumą rajone.

ORAS
Šią savaite Lietuvoje buvo
p u i k u s saulėtas rudeniškas
oras. Pirmadienį dieną Vilniu
je buvo 20 laipsnių šilumos.
Likusiomis savaitės dienomis
buvo šiek tiek vėsiau, tačiau vis
tiek šilta. Artimiausiomis die
nomis žadama 14-16 C (58-61 F)
laipsnių šilumos dienomis ir
8-10 C (46-50 F) laipsnių šilumos
naktimis. Kai kur lis lietus,
tačiau neilgai. Galima tikėtis,
kad, sušilus orui, pradės dygti
daugiau grybų.
KALENDORIUS
Spalio 5 d.: Placidas. Ed
vinas, Gale, Upinė, Gildą. Kantina.
Spalio 6 d.: Šv. Brunonas
.1030-1101 m.); Adalbertas. Fi
delija, Budvydas.
Spalio 7 d.: Švč. M. Marija
Rožančiaus (švenčiama nuo
1572 m.i; Morkus. Renatas. Ei
venė. Guoda. 1882 m. gimė ra
šytojas Vincas Krėvė-Mickevičius. 1920 m. Suvalkuose suda
ryta Lietuvos ir Lenkijos
tartis.

BRAUGAŠ, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 5 d.

DRAUGAS
(usps-ieiooo)

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
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IŠ PRAEITIES SEMIAMĖS
STIPRYBĖS
Atsigrįždama į beveik 30 tininkų kongreso Clevelande
metų praeities prisiminimus, buvo sudaryta komisija, kuriai
matau, kaip Švč. M. Marijos vadovavo R. Kriaučiūnas ir
Gimimo parapijos Marąuette 1982 m. buvo išleista naujoji
Parke salėje susirenka jaunu programa, pavadinta „Jaunųjų
čiai, susiskirsto būreliais, žaidžia Ateitininkų programos va
ir dainuoja k a r t u su savo va dovas". Šis „Vadovas" dar buvo
dovėmis. Didžiuodavausi tada papildytas „Akivaizdiniu pa
būdama . j a u n u t e " , duodama pildomuoju programos vado
. j a u n u t ė s " įžodį. Labai įspū vėliu", išleistu B. Bublienės
dingi būdavo vaikų „kaukių kadencijoje.
Ši sutrumpinta jaunųjų atei
baliai" ir velykinių margučių
ritinėjimas parapijos salėje. Ši tininkų veiklos raida rodo, kiek
entuziastinga veikla tęsdavosi daug jėgų buvo skiriama mūsų
nuo r u d e n s , per žiema iki jauniausiųjų globai. Didžiausius
pavasario ir mokslo metų bai nuopelnus (.juodąjį" darbą
gimo. Paskui, j a u vasarą, susi reikia laikyti nuopelnų) tenka
tikdavome su jaunučiais iš visų skirti buvusiems globėjams,
Amerikos pakraščių tik mums oms, kuriais rėmėsi ir tebesi
skirtoje stovykloje prie Spyglio remia jaunųjų ateitininkų veik
la.
ežero.
Žvelgdami į praeitį ir eidami
Įdomu žvilgterėti kada atei
tininkai susirūpino darželinio pramintais keliais, tobulindami
amžiaus vaikus jungti kultu - ir prisitaikydami prie naujų
rinėn veiklon ir diegti entuziaz reikalavimų, planuojame atei
mą jų širdelėse. Žinių nedaug. nančių veiklos metų darbą.
Bet j a u 1950 m. buvo susirū
Prie Ateitininkų namų Lepinta jaunučiais A.L.K. Kata monte į Daumanto-Dielininlikų federacijos kongrese, Pitts- kaičio Jaunųjų Ateitininkų
burghe, ir tais metais Amerikos kuopą susibūrę jauniai ateiti
Ateitininkų sąjungos Centro ninkai pradeda naujus 1996/97
valdyba nustatė gaires jaunu veiklos metus. Kuopoje telpa
visi Čikagos ir priemiesčių
čių veiklai.
jaunieji
ateitininkai.
1951 m . Brocktone b u v o
Daumanto - Dielininkaičio
sudaryta Jaunučių Centro
valdyba, paruostas pirmasis kuopa yra stipri ir energinga
laikinas statutas ir regulia- visų tėvelių, vaikų ir vadovų,
minas. Jaunučiai buvo stei ių dėka. Didžiausia padėka pri
giami kaip atskira sąjunga. klauso mūsų dabar iš 'pareigų
Vienur kitur pradėjo steigtis p a s i t r a u k u s i o m s globėjoms
Onutei Daugirdienei ir Pranujaunučių būreliai.
1954 m. Ateitininkų federa tei Domanskienei. Jų rūpestis ir
cijos valdyba paskyrė įgaliotinį nuoširdus darbas turtino kuopą
ir j a u n u č i u s pavedė globoti ir jos veiklą daug metų. Joms
Moksleivių Ateitininkų s-gai tariame: „Ačiū! Ačiū! O mes
(Dainė Narutytė-Quinn ir Rasa
(MAS).
1955 m. spalio 26 d. patvir Narutytė-Kasniūnienė), įsipa
t i n t a s J a u n u č i ų š ū k i s ir reigojusios vadovauti kuopai,
stengsimės sekti jų pavyzdžiu.
ženklas.
Šių metų veikla jau pradėta
1959 m. suruošta pirmoji jau
nuotaikinga gegužine Ateitinin
nučių stovykla Dainavoje.
Dabar v a r t a u 1960 m. kovo 6 kų namuose. Mūsų džiaugsmui
d. išleistą P. Naručio (jis tada į jaunučių ir jaunių gretas įsi
buvo MAS pirmininkas) „Jau rašė net 95 nariai. Tai rekor
nučių ir jaunesnių ateitininkų dinis skaičius.
Kuopa dabar turi 6 būrelius.
programos projektą", 70 psl.
programą, suredaguotą talki Būrelių veiklos entuziazmą
nant Sužiedėliui (buv. Fede didina ne vien tėveliai ir ma
racijos vadui) ir kun. Stasiui mytės, bet ir moksleiviai atei
Ylai (buv. dvasios v a d u i ) , tininkai, talkindami vadovais.
išspausdintą rotariumi. Tai pir Malonu pristatyti būreliams
moji ateitininkiškoji programa vadovaujančius, tai:
pritaikyta jaunučiams ir jau
I būrelis — Viktutė Sušinsniams ateitininkams. Čia dar k a i t ė , Vika Gylytė, Austė
nesustota. 1977 m. po Atei Ringutė ir Aušra Norušytė.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto
JAV
Kanadoje ir kitur

metams H metu
$96.00 $55.00
(U.S.) $110.00 $60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

T i k šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur
Uisakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Uisakant į užsieni
oro pasta
Tik šeštadienio laida

DaumantoUifelininkaičio kuopo; susirinkimuose visuomet smagu.

MOKSLEIVIŲ VEIKLA
KANADOJE
Hamiltono A. Stulginskio
moksleivių kuopa 1996/97 veik
los metus pradėjo susirinkimu
rugpjūčio 30 d. Planavome atei
nančių metų veikla ir išrinkome
naują valdybą: Austė Vaičiū
naitė ir Vanesa Trumpickaitė —
kopirmininkės ir korespon
dentės, Lukas Gudinskas —
sekretorius ir Domas Gudinskas
— ūkvedys. Mūsų globėja yra Ž.
Vaičiūnienė.
Planuojame susirinkti kas
antrą savaitę. Trys vyriausi
n a r i a i laikys moksleivių
egzaminą rugsėjo 28 d. Tikimės,
kad gerai pasiseks ir jie gaus
juostas kitą dieną per Mišias,
skirtas mūsų veiklos metų pra
džiai. Visi kviečiami dalyvauti.
Susirinkimuose vilkėsime
prasmingomis uniformomis,
ruošime rudens „bazarą", daly
vausime Toronto Kūčiose ir bus
daug kitų įdomių užsiėmimų.
Tikimės turėti gerus ir smagius
metus!
Garbė Kristuje!
V. Trumpickaitė
Iš „Tėviškės žiburiai"
II būr. — Daina Čyvienė,
Loreta Plienaitė-Guziec, Tomas
Kuprys ir Audra Adomėnaitė.
TU būr. — Rima Sidrienė ir
Ada Valaitytė.
IV būr. - Gytis Petkus ir
Aras Jonikas.
V būr. — Vakarė Valaitienė ir
Audra Kazlauskaitė.
VI būr. — Pranas Pranckevičius ir Liudas Kuliavas
Specialūs tėvai — talkininkai:
Stefa Vaznelienė ir Audronė
Norušienė.
Matydami Ateitininkų namų
sode besidžiaugiančius jaunu
čius jų pirmame susibūrime-ge
gūžinėje, jaučiame ypatingą op
timizmą. Tikime, kad mūsų jau
nučiai ir jauniai tobulinsis ir
liks susipratusiais lietuviais ir
ateitininkais.
Rasa Narutytė-Kasniūnienė

19y<S m MAS stovyklos Dainavoje „Gamtos draugo ekskursuos" - Panemunės keliones vado
vai 14 k - kapitonas „Pranas Dovydaitis" (Paulius Graiulis), kun Edis Putrimas, Tauras Ba
munkąs. Hariu Subačius. Vilija Gražulyte, Varpas D* sa Pereira. dr Rasti 111. Tomas Marcherta*.
Asta Čuplinakien*. programos vadovė Birutė Bublienė, Daina Čarauskaitė. kelionė* gidė Gailu
te Černiauskaitė, Julija Šukytė, Zita Kelmickaitė ir Lora/Krumplytė Priekyje klūpo Gytis
Vygantas

MAS
„KALAKURSAI"

P R A S M I N G A S MIRUSIŲ
PAGERBIMAS

Visi moksleiviai ateitinin
k a i y r a kviečiami atvykt į Dai
navą Padėkos dienos savait
galį, k u r , susirinkę su senais
d r a u g a i s bei susipažinę su nau
jais sieksime geriau suprasti ką
reiškia būti ateitininku, koks
yra ateitininkiškas gyvenimas,
ir k a i p galime eiti to gyvenimo
keliu. Prisiminę tą palaimą,
kurią pajutome vasaros stovyk
loje, sieksime geriau suprasti iš
k u r ji plaukia ..Kalakursai"
įvyks lapkričio 23 (pradžia 7
v.v.) — gruodžio 1 d. Dainavos
stovykloje Manchester, Michigan. Registracijos informacija
b u s perduota Moksleivių kuopų
globėjams, taip pat g a l i m a
kreiptis į registracijos koor
d i n a t o r ę Birute Bublienę, 5190
Longmeadow. Bloomfields, Michigan 48304. tel.: 810-6468588. Labai la ikiame jūsų visų!

STUDENTŲ
ATEITININKŲ
VASAROS
STOVYKLA

Palydėdami Amžinybėn drau
g u s ir artimuosius, prasmingai
pagerbtam jų atminimą rem
dami veiklos tęstinumą organi
zacijų, kurioms priklausė ir
r ė m ė velionis.
Ateitininkų federacijos fondas
dėkoja Antanui ir Teresei Kučiams, Alfonsui ir Vladai Parg a u s k a m s už a.a. Petro Abro
maičio atminimui AF fondui
įteiktas aukas.
• Pirmąjį kartą,kai šv. Tėvas
lankėsi Baltuosiuose rūmuose,
Vašingtone, buvo 1979 m. spalio
6 d., o popiežius — Jonas Pau
lius n .

J*

• 4 4 1 S. Priseki Rd., CMcago, IL
Rez. 708-422-7407
Kab. (1-312) 542-0221
Valandos susitarus

D R . V . J . VASATTIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W . S3 S L , B u r b a n k , IL
Tol. 708-423-0114
Valandos pagal susitarimą
DR. E U G I J U S LEUS

Valandos 9-5 kasdien

(„Bažnyčios žinios", Nr. 16)

-f^*^e—-••*•—•-1
DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKSA

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
18844 127 t t
Lamont, I L M 4 3 9
Tat. •15-723-1484

• 7 * 0 S. Kodsto

Rugpjūčio 18-25 d. studentai
ateitininkai buvo susirinkę į
Antalieptę, kur vyko jų stovyk
la — akademija „Meilė ir atsa
komybė'" Kiekvieną rytą pa
s k a i t a s vyro ir moters bendra
vimo, santuokos, lyčių skirtybių
ir pan. temomis skaitydavo įvai
r ū s perlegantai — K a u n o Šei
mos centro darbuotojai gyd.
Nijolė Liobikienė (akademijos
rektorė) ir gyd. Virgilijus Rudzinskas, psichoterapeutas Gin
t a u t a s Vaitoška iš Vilniaus, dr.
Arvydas Žygas. V a k a r a i s vyk
davo darbas religinių apeigų, di
zaino, medicinos, žurnalistikos
ir kt. katedrose. Visi dalyvauda
vo šv. Mišiose, kurias aukodavo
k u n . Algirdas D a u k n y s .
Vieną dieną jaunuoliai kelia
vo į Baltiški u kaimą, kur jau ke
lerius metu? tarp šeimų akty
viai darbuoasi čia įsikūrusi
Tiberiados bendruomenė, kuriai
priklauso ir brolis Juozas iš Bel
gijos, lydeje5 keliaujančius atei
tininkus K 'ionės dalyviai va
kare dalyvavo šv. Mišių aukoje
prie ežero, --.lausėsi k u n . A.
Dauknio p a mokslo iš valties,
naktį galėjo praleisti adoruo
dami gražioie medinėje bažny
čioje arba gi* dodami ar dainuo
dami prie laužo.
Šeštadieni stovyklaujančius
ateitininkus aplankė Panevėžio
vyskupas Juozas Preikšas, kuris
akino juos būti ištikimiems savo
principams - tikrosioms verty
bėms. Giedoo Erikos Laucevi
čiūtės vadovaujamas stovyklos
choras. Per uždarymo šventę 1
gyd. N. Liobikienė reziumavo
aptartus meilės ir šeimos klau
simus. Studentų ateitininkų
sąjungos centro valdybos pir
mininkas Ričardas Novosinskas
supažindino su artimiausiais
konkrečiais planais.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
. • Redakcija straipsnius taiso
' savo nuožiūra. Nesunaudotu
< straipsnių nesaugo. Prašome
- siunčiant pasilikti kopiją.

DR. PETRAS KISIELIUS

E V E R G R E E N PARK X-RAY
D R . E. RINGUS RADIOLOGAS

DR. DANA M. S A U K U S
DANTŲ^YDYTOJA
S2SS.I
Wsetchsstsr, H. M 1 M
Tai. (701) 344-1494
Valandos pagal susitarimą

U N A S A SIORYS, M.D.
Ophtalmotooas/Akių Chirurgas
M M S. SJSsilsnS Ava.
CMcasjo Ridos, IL M 4 1 S
70M3MI22
4 1 4 * W . «3rd t t .
312-735-7709

DR. KENNETH J. YERKES
Dr. BOB DOKHANCHI
Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St., Chicago. IL
Tol. 312-735-5554
4707 S. Gilbert. LaGrange. IL
Tel. 704-382-4447
Kab. t e l . 3 1 2 - 5 4 4 - 5 1 M
Natmt M 7 - M 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS Ž U O B A
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• 7 4 » Wee* 43rd Street
Vai. pirmd. ir ketvd 3 v p.p. - 6 v. p p
Kitomis dienomis — susitarus

SUNO L. CHOU, M.D.
MOLY'CROSS

PHYStCIANS PAVIUON
3 f l . South, Eact Suftaa
LltrMisnian Plaza Ct.
at CafHornta Ava.
CMcago, IL S0S2S
(312M714142
KaRMnM Natų vilkai
+

• • • • • • • • • •
HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
7 4 t W . 31st St.
CHICAGO, IL • 0 6 1 6 ,
(312)-22S-06tS

312-738-4477
Ras. 70S-1M 0017 arba 7 M 2 4 4 - 4 8 4 1

DR. I . DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

7M0

W. C O M S Į S

Dr.

Tol. 704-341-4010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
93MS.I
Htci(Ofy I
ToL (704) SM-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. V I U U S MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

F ASM. Y sunirsi n i i c
1S4M—127 t t , Limsat, IL 4443f
Priklauso Palos Communrty Hospital
Sirvsr Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tat (704) 2S7-22M

D R . ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
8840 S. Ptdaokl Rd.
Tol. 312-848-2402
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.: antrd.. treCd. ir
penktd. 9 v.r - 3 v. p.p.
ketvd. 10 v r. • 7 v v. Šestd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas

Valandos Icascasrt, raNggus osvssnakus

$100.00
$55.00

$30.00
$35.00

$55.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

'• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniai* nedirba.
* Redakcija už skelbimu turinį
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
, n o r s skelbti.
,

Kab. t a i . (312) 471-3300
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kodais Ava.,
CMcago, IL 0OOS2
V I D A S T . N O R E I K A , D.D.S.
SIAUR. VAK. INDIANOJE
su Ctiartoa C. Dend, D.D.S.
2 M t . Catumet Rd.
Ctiaatorton, IN 44304
Kab. (21 • ) 924-1432
Valandos pagal susitarimą

D A L U A . CEPELE,

D.D.S

DANTŲ GYDYTOJA
7918 W. 171st
T M e y * o r k , IL 40477
(704)414-4471
Valandos pagal susitarimą

DR. D A U A J O D W A U S
DANTŲ GYDYTOJA
3000 HtoMond Ave.. Sta. 201
(skersai gatvės nuo
Good Samaritan ligonines)
Ooameta Srove, IL 40818
Tat. 704-940-3113
Valandos susitarus

DR. V I L M A

KERELYTE~~

Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Noriom, tol. 708-894 0 4 M
• . U A A H U M

n

anaas*

• m a ^ v m , ik ev#99
Valandos pagal susitarimą
Mtnoto patu Troatmant liieiltute
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
CtdCOfO 312-724-0M0
Eaat Duodas 447 551 1212
McNomy 815-343-9898
EJk Orova 447-714-1212

Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS. P.C.

• 1 3 2 S. KedUe Ava.
Ctdeofo. IL 40429
Tat. 312-434-7700

4047 W. 103 S t , Oafc Lavm. IL
Pirmas apyl su Nortmvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. SaoSMftaMd
(kalbėti angliškai) tol. 7 0 8 - 4 2 2 - 0 2 M

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

D R . A. B. O L E V E C K A S

DR. A R V Y D A S J . D A I U D Ė

GYOYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3 9 M W. SS SL Tel. (704) 423-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p.p.-7v.v.: antrd. 12:30-3v. p.p
trecd uždaryta: ketvd 1 - 3 v. p.p.
penktd ir M t d 9 v r - 12 v p.p.

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Mam St.

• 1 3 2 S. Kedzte Ava., CMeosjo
(312) 774-4941 arba (312) 4 M - 4 4 4 1

DR. K. J U Č A S
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA K E R E L I S
Kab Chicagoje uždarytas
9525 S 791h Ava . Htckory Hills IL
Tai. ( 7 M ) 8 M - 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

Širdies ir Krauiagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

SBSSjTVS•JJ^VvS^rJst iaV 9J)S#*S'*#*J

Tat. 7M-74SO033
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
šašo s, noaavss as*, Maftavv lesss, I L
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (704) 594-4088
Valandos pagal susitarimą

DR. L E O N A S SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
• 1 3 2 S. Kedde
Vai antrd 2-4 v p.p. ir ketvd 2-5 v. p.p
Sestd pagal susitarimą
KaStnStO tol. J12 774-2SS0
Nst1M| tat. 70S-44S-SS4S

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D , S.C.
' D R . PETRAS V . K I S I E U U S

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 ScMSJOr S t , KMIdMirat, l t 0012S
704-441-2MS
Valandos pagal susitarimą
Vakartis ir savaitgaliais tat. 704-434-1124

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
10300 « M Ava., Oria*
700-340-0100

$40.00
$45.00

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

Tai. 704-482-4154 atsakomas 24 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
1 4 4 3 t o . SOtn Ava., Ctcare
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trecd ; sestd 11 - 4 v. p.p..

$65 00
(U.S.) $60.00

SURENDER LAL, M . D .
SpecialyM — Vidaus ligos
7722 S. Kotttta Ava.,
v^^s^pOjjJS^ąaT į 9 W 4^44^4"4J'4T

Tat. 312-494-2123
ValsrKlcs pagal susitarimą

SpecialyM — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
8187 S. Archer Ave. (prie Austa)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 848-7788

ARAS Ž U O B A , M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

1024 I . Ofldon Ava., ttdte 310
NoaarvSta H 9 — 3
Tat. 7 M - S 2 7 - 0 0 M
Valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

Danutė

DIEVO VYNUOGYNAS
Šio sekmadienio skaitiniai
pabrėžia, kaip svarbu Dievo
duotas dovanas priimti, puo
selėti ir panaudoti taip, kad
Dievas iš mūsų susilauktų gra
žaus derliaus. Tiek pranašo Izaijo giesmėje apie vynuogyną, tiek
ir Jėzaus palyginimą, Dievo išsi
rinktoji tauta palyginama su
vynuogynu. O kadangi Krikštu
ir mes esame įskiepyti į tą
tautą, šie skaitiniai kalba ir
apie mus, kaip Dievo vynuo
gyną. Galime ir turime džiaug
tis Dievo mums duotomis do
vanomis, bet taip pat negalime
pamiršti, kad Dievas iš mūsų
laukia gerų vaisių. Mūsų atsa
komybė didelė.
Izaijo giesmėje apie vynuo
gyną (Izaįjo 5:1-7) kalbama apie
Dievo rūpesti savo išsirinktąja
tauta. „Mano bičiulis turėjo ant
derlingos kalvos vynuogyną. Jis
apkasė ji, išrinko akmenis, pri
sodino rinktinių medelių. Vidur
jo pastatė bokštą, įrengė taipo
gi spaudyklą". Sutverdamas
mus, pastebi, šio sekmadienio
skaitinius komentuojantis kun.
Carroll Stuhlmueller, Dievas
mus apdovanojo gyvybe, protu
ir siela; mums davė viltį ir norą
siekti; įgalino mylėti ir būti
mylimais, dalyvauti bendruose
darbuose ir dalintis; išmokė
melstis ir žodžiais ir apeigomis
ir tylia mąstymo malda; mums
davė stiprybės, jėgų ir ryžto
puoselėti gerumą kituose.
Bet Izaijo giesmėje Dievas
visiškai nusivylė savo vynuogy
nu, įdėjęs tiek rūpesčio, taip
gražiai jį įrengęs, Dievas
„laukė, kad jo vynuogynas tieks
saldžių kekių, o davė tik rūgštuoges". Kai vynuogynas nėra
tinkamai prižiūrimas, rūgštuogės greitai jį perima. Panašiai
Dievas nusivilia mumis, kai iš
apatijos ir tingėjimo leidžiame
piktžolėms augti savyje. Kitaip
pasakius, Dievas laukia, kad
suvoktume ir įvertintume
mums duotas dovanas: mūsų
gyvenimo grožį, savo šeimos
džiaugsmus, savo draugų bei
kaimynų artimumą. Žmogus,
kuris viso to nenori suvokti iš
apatijos, tinginystės, — teisingai
pasmerkiamas.
Toje perspektyvoje skaity
dami Evangeliją (Mato 21:3343)
pradedame suprasti, kad Šv.
Rašte ne tiek smerkiamos mūsų
klaidos, išsišokimai, mūsų jėgų
kreipimas neteisinga linkme.
Atrodo, kad Dievas tokias klai
das lengviau supranta, nei
tinginystės, apsileidimo, apkiautimo būkle, kurioje pasy
viai sutinkame su viskuo, kas
nutinka.
Kaip rašoma evangelijose.
Dievas siunčia visą eilę pa
siuntinių, kuriuos atpažįstame,
esant pranašais. Jie mus pakar
totinai kviečia nusigręžti nuo
egoizmo (atsiversti) ir aktyviai

bei klusniai tarnauti Viešpa
čiui. Šio sekmadienio Evangeli
joje rašoma, kaip vynuogyno
nuomininkai pasielgė su tais
Dievo pasiuntiniais: jie „vieną
primušė, kitą nužudė, o trečią
užmušė akmenimis". Dievas
tačiau siuntė dar daugiau savo
tarnų, „negu pirmųjų. Bet vyni
ninkai ir su šitais pasielgė kaip
su anais". Tuomet, kunigo
Stuhlmueller žodžiais, Šv.
Raštas įsiklauso Dievo širdies
plakimo, kai jis giliausioje tyloje
taria: „Jie drovėsis mano Sū
naus" ir atsiuntė jiems savo
Sūnų.
Tačiau jie negerbė net paties
Dievo vaiko — Jėzaus, Dievo
įkūnyto Žodžio. Kai mes
liekame abejingi Dievo mums
duotoms dovanoms, jų net ne
bandydami suvokti, jau nekal
bant apie panaudojimą, kai
ignoruojame Dievo duodamas
malones, kvietimus į gerą, mes
tampame kaip tie vynininkai,
kurie nužudė patį Dievo Sūnų,
nes nenorėjo šeimininkui duoti
jam priklausančios derliaus
dalies. Visi savo gyvenimuose
pajuntame tuos lemiamus malo
nės momentus, kai į mus pra
byla mūsų sąžinė, kai gauname
naują įžvalgą savo gyvenime,
kai Dievas mums siūlo susi
taikymo su savo artimu gali
mybę. Tokiais momentais
Dievas leidžia mums išgirsti
savo širdies plakimą, kai giliau
sioje tyloje jis taria: „Jie dro
vėsis mano Sūnaus — Jėzaus".
Jėzus gali pas mus ateiti visai
nesitikėtais būdais: per šeimos
nario patarimą ar per išgirstą
pamokslą, tyloje, Šv. Rašto skai
tiniuose, „mažylių ir kūdikių
lūpomis" (Ps 8:3). Šios dienos
skaitinys iš laiško Filipiečiams
(Fil 4:6-9) nurodo, ką reikia
daryti, kad Dievas galėtų į mus
kalbėti per Jėzų: „Pasišvęskite
tam, kas teisinga, garbinga,
teisu, tyra mylėtina, girtina —
visam, kas dora ir šlovintina.
...ir ramybės Dievas bus su
jumis".
Mūsų pareiga — nuolat būti
atvirais Dievui, prabylančiam į
mus ir per senąsias mūsų tikė
jimo tradicijas Šventajame Raš
te ir liturginėje bei asmeniškoje
maldoje ir per šiandieninio
gyvenimo iššūkius — tiek
šeimyniniame, tiek politiniame
ir socialiniame gyvenime. Kad
mes, kaip Dievo vynuogynas,
duotume gerų vaisių, reikia ne
tik Dievo rankos, kuri mus nuo
stabiai sukūrė ir apdovanojo
įvairiais talentais. Reikia ir
mūsų rūpesčio bei darbo šiame
mums Dievo pavestame vynuo
gyne: ravint piktžoles, purenant
žemę, kad ji būtų imli Dievo
žodžių bei malonių saulei ir
lietui.
Aldona
Zailskaitė
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Esame įžengę į antrąjį nepriklausomybės dešimtme
tį. Daug jau įveikėme, bet prieš akis darbų kalnai: žemės
ūkio bei ekonomijos gerovė, o svarbiausia — tautos
kultūrinio lygio pakėlimas.
Tėvynėje laimė klestės, kai kiekvieno mūsų tautos
sūnaus ir dukters atmintį gaivins Lietuvos gražioji bei
turtingoji istorija, perpinta didžiais žygiais, aplaistyta
krauju ir paženklinta kančiomis. Vytauto Didžiojo
prisiminimas tesustiprina mūsų širdyse meilės ugnelę
Lietuvai mūsų Tėvynei.
Programos vedėja, padėkojusi prelegentui už pras
mingus, Vytauto Didžiojo dienai skirtus, žodžius, tarė:
— Ne dažnas atvejis, kad vyro žodžius, pasakytus
iškilminga proga, papildytų jo žmona. Šiandien šitoks
atvejis yra — Danutė Keraitienė prie savo vyro kalbos
prįjungs dainas, skirtas Vytauto Didžiojo garbei. Ką ji
dainuos — praneš pati. Tačiau pirmoji bus „Kur bėga
Šešupė", kurią dainuos su choru.
Minėjimo komiteto pirmininkas užsklandos žodyje
dėkojo svečiams iš Kauno — majorui Keraičiui ir jo
žmonai solistei, nuotaikingai tardamas:
— Tikiu, kad judviejų širdyse Jonava bus visada
gyva, nes čia jūs viens kitą suradote ir mes visuomet

Bindokienė

Ant netekties
slenksčio

Su rinkėjais Vilniuje susitinka (iš kaires) Jonas ir Irena Pabedinskai, kandidate j Seimą J. Brundzienė, Pranas Dovydaitis ir LKDP jaunimo sekcijos pirmininkas Artūras Vazbys.
Nuotr. Antano Tumėno

REIKĖJO KITOKIOS
REAKCIJOS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) v a d o v o V.
Landsbergio nuomone, trijų
Baltijos valstybių prezidentai
nepakankamai reagavo į JAV
gynybos ministro W. Perry žo
džius, kad Baltijos valstybės dar
nėra p a s i r u o š u s i o s N A T O
narystei. Jis sakė, kad tokia
nuomonė nėra nauja ir netikė
ta — mes žinome, kad šiandien
nesame pasiruošę, todėl nenau
dinga erzintis ir protestuoti,
užuot pamačius pozityvius tei
ginius, kuriais ir reikėtų grįsti
užsienio politiką. Pasak profeso
riaus, jei problema yra tik pasi
rengimas, tai reikėtų klausti, ar
NATO padės sudaryti mums
pasirengimo tvarkaraštį ir iš
kur atsiranda kliūčių Lietuvai
vienu metu su Lenkija pradėti
derybas dėl stojimo į NATO
kada nors ateityje. „Mes turime
teisę ir pareigą siekti, kad su
Lietuva taip pat prasidėtų
konkreti kalba ir būtų išvengta
klaidingo signalo Rytams, neva
Lietuva paliekama neapibrėž
tume", — teigė jis, pažymė
damas, kad Lietuvos sąlygos yra
visiškai atitinkančios Lenkijos
sąlygoms.
Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis Lietu
vos užsienio politiką pavadino
silpna ir pakrikusia, nes ban
doma šaudyti iš tuščio šovinio į
du zuikius, esančius visai skir
tingose vietose. Taip vienu metu
pareiškiama, kad norime stoti į
NATO, ir visą laiką dairomasi,
ar kas nors dėl to nesusirauks
Kremliuje. Profesorius išreiškė
viltį, kad Lietuva pajėgs iš
tiesinti šią susikreivinusią poli
tikos liniją.
Toliau, a p t a r d a m a s pre
zidentų pareiškimą, V. Lands
bergis nurodė, kad jame yra ir
daugiau keistai suredaguotų
teiginių, kai kur net kartojamos
Rusijos tezės. Kaip pavyzdį jis

paminėjo, jog „Europoje ne
reikia naujų skiriamųjų linijų".
Pasak profesoriaus, tai yra klai
dinantis teiginys, nes skiriamoji
linija tarp NATO ir ne NATO
yra, o kalbama tik apie tai, kiek
ta linija pasislinks, ar nepasislinks, į Rytus. „Turėtume
siekti, kad ta skiriamoji linija
apimtų ir mus, o ne tai, kad jos
nebūtų, nes ji vis tiek bus, tik
mus gali palikti Rytų zonoje",
— pabrėžė jis.
Pasak V. Landsbergio, šiuo
metu yra net dvi linijos: viena
„pilką vidurį" skiria nuo NVS,
o kita — nuo NATO. „Todėl
kalbėti, kad nereikia naujų ski
riamųjų linijų, yra vaikų žai
dimas", — pažymėjo jis. Profe
sorius taip pat pastebėjo, kad
Lietuvai nenaudinga kai kurių
Estijos politikų siūloma trijų
Baltijos valstybių saugumo
organizacija, o viltį, kad Lietu
va iš pavienių Vakarų valstybių
galėtų gauti sau dvišalių sau
gumo garantijų, pavadino
nerimta kalba.
Jam pasirodė nesuprantamas
ir pareiškime siūlomas pirmasis
žingsnis — suintensyvinti diplo
matines pastangas, kad gau
tume visų šalių paramą mūsų
saugumui per narystę NATO.
„Tada reikia paklausti, kas mie
gojo ketverius metus? Gauti
visų šalių paramą — ar tai
reiškia, kad nesistengsime, kol
negausime Rusijos paramos?",
— kalbėjo V. Landsbergis.
Svarbia ir teisinga prezidentų
pareiškimo nuostata V. Lands
bergis pavadino Baltijos valsty
bių įsipareigojimą mūsų gyny
bines pajėgas prilyginti NATO
standartams. Pasak jo, gynybos
reikalams reikėjo daugiau skir
ti jau prieš trejetą metų, kai
Lietuva oficialiai pasiuntė
paraišką į NATO, o ne vien tik
dabar žadant didesnę dalį skir
ti kitų metų biudžete.
Pratęsdamas kalbą apie

jūsų lauksime.
Jo žodžius publika palydėjo stipriu plojimu, o kele
tas balsiai šūktelėjo „Valio, valio!.."
Pirmininkas pasidžiaugė ir gausiomis šio minėjimo
proga aukomis Jonavoje statomam Vytauto Didžiojo
paminklui. Minėjimas baigtas bendrai giedotu Lietuvos
himnu.
Bežingsniuojant pas komiteto pirmininką „trumpam
pasivaišinimui", Danutė, paimdama Antanėlio ranką,
sušnabždėjo;
— Ar atsimeni mūsų pirmąjį pasivaikščiojimą šiuo
šaligatviu?
— Niekad neužmiršiu...
Ir vėl prie tų pačių durų, kaip aną pirmąjį kartą. Ir
vėl tie patys veidai. O pirmasis prie durų sutiktasis, pro
gimnazijos direktorius, tuoj ir paklausė;
— Sveikas. Tai kaip einasi naujoje vietoje?
— Žinote, ne taip jau nauja toji vieta. Pas jus
a t v y k ę s , j a u č i a u s i tikru naujoku, — atsakė
nusijuokdamas.
i
— Bet jūs čia greiti apsipratote ir po kokio mėnesio
niekas nebūtų drįsęs jus vadinti naujoku. O išlydėjome
jus su apgailestavimu.
Pokalbį nutraukė priėjęs pirmininkas:
— Malonėkite slinkti toliau. Su jumis daug kas norė
tų pasikeisti vienu kitu žodžiu.
O klebonas jau iš tolo tiesė ranką:
— Malonu jus sveikinti. Kaip būtų miela, ponia

užsienio politiką, profesorius
atkreipė dėmesį į rugsėjo 26 d.
JAV Atstovų rūmuose vienbaL
šiai priimtą vadinamąją Kara
liaučiaus rezoliuciją. Joje nu
rodoma, kad Karaliaučiaus
krašte turėtų būti mažinamas
kariuomenės skaičius bei vys
toma laisvoji ekonominė zona.
V. Landsbergis ypač atkreipė
dėmesį i rezoliucijos nuostatą,
kurioje sakoma, kad Lietuva,
Latvija ir Estija turi „apsispren
dimo teise, kuri išreiškiama ir
jų užsienio politikos vykdymu
dėl NATO narystės".
„Mes žinome, kad kiekviena
suvereni šalis turi teisę apsi
spręsti, kokiose tarptautinėse
struktūrose ji nori būti, bet taip
pat suprantame, kodėl JAV
kongresas tai dar kartą pabrė
žia. Koks yra Rusijos diploma
tinis spaudimas Vakarams, jog
reikia dar kartą patvirtinti Bal
tijos valstybių apsisprendimo
teisę", — pažymėjo profesorius,
kartu pastebėdamas, kad
rezoliucijoje tokiu būdu atme
tamas Rusijos diktatas ir dar
sykį patvirtinamas JAV suinte
resuotumas Baltijos valstybių
nepriklausomybe.
V. Landsbergis taip pat trum
pai aptarė pastaruoju metu plin
tantį klaidinimą, neva šalies
savivaldybės yra prasiskolinę
energetikams, o vyriausybė
joms padeda, siūlydama teikti
paskolas per Taupomąjį banką.
Pasak jo, iš tikrųjų vyriausybė
pati neperveda savivaldybėms
priklausančių pinigų iš valsty
bės biudžeto, tačiau atkakliai
aiškina, kad tai yra savivaldy
bių skolos. Kaip pavyzdį patei
kęs Vilniaus miesto savi
valdybę, V. Landsbergis pateikė
tokius skaičius: nuspręsta pa
imti 35 mln. litų paskolą už 17
proc. metinių palūkanų „sko
loms už energetinius išteklius
kompensuoti", nors savivaldybė
iš biudžeto nėra gavusi apie 41
mln. litų. „Tai galima pavadinti
vyriausybės vykdomu reketu ir
rankų išsukinėjimu savivaldy
bėms. Jos priverstos imti neper-

Netektis yra žmogaus gyve
nimo dalis, su kuria prasilenkti
niekam nepavyksta. Kadangi
nei vienas nesame apsitvėrę
neperžengiama izoliacijos už
tvara, o priklausome ir visuo
menei, nuolat susiduriame su
platesnio masto netektimis, nes
jų pasekmės ratilais nuban
guoja per įvairius lietuviškosios
visuomenės klodus. Gyvenant
bent pusšimtį metų toli nuo
savo kilmės krašto, negalime iš
vengti pasikeitimų — ir tei
giamų, ir neigiamų.
Galbūt labiau už pačias netek
tis liūdesį kelia, kai jų atgarsiai
stipriau nesudrebina lietuvijos,
tarytum tai visai priimtinas
dalykas, tarytum tas mums
neturi reikšmės. Štai per savai
tę, skaitant Eltos iš Vilniaus
atsiųstas žinutes, staiga akį
pagavo pranešimas, kad Čika
goje rugsėjo 19 d. buvo išleistas
paskutinis „Laisvosios Lietu
vos" laikraščio numeris. (Kodėl
šią žinią reikėjo gauti per
Vilnių, o ne tiesiai iš „Lais
vosios Lietuvos" redakcijos,
kuri yra čia pat Čikagoje?) Iš
nyko dar vienas užsienio lie
tuvių periodinis leidinys,
nugrimzdo išeivių istorijos
dulkėse dar viena mūsų kultū
rinio gyvenimo apraiška — be
garso, be aimanos. Jau pats
faktas, kad leidome šiam laik
raščiui, vis dėlto gyvavusiam
nuo 1953 m., numirti, parodo,
kiek esame pasikeitę ir mes, ir
mūsų tikrosios vertybės. Tiesa,
„Laisvoji Lietuva" jau kuris
metas tarytum vegetavo ir buvo
leidžiama daugiausia Onos
Šimkuvienės užsispyrimo dėka,
norint išlaikyti pažadą savo
vyrui, a.a. Valerijonui Šimkui,
kuris nuo pat „L.L." įsteigimo
iki savo mirties buvo šio laik
raščio siela („Laisvąją Lietuvą"
leido Lietuvos Atgimimo sąjū
dis). Paskutinius septynerius
metus laikraštį redagavo Juozas
Žemaitis, kurio jėgos taip pat
jau baigia išsekti, kaip ir „Lais
vosios Lietuvos" skaitytojų
skaičius. Neseniai mirus Onai
Šimkuvienei, „L.L." atsistojo
prieš neperlipamą finansinių
sunkumų kalną (juos dar padi
dino laikraščiui iškelta byla už
vieno žinomo lietuvio versli
ninko „garbės įžeidimą").
Visi, kurie dirbame ne tik
spaudos, bet ir organizacinį
darbą, gerai suprantame „Lais
vosios Lietuvos" užsidarymo
priežastis, nes tai šmėkla,
nuolat tykanti visą lietuviškąją
veiklą. Juk ne kartą buvo
kalbama ir rašoma, kad labai
svarbu užsienio lietuviams iš

laikyti bent vieną savo dien
raštį, t.y. „Draugą", nes niekas
taip nepaliudija tautinės grupės
gyvastingumo ir kultūros lygio,
kaip sava spauda. „Draugo"
skaitytojai tai gerai supranta ir
todėl deda tiek pastangų, kad
dienraštis išliktų. Jiems esame
labai dėkingi.
Tačiau savo visuomeninę
veiklą labiau už negailestin
gą laiką, labiau už finansi
nius s u n k u m u s ,
žudome
mes patys, nevertindami to, ką
turime, liedami karčias ašaras,
kai prarandame. Taip yra su
spauda, taip su lietuviškomis
parapijomis, taip ir su
žmonėmis, kurie įsijungę į vi
suomeninį darbą. Užuot pagar
bos, paramos ir pritarimo (nors
jie tikrai ne dėl to dirba), šie
asmenys susilaukia šaižios kri
tikos ir priekaištų. Atrodo, kad
mūsų tarpe veikliausia žmonių
grupė yra „viską žinantieji". Jie
paprastai stovi užkulisiuose,
patys aktyviai vengia bet kur
įsijungti, visuomeninių darbų
kratosi, kaip katė vandens bet
akylai stebi dirbančiuosius ir,
užmatę mažiausią nukrypimą
nuo jų įsivaizduojamos tobulu
mo linijos, tuoj pareiškia savo
nuomonę, kuri paprastai yra
kritiška. Ta nuolatinė kritika,
tarsi lašas po lašo, visiškai
sutašo dirbančiųjų norą tęsti
veiklą. Tuo būdu per dešimt
mečius esame praradę daugybę
labai vertingų darbuotojų,
niekaip negalėjusių pasiekti tų
žinovų „standartų aukštumų"
ir pagaliau nusisukusių nuo bet
kokių įsipareigojimų. Gaila, kad
iš savo klaidų dar nepasimokė
„neklystantieji" ir savo griau
namąjį darbą uoliai tebetęsia.
„Laisvosios Lietuvos" ne
tekimo spraga galbūt nebus
labai pastebima, nes laikraštis
pastaruoju
metu
leistas
maždaug kas du mėnesiai ir ne
buvo labai plačiai žinomas.
Pagal Eltą, jis dar turėjęs apie
700 skaitytojų. Ar šie „L.L."
lojalūs žmonės dabar įsijungs į
dar tebegyvuojančios mūsų
periodikos skaitytojų eiles? Ar
jie savo parama sustiprins
„Draugą", „Darbininką", „Dir
vą", „Lietuvių balsą"? Ar,
stovėdami ties „Laisvosios
Lietuvos" praradimo faktu,
savęs paklausime: „Kuriam
laikraščiui dabar ateis eilė?"
Linkėtina, kad į tą klausimą
tvirtai atsakytume: „Nei
vienam! Visi mums svarbūs,
visi mums reikalingi, kaip ir
kiekvienas, kultūrinį-visuomeninį lietuvišką darbą dirbantis
žmogus".

vedamus pinigus kaip paskolą
ir dar mokėti dideles palū
kanas", — pažymėjo jis.

T ė v y n ė s sąjungos (Lietuvos
konservatorių) informacinis
pranešimas

Keraitienė, jei šitaip kiekviena sekmadieni mūsų
bažnyčioje skambėtų jūsų „Ave Maria". Pone majore,
jūsų išvykimas j Kauną didelis nuostolis, tačiau neabejo
ju — jūsų sprendimas teisingas...
— Nuoširdus ačiū, gerbiamas klebone, už bičiuliš
kus žodžius.
Sugrįžę namo, išgirdo malonią žinią:
— Rytoj turėsime svetį — atvažiuoja Danutės brolis
Juozas. Sakė, kuliamosios mašinos kažkokia dalis
sugedo, norėjęs Marijampolėje užsakyti, bet tektų ilgai
laukti.
Džiaugėsi ir Keraitis;
— Bus maloni proga pabendrauti, nes rytoj esu lais
vas nuo tarnybos.
Svetys atvyko anksti — „Pirmuoju autobusu", kaip
jis sakė, o grįžti nusprendęs vėlai vakare, paskutiniuo
ju.
— Tai labai gerai pataikėte, — kalbėjo Keraitis, —
šiandien antrą valandą bus proga pamatyti naujojo
muziejaus kertinio akmens pašventinimą, dabar mes su
Danute palydėsime į tą sandėlį užsakytos dalies paim
ti, o paskui likusį laiką bandysime, kaip žmonės sako,
„prasmingai praleisti". Ar priimtinas mano pasiūlymas?
— Kas gali drįsti priešintis majorui, — nusijuokė
Ilgūnas, — sutinku su dėkingumu. Bet kaip galvoja
moteriškosios giminės?
— Neklauskite. Šitokiais žodžiais galite sumenkinti
majoro autoritetą, — juokavo ir Keraitis.

— Mes esame tik dvi moterys, bet vieną dieną prie
mūsų prisijungs Birutėlė, tada bus kitokios kalbos, —
linksmai įsijungė į pokalbį Danutė.
— Tada karalaitė Birutė mus visus valdys. Net ir
svečius, — su šypsniu tarė Keraitis.
— Žinai, Juozai, mano Antanėlis juokauja, bet jo žo
džiuose glūdi tiesa — aš gimdysiu maždaug už pustrečio
mėnesio, o ar Birutė, ar Vytukas pravirks — pama
tysime.
— O, tai sveikinu, sveikinu. Parvešiu linksmą žinią
Ilgūnų šeimai.
— Perduokite ją ir Keraičiams. Man ir pačiai
Danutei dar per anksti gir:is. O dabar mudu, mielas
svaini, keliaukime į mašinų parduotuvę. Kai grįšime,
pradėsime pramogauti.
Keraitis su svainiu, sėkmingai sutvarkę reikalą,
grįžo kaip tik prie baigiamo ruošti priešpiečių stalo. Ne
trukus visi leidosi Karo muziejaus link.
— Būsiu įdomiai praleidęs dieną. Net tautos švento
vę aplankysiu.
— Aš šiek tiek papasakosiu apie tą tautos šventovę,
kurioje niekas nesimeldžia, o tik kiekvienas,
besižvalgydamas po muziejų, pastebi savo tautos istorijos
dalį, kviečiančią susimąstyti. Aišku, tai stiprina lietu
vio tautinį sąmoningumą. Maldos nuotaiką suteikia
Karo invalidų apeigos, atsiradusios pastačius Nežino
mojo kautynėse žuvusio kario paminklą.
(Bus daugiau'

;
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LIETUVOS GIRIŲ AIDAI
P O V I L A S VAIČEKAUSKAS
Ir vėl pažvelgsime j žmones — dabar gyvena Panevėžyje. Šiuo
legendas, žmones iš girių... metu yra Lietuvos Laisvės
Nuotraukoje prie straipsnio — kovos sąjūdžio valdybos pirmi
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū ninkas, kartu ir Panevėžio
džio Taryba, buvusieji Lietuvos LPKT sąjungos Panevėžio skyr.
girių aidai, kovoję dėl Lietuvos pirmininkas.
J u o z a s Petraška, partizaniš
laisvės, nenutylantys ir dabar.
Trumpai — drūtai sakant, tai kas slapyvardis „Patrimpas",
Lietuvos partizanai, mylėję ir gim. 1916 m. Prienų raj., parti
dabar mylį mūsų Lietuvą — zanavo Dainavos apygardoje,
Mindaugo, Vytauto šalį prie Ne Dzūkų rinkt., dalyvavo Balbie
muno ir Baltijos krantų. Beveik riškio kautynėse su priešu,
visi jie iškentėję ir pergyvenę apdovanotas partizanų Vyčio
boiševikinį-komunistinį terorą, Kryžiumi, suimant Dainavos
kankinimus ir Sibirą, susibūrę apygardos štabo bunkeryje sun
kartu su Lietuvos Politinių kiai sužeistas, nuteistas 25
kalinių ir tremtinių sąjunga metams sovietinių lagerių ir
vienose gretose, nepamiršę ir kalėjimų, išbuvo Intos lage
puikiai žinantys, kas yra laisvė riuose 22 metus, sugrįžęs apsi
gyveno Alytuje. Turi aukštą ka
ir kaip už ją balsuoti.
Truputis žinių, apie kiek rinį laipsnį.
Bronislavas Grigonis, slapy
vieną, nuotraukoje matomą
vardis
„Bijūnas", gim. 1926 m.
partizaną, atskirai.
Panevėžio
apskr., partizanavo
J u o z a s Armonaitis, slapy
„Vyčio"
apygardoje,
Šermukš
vardis „Triupas", gim. 1923 m.
nio
būryje,
dalyvavo
Raguvos
Šakių apskr., Jankų vis., Šilgirios
kautynėse,
suimtas
galių km., partizanavo Tauro
apygardoje, dalyvavo kautynėse sunkiai sužeistas, nuteistas 25
su priešu prie Višakio, ap metams kalėjimų ir lagerių be
dovanotas už narsumą kovose to. dar 5 metams tremties. Su
partizanų juostele, Maskvos grįžęs gyvena Panevėžyje.
A n t a n a s Kružikas. gim.
samdinių sunkiai sužeistas,
1929
m. Marijampolės apskr.,
nuteistas 10-čiai metų ir, tiek iš
slapyvardis
— „Šešupėnas" ir
buvęs Sibiro lageriuose bei kalė
„Vytenis".
1950
m. areštuotas,
jimuose, tik 1956 m. tesugrįžo
nuteistas 10 metų, Vorkutoje iš
i Lietuvą, gyvena Kaune.
J u r g i s Klioštoraitis, slapy buvo 7 m., grįžęs į Lietuvą apsi
vardis „Žiobris", gim. 1925 m., gyveno Kalvarijoje. Partizana
dalyvavo partizaniniame judėji vo Tauro apygardoje.
V l a d a s Meškauskas, slapy
me Kęstučio apygardoje, Jur
barko būryje, kovėsi su priešo vardis „Karosas" gim. 1929 m.
daliniais prie Jurbarko. Sovietų Jurbarko rajone, priklausė
suimtas ir nuteistas 25 metams, Kęstučio apygardai, Lydžio
kur išbuvo Magadane 8 metus. rinktinei, Skirsnemunės būriui,
legalizavęsis pagal vado nu
Grįžęs apsigyveno Jurbarke.
A n t a n a s L u k š a , slapyvardis rodymus, buvo nuteistas 5 m.,
„Arūnas", legendinio Lietuvos išbuvo Magadano lageriuose 4.5
partizanų vado Daumanto-Juo- m., vėliau Igarkoje iki 1955 m.,
zo LųkŽD&iĮrolis, gim. 1923 m., grįžęs į Lietuvą, gyvena Jur
Marijampolės apskr. dalyvavo barke.
Kazimieras Savičius, slapy
Tauro apygardoje l a i s v ė s
kovose, kaip tos apygardos ryšių vardis „Sakalas", „Uranas"
skyriaus viršininkas, dalyvavo gim. 1925 m. Marijampolėj,
kautynėse su sovietais Plutiš- dalyvavo partizanų būriuose
• ių ir Amalviškių miškuose, o Tauro apygardoje, dalyvavo
aip pat suėmimo metu. Nuteis kautynėse su sovietų kariuome
tas 25 metams ir dar 5 m. trėmi ne Kazlų Rūdos miškuose ir prie
mo, grįžęs į Lietuvą apsigyveno Bagotosios. klastingai priešo
Kaune. Šiuo metu kartu yra ir suimtas sodyboje, nuteistas 10Lietuvos Politinių kalinių ir čiai metų, išbuvo Sibire., Komi
tremtinių sąjungos Tarybos ASSR, Uchtoje ir Vorkutoje iš
pirmininkas, koncertuoja ir viso 21 metus, dabar gyvena
dalyvauja kvartete „Girių Alytuje.
Albinas Bagdanavičius,
aidas".
slapyvardis
„Vingis", gim. 1928
V y t a u t a s B a l s y s , slapy
m.
Širvintų
raj.. partizanavo
vardis „Uosis", gim. 1923 m.
„Didžiosios
kovos"
apygardoje.
Kauno raj.. Zapiškio vis. Parti
Dobilo
ir
Diemedžio
būriuose,
zanavo 2 m. Tauro apygardoje.
dalyvavo
kautynėse
su
sovietais
Geležinio Vilko ir Birutės
rinktinėse, tris kartus sužeistas, Kaišiadorių, Širvintų ir Jonavos
dalyvavo Žiemelio. Kluoniškio apylinkėse. Klastingai suimtas
kautynėse, sužeistas pakliuvo bunkeryje, nuteistas 25 me
priešui į nagus, nuteistas 25 tams, lageriuose buvo kalina
metams lageriu ir kalėjimų, ir mas Komi ASSR Vorkutoje,
dar 15 metų trėmimo, išbuvo gyvena Širvintose.
Norilsko. Džeskasgano sovie Motiejus Rudys, slapyvardis
tiniuose mirties lageriuose 19 „Lazdynas", gim. 1922 m. Žas
metų, sugrįžo į Lietuva ir apsi- lių apylinkėj, partizanavo Di
•yveno Kaune. Šiuo metu yra džiosios Kovos apygardoje, daly
E LKS štabo viršininkas, dai- vavo aršiose kautynėse su sovie
unja kvartete „Giriu aidas". tų kariuomene ir stribais Trakų
Iv^Mjnas Laurinskas, parti ir Kaišiadorių rajonuose, klas
priešų
suviliotas
zaniškas slapyvardis „Liūtas", t i n g a i
apgautas,
suimtas
nuteistas
25
gim. 1926 m Tauragės raj..
metams
kalėjimų
ir
lagerių,
iš
partizanavo Kęstučio apy
buvo
Sibire
20
metų,
daugiau
gardoje. Lydžio rinktinėje. III
kuopoje, dalyvavo kautynėse sia Vorkutoje ir Krasnojarsko
Dabar
Tauragės apylinkėse, buvo sun krašto lageriuose
gyvena
Kėdainiuose.
kiai sužeistas, priešo provokato
S t e p o n a s Grybauskas, gim.
rių užnuodytas ir tokiu būdu
suimtas, nuteistas 25 metams l ^ 2 5 m Telšiuose, slapyvardis
kalėjimų ir lagerių, po 15 metų „Sekretorius", partizaninėje kotesugrižo i Lietuvą, gyvena Tau- v<>je reiškėsi jau nuo 1944 m
ragėje, turi aukšta karinį spalio mėnesio Žemaičių legio
no štabe, dalyvavo įvairiose
laipsni.
J o n a s Čeponis, partizaniš kautynėse su stribais ir regulia
kas slapyvardis „Vaidila", gim. ria sovietų kariuomene Kuni
1925 m. Pasvalio vlsč . partiza- _gaikštienės miške Plungės raj.
navo Tauro apygardoje, dalyvavo
Pasvalio/Gulbinėnų, Siesikų ir
kt kautynėse su NKVD bei stri
bu daliniais, sužeistais, suimtas,
nuteistas 25 metams sovietinių
lagerių ;r kalėjimų, išbuvęs
Norilsko ir kt Sibiro lageriuose
20 metų. kasyklose sprogimo
metu buvo netekęs regėjimo,

Skirpsčių kaime ir prie štabo
bunkerio. Legalizavosi, vadui
leidus, priešų susektas per šni
pus, nuteistas 10 m. kalėjimų
bei lagerių ir 5 metams trem
ties. Talentingas žemaičių sporninkas. Buvo kalinamas Komi
ASSR ir Kazachstane, po 11 m.
grįžo į Lietuvą, gyvena Klaipė

St<ii iš kaires į dešine - Juozas Armonaitis. Jurgis K! štoraitis. Antanas Lukša, Vytautas Balsys.
Leonas Laurinskas. Jonas Čeponis. Juozas Petrašk- Stovi pirmoje eilėje iš kairės j dešinę —
Bronius Grigonis. Antanas Kružikas. Vladas Meskalinas. Kazimieras Savičius. Albinas Bagdona
vičius. Motiejus Rudys. Steponas Grybauskas, Juozas Svendrys. Petras Gervylius. Benediktas
Trakimas. Jonas Matukevičius. a.a. Gediminas Katinus. Kazimieras Pleskus, Viktoras Šniuolis,
Andrius Dručkus. Petras Gataveckas, Antanas Pečiu.:s. Balys Gajauskas. Alfonas Pumeris, An
tanas Antanaitis. Viršutinėje eilėje stovi iš kairės į dtšine — Bronius Juospaitis, Antanas Požėra,
Vytautas Pivoriūnas. Bronius Zabulis. Vytautas Nanartonis, Vytautas Andriuškevičius. Stasys
Plienius.

doje, yra parašęs „Lietuvos staiga mirė. Palaidotas su viso se klastingai suimtas ir teistas,
partizano St. Grybausko prisi mis kariškomis iškilmėmis, Sibiro lageriuose iškalėjo daug
minimus" ir išleidęs nedaugeliu dalyvaujant nemažam būriui metų Jakutijoj, o po poros metų
egzempliorių ,.Xerox" kopija ginklo draugų.
ir Magadano srities Adygalacho
vimo būdu dėl lėšų stokos. Tai
lageriuose. Grįžęs į Lietuvą
Kazimieras Pleskus, parti apsigyveno Širvintose.
vieno iš nedaugelio buvusių
Lietuvos sportininkų prisimi zaniškas slapyvardis „Varpas",
Balys Gajauskas, gim. 1926
nimai iš kautynių Lietuvos gim. 1928 m. Želvos vlsč.,
giriose ir konfrontacijos su so partizanavo Didžiosios Kovos m., Lietuvos partizaninio ju
vietiniais kriminalistais la apygardoje, Plieno rinktinėje, dėjimo dalyvis, pogrindininkas,
dalyvavo Dvareližkių, Matei- būdamas Tauro apygardos,
geriuose bei kalėjimuose.
partizanas, vykdydamas užda
Juozas S v e n d r y s , slapy kiškių, Rubikonių ir kt. apy
vinį kautynių metu Šiaulių
vardis „Barsukas", gim. 1928 linkių kautynėse su stribais ir
mieste, esant sudėtingoms
sovietine
kariuomene
kaip
m. Marijampolės apskr., pri
aplinkybėms, su ginklu ranko
klausė Tauro apygardai, Vytau kulkosvaidininkas, nors profesi
je buvo suimtas, teistas, iškalėjo
ja
mokytojo.
Per
kautynes
buvo
to rinktinei. 1946 m. kovo mėn,
sovietiniuose kalėjimuose ir la
sužeistas,
nuteistas
25
metams
vykdydamas žvalgybą, pateko į
geriuose 37 metus, yra le
ir
5
metams
trėmimo.
Kalėjo
priešo surengtas pasalas ir buvo
gendinė asmenybė, sugrįžęs į
suimtas, Karo tribunolo nuteis Vorkutos ir Taišeto lageriuose.
Lietuvą buvo 1990 metų kovo
tas 10 metų, Sibire ir Kara Po 21 metų grįžo ir dabar
11 tosios akto signataras, da
gandos lageriuose išbuvo 19 gyvena Marijampolėje.
bartinis Lietuvos Politinių
metų, kol grįžo į Lietuvą. Da
Viktoras Šniuolis, slapyvar Kalinių ir Tremtinių Sąjungos
bartiniu metu gyvena Alytuje.
dis „Girėnas", gim. 1925 m. prezidentas, Seimo narys,
Petras Gervylius, slapyvar Radvyliškio vlsč., partizanavo gyvena Vilniuje.
dis neužrašytas, gim. 1925 m. Prisikėlimo apygardoje, daly
Alfonsas-Jonas Pumeris,
Jurbarko vlsč., partizanavo Jur vavo Radvyliškio apylinkių miš
slapyvardis „Uošvis", gim. 1930
barko apylinkėse, Paulaičio va kuose įvairiose kautynėse,
m. Vištyčio vlsč., buvo parti
davietė. Dalyvavo kautynėse turėjo partizanų leitenanto
zanu Tauro apygardoje, Vytau
Mikulaičių ir prie Rautiškių laipsnį. 1953 m. pateko į pro
to rinktinės būriuose, dalyvavo
km. Klastingai suimtas, nuteis vokatorių pinkles, klastingai
su priešu Pajuonio, Dabrauolės
tas, išbuvo Pečioros lageriuose suimtas, nuteistas 25 m. ir 5
kautynėse, NKVD suimtas, nu
9 metus, sugrįžęs apsigyveno metams tremties, be teisių. Gy
teistas, Sibire išbuvo 10 m.,
Jurbarke.
vena Šiauliuose, yra buvęs kalėjo Mordovijoj ir Aliskytuso
^ rūdos kasyklose. Šiuo metu
Benediktas
T r a k i m a s , LLKS pirmininku.
slapyvardė „Genelis", gim. 1921
m. Žaslių vlsč. Partizanavo 3
metus Didžiosios Kovos apygar
doje, buvo partizanų dalinių
vadu. dalyvavo 14-koje kau
tynių su sovietine kariuomene
ir stribais, apdovanotas parti
zanų kariniais apdovanojimais,
klastingai įviliotas provoka
toriaus Juozo Markulio „Ere
lio", dirbusio sovietų okupantui,
nuteistas 25 m. lagerių ir
kalėjimų, iškentėjo Komi ASSR,
Intos lageriuose 15 metų, tik po
43 metų tesugrfžo į Lietuvą ir
apsigyveno Klaipėdoje.

Andrius Druškus, slapy
vardis „Kerštas", gim. 1928 m.
Obelių vlsč., partizanavo Vyčio
kuopoje, Lokio rinktinėje
Šiaurės Aukštaitijoje, buvo
partizanų vado Balio Vaičėno
patikėtinis, partizanas pogrin
dininkas, KGB nebuvo su
sektas. Išlaikė daugybę parti
zanų dokumentų, nepatekusių
į priešo rankas. Paraše 284 psl.
knygą apie Aukštaitijos parti
zanus „Laukit, sugrįšim laisve
nešini", gerai dokumentuotą su
90-čia autentiškų nuotraukų, su
daugybe kitų partizanų doku
mentų, apdovanojimo raštų,
dienoraščių ištraukų ir tekstų,
gyvų istorinių paliudijimų. Savo
dokumentų rinkiniais iš savo
archyvo aprūpino kitą knygą,
parašytą Janinos Semaškaitės
„Vaičėno būrio žūtis", vaiz
duojančią ir pasakojančią gy
vais paveikslais apie Šiaurės
Aukštaitįjos partizanų tragediją
ir Lietuvos kančią Yra LLKS
štabo narys, gyvena Kaune, profesija mokytojos.

Antanas Antanaitis, gim.
1922 m. Joniškėlyje, partizana
vo „Vyčio" apygardoje, Baltaragio būryje, yra dalyvavęs
Girelės ir Joniškėlio miškų
apylinkės kautynėse su priešo
daliniais, sunkiai sužeistas
pakliuvo priešui į rankas, buvo
teistas 10-čiai metų sovietinių
lagerių ir kalėjimų bei dar 5 me
tams trėmimo. Po 12-kos metų
buvimo Čiukotkos ir Magadano
lageriuose, grįžo į Lietuvą,
gyvena Šiauliuose.

Bronius Juospaitis, slapy
vardis „Direktorius", gim. 1925
m. Ramygalos vlsč., partizana
vo „Vyčio" apygardoje „Rūpužėno" būryje, Krištaponio rink
tinėje, dalyvavo eilėje kautynių
su priešu prie Lėno. Iš viso iš
buvo su ginklu rankose 7 metus,
kol buvo sunkiai sužeistas ir be
sąmonės paguldytas miestelyje
ant grindinio, tarpe kitų drau
gių išniekintų kūnų. Atgavęs
sąmonę, visas kruvinas, šiaip
taip pasikėlė ir griuvinėdamas
bandė pasišalinti iš suguldytų
nebegyvų partizanų tarpo.
Pamatę stribai į jį jau taikėsi,
tik aukšto rusų kariškio
įsakymu nenušovė, nugabeno į
ligoninę, kur Lietuvos gydytojai
operavo, išgelbėjo, išimdami
dalį kulkų, nors kelias dar ir
dabar tebenešioja savo kūne.
Partizanų vadovybės buvo ap
dovanotas garbes rastais ir
Antanas Pečiulis, slapy
Gynėjo Kryžiumi. Sovietų buvo
vardis „Kerštas", gim. 1923 m.
nuteistas 26 metams kalėjimų
Širvintų raj., kovojo Didžiosios
ir lagerių, dar papildomai
Kovos apygardos r.bose, pasalo

Jonas Matukevičius, slapy
vardis „Danielius", gim. 1925
m. Šilavoto vlsč., partizanavo 2
metus Geležinio Vilko rinkti
nėje. Tauro apygarda. Dalyvavo
Šilavoto, Žemaitkiemio, Būdni
kų ir kt kautynėse su priešu.
Klastingai suimtas Kaune, nu
teistas 10 metų kalėjimų ir la
gerių, ir dar 5 metams ištrėmi
mo. Sibire buvo kalinamas
Archangelsko. Intos lageriuose,
grįžo į Lietuvą po 15 kos metų,
dabar gyvena Marijampolėje, jos
Petras Gataveckaa, slapy
apylinkėse.
vardis „Šturmanas", gim-1926
m. Panevėžio apylinkėj, partiza
a.a. Gediminas Katinas, sla
navo Vyčio apygardoje ir jos
pyvardis „Šarūnas", gim. 1929
teritorijoj kautynėse su priešu,
m Giedraičių vlsč., partizanavo
klastingai suimtas, nuteistas
Vytauto apygardoje. Lokio rink
10-čiai metų ir 5 metams trem
tinėje 2 metus. Kovėsi Gie
ties, kalėjo Karagandos ir No
draičių apylinkėse, pasalose ne
rilsko lageriuose, jrrįžęs į Lietu
tikėtai buvo užpultas ir nugink
luotas. Teistas 10-čiai metų. Iš vą, gyvena Panevėžyjebuvo Norilsko, Krasnojarsko,
Igarkos lageriuose 8 metus. Grį
žęs i Lietuvą, gyveno Tauragėje.
Šiais metais nuo širdies atakos

gyvena Vilkaviškyje.

10-čiai metų trėmimo. Praleido
Norilsko, Irkutsko ir Mordovyos
lageriuose 15 metų. Grįžo į
Lietuvą ir apsigyveno Pane
vėžyje.
Antanas Požėra, slapyvardis
„Aušra", gim. 1923 m. Kauno
raj., partizanavo Tauro apy
gardoje, Geležinio Vilko rink
tinėje, dalyvavo Žiemkelio
kautynėse ir kitur, sužeistas,
suimtas ir Kauno Karo tribu
nolo buvo nuteistas 20-čiai metų
katorgos, kalėjimų. Sovietinę
bausmę atliko Vorkutoje, šiuo
metu gyvena Šiauliuose.
Vytautas Pivoriūnas, slapy
vardis „Perkūnas" gim. Rokiš
kyje, partizanavo 5 m. Algi
manto apygardoje, Kamajų apy
linkėse. Dalyvavo Sėdos kau
tynėse su reguliaria Raudonąja
armija fronto sąlygomis. Suim
tas pusiau be sąmonės — pri
trenktas, sprogdinant bunkerį.
Turėjo puskarininkio laipsnį.
Suėmus nuteistas 25 metams
kalėjimų ir lagerių, papildomai
dar 5 metams ištrėmimo. Kalėjo
Vorkutos lageriuose 7 metus.
Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno
Panevėžyje.
Bronius Zabulis, slapyvardis
„Viesulas", gim. Vyžuonų vlsč.
Partizanavo Vytauto apy
gardoje metus laiko, apdovano
tas žymeniu už nuopelnus
Lietuvai. Suimtas Vilniuje,
nuteistas 10-čiai metų kalėjimų,
lagerių ir dar 5 metams iš
trėmimo. Išbuvo 10 metų Uchtos ir Balchašo sovietiniuose la
geriuose, sugrįžęs į Lietuvą,
apsigyveno Utenoje.
Vytautas Nanartonis, slapy
vardis „Nainys", gim. 1924 m.
Varėnos raj., Liškiavoje. Parti
zanavo Dainavos apygardoje,
Šarūno būryje. Dalyvavo Pana
ros ir Žaliamiškio mūšiuose su
priešu, buvo paskirtas skyriaus
vadu. Sužeistas, suimtas ir
nuteistas 10-čiai metų. Išbuvo
Vorkutoje, Intoje ir Uchtoje 21
metus. Grįžęs į Lietuvą, apsigy
veno Alytuje.
Vytautas Andriuškevičius,
partizaniškas
slapyvardis
„Stumbras", gim. 1929 m.
Garliavos vlsč., Pagirių km.,
partizanavo Garliavos apylin
kėse, Tauro apygarda, NKVD
suimtas ir teistas 8 metams. Po
kalinimo lageriuose, 1956 m.
perbėgo Lietuvon, 1957 m. vėl
buvo gražintas į Irkutską ir tik
po 15 metų tesugrįžo į Lietuvą.
Dabar gyvena Garliavoje.
S t a s y s P l i e n i u s , parti
zaniškas slapyvardis „Jur
ginas", gim. 1926 m. Kaltinė
nuose, Šilalės raj., partizanavo

„Vyčio" apygardoje, buvo apy
gardos vado adjutantas, buvo
susektas NKVD ir suimtas, teis
tas 10 metų kalėjimų ir lagerių,
kalėjo Vorkutoje, 8-toje šachtoje,
grįžęs į Lietuvą, apsigyveno
Šiauliuose.
Kaip jau minima mūsų spau
doje, iš Lietuvos atvyksta meni
nis kvartetas „Girių aidas",
sėkmingai koncertavęs Anykš
čiuose ir kitur. Du jo nariai,
šiame straipsnyje jau minėti
LLKS partizanai — Antanas
Lukša ir Vytautas Balsys, kiti
buvę Sibiro politiniai trem
tiniai, Vladas Šiukšta ir An
tanas Paulavičius. Jų tarpe
Lietuvos Operos solistas Vin
centas Kuprys, du kartus trem
tas iš Lietuvos.
Ateikime į jų koncertus
pasiklausyti Lietuvos „Girių
aido", Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, spalio 18 d., Cicero —
spalio 19 dieną, Jaunimo centre
— Čikagoje — spalio 20 d., o taip
pat ir kituose JAV miestuose.
Mūsų gausus atsilankymas bus
geriausias Amerikos lietuvių
pasirodymas, su kuo mes einam,
ką mes gerbiame Lietuvos
nepriklausomybės įtvirtinimo
eigoje.
SEMINARAS VILNIAUS
ARKIVYSKUPIJOS
ŠEIMOS CENTRE
Rugpjūčio 12 - 16 d. Vilniaus
arkivyskupijos Šeimos centre
lankėsi psichoterapeutas kun.
dr. Paul Andrevvs, SJ, iš Dub
lino (Airija). Svečias dirbo su
dviem grupėmis, kurias sudarė
psichologai, mokytojai, socia
liniai darbuotojai, gydytojai,
studentai. Jie svarstė, kaip
reikėtų dirbti su paaugliais,
kokią įtaką šeima turi asme
nybės vystymuisi, nagrinėjo
savižudybių „sunkių" vaikų
problemas, vertybių psicho
terapijoje, lyties identifikacijos,
seksualiniu problemų ir kitus
klausimus.
Dr. Paul Andrews, SJ, yra
studijavęs teologiją, filosofiją,
psichologiją, turi pedagoginės
psichologijos daktaro laipsnį,
didelę vaikų psichologo ir tera
peuto patirtį. Šiuo metu tėvas P.
Andrews gydo vaikus ir pa
auglius, turinčius asmenybės
sutrikimų, dirba Airijos spau
doje, konsultuoja tėvus, moko
būsimus psichoterapeutus.
Svečias padovanojo savo knygą,
kurioje dalijasi 30 metų darbo
su vaikais ir jų šeimomis
patirtimi.
(„Bažnyčios žinios". Nr. 16)

American Travel Service
ALASKA '97
PRINCES CRU1SES 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
Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje:
Diamond Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta
7 naktys 1996 m. gruodžio 7-14 d.
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai,
maistas, gėrimai. $839.00
Dėl bilietų iš Lietuvos ir j Lietuvą bei visų kitų
turistinių patarnavimų prašome kreiptis j mūsų
raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, TeI.:800-422-3190
FAX 708-422-3163
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ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ"

buvo skirta mums gerai palįs-'
tarno — Igno Končiaus 110 metų
nuo jo gimimo paminėjimui. Ši
konferencija vyko Plungėje
Žemaičių dailės muziejuje. Čia
apie I. Končių buvo duoti 8 pra
nešimai, diskutuojant įvairias jo
veiklos sritis ir gyvenimą. Taip
pat įvyko jam skirtos parodos
atidarymas, o išvykos į Končių
sodybą metu — memorialinės
lentos Ignui Končiui ati
dengimas. Tos dienos vakare
buvo žemaitiškai popietė Plun
gės Oginskių rūmų parke.
Žurnalas „žemaičių žemė"
pasirodo 4 kartus metuose, 3
tūkst. egzempliorių tiražu. Jo
metinė prenumerata užsienyje
— 20 dol. oro paštu. Adresas:

Biržų Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje liepos 20 d. Panevė
žio vyskupas J. Preikšas suteikė
kunigystės šventimus diakonui.
Rolandui Makrickui, Romos
Gregorianumo universiteto
studentui. Iškilmėse dalyvavo
Romos šv. Kazimiero kolegijos
rektorius prelatas Algimantas
Bartkus, Vyskupų Konferenci
jos generalinis sekretorius kun.
Gintaras Grušas, Vatikano radi
jo laidų redaktorius kun
Virgirūjus Veilentas, 43 kunigai
iš Lietuvos ir kitų šalių.

Čikagą pasiekė du nauji
Vilniuje leidžiamo žurnalo —
„Žemaičių žemė" numeriai. Tai
šių metų antrasis ir trečiasis
numeris, sumaniai redaguoti
redaktorės Danutės Mukienės,
anksčiau gyvenusios Palangoje,
o dabar persikėlusios į sostine
Vilnių.
Abu numeriai didoko formato,
„Žemaičių žeme", A. Jakšto 5,
gražiais, spalvotais viršeliais,
Vilnius, tel. 61 48-09 arba
turi po 40 puslapių. Žymima,
2243-82.
kad tai Žemaičių kultūros drau
Kd. Šulaitis
gios ir Žemaičių akadenujoB lei
dinys. Žurnalo turinyje: litera
tūra, istorija, etnografija, kul
tūra, kalba, dabartis. Dalis me
džiagos skelbiama lietuviškai, o
likusioji — žemaitiškai. Tad Šios
kalbos nemokantiems, kartais
yra nelengva viską suprasti ir
reikia prašytis žemaičių talkos.
Net ir kai kurie vardai bei
pavardės rašomos žemaitiškai ir
tiems, kurie juos esame mate ki
toje spaudoje lietuviškai — gana
keistai atrodo ir neįprastai
skamba.
„Žemaičių žemės" Nr. 2 yra
pradėtas Ievos Kasauskaitės ra
šinys apie Belgijoje mirusį rašy
toją Eduardą Cinzą, pavadintas
„Laiškai iš vienatvės miesto".
Rašoma, kad straipsnis dar bus
tęsiamas ir kituose numeriuose.
Trečiame šio žurnalo numeryje
Stasys Perminąs rašo apie
Žemaičių vyskupus, o taip pat
ir apie Žemaičių seniūnus, o
žurnalo redaktorė Danutė Mukienė — apie dail. Vytautą
Valių.
Išspausdintas pasikalbėjimas
su Vilniaus pedagoginio uni
versiteto profesoriumi Stasiu
Skrodeniu, kuris yra vienas žy
miausiųjų Žemaitijos papročių,
kalendorinių švenčių tyrinėtojų.
Jis straipsnyje „Žemaitija at
gims" pasakoja apie Žemaitijos
kultūrinį atgimimą, įdomūs yra
rašiniai apie Zenoną Ivinskį,
Simoną Daukantą, pedagoge
čikagiete Domicėle Petrutyte.
Vida Urbaitė ir dr. Christian Schwartz jų vestuvių dieną. 1995 m. lapkričio
Rašant apie Simoną Dau 18 d.
kantą, beveik puslapis skiria
mas ir jo tolimai giminei, Čika
gos pašonėje gyvenančiam dr.
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)
Ferdinandui Vytautui Kaunui
SIUNTINIAI \ LIETUVA, TIESIAI IŠ jOSŲ NAMU
(Kaunackui). Čia rašoma: „KauTIK TRUMPALATKA, BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJĄ PASLAUGĄ;
nackių daukantiikoji linija ir
JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JOSL! SIUNTINIUS
šiandien tebėra labai gaji, gyva.
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JOSLJ NAMŲ
Vienas Ferdinando ir Reginos
NEMOKAMAI
Kaunackių sūnus Ferdinandas
•
SIUNTINIAI
LAIVU
PER 45-60 DIENŲ
Vytautas taip pat pasirinko
•
ORO
CARGO
PER
10-12
DIENŲ
gydytojo kelią. Dr. Ferdinandas
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
Kaunas — plačios erudicijos,
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
aukštos kultūros ir inteli
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.
gencijos vyras, i k i šiol
AMBER GROUP
nenutraukiantis ryšių su savo
BALTIA EXPRESS CO LTO
482 THOMAS DRIVE
gimtąja Žemaitija. J i s itin
• 3 2 7 S. PULASKI RD
BENSENVH.LE.IL 60106
pasižymi savo taktu ir tole
CHICAGO, IL 6 0 C 5 2
SKAMSINKITF NEMOKAMAI
1
8
0
0
S
P
A
R
N
A
I
rancija.. Dr. Ferdinandas tris
1-800-772-7624
kartus lankėsi Lietuvoje ir visus
tris kartus buvo atvykęs į savo
tėviške — Skuodo rajoną, čia
Suvenyrai pagaminti su leidimu (Hcense) Lietuvos krepšinio komandos
susitikdavo su žmonėmis, paži
SPORTINIAI MARŠKINIAI (T- SHffiTS)
nojusiais jo tėvus. 1993 metais
jis S. Daukanto paminklo
NAUJI R!
NAUH If!
Lenkimuose statybai paaukojo
UTHUANIA "96. BRONZOS MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE DYED)
2 tūkst. litų. Vasaros pabaigoje
$30.00
.M.
SUSKELĖTU XXL ... XL .
ir pats aplankė Lenkimus, Kal
M . $25 00
BALTI
XXL ... XL .
vius".

Mūsų

šeimose

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn 5 d.
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Toliau rašinyje spausdinama
plati dr. Kauno biografu* ir jo
pasireiškimai Amerikoje —
profesinėje ir visuomeninėje
veikloje. Pabaigoje rašoma, kad
dr. Kaunas mėgsta bėgimą,
slidinėjimą, buriavimą ir jūrų
skautiją, tenisą. Rašinys
pailiustruotas keliomis dr. Kau
no nuotraukomis.
Be rašinių, žurnalas spaus
dina ir poezijos, mįslių, anekdo
tų net ir žemaitiškai. Iš poezijos
skaitome Teklės Dzervienes,
Rimanto Anglickio, čikagiečio
Apolinaro Bagdono (išspaus
dinta Apuolinars Bagduons)
eiles.
Kartu su žurnalais jo redak
torė atsiuntė ir Žemaičių Aka
demijos vasaros konferencijos
programinį leidinį. Iš jo
sužinojome, kad viena konfe
rencijos diena (rugpjūčio 3 d.)

UTHUANIA '96. SU KOMANDOS EMBLEMA,
MARGI (TtE-OrEO) XXL ... XL... L ... M ... $25
JUODI, BALTI
X X I . . . XL... L... M . . . $20
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Sesutės Kristina ir Joana Zdanytės koncertuoja Tėvų Pranciškonu
vasarvietėje Kennernmkport, Maine.

DARBŠČIOS
Joana ir Kristina Zdanytės,
atlikusios smuikų koncertą
sendraugių ateitininkų savaitės
metu, dalyviams pažįstamos jau
i.š pernykščių metų. Nuo mo
kyklos atliekamu laiku, jos
lanko Suzuki metodo smuiko
pamokas, kasdien skiria laiko
smuiko praktikai. Lanko šešta
dieninę mokyklą ir šoka tauti
nius šokius. Mokykloje yra ne
tik pavyzdingos mokinės, atlie
kančios žymiai daugiau.
Joana savo mokykloje laimė
jo 1 vietą iš raidžiavimo-spel-

SESUTĖS
ling. Už kompoziciją „Ką reiš
kia būti amerikiečiu" American
Legion ją apdovanojo pripažini
mu ir iš miesto mero gavo spe
cialų laišką. Joana meniškai
iliustravo pasaką „Mėlynakis
nykštukas nugalėjo raganą Kietagalvę" ir JAV LB Švietimo
taryba apdovanojo ją specialiu
žymeniu ir pinigine dovana.
Kristinai Connecticut Mokyk
lų draugija suteikė „Scholar
leader" titulą už sugebėjimus ir
veiklą mokykloje bei visuome
nėje. Ji šiemet, kaip ir pernai,

Perstuntknas (USA.) veltui
Užsakymus su čekhi ar pa«o perlaida siusti
M l t l O HM. BUTKUS
MIAST111 STREET
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Vardas/pavarde:

išrinkta groti Connecticut mo
kyklų orchestre. JAV LB Švie
timo taryba už įdomiai parašytą
pasaką „Laiko keliautoja"
pripažino jai I vietą.
Joanai ir Kristinai vasara
pilna darbų: šokių repeticijos,
Tautinių šokių šventė Čikago
je. Ruošimasis smuikų koncer
tui Maine. Grįžusios į namus
šiek tiek atsikvėpusios dabar jau
pradėjo naujus mokslo metus abi
naujose mokyklose: Kristina —
gimnazijoje, Joana vidurinėje
— Middle mokykloje.
K. V.

Lietuvos socialdemokratų partijos
sąrašas
į 1996 m. Seimo rinkimus

iukisS

NAUJI m ^ ^ ^
LITHUANIA "96. SIUVINĖTA (EMBROfDERED) EMBLEMA
IUOOI
XXL...XL... L . . . M . . . $30.00
(XXL pr»d*tl $3.00)

NAUJI!!!
NAUJI!!!
LITHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPEP. STICKERS)
$3 50^

•.•

DavcKM*}*

NAupnt

KEPURES (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMĄ JUODOS A* ŽALIOS
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS)
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA
PASIRAŠYTAS SARUNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO

4yy•>'<!,.

Ir

m

BALTIA EXPRESS CO LTD.,

M B A

/

terapijos ir tyrimų depar
tamente Christ ligoninėje, Oak
Lawn. IL, kartais padėdavo savo
tėveliui, dirbant su IPSOS ir
Lietuvos KonservatoriųTėvy
Audrė Šlenytė, Danutės ir a.a. nes sąjungos rėmėjų reikaluose.
Raimundo Šlenių dukra, š.m. padariusi net skelbimų per tele
gegužės mėnesį baigė Trinity viziją.
Šeima ir lietuviškoji visuo
Christian College, P a l o s
menė
linki šiai gabiai lietuvai
Heights, Illinois, gaudama
bakalaurą iš biologijos-chemijos tei geriausios sėkmės
mokslo. Studijuodama priklausė
Phi Theta Kappa, „Interna
tional Honor Society", buvo
„National Dean's" sąraše. Šiuo
metu lanko
Benedictine
universitetą, Lisle, IL, ruoš
dama magistro laipsnį iš „Exercise Physiology ant Cardiac
Rehabilitation". Yra dirbusi
kaip plaukimo mokytoja ir van
dens sargė, dvejus metus sava
noriškai talkininkavusi Fizinės

BAIGĖ
AUKŠTĄJĮ
MOKSLĄ

*jt*r*)>*

N" a<

a f* 51
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NUOIAMA duodjnij

Amerikos Lietuvių socialdemokratų sąjunga

•

j*

ČIURLIONIO PAVEIKSLAI
- P A Š T O ŽENKLUOSE
Valstybinė įmonė „Lietuvos
pastas" išleido į apyvartą du
naujus pašto ženklus, skirtus
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio kūrybai. Naujieji pašto
ženklai išleidžiami žymiojo
lietuvių dailininko ir kom
pozitoriaus gimimo 121 uju
metiniu išvakarėse.
Ženkluose išspaudinti M. K.
Čiurlionio paveikslai „Auka"' ir
„Kapinės", o pašto bloke — du
„Žvaigždžių s o n a t o s " ciklo
paveikslai — ,.Allegro" bei „An
dante". Pašto ženklus ir bloką
apipavidalino dailininkas Kos
tas Katkus.
M. K. Čiurlionio kūrybai skir
ti ženklai, kaip ir daugelis
Lietuvos pašto ženklų, išspaus
dinti Vengrijoje, Budapešto
valstybinėje spaustuvėje.
(Elta, 03.19)
LIETUVOS DAINININKAI
SKLINDA P O P A S A U L I
Didžiojoje Britanijoje Glazgo
karališkojoje muzikos ir dramos
akademijoje studijuoja jauna
daininkė iš Lietuvos Renata
Skarelytė. J i baigė Lietuvos
muzikos akademiją, mokėsi pas
prof. Vladą Mikštaitę. Renata
Skarelytė nusiuntė savo įrašus
į Škotiją ir gavo pakvietimą bei
pasiūlymą dvejus metus moky
tis Karališkojoje akademijoje.
Tarptautines stipendijas ten dar
gauna du studentai iš Korėjos ir
JAV.
Dainininkė Renata Skarelytė
ir jos puiki partnerė pianistė R.
Jakutytė pradėjo šio sezono
tarptautinių konkursų laimėto
jų pristatymus — koncertus, ku
riuos kartą per mėnesį rengia
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das. Koncertai vyksta isto
riniuose Chodkevičių rūmuose
Vilniuje. Tarp garbingų koncer
to svečių - žinomi Lietuvos
mene rėmėjai - Rimvydas Jacinevičius, Kazimieras Motieka,,
mecenatas Vaclovas Dargužas,,
atvykęs iš Šveicarijos, meninin
kai, žurnalistai, ir, žinoma,
Lietuvos muzikų rėmimo fondo
direktorė Liucija Stulgienė.
Renata Skarelytė šiam kon
certui parengė plačią programą.
Dvi kontrastingos Hendelio ope
rų arijos parodė daininkės balso
jėgą, vokiečių romantikų Volfo
ir Strauso dainos atskleidė jos
mėgstamo vokiškojo kamerinio
repertuaro grožį. Keturios rusų,
italų, prancūzų ir anglų kompo
zitorių operų arijos atskleidė
dainininkės balso grožį, atli
kimo įtaigą. Publikos prašoma,
dainininkė padainavo ir lietu
viškai Juozo Tallat - Kelpšos
„Šokinėjo pana Ona", meloma
nams

KAIRYS B A L T I C E X P E D I T I N G

JOSŲ PASLAUGOMS NAUJA IŠTAIGA LEMONTE

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

12301 S. New Ave. Suite~D, Lemont, IL 60439
T c l : 630-243-1860, 800-775-SEND, Tel: 312-434-2121

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Nauji, kalėdiniai maisto produktų siuntiniai.
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
Dirbame: pirmd.-penktd. 9-5/šeštd. 9-2

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

$

Paslaugos 4 ar 3 %

$

Išviso
Siuntėjas

J

( E l t a , 8.23)

SCrZED CARS M o m f 175. Porv

d m . C*i*»«. Chavy*. BMVVi, Corvattet Also jeept, 4WD'». Your Aras.
Te* Free I-M0-MS-477S
fcrt.A-2411
ior cumnc mungi

-°°

Gavėjas

C a n a d a L 8 E 5 A 6 , t e l . 905-643-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

IMPORT-EXPORT, INC

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir (vairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

BAKE

Savaitgalį uždaryta
Hf kenupmo Turto
takotos
Perkant namus arta „condo" Illinois ir
kitose valstybėse, skambinkite
Amenkoje didžiausiam nekilnojamo
turto paskolų bankui
2emi nuošimčiai.
nepaprastas patarnavimas

2 7 1 9 West 71st Street, Cttkago, I L 60629

E-mail: Atlanta@worldnet.att.net
Dirbame: pirmatL-penktad. 9-5 I iešUuL 9-2
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011,
ROCHESTER 716-325-3888, PTiTSBURGH 412-381-8859

Tomės Palubinskas

(312)440-9991
Norwiit Mortgsfc Inc.
• 1901 N. Habted
Chicago, H. 60614

SKRYDŽIŲ KAINOS Į

AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, , .plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
T e i : 312-767-1929

KRAUSTOTĖS Į FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTtES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą.
TeJJFsa: 1-S00-33O-5478

LIETUVĄ
Spalio mėn.
L a p k r i č i o 1 - g r u o d ž i o 12
G r u o d ž i o 13 - 3 1
S a u s i o ir v a s a r i o m ė n . .

Chicago - Vilnius - Chicago

$550
$500
$650
$500

REALMARTII, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 60629

Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio 1 -12
Gruodžio 13 - 24
Gruodžio 25 - vasario 28
Kovo 1 - 20
Kovo 21 - balandžio 30

$715
$570
$605
$715
$570
$605
$750

REALTORS

BALYS BUDRAITIS

Tel.

Tel.

Genei-Vytui Kairiams, 5 1 7 F r u i t l a n d R d . , Stoney Creek, O n t

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, StPeterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybes maisto produktų siuntiniai.
* Lemonto ir Marųuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
ATLANTA tel. 312-434-2121,800-775-SEND

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. S k a m 
b i n t i Sigitui: 3 1 2 - 7 6 7 - 1 9 2 9

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 312-5C5-610O
F«x. 312MM997

p MWr ii,in«jnn7
P>9
312 30M307
-

ACCENT R E A L T Y
5265 West95th street
Oak Lawn. Illinois 60453
BUS. 708-636-9400
Res. 7 0 * 4 2 3 - 0 4 4 3
ASTA T . M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
\

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 S t .
Douglaston, NY11363
1- 800-77-VYTIS

Havre* — nuostabi sala. jei
ruošiatės (Oje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Dėl
informacijos skambinkite. tai.
SOS-32S-S1SS

STASYS E
S
Dažytoja*
iš vidaus ir iš lauko;
popieriuoja kambarių sienas
Darbas garantuotas.
4612 S. Patrikta, CMcago
T 1 . 312-S27S107

ir Reikmenys

5 0 5 8 S . Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
RUDENS
KAINOS
Ten Ir atgal

N E W OFFICE
8512 Golf R d
N i l e s , IL 60714

Tel. 847-581-9800
Belmont/Laramie

5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020
O U T O F STATE
l-(800)-342-5315

Belmont/Central

5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSide

3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth

4801 VV. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705

| viena puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$485
$485
$485
$485

R I M A S L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MIS kompmteriuir FAX pagatoa
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

GOVT FORCCIOSEO homes for
pennies on $1. DelinquefW Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli
Free (1) 800-898-S775 E x t .
H-241S for eurrent listlngs.
'

RE/MAX
HOME CENTER
(312)735-6000

K

7922 S. rulufciKd.
•3*5 S. Ardu* Ave.

DANUTĖ

MAYER

VIDAS
POŠKUS

** Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

284-1900
jei norite pareuoti ar pirkti namus,
kreipkitės 1 Dainiai Mayer. Ji profniĮiOryiini. aaBnjaojaJ ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

** Profesionalus ir greitas
patarnavimas
** Informacija paskolų,
investicijų klausimais

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS
BETTER HOMES & GAROENS®
3325 66th Street, N., St. Petersburg, FL 33710
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642

%

Parduoda • Taiso • Priedai

A M E R I C A j y 7 ^ ^ e ^SROADį INC

(708) 425-7161

J O S E P H A. MIEŽELIS

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

MTA

(312) 586-5959

KMIECIK RfALTOftS

REALTOR*

MISCELLANEOUS

Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • CALCULATORS
5 6 1 0 8 . Pulaskl R d .
Tel. (312)581-4111

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

3314 VV. 63 St.
Tcl. 312-776-8998

S
Grįunh
OLSKUcJiC.
1110 Stttt Street

plius mokesčiai

ssaaP'"

GREIT
PARDUODA

RE/MAX

ATLANTA

Tel. 718-423-6161

Rugpjūčio pabaigoje į vadybos
seminarą, kurį Danijos Viešo
sios administracijos mokykla
rengia specialiai Lietuvai,
išvyksta 24 valstybės tarnauto
jų grupė. Seminaras vyks Bornholmo saloje.
Lietuvos grupėje — ministeri
jų, apskričių, savivaldybių tar
nautojai, specialistai iš vyriau
sybes, prezidentūros kanceliari
jų. Seimo kontrolierių įstaigos.
Darbo biržos. Jie dvi savai
tes studijuos Danijos visuo
menes administravimo organi
zacinę struktūrą, sprendimų
priėmimo centrines ir vietos
valdžios institucijose, grupės
sudarymo, bendradarbiavimo,
derybų ir lydenavimo bei kitus
vadybos klausimus.

12

$

(R,09.12)

BORNHOLME MOKYSIS
TARNAUTOJAI I Š
LIETUVOS

$

Pristatymas į rankas

REAL ESTATE

REAL E S T A T E

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

N e w Y o r k - V i l n i u s - N e w York

CLASSIFIED GUIDE

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
.,
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapotis ir Off Mgr
Aukse S. Kana kalba lietuvijkai
FRANK ZAPOUS
320T/k W*et »sei Street
Tai. (7oe) 42«-aes4
(312) M1-MS4 -

Minis 6*3)
prteaei
«""ayw e^ly aaVaalaV •

MARUASTONKAS
Realtore BUJ. 708.257.7100
t ž r f B a n ta. 708.969.3732

FOR REMT

Išnuomojamas
4 kamb. butas.
Tel. 312-471-0720

J K t CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 70S-9SS-2S5S.

Fiat Rata CaMe - Any ttne
Lrthuanii, Betarus $ 8 5 / rntn
Raaaa 1.7*. UMae $.73. P a M 161
UMa t J». tanai $ M par rrtn.. f MC ma.

F* •*>•<•(•. M M t am 0/m» » <m %m ar
1-M0-4A3-O167 SKtansron
IlttoEnotah 37$ per Lietuva

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

312-925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/RCA A T S T O V Y B Ė
2344 W . S t t t i S t r e e t
Tel: 3 1 2 7 7 S - 1 4 M

Išnuomojamas a p i l l d o m a a 4
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. • „security". Tel.
312-77S-0410. Kalbėti MifHifcal.

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS1
Gail seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą jr išvykti.
Kreiptis:
AM C a r e
EfiiployfiMfn A^eMicy
Tai. 312-734-7*$0

RCNATAS ooajsrnc
"tACtsejNT AOCMCT
Posittons availablf: nanrues. house
kaeparstorEngksn speekmg women
CJII: 112-286-72*7

Spaik Enghsti

___^_

ILLINOIS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ LYGA
LAISVĖS Ž Y M E N I U :
Lietuvos Garbes konsulą Vadovą

M A L O N I A I KVIEČIA {
Kleizą.

Pasižymėjusios METŲ LIETUVĖS ŽYMENIU:
Vyr. „Draugo" redaktore Danutę Bindokienę.
Bus atžymėti ir Lygos darbuotojai:
Nijolė Maskaliūnienė ir Vytautas Jasinevičius.

3 0 M E T Ų VEIKLOS P A M I N Ė J I M O IR ATŽYMĖJIMO PIETUS
SPALIO 2 0 D. sekmadienį, 12 vai p.p.
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 14911-127 St. Lemont, IL
VISUOMENĖ KVIEČIAMĄ

12 vai. pasivaišinimas,
12:30 pietūs,
1:30 programa.
Auka asmeniui $25.00
Rezrvacijos:
(630) 834-2905 arba
(630) 985-4905

GAUSIAI DALYVAUTI IR PARODYTI DĖMESĮ NUSIPELNIUSIEMS

pasikeitimo vamzdžius, o, pra nors įvedimas gali būti ir krosnį, nes tada šiltai ir pigiai
dėjus krosnį k ū r e n t i , t o s sunkus, ypač jei rūsys jau įreng galite gyventi. Šildymo krosnies
J A V L B KRAŠTO V A L D Y B O S
skaidulės gali užsidegti, ar tas. Pasikalbėkite su šildymo didumas ir pajėgumas yra ap
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
užkišti vamzdelius ar daryti ki rangovu, bet ne su „service cen- skaičiuojamas pagal tai, kiek
2711 Wast 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
tokią įtaką šilumos padavimui ter", jei norite tokią sistemą įsi kubinių pėdų turi namas. Taip
312/476-2665 • Fax 312-4364909
pat apskaičiuojant kompiuteriu,
į kambarius. Keitimas oro filt vesti.
rų kas 30 ar 60 dienų pagerina
Patikrinkite, kokio senumo kokio didumo šildymo krosnį
oro apykaitą.kas įgalina krosnį yra jūsų šildymo krosnis. Spe jūsų namui reikia, viada imama
pačiu ir dolerių. Jie pataria me
NAMŲ ŠILDYMAS
pūsti daugiau įkaitinto oro į cialistai sako, kad dauguma prielaida, kad jūsų namas
tinį šildymo sezoną pradėti
Žmonėms, kurie gyvena šil
visą namą ir greičiau pasiekti krosnių gerai veikia 15-20 turi nuo 1% iki 3 colių „fiberkrosnies patikrinimu. Tie me
glas" izoliacijos sienose ir 6 co
tuose kraituoee, nerūpi namų
norimą temperatūrą. Nusipir metų.
tiniai pa tikrinimui daug nekai
Šildymas. J i e d a u g i a u s i a
kite vieną ar dvi dėžes filtrų, kai
Vidutinė apšildymo sąskaita lius lubose. Šildymo krosnys yra
nuoja, maždaug apie 66 dol.:
rūpinasi, kaip atšaldyti savo
jie išparduodami, išmokite juos Čikagos apylinkėse yra nuo 600 vertinamos pagal veikimo ir
pakeičiami filtrai, patepami va
namus. O tiems, kurie gyvena
patys pakeisti. Kiekvienas kros iki 800 dol. per metus. Bet taip šildymo tiekimo taupumą — „efrikliai ir tiksliai nustatomi sis
šiaurinėje Amerikos dalyje,
nies tikrintojas paprašys jūsų už
it reikia žinoti, kad dujų kaina ficiency rating", kuris yra
temos [jungikliai. Specialistai
namų šildymo periodas dažniau
filtrą daugiau, negu jūs sumokė
ikagoje ir apylinkėse yra pati 80-92%. Daugumas senesnių
sako, kad 5% kvietimų sutaisy
siai trunka nuo 6 iki 7 mėnesių
site krautuvėje. Specialistai žemiausia visoje Amerikoje. šildymo krosnių (15 metų ar
ti sugedusias šildymo krosnis
metuose. Šildymas namo du
nepataria naudoti daugkar Protinga turėti gerai prižiūrėtą daugiau) turi taupumo šildymo
būna todėl, kad krosnies filtrai
jomis tikriausiai nekainuoja
tinius filtrus, nes, jei j ū s tų ir gerai veikiančią šildymo pajėgumą tik apie 60%. Apšil
buvo nešvarūs, užsikimšę. Pata
d a u g i a u , negu išnaudota
filtrų neišplausite ir neiš
riama, kad žinotumėte, kokį
elektra namų atšaldymui va
valysite kaip reikiant, t a i pro
darbininką — sparisliits, kviečiate.
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
saros karščių metu. Kylant pra
juos negalės praeiti šiltas oras.
Jei patikimas ir pažįstamas, tai
SĄJUNGA
gyvenimui, o kartu ir kainom,
Šiais laikais yra išrandama
esate tikras, jog padarys viską,
kyla dujų bei elektros kainos,
visokių naujų priemonių regu
Turi
laidotuvių
patalpas
visose Chicagos miesto
kad jūsų krosnis būtų išvalyta
todėl visi stengiasi kuo taupiau
liuoti šilto oro perdavimą įvai
apylinkėse ir priemiesčiuose
ir patikrinta, kaip reikia. Jeigu
naudoti namų atvėsinima ar
rioms namo vietoms, tuo būdu
darbininkas jums nepažįstamas,
Patarnavimas 24 vai.
šildymą. Namų apšildymo ir
sutaupant energiją. Paskutiniu
paprašykite, kad duotų sąrašą,
atšaldymo specialistai sako,
laiku yra naudojami specialūs
ką jis darys. Visas krosnies
kad, iš anksto pasirūpinus ir
termostatai (set-back thermopatikrinimas turėtų tęstis apie
susitvarkius šildymo Įrengimus,
stat), kurie gali būti nustatomi
vieną valandą. Visi „burners'
FUNERAL DIRECTORS
galima sutaupyti daug energi
visai dienai laikyti įvairią
turėtų būti ištraukti ir šilu
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
jos — dujų ar elektros — tuo
temperatūrą name. Tai kainuo
mos pasikeitimas patikrintas.
ja nuo 75 iki 150 dol., bet jie
Senesnėse krosnyse „thermoSERVICES AVAILABLE AT 0THER
patys išsimoka p e r vieną
couple" turėtų būti pakeistas.
ŠLAPELIŲ NAMAI V Ė L
šildymo sezoną, reguliuodami
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
Reikia patikrinti smalkes vamz
ATVIRI VILNIAUS
šildymą, kai namas yra tuščias.
džiuose ir dūmtraukyje. Naujos
VISUOMENEI
Naujų namų savininkai turėtų
krosnys turi elektroninius užde
4330 So. CaJrfornia
4605 So. Hermitage
Vilniuje Pilies gatvėje rugsė gimo prietaisus; reikia patik pasinaudoti zonine šildymo sis
tema ypač d v i a u k š č i u o s e
jo 13 d. buvo iškilmingai atida rinti j ų veikimą ir apsaugą.
ALLPHONES
namuose. Ši sistema — termo
rytas žymių visuomenės veikė
I -312-523-0440
Namo kaminai turi būti pa statai — kainuoja apie 1,700
jų, lietuvybės puoselėtojų Mari
tikrinti,
ar
nėra
juose
susukta
dol., bet ir jie apsimoka (jie va
jos ir Jurgio Šlapelių namas —
muziejus. Šlapelių dukros, kal paukščių lizdų, ar nėra prikri dinami „electronic damper zone
bininkės Gražutės Šlapelytės tę įvairių užsidegančių šiukšlių, system"). Atskiri termostatai
LACK & SONS
Sirutienės žodžiais — išsipildė kaip sudžiūvusių medžio lapų ir sujungti su svarbiausiomis lini
pan. Svarbu ir vieta.kur stovi jomis, einančiomis į antrą ir
jos gyvenimo svajonė.
F U N E R A L DIRECTORS
P. Gražutė, atvykusi į iškil krosnis. Aplink krosnį neturėtų pirmą aukštą ir prietaisais,
būti
pridėta
lengvai
degančių
kurie veikia taip, kad vėsina
P A L O S HILLS 11028 S . SOUTHVVEST HIGHVVAY
mes iš JAV, padovanojo namą —
daiktų.
Daugelyje
namų
šil
viršutinį
aukštą
vasaros
metu
ir
istorijos ir architektūros pamin
HICKORY HILLS 9236 S . ROBERTS R O A D
klą — Vilniaus miestui. Nuosa dymo krosnis stovi šalia drabu šildo žemutinį aukštą žiemą.
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E .
vybės teises į šį namą ji atgavo žių skalbimo ir džiovinimo Daugumas leidžiam krosnims
ALL PHONES
tik muziejaus atidarymo išvaka mašinų. Dažnai džiovinimo ma veikti ilgai, kol atšaldo ar sušil
šinų
įrengimai
nesurenka
visų
1-708-974-4410
do
sunkiai
pasiekiamas
vietas,
rėse. Muziejus įrengtas už Vil
skaidulių,
kurie
yra
išpurtomi,
ko
nebūna,
turint
aukščiau
niaus savivaldybės, Gražutės
Sirutienės asmenines ir jos in drabužius džiovinant. Ir dalis tų minėtą sistemą.
iciatyva Amerikoje įkurto Šla skaidulių papuola į šildymo
krosnį. Papuolusios į senesnio
Jau įrengtiems namams
pelių fondo lėšas.
tipo krosnį, skaidulės ir dulkės galima tokią sistemą nusipirkti
Šį namą Šlapeliai nusipirko per vasarą nugula į šilumos
PETKUS & SON
— įvesti už maždaug 2,400 dol.,
1926 m. Gydytojas, kalbininkas,
F U N E R A L DIRECTORS
visuomenės veikėjas Jurgis Šla
pelis čia gyveno iki mirties
MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST
1 9 9 6 m . rugpjūčio m ė n . atminimui u i
1942 m.
CICERO 5940 W 35 ST
mirusius „LIETUVOS V A I K Ų V I L Č I A I "
Vilniaus lietuvių knygyno
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST
įkūrėja, knygų leidėja Marija
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
Piaseckaitė Šlapelienė šiame
(papildomai):
a.a.
ALL PHONES
1940 m. nacionalizuotame name
Jonas ir Dana Kaunas — $50.00. I i viso — $990.00;
CHICAGO 1-312-476-2345
taip pat gyveno iki gyvenimo
a.a. Petro SS si antis mm.: Gerda ir Mikas česas,
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1400-994-7600
pabaigos —1977. Šlapelių namo
Irena
ir Vladas MeiM, Marytė ir John Utz, Laima Jarasiūrestauravimu ir muziejaus
nienė, Laima W Jonas Šalčiu* — $140.00;
kūrimu rūpinosi jų giminaitė,
a.a. LeonarSe (Psjlscfco) Pauftaue asu.: Alma ir
Marijos Šlapelienės testamento
Daniai Ericson, Margarete Simpaon, Stasė ir Vytautas Žemai
vykdytoja lituanistė Alma Gutis, ViHja M. Marchartas, Ona ir Stasys Budėjus, Gražina ir
donytė. Muziejuje įrengta
Vitalis Damijonaitis, Satornėja ir Antanas Astrauskas, Mary
ekspozicija yra skirta Lietuvos
Kay ir Edmund Padteckas. Ragina Paoleckas, Milda ir Vai
tautiniam atgimimui. Čia taip
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
pat vyks ir „Vilnijos" draugijos,
PaoTecKas, Ona ir Vytas Suopys, Elena Jurgaitis, Vytautas
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
kitų organizacijų rengiami susi
Jurgaitis, Ansia Ir Jeronimas BNujus, Rhonda ir Davtd Hunt,
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
tikimai, koncertai.
Sla** ir Raimundas Paskųs — $670.00;
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK
a a . Monakas Uafkas mm.: Ignas Petrauskas, Linas
(LA, 09.14)
G. Gytys. Kostas Burba, Irena B. K. šaretis, Salomėja ir An
C H I C A G O , 6 8 0 1 BELMONT
tanas Astrauskas, Julija ir Antanas Janonis, Vanda ir FarŽAGARĖ GAMINS SŪRIUS
ALL PHONES
dnandas Kaunas, Oasova ir Kazys Dačlnekaa, Ada k Domas
Pagaliau vėl pradėjo veikti
1-708-652-5245
MMuHs, John Kincinas, JuHjs Gylienė, Ilona ir Petras
Žagarės pieninė, kurią, kaip
Dapkus,
Stasė
ir
Algirdas
Didžiulis,
D.
ir
R.
Karuža,
Chris
buvome rašę, aukcione iš joniš
Bobak, V. ir J. Švabas - $345.00;
kiečių nupirko AB „Šiaulių pie
a a . Ssasto Sksrspssie aso.; L. ir K. Kizlauskas, Darv
nas". Pirmosiomis darbo dieno
gudė
ir Jurgis Jurgutis, Alfonsas Rimbą, Ona ir Casyt
mis žaliava į Žagarę vežta iš
Sadeika.
Vita ir Viktoras Memenąs. DaHa ir Antanas Racka
"Chicagohnd's Finest Funeral Service"
Kuršėnų, bet tikimasi, jog ja
Valerija Pataiauskienė — $115.00;
aprūpins vietos žemdirbiai. Tam
tikslui yra skirti ir keturi
a-a. Jeaae Jasaėpnlisls a * * . : Sofija ir Adolfas
PALOS HILLS
įmonės pienvežiai. Žagarės pie
Jaaoniai $100.00.
11028 S. Souttmcst Hwy.
ninėje bus gaminami tik fer
Užjaučiama mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
mentiniai sūriai, kurių ga
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Valkų vHtts" padada namybai per parą prireiks iki 50
ajBJuojanoems, laciau lunnnems ynų ir gaiiniiems pasveant
tonų pieno. Ši žinia maloni ne
Lietuvos vaikučiams.
1 -708-448-6209
tik pieno statytojams — 36 žmo
BĮ vflaV, 1711 W. 71et
nės aprūpinti darbu.
sVf$ttt.
(VL, 1996.09.03)

?

GAIDAS -

DAIMID

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

GAIDAS FUNERALS

dymas tokiomis krosnimis kai
nuoja brangiau. Dabartinių
krosnių šildymo taupumo pajė
gumas yra apie 89%; prieš 15 ar
20 metų standartas buvo
60-65%. Jei jūs pakeičiate seną
krosnį nauja, tai apšildymo
išlaidos sumažėja bent 20%. Jei
palėpėje įdedate nuo 10 iki 12
colių izoliaciją, dar sutaupote
10-15% šildymo išlaidų.
Krosnys turi būti pritaikytos
namo dydžiui. Per mažos kros
nys nepajėgs apšildyti, o per
didelės — per greitai apšildys ir
bus per greitas oro pasikei
timas. Taigi, keičiant krosnį,

žiūrėkite, kad jos dydis būtų
tiksliai apskaičiuotas.
Patartina turėto oro drėkin
tuvą. Drėgmė palaiko šilumą, o
taip pat ir sveikiau yra kvėpuo
ti drėgną, ne sausą, orą.
Kaip matote, šiais laikais
viskas modernėja, viskas ap
skaičiuojama, kad žmonėms
būtų patogiau ir pigiau. Kar
tais, investavus šiek tiek
pinigų, galima patogiau ir pi
giau gyventi.
Naudotasi. medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.09.25).
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

A.tA.
KOSTAS ČEPAITIS
Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. spalio 4 d., 8 vai. ryto, sulaukės 80 meti}.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Joniškio valsčiuje,
Ivoškiuose. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Valerija Valiūtė Čepaitienė, duktė
Giedrė Čepaitytė; anūkai: Vidas Paulius su žmona Fijona,
Linas Paulius, Laima Pauliūtė, žentas dr. Algis su žmona
Violeta ir jų vaikai — Rima, Algis Jr ir Vilija Pauliai; žento
dr. Pauliaus visa seimą ir Violetos Gasnerytės Pautienės visa
šeima; sesuo Stasė Vilčiauskienė su seimą ir mirusio brolio
Juozo dukterys su šeimomis Lietuvoje.
Velionis buvo tėvas a.a. Laimos Čepaitytea Pautienės.
Priklausė BALF'ui, Joniškiečių klubui ir Lietuvių Bend
ruomenei.
Velionis pašarvotas sekmadieni, spalio 6 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, spalio 7 d. Iš laidojimo namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9 vai. ryto gedulingos iv.
Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti BALF'ui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

1

Nuliūdę: žmona, duktė, •«iifc«i, sesuo ir kiti g*n«fa»a«
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
MARIJA NAUJALIENĖ
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m spalio 3 d., 1:15 vai. ryto, sulaukusi 90 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: daug giminių ir draugų Amerikoje ir
Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Amerikos Pen
sininkų sąjungai, BALF'ui, Lietuvių Fondui, Brighton Parko
Lietuvių namų savininkų draugijai ir daugeliui kitų
lietuviškų organizacijų.
Velionė pašarvota spalio 6 d., sekmadieni nuo 3 iki 9 v.v.
Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califoraia Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, spalio 7 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: draugai ir giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid Tel 312 523-0440.

A.tA.
JUOZAS ARLAUSKAS
Gyveno New Britain, CT. Mirė 1996 m. rugsėjo 21 d., 2
vai. ryto, sulaukęs 86 metu
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Į Ameriką atvyko
1949 m. ir apsigyveno New Britain, CT.
Giliame liūdesyje liko žmona Eleonora, sūnūs Juozas ir
Jonas su šeimomis, brolio duktė Janina Mikutaitienė su šeima
ir kiti giminės Lietuvoje.
Velionis buvo pašarvotas Venskūno laidotuvių namuose.
Laidotuvės įvyko rugsėjo 23 diena. Iš laidojimo namų 9 vai.
ryto buvo atlydėtas į Šv Andriejaus parapijos bažnyčią, ku
rioje 10 vai. ryto buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios už
velionio siela Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv Marijos
kapuose. New Britain, CT.

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio men. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
P a u l i u s J u r k u s yra da
bartinis — ir ilgametis Lietuviu
rašytojų sąjungos pirmininkas.
Jis atvyksta iš New Yorko daly
vauti poeto Vytauto Mačernio
prisiminimui skirtoje popietėje
spalio 12 d. 3 vai. p.p., Jaunimo
centro kavinėje. P. Jurkus
kalbės apie savo draugyste su
jaunuoju poetu, o toji draugystė
tesėsi nuo gimnazijos dienų
Telšiuose, tad galime tikėtis iš
girsti įdomių epizodų iš poeto
gyvenimo.
Nepamirškime Lietuvos
partizanų! Jie kovojo už mūsų
tėvynės laisvę, bet liko neapdo
vanoti nei ordinais, neaprūpinti
pensijomis. Partizanams pa
remti rengiamas koncertas
Jaunimo centre spalio 20 d., 3
vai. p.p. Bilietai gaunami „Sek
lyčioje".

Vaikus apie lietuvių litera
tūrą geriausia išmokyti ne
lituanistines mokyklos klasėje.
o gyvu. meistriškai perteiktu
lietuvišku žodžiu. Tokia proga
yra ..Petro Kurmelio" pastaty
mas, kurį mums atveža Hamil
tono ..Aukuro'" teatras ir
parodys šeštadienį, spalio 5 d.,
5 vai. p.p.. Jaunimo centre. Tai
mūsų klasikės Julijos Žemaites
garsusis kūrinys, pritaikytas
scenai. JAV LB Kultūros tary
ba, ruošianti š} renginį, praneša
gerą žinią — bilietai mokslei
viams ir studentams prie įėjimo
bus parduodami gerokai papi
ginta kaina 'po 6 do!.). Atsiveskime savo jaunimą!
Lietuviškų blynų pusryčiai
rengiami sekmadienį, spalio 13
d., Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. Planuokite
dalvvauti.

L i t h u a n i a n Mercy Lift svečiai . . A r t i m o meiies puotoje Chicago Art InstituteAlė ir Algis Lieponiai.

x Dr. Vita Valadkienė tęsia
metinę našlaitės paramą. Per
„Saulutę", Lietuvos v a i k ų
globos būrelį, galima paremti
konkretų vaiką Lietuvoje pa
aukojant $20 per mėnesi, sumo
kant iš karto už visus metus ar
ba atsiunčiant dalimis. Labai
ačiū! Jūsų auka — alkanų vaikų
parama! „ S a u l u t ė " ,
419
Weidner Rd. f Buffalo G r o v e .
IL 80089, tel. (847) 537-7949.
TAX I D #36-3003339.
(sk)
x „PENSININKO" žurnalą,
kuri leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Milkovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St.,
Chicago, IL 80629, tel.312476-2855. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25.
Išeina 8 kartus per metus. Tai
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis.
(sk)
Advokatas Vytas Misiulis
79 VV Monroe. Suite 1300,
Chicago IL 60603
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
Vizos pratesimo. ..žalios korte
les" gavimo, ir t t Konsultuo;a ir
padeda sutvarkyti d o k u m e n t u - v
Valandos pagal susitarimą
(312) 773-5752

x A.a. Petro J u o d i k i o at
minimą pagerbiant, $225 buvo
suaukoti „Saulutei", Lietuvos
vaikų globos būreliui, paremti
varganus vaikus Lietuvoje.
„Saulutė" dėkoja aukojusiems:
E. M. Vasiliauskai, Vitkus
šeima, L. I. Kirkus šeima,
Vladas ir Julie Žukauskai. Ksever ir Irena Adickai. Al Mickus,
L. Kazėnas ir du anoniminiai
aukotojai. „Saulutė" reiškia
padėką ir nuoširdžią užuojautą
a.a, Petro Juodikio žmonai
Genei Juodikienei ir kitiems
velionio artimiesiems.
(sk)
x Pigiausi telefoniniai ry
šiai su Lietuva. Pastovūs
ikamiai 24 vai. per para. T
dienas per savaitę. I Lietuvą —
tik 85 centai už minutę. Galite
skambinti bet kur už JAV ribų.
Nereikia persirašyti iš" vienos
firmos i kitą. Naudojate spe
cialu kodą. Jokiu papildomu
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės
lietuviškai pirmd.-ketvd. S - 10
v.v.
atstovybės
telefonu
708-386-0556.
<sk>

x ŽEME L. P R O D U C TIONS praneša, jog po ilgų ir
sunkiu derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną.
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m
balandžio 29 d. klausykitės
Advokatas
" f mūsų 'aidu kasdien nuo 10 iki
GINTARAS P. ČEPĖNAS 11 v.r. per WNDZ radijo stoti
750 AM b a n g o m i s . Darbo die6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
C'2 b! j šiaurę nuo Bal/.eko muzieiausi
nomis siūlome informacine
Tel. 312-582-4500
STUDIJA R. šeštadieniais isto
14325 S. B«I1 Rd., Lockport, IL 60441
rinę VERSME, o sekmadieniais
Tel. 708-301^866
kultūrinę-pramoginę radijo lai
Valandos pagal susitarimą
da VAIRĄ VVNDZ dirba 5.000
vatų pajėgume ir laisvai pasie
Advokatas Jonas Gibaitis
kia Illinois. Indiana. Michi^an
6247 S. Kedzie A v e n u e
bei VVisconsin lietuvius. Visais
Chicago, IL 60629
radijo reikalais. įskaitant ko
Tel. (1-312) 776-8700
mercinius skelbimus, mirties
Darb*> vai n u o 9 ;ki 7 vai vale
pranešimus bei organizacijų ži
še^tad 9 v r. iki 1 vai d
nutes, kreiptis adresu: ŽEME I.
PRODUCTIONS, LITHUA
ADVOKATAS
N I A N NEWS RADIO 750.
Vytenis Lietuvninkas
P.O. BOX 1161 OAK PARK.
4536 VV 63th Street
IL 60304. o redakc: ' s tel.
Chicago, IL 60629
708-3864)556. ŽEME I. PRO
(Skersai gatves n u o . . D r a u g o " )
DUCTIONS — vienintelis radi
Tel. 312-284-0100
jo
informacinis tinkla.s aptar
Kasdien 9 v . r — 5 v. v
naujantis
išeiviją 7 dienas per
Šeštadieniais ir vakarais
savaite. Pasiklausykite!
pagal susitarimą

Ar girdėjote, kad BALFo
centro įstaiga ruošiasi persi
kraustyti į „Draugo" patalpas?
Tad jos naujasis adresas nuo
spalio 14 d. yra šis: B ALFAS,
United Lithuanian Relief Fund
4545 W. 63rd St, Chicago, LL
60629, įėjimas ir patogus
privažiavimas iš kiemo pusės,
pietinėje „Draugo" pastato
pusėje, kur yra saugi, patogi
mašinoms pastatyti aikštė.
Spalis yra BALFo vajaus mė
nuo. Už kiekvieną auką dė
kingas ne tik BALFas, bet ir tie,
kuriuos jis remia. Ypač prašoma
šiemet padidinti aukas, nes pra
ėjusią vasarą dėl susidėjusių
aplinkybių negalėjo įvykti
BALFo gegužinė ir tokiu būdu
nustota metinių pajamų, kurias
gegužinės metu lietuviai mielai
suteikdavo. Persikraustymas ir
naujų patalpų įrengimas taip
pat pareikalauja nemažai
išlaidų, tad laukiama visų
parama, kad sėkmingai būtų
tęsiamas šalpos darbas.
Spalio 20 d., sekmadienį,
Jaunimo centro moterų klubas
po kiekvienų Mišių Jėzuitų
koplyčioje visus kviečia atvykti
į JC kavinę ir pasivaišinti klubo
narius kepamais blynais.
x Dr. S. Ginaitės ŽYDŲ
TAUTOS
TRAGEDIJOS
LIETUVOJE PRADŽIA.
„Maža knygelė didele ir skau
džia tema" a.ll. 9/28 Draugas.
Rinkimės iš sąrašo 434 naujų
knygų, kompaktinių diskų,
kasečių, kompiuterinių pro
gramų iš Lietuvos! Mielai suras
mums ir anksčiau išleistų.
KNYGOS SKRYDIS, B o x
811, Vilnius 2055, Lithuania.
E-paštu: zbeliaus@aiva.lt
Atstovas: Andrius Kulikauskas
(312) 476-8221.
Čikagos lituanistinė mo
kykla savo mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 7 d. Jaunimo cen
tre, tačiau dar nėra per vėlu
užregistruoti vaikučius i darželi
bei visas kitas klases. Su
teikime proga vaikams neuž
miršti gimtosios kalbos ir pa
bendrauti su kitais lietuviukais.
Tėvai ir vaikai kviečiami atei
ti šeštadienio ryte, 9 vai., į Jau
nimo centrą, 5620 S. Claremont,
Chicago, LL 60636.
(sk)
x TRANSPAKpraneša:
„Iš
viso sausio-gegužės mėn. Klai
pėdos uoste pakrauta ir iš
krauta 5.33 mln tonų krovinių.
Vien automobilių perkrauta 53
tūkst.. tai 62 proc. daugiau, ne
gu pernai". Pinigai, siuntiniai
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
x Genė ir Adolfas Armaliai. St. Pete Beach, FL, at
siuntė $300 — dviejų globojamų
našlaičių metinę parama Dėko
jame! „Lietuvos N a š l a i č i ų
globos" komitetas, 2711 W.
71 St„ Chicago, II 60629.
(sk)
x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę,
vairavimo leidimą (driver's
license) ir vizų pratęsimą. Ed
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nešimais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
; Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. Tel.
• 312) 847-7747.
(sk)

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATU SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės i INTERVIDEO.
Mūsų adresas: INTERVIDEO.
3533 S. Archer Ave., Chicago,
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Sav. Petras Bernotas.
(sk)
isk>

KAUNO „AINIU"
ANSAMBLIO KONCERTUS
PRISIMENANT
Daugelio čikagieėių atmintyje
dar gyvi Kauno ..Ainių" an
sambliečių pasirodymai. Atvy
kę liepos mėn. viduryje j Čika
gą, .Ainiai" turėjc pasirodymus
Lemonte, Čikagos Jaunimo cent
re, o taip pat ir Bnghton Parko
festivalyje (čia jie reiškėsi net 3
dienas). Taip pat kai kurie an
samblio nariai padainavo ir ki
tuose lietuvių renginiuose, o
akt. Petras Venslovas su savo
poezijos rečitaliu bavo net ir į
Floridą nukeliavęs
Iš Čikagos rugpjūčio pradžio
je ansambliečiai pajudėjo į
Kanadą, kur irgi rurėjo keletą
pasirodymų. Ten jie davė du
didesnio pobūdžio koncertus
Wasagoje ir Lietuvių namuose,
Toronte. Šie koncertai buvo
pilni geros muzikos ir lietuviškų
dainų išsiilgusių tautiečių. Be
to, ansambliečiai pasireiškė ir
mažesnės apimties renginiuose,
noriai bendravo su tautiečiais.
„Mes, atrodo, neblogai pasi
rodėm Kanadoje: publika šiltai
mus priėmė, džiaugėsi, daug
plojo. Kiek teko vėliau girdėti,
labai teigiamai mūsų pasi
rodymus įvertino'. — taip rašo
laiške ansamblio meno vadovas
akt. Petras Venslovas. Akt.
Venslovas taip pat paminėjo ir
apie labai suaktyvėjusi politinį
gyvenimą Lietuvoje ir jam duo
tą kelių partijų pasiūlymą kan
didatuoti į Seimą. Tačiau jis
nesutikęs, nes, kaip sako „nori
kapstytis savo kieme".
Keliuose rašytuose laiškuose
iš Kauno akt. Vensiovas dėkoja
visiems, kurie prisidėjo prie
„Ainių" ansamblio viešnagės
geresnio pasisekimo Čikagoje ir
sako, kad visi ansambliečiai
vertina šią tikrą, nesumeluotą
bičiulystę. Po trumpos pertrau
kos ir atostogų, dabar jau an
samblio laukia nauji darbai ir
nauji pasirodymai, kurių daug
kas nekantrauja Lietuvoje. Jų
laukia ir kelios išvykos į
užsienį.
E. Šulaitis

Svečių b ū r e l i s „ D r a u g o " m e t i n i a m e pokylyje Martiniąue salėje rugsėjo 22 d. Sėdi iš kairės:
V y t a u t a s J a n u l a i t i s , P r a n ė Masilionienė, Juozas Masilionis ir Vacys Jakovickas; stovi: J o a n a
L i n k u v i e n ė , Sofija Pleniene. Adolfas Dirgėla, ir Marija Remienė.
Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
C H I C A G O , IL 60629
TEL.312-585-9500

FONDO RUDENS GĖRYBĖS

Rudens vėjas jau nešioja
pageltusius medžių lapus ir pur
to prinokusius vaisius ant
obelies šakų. Draugo fondo
rudens vajus jau atnešė pirmuo
sius rudens vaisius — naujus ar
papildomus įnašus, kad sėkmin
gai augtų milijoninis DF
kapitalas.
Jau sulaukėme naujų Draugo
fondo narių, rėmėjų ir garbės
narių. Jų dar daug trūksta, kai
pavartai „Draugo" prenumera
torių sąrašus. Juk visi jie turėtų
būti Draugo fondo nariais ar
rėmėjais. Beveik pusė „Draugo"
skaitytojų jau yra Draugo fonde.
Kaip būtų džiugu ir lengva dirb
Vyresniųjų lietuvių centre, ti „Draugo" ir Draugo fondo
„Seklyčioje", spalio 9 d., trečia personalui, jei kiekvienas
dieni, 2 vai. popiet, kalbės dr. „Draugo" skaitytojas būtų
Albina Prunskienė apie našlai Draugo fondo narys, garbės
čių sunkią dalią Lietuvoje, narys ar rėmėjas.
pavadindama juos „Dievo vai
Jau treji metai, kai rašome
kais". Daktarė, besilankydama laiškus ir beldžiamės į visų skai
Lietuvoje, aplankė daugelį tytojų duris, prašydami prisidėti
šeimų ir našlaičių namų. Jai prie telkiamo Draugo fondo
teko matyti jų vargus, liūdesį ir milijoninio kapitalo. Džiaugia
tiek nedaug džiaugsmo vaikys mės, kad Draugo fondo garbės
tėje, kuri turėtų būti pati narių pirmoji lenta jau užsipildė
gražiausia gyvenimo dalis. trečiojo l a i p s n i o (tūks
Parodys ir vaizdajuoste. Visi tantininkų) garbės nariais.
kviečiami ir laukiami, bus ir Su rudens vajumi pradedame
bendri pietūs. Pakvieskite ir antrąją Draugo fondo garbės nasavo draugus. Atvykite!
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite
St.
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h S t Turime didelį pasirin
kimą: matysite Įrranito spalvą,
dydį ir 1.1. Gamname pamink
lus mūsų dirb. uveje pagal jūsų
pageidavimą, brėžinius. Prieš
pastatant paminklą, galėsite
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip r ivo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
(sk)
x Greit parduodu v i e n o s ir
dviejų šeimų .amus Chicagoje
ir apylinkėse Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 5864969 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)
x Baltic Monuments, Inc.,
2621 W 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Automobilio, n a m ų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitu kraštų. Kreip
tis pas A Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Ev« rgreen Pk., IL
60805-2325. Tel. 70*422-3455.
(sk)

x Dėmesio! Dėmesio! Impor
to-eksporto firma ieško agentų
Lietuvoje ir į JAV neseniai at
vykusių šią firmą atstovauti.
Yra galimybė įsigyti „B-I-Business Visa" ir dalyvauti būsi
moje JAV prekybos parodoje.
Kreiptis: Ed Šumanas, tel.
1-708-2464241.
(sk.)
x Lietuvos Dukterys malo
niai kviečia visus į jų rengiamą
šaunų pokyli spalio 26 d. 7 v.v.
Jaunimo c e n t r o didžiojoje
salėje, Čikagoje. Bus įdomi pro
grama, gardi vakarienė ir už
kandžiai, nuotaikinga šokių
muzika ir gausūs laimės šuli
niai, kuriems papildyti dar
prašome fantų. Fantai sune
šami į draugijos būstinę, 2735
W. 71 St., tel. 3129253211. Ten
gaunami ir bilietai pokyliui.
(sk)^
x Zigmas ir Virginia Grybinai, O'Fallon, IL atsiuntė $100
auką Lietuvos našlaičių aša
roms nušluostyti. Dėkojame
dosniems geradariams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 9 t , Chicago,
IL 60629.

rių bronzos lentą ir visus
kviečiame joje įamžinti savo bei
artimųjų vardus ir pavardes.
Nemažai DF narių tą pirmąją
tūkstantinę seniai pradėjo ir
šiandien jau visai netoli jos. Ją
užbaigti dabar yra puiki proga
rudens vajaus metu, su rudens
gėrybėmis aplankant ir Draugo
fondą.
RUDENS V A J A U S
ĮNAŠAI
Su 1,000 dolerių:
Apolonija Vitkuvienė, savo
vyro a.a. Juozo Vitkaus 10
metų mirties prisiminimui, gar
bės nariai, Hartford, CT.
Su 200 dolerių:
Anna ir Petras Jakutavičius,
iš viso 320 dol., Vai d'Or,
Canada.
Pranas Gasparonis, Los
Angeles, CA.
Laima Vaičiūnienė, iš viso
400 dol., Chicago, IL.
Irena Lukšytė-Goddard, iš
viso 240 dol., Arcadia, CA.
Dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, iš viso 1,300 dol. —
garbės nariai, Lansing, MI.
Jonas Riauba, iš viso 600 dol.,
dol., Toronto, Canada.
Vytautas Paulius, iš viso 400
dol., Allendale, NJ.
Marija Remienė, iš viso 1,200
dol.. garbės narė, Westchester,
IL.
Su 100 dolerių:
Vaida ir Algis Mikuckis, iš
viso 275 dol., La Crescenta, CA.
Janina Marks, iš viso 300 dol.,
Chicago, IL.
Juozas Staškevičius, iš viso
160 dol., Toronto, Canada.
Albertas Gasis, M.D., iš viso
300 dol., Ft. Collins, CO.
Kun. Viktoras Skilandžiūnas,
Ottawa, Canada.
Regina ir Algirdas Ostis, iš
viso 400 dol., Hinsdale, IL.
Jurgis Budzeika, iš viso 300
dol., Teaneck, NJ.
Antanas Zailskas, iš viso 640
dol., Cicero, IL.
Stasys Vilinskas, iš viso 150
dol., VVindsor, CT.
Birutė ir Gediminas Biskis, iš
viso 400 dol., Clarendon Hills,
IL.
Jonas ir Ona Motiejūnai, iš
viso 1.200 dol., garbės nariai,
Prescott, AZ.
Juozas Pečkaitis, iš viso 500
dol., Sunny Hills, FL.
Juozas Pargauskas, iš viso
800 dol., Toronto, Canada.
Jonas Jurkūnas, iš viso 300
dol , Beverly Shores, IN.

Su 50 dolerių:
Regina Vilkutaitis, iš viso 90
dol., Cleveland, OH.
Juozas ir Ona Žilioniai, iš viso
410 dol. No. Amsted, OH.
Stasė Maurukienė, iš viso
200doL, Algonųuin, IL.
Ona Rukstelienė, iš viso 290
dol., Farmington, MI.
Vytautas Mažeika, iš viso 350
dol., Colbert, GA.
Liudas Tamašauskas, iš viso
300 dol., Toronto, Canada.
Genovaitė Budraitis, iš viso
250 dol., Harbert, MI.
Lucia Tarvydas, iš viso 100
dol., Edina, MO.
Su 25 doleriais:
Vytautas Sendžikas, iš viso 50
dol., Etobicoke, Canada.
Laima ir Česlovas Kiliuliai, iš
viso 50 dol., Lexington, MA.
Viktoras Chainas, iš viso 375
dol., Naples, FL.
Taiyda ir Ričardas Chiapetta,
iš viso 85 dol., Chicago, IL.
Irena Paliulis, iš viso 35 dol.,
Darien, IL.
Bronė Motušienė, iš viso 245
dol., Cicero, IL.
Algirdas Pivaronas, Downers
Grove, IL.
Danutė Garbonkienė, iš viso
55 dol., Chicago Ridge, IL.
Jūratė Raulinaitis, San Francisco, CA.
Su 20-10 dolerių:
Andrius Butkūnas, iš viso 130
dol., Farmington Hts, MI.
Mindaugas Kuzminskas, Anchorage, AK.
Adeline Anysas, iš viso 50
dol., Cochrane, Canada.
Marija Valiukevičienė, iš viso
310 dol., Sun City, CA.
Antanas Luneckas, iš viso 140
dol., Chicago Ridge, IL.
Dr. Pranas Zunde, iš viso 220
dol., Chamblee, GA.
Dr. J. Makštutis, iš viso 660
dol., Palos Hts., IL.
Bronius ir Ona Balčiūnai, iš
viso 30 dol., Manahawkin, NJ.
Elena Rūkas, St. Pete Beach,
FL.
Zenonas Labinąs, Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėko
jame.
Fondo iždininkas

Oras

Čikagoje

Šeštadienis, spalio 5 d. Pa
dangė mėlyna, saulė pražydusi,
temperatūra 70 laipsnių F
dieną, 46 laipsniai naktį. Labai
tinkama diena išvažiuoti i i
namų, nuvykti į Jaunimo cen
tre ir pamatyti Hamiltono
„Aukuro" pastatymą „Petras
Kurmelis — 5 vai. p.p.
Sekmadienis, spalio 6 d. Šiek
tiek debesuota, bet ir šilčiau.
Dieną temperatūra apie 75
laipsniai, naktį - 55 laipsniai
F. Nepamirškite, kad 4 vai. p.p.
Jaunimo centre vyksta šaunus
pokylis „Margučio II" radgo
laidoms paremti.
Pirmadienis, spalio 7 d.
Apsiniaukę, galimas lietus.
Temperatūra; 74-52 laipsniai F.

