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Latvija nori vienašališkai
nustatyti jūros sieną
Vilnių*, spalio 10 d. (BNS) Sutarties su naftos bendrovėmis
AMOCO ir OPAB ratifikavimas
Latvijos Seime tik smarkiai pa
kenks Latvijos ir Lietuvos tar
pusavio santykiams. Tai pažy
mėjo Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Albinas
Januška, komentuodamas ket
virtadieni Latvijos Seime pirmu
svarstymu patvirtinta sutartį
su JAV ir Švedijos bendrovėmis
dėl naftos žvalgybos ginčytinoje
su Lietuva Baltijos jūros teri
torijoje.
A. Januška pabrėžė, kad rati
fikavimas „be jokio teisėto
pagrindo vienašališkai nustato
pietine Latvijos jurisdikcijos
jūroje siena". Tuo pačiu Latvi
ja pareiškė savo t e i s e s į
„ginčytinos priklausomybės bei
Lietuvai priklausančius jūros
turtus", sakė URM sekretorius.
Jis pastebėjo, kad net pačioje
Latvijoje beveik neabejojama,
jog naftos telkinys E 24 Latvi
jai nepriklauso. Tai pažymima
ir svarstomos Latvijos parla
mente šutai ties 24 straipsnyje
Pasak A. Januškos, Latvijos
vyriausybė „leido sau beprecedentinį dalyką" — tartis su
trečiąja šalimi dėl jai nepri
klausančios teritorijos bei joje
esančio naftos telkinio eksplo
atavimo. Bandymas savintis
„tai, kas nepriklauso" nėra
civilizuotos valstybės elgesys, be
kita ko prieštaraujantis ir tarp
tautinės jūrų teisės principams
ir neatitinkantis Helsinkio su
sitarimų dvasios, BNS kores

— Remiantis paskutiniais
BNS žinių agentūros praneši
mais, Palangoje penktadienį
prasidėjo Lietuvos ir Latvijos
premjerų — Mindaugo Stanke
vičiaus bei Andrio Skelės dery
bos dėl jūros sienos. Dėl šio su
sitikimo, kuris vyksta itin „už
slaptintoje" aplinkoje, buvo
susitarta dar praėjusią savaitę.

Lietuvoje prasidėjo jaunuolių
šaukimas į kariuomenę
Vilnius, spalio 10 d. (Elta) Penktadienį Lietuvoje prasidė
jo rudens šaukimas į tikrąją
krašto apsaugos tarnybą. Per
beveik du mėnesius iki lapkri
čio pabaigos numatoma pašauk
ti 2,700 jaunuolių, iš kurių
daugiau kaip 1,000 bus paskir
ta tarnauti kariuomenės, Kraš
to apsaugos ministerijos Civi
linės saugos departamento bei
Lietuvos karo akademijos dali
niuose.
1,500 jaunuolių (19-27 metų)
tarnaus Vidaus reikalų minis
terijos I bei II vidaus tarnybos
pulkuose ir Pasienio policijos
daliniuose. Tuo pačiu į atsargą
bus paleisti 12 mėnesių tarnybą
baigė kariai.
Kaip Eltos korespondentui
yra sakes Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos (SKAT)
vado pavaduotojas kapitonas
Leonardas Bakaitis, šiemet kiek
pagerėjo medicinos komisijų

veikla. Mat dauguma jų, ypač
rajonuose, iš poliklinikų per
sikėlė į teritorinius gynybos
štabus. Taip medicinos eksper
tize pavyksta atlikti greičiau ir
geriau, pažymėjo SKAT vado
pavaduotojas. Jo žodžiais, ne
mažai vilčių siejama su nauja
kompiuterizuota šaukimo bei
mobilizacijos sistema, kurioje
bus kaupiama informacija apie
jaunuolius. Taip šaukiamie
siems bus sunkiau išsisukti nuo
karo prievolės.
Kol kas, pasak kapitono L. Bakaičio, jaunuoliams dažnai
pavyksta išvengti tarnybos. Mat
per pavasario šaukimą buvo iš
dalyti 24,059 šaukimai, tačiau
į medicinos komisijos neat
vyko beveik pusė šaukiamųjų.
Daugiau kaip 40 proc. atvyku
siųjų dėl sveikatos būklės
tuomet pripažinta netinkamais
atlikti tikrąją krašto apsaugos
tarnybą.

Seimo kandidatas — banko
skolininkas
Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) Respublikonų partijos narys, da
lyvaujantis Seimo rinkimuose
vienmandatėje Naujosios Vil
nios rinkimnų apygardoje Au
gustinas Kęstutis Bitlierius
„Litimpeks" bankui yra skolin
gas 600,000 litų. Kandidatas į
Seimo narius negrąžino ne tik
1994 m. pavasari paimto kredi
to, bet ir palūkanų.
57-erių metų Respublikonų
partijos narys 1991 ir 1993 m.
įkūrė keletą uždarųjų akcinių
bendrovių, kurios buvo užregis
truotos jo namuose Vilniuje. Su
partneriais ii Rusijos jis įsteigė
„Vikiborą", su čekais bei slo
vakais - „Moravą". Kreditas
buvo gautas pirmajai uždarajai
akcinei bendrovei „Viluva",

naujienos

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

pondentui sakė A. Januška.
Jis pabrėžė, kad šis susi
tarimas yra neteisėtas, todėl jo
nebus įmanoma praktiškai įgy
vendinti, net ratifikavus susi
tarimą, Latvijos Seime, nebus
įvykdyta antra esminė sutarties
sąlyga — atribota ekonominė zo
na tarp Lietuvos ir Latvijos,
nors Latvijoje ir vyrauja nuo
monė, kad ratifikavusi sutartį
iki spalio 31-osios, Latvija bus
įvykdžiusi savo įsipareigojimus.
URM sekretorius taip pat ap
gailestavo, kad JAV bendrovė
AMOCO buvo suklaidinta ir
įtraukta į derybas tirti ir eks
ploatuoti gamtinius išteklius
Latvijai nepriklausančioje teri
torijoje. Jis pažymėjo, kad Lietu
va yra labai suinteresuota ska
tinti ir išlaikyti JAV investici
jas regione.
įvertindama jų svarbą ne tik
regiono ekonomikai, bet ir Balti
jos stabilumui ir saugumui,
Lietuva pasirengusi svarstyti
visus pasiūlymus dėl AMOCO ir
OPAB bendrovių tolesnio daly
vavimo naftos telkinių eks
ploatavime.

Pasaulio

—tm

V a r š u v a . Lenkijos v y 
riausybė pritarė ilgalaikei irdaug kainuosiančiai programai,
skirtai buvusios nacių mirties
stovyklos Osvencime (Auschwitz) ir jos apylinkių tvarkymui.
Programa buvo pradėta kurti po
tarptautinio skandalo, kurį
sukėlė vietos verslininko ban
dymai statyti salia buv. mirties
stovyklos prekybos centrą. Prog
rama apima laikotarpį iki 2007
m., jos vykdymui vien pirmame
etape (iki 2001 m.) numatoma
skirti 20.7 mln. dolerių.
Ukrainos parlamento bran
duolinės politikos ir branduo
linio saugumo komisija trečia
dienį apsvarstė projektą, numa
tantį
giliai
„palaidoti"
Černobylio atominės elektrinės
energobloką, sugriautą per 1986
m. avariją.

Rugsėjo 28 d. Utenos miestas šventė savo 735 metų įkūrimo jubiliejų. Iškilmingame rajono tarybos
posėdyje buvo patvirtinta miesto vėliava, o Lietuvos prezidentas dekretu patvirtino Utenos miesto
herbą. Šventė prasidėjo ant Narkūnų piliakalnio, kur kadaise stovėjo kunigaikščio Utenio pilis.
Du vėlyvo vakaro miestas šurmuliavo, vyko sporto »«idiiM i, įvairios pramogos, koncertai.
Renginys baigėsi didžiuliu fejerverku. Sekantį rytą Utenos bažnyčioje buvo aukojamos iv. Mišios
už Utena ir jos gyventojus.
Nuotr .šyente(|
mkimiTkti

Lietuva tikisi atgauti iš
Rusijos archyvinius
dokumentus
Vilnius, spalio 10 d. (AGEP)
— Lietuvos archyvų direktorius
Gediminas Ilgūnas viliasi, kad
aukšto Rusijos URM pareigūno
pareiškimas, kad Maskva pasi
ryžusi apsvarstyti Baltijos šalių
prašymą sugrąžinti archyvi
nius dokumentus, turi rimtą pa
grindą. Pasak jo, Lietuva jau
„milijonus kartų visais įmano
mais būdais" prašė Maskvos ati
duoti jos archyvus — ir nesu
laukė teigiamo atsakymo.
Lietuvos archyvų direktorius
priminė, kad prieš kelerius
metus tuometinis Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis
buvo pasirašęs susitarimą su
Rusijos prezidentu Boris Jelcin,
kuriuo Rusija įsipareigojo grą
žinti Lietuvai archyvinius doku
mentus, tačiau susitarimas ne
buvo įvykdytas.
G. Ilgūnas pažymėjo, kad pa
gal tarptautinį archyvistikos
principą, dokumentai turi būti
saugomi ten, kur jie buvo su
formuoti — tačiau „šio kodekso
laikosi tik civilizuotos vals
tybės".
Lietuvos duomenimis, Mask
voje dar yra vienas vertingiau
sių archyvinių dokumentų rin
kinys — Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės metrika. 18 a.
pabaigoje Suvorovo armijos ji
buvo išvežta į Peterburgą ir
Dabar yra Maskvoje. „Dėl

šių dokumentų g r ą ž i n i m o
mums buvo atsakyta, kad iki
Spalio revoliucijos Rusijon
patekę archyviniai dokumentai
jai priklauso įsisenėjimo teise",
sakė G. Ilgūnas

pagrobė Rusija, ar besitraukian
ti Vokietija, ar jie paslėpti kur
nors Lietuvoje, ar buvo sunai
kinti. Tokios nežinios apgaubti
prezidento kanceliarijos, Už
sienio reikalų ministerijos ar
chyviniai dokumentai. Lietuva
neturi netgi originalaus Vasa
rio 16-osios nepriklausomybės
atkūrimo akto, sakė Lietuvos
archyvų direktorius.

Vertingiausieji tarpukario
Lietuvos archyvai iš to meto
sostinės Kauno buvo išvežti
1940 m. Tiesa, laetuvos archyvo
darbuotojai nežino, koks yra šių
dokumentų likimas — ar juos

Paskutinį kartą Lietuvos do
kumentai išvežti 1990-1991 m.
Tada į Uljanovsko ir Omsko sri
čių archyvus išgabenti KGB
veiklą Lietuvoje liudijantys
dokumentai.

Baltijos šalys įsteigė
laisvosios prekybos zoną
Ryga, spalio 4 d. (AGEP) Spalio 3 d. Latvijos parlamentas
ratifikavo Baltijos šalių lais
vosios prekybos žemės ūkio pro
duktais sutartį.
Sutarčiai įsigaliojus, Baltijos
šalyse įsteigiama laisvosios
prekybos zona. Tarp Latvijos,
Lietuvos ir Estijos panaikinami
visų žemės ūkio prekių ir žuvies
produktų, kurių gamyba patvir
tinta dokumentais, įvežimo ir
išvežimo muito mokesčiai ir kie
kybės apribojimai. Kartu sutar
tis numato taikyti priemones
vietos rinkai apsaugoti, jeigu
importo apimtis ims kelti grės
mę vietos gamintojų intere
sams.

ūkio prekėms, įsigaliojo dar
1994 m. balandžio 1 d. Ji nu
mato, kad į vežant prekes iš vie
nos Baltijos šalies į kitą nerei
kia mokėti įvežimo mokesčio.

Trumpai iš

(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX,
ITAR-TASS. ELTOS pranešimais)

— Premjeras Mindaugas Stan
kevičius vyriausybės vardu pa
sveikino toli nuo Tėvynės esan
čius t a u t i e č i u s artėjančio
Argentinos lietuvių centro 70
m. jubiliejaus proga. Centras
užsienio lietuvių lėšomis buvo
įsteigtas 1926 m. Dabar jam
vadovauja Julius Mičiūdas. Lie
Baltijos šalių laisvosios preky tuvos premjeras sveikinime lin
bos sutartis, netaikoma žemės ki iš praeities pasisemti tvir
tybės ir, drauge puoselėjant lie
tuvybę, kartu statyti naują, de
mokratiškai tvarkomą Lietuvos
rūmą.

Lenkijoje nerimaujama dėl
Lietuvos lenkų politinės
ateities

Varšuva, spalio 11 d. (PAPBNS) — Nepriklausomos Lenki
jos konfederacija (NLK) mano,
kuri buvo įsteigta 1991 m.
kad dėl Lietuvos valdžios poli
Paklausta apie sankcijas prieš tikos lenkų tautinė mažuma,
nesąžiningus kandidatus į Seimą kurią, NLK teigimu, sudaro
Vyriausiosios rinkimų komisi daugiau kaip 300,000 žmonių,
jos narė Živilė Verbylaitė pri
— V i s u o m e n i n ė Lietuvos
minė Seimo rinkimų įstatymą.
49 jo straipsnis garantuoja tautinių mažumų organizacija
kandidatų į Seimo narius nelie ketvirtadienį išplatino pareiš
čiamybę. Be Vyriausios rinkimų kimą, kuriame smerkia bandy
komisijos susitikimo kandidatai mus rinkiminę kampaniją pa
į Seimo narius negali būti pa naudoti tautinės nesantaikos
traukti baudžiamojon atsako kurstymui. Pareiškime pažymi
mybėn. Jiems taip pat negalima ma, kad „nėra ir negali būti
taikyti administracinių nuobau politinės partijos, galinčios
dų už veiksmus, padarytus rin atstovauti visą Lietuvos lenkų,
kimų kampanijos metu.
rusų, gudų, žydų ir kitų tautų
Pasak Ž. Verbylaitės, jeigu interesų įvairovę". Kaip ži
bankų skolininkai visgi bus noma, Seimo rinkimuose daly
iirinkti į Seimą, ar panaikinti vaus tautinių mažumų sąjunga,
jų neliečiamybe, spręs naujos kuri tikisi 5 proc. barjerą įveikti
kadencijos parlamentarai.
be didelių problemų.

Lietuvos

— Klaipėdos miesto meras
Silverijus Šukys nusiuntė
griežtą laišką premjerui Min
daugui Stankevičiui, kuriame
Per spaudos konferenciją protestuoja prieš vyriausybės
ketvirtadienį N L K nariai nutarimą Pasienio policijos de
pasmerkė Lenkijos valdžią, partamentui suteikti teisę nau
kuri, pasak jų, pritaria tokiai dotis 3.5 hektaro žemės sklypu
politikai. Konfederacijos susi Smiltynėje, prie pietinio molo.
rūpinimą paskatino tai, kad iš Jei šią saugomą teritoriją Kop
Lenkijos parlamento trečiadie galyje, už Jūrų muziejaus ir
nio posėdžio darbotvarkės buvo delfinariumo, užims pasienio
policija, uostamiesčio gyventojai
išbrauktas užsienio ministerijos
netektų galimybės naudotis ne
pranešimas apie lenkų padėtį
maža paplūdimio ir kopų dali
Lietuvoje.
mi, negalėtų laisvai prieiti prie
Pasak NLK nario Kazimierz pietinio jūros vartų molo.
V/ilk, dėl Lietuvos rinkimų
įstatymo ir 5 proc. rinkimų bar
— S e i m o narys Antanas
jero lenkų mažuma išnyks iš Račas apdovanotas Vokietijos I
Lietuvos politinio gyvenimo. Jis lsipsnio kryžiumi. Ketvirta
apkaltino Lietuvos valdžią sie dienį Bonoje iį garbingą apdo
kimu sudaryti daugiau kliūčių vanojimą parlamentarui įteikė
lenkų bendruomenei turėti ats Vokietijos Bundestago pirmi
ninkė Rita Suessmuth.
tovų naujajame parlamente.
per Lietuvos Seimo rinkimus
gali būti visiškai išstumta iš
Lietuvos politinio gyvenimo.

A f g a n i s t a n e penktadienį
kilo mūšis prie Bagramo kari
nio aerodromo, kuris yra netoli
sostinės Kabulo. Nušalintos vy
riausybės kariai užpuolė Talibano miliciją, kuri prieš 2 sa
vaites užėmė Kabulą.

Popiežius Jonas Paulius II,
praėjus vos trims dienoms po
apendicito operacijos, penk
tadienį trumpam priėmė savo
padėjėjus. Gydytojai sako, kad
Šv. Tėvas sparčiai sveiksta.
Kanadoje dėl streiko sustojo
visos „General Motors" firmos
gamyklos. Pagrindinė to prie
žastis — firmos ketinimai at
leisti 5,500 profsąjungai pri
klausančių darbininkų Kana
dos gamyklose, be to, keliami
reikalavimai dėl atlyginimų ir
darbo taisyklių.
Buenos Aires. Buenos Aires
sudužo Argentinos armijos
sraigtasparnis. Avarijoje žuvo
10 žmonių, tarp jų — Argentinos
ir Peru generolai bei jų žmonos.

Rusijos saugumo vadas
kritikuoja prezidentą dėl
požiūrio į NATO
Maskva, spalio 10 d. (AFPBNS) — Rusijos valstybės sau
gumo vadovas Aleksandr Lebed
pareikš Boris Jelcin kritiką dėl
Maskvos pozicijos NATO klausi
mu, ketvirtadienį pranešė A.
Lebed spaudos atstovas.
Trečiadienį Rusijos Saugumo
tarybos sekretorius A. Lebed
grįžo iš Belgijos, kur vedė
derybas su NATO vadovais. Ne
trukus jis turi raštu informuoti
B. Jelcin apie šias derybas, ir
, jo pranešime bus kritikuojama
be galo pasyvi Rusijos pozicija
Tartnerystės taikos labui' prog
ramoje", sakė atstovas. Pasak
jo, A. Lebed „laiko praėjusius
metus prarastų galimybių me
tais, jei kalbama apie Rusijos ir
NATO bendradarbiavimą".
Saugumo vadovas pateiks prezi
dentui „konstruktyvių reko
mendacijų", sakė atstovas.
Per savo vizitą Belgijoje A.

Lebed kritikavo Rusijos „pasy
vumą" dėl NATO. Jis sakė, jog
stengdamasi išlaikyti seną poli
tiką naujomis ekonominėmis ir
karinėmis sąlygomis, Maskva
prarado galimybę įtakoti naujus
Europos saugumo planus. Prieš
išvykdamas iš Briuselio, A. Le
bed žadėjo siūlyti B. Jelcin, kad
NATO ir Rusija kuo greičiau
apsikeistų misijomis, „siekiant
detaliai išrūšiuoti, ko mes
norime ir kokia forma norime
išreikšti savo santykius".
Po to per mėnesi galėtų būti
parengtas Rusijos ir NATO
santykių dokumentas, kuris
būtų nuvežtas svarstymui į
Briuselį. „Būtina pateikti bent
jau miglotas gaires, ko mes
norime. Kitaip NATO nepri
klausomai sukurs sistemą, ir
mes būsime palikti užjos ribų",
sakė Aleksandr Lebed.

Yasser Arafat prado skubios
užsienio šalių pagalbos
Ramalah, Vakarų krantas,
spalio 10 d. (AP-BNS) - Pales
tinos prezidentas Yasser Arafat
ketvirtadienį paprašė skubios
užsienio šalių pagalbos ar
paskolos, nes Izraeliui neseniai
apsiautus Palestinos miestus,
kai kurių Vakarų kranto ir
Gazos ruožo dalių gyventojai
atsidūrė ant bado ribos.
Palestina paskelbė, kad
biudžeto deficitas paskutiniais
šių metų mėnesiais siekia 75
mln. dolerių, nors planuojamas
buvo 50 mln. JAV dolerių
deficitas. Dėl to kaltinamas
Izraelis, po rugsėjo susirėmimų
sustiprinęs kai kurių Palestinos
rajonų blokadą. Miestų apsiaus
tis daugumoje Vakarų kranto
vietovių nutraukta, nors daug
palestiniečių dar negali išvykti
dirbti į Izraelį.
Y. Arafat sakė, kad blokada
Palestinai kainuoja 6 mln. dole
rių per dieną, nes gyventojai
neteko darbo ir nutrauktas
užsienio šalių importas. Užsie
nio šalys Palestinai 1994-1999

.»«•

•
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Šiaurės Irake padėtis yra dar
nestabili, kad Jungtinės Tautos
leistų Bagdadui parduoti naftą
mainais už maistą ir medika
mentus. Apie tai pranešė JT
gen. sekretoriaus pavaduotojas
Chinmaya Gharekhan. Jis yra
atsakingas už programą „nafta
už maistą", pagal kurią Irakui
būtų leista per 180 dienų par
duoti naftos už 2 mlrd. dol.

•MMaaaaa

m. pažadėjo suteikti 3 mlrd.
dolerių pagalbą. Iki iiol
dovanota 1.1 mlrd. dolerių, ir
pagalba teikiama lėčiau, negu
buvo žadėta.
Palestinos vadovas pagyrė
Europos Sąjungą, kuri įvykdė
98 proc. valstybei duotų pa
žadų, o šalyje lankęsis Norvegi
jos užsienio reikalų ministras
Bjorn Tore Godai sakė, kad
Norvegija, prieš suteikdama
tolesnę pagalbą, nori pamatyti
taikos proceso rezultatus.
KALENDORIUS
S p a l i o 12 d.: Serapinas,
Rudolfas, Gantas, Deimena,
Vaišvydas, Ugnis.
Spalio 13 d.: Edvardas, Min
tas, Vilūne, Norutis.
Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas,
pop., kankinys (mirė 222 m.);
Vincentas, Fortūnatą, Lakštuonė. Kolumbo diena (JAV šven
tė); Kanadoje — Padėkos diena.
Spalio 15 d.: Šv. Teresė
Avilietė, Bažnyčios mokytoja
(1515-1582); Leonardas, Gaili
minas, Ina.

•
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DVASINĖ ATGAIVA
PRANCIŠKONŲ
VASARVIETĖJE
Tradicinė JAV rytinio pakraš
čio ateitininkų sendraugių sa
vaitė kasmet vyksta rugpjūčio
. pradžioje, patrauklioje lietuvių
. pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, Maine. Nesulaikoma
laiko tėkmė veikia ir mūsų gru
pe, retindama dalyvių skaičių,
silpnindama mūsų j ė g a s .
Nepaisydami to, kasmet vis
grįžtame.
Rugpjūčio 10 d., šeštadieni,
suvažiavome arti pusšimtis as
menų. Mus sutiko jau iš pernai
pažįstama muzikos daktarė
Francis Covalevsky-Kavaliauskaitė, koncertuodama pianinu
Ji grojo J. S. Bacho preliudą ir
fugą, F. Chopino baladę Nr. 4,
M. K. Čiurlionio preliudą Nr.
. 17, Fr. Liszto noktiurną —
meilės sapną ir gilų poetinio
skambesio Valle d'Oberman —
Annees de Pelerinage. Absoliu, ti tyla skambinant šiuos kū
rinius, o katučių lietus pabai
• gus, liudįjo šio koncerto povei
ki klausytojams.
Rugpjūčio 1 1 d , s e k m a d i e 
ni, smuikų koncertą atliko
sesutės Zdanytės — vienuolik
metė Joana ir keturiolikmetė
Kristina. Jaunosios smuiki
ninkės, abi kartu ir kiekviena
atskirai, puikiai atliko įvairius
kūrinius.
Mūsų būrelis jaučiasi privile
gijuotas savo tarpe turėdamas
šaunias atžalėles sutinkančias
su mumis dalytis savo darbo ir
talentų pasiekimais.
Pirmadieni, rugpjūčio 12 cL,
klausėmės dr. Elonos Vaišnienės paskaitos „Nuobodulys ar
džiaugsmas. Žvilgsnis į psicho
loginius pamatus". Ji kalbėjo
apie fizinės ar psichologinės ne
galios ištiktus žmones. Jie turi
galimybe pasilikti pasyviais,
grimsti neviltin, bodėtis sava
būkle arba aktyviai siekti au
gimo ir tobulėjimo. Dr. Vy
tautas Vygantas pareiškė savo
nuomonę, kad tai mums siūlo
Kristus jau 2000 metų.

nuolis-kunigas neužsisklendė
religinėje tematikoje, o ėjo pla
čiai su laiko dvasia, atsiliep
damas į tai, ką iššaukė gyve
nimas. Matematikos profeso
rius, pagal filosofijos mokslų
kandidatę Antanę Kučinskai
tę": „...matematikos profesorius
Česlovas Masaitis savo poezijoje
išlieja jautriausių širdies vir
pesių gelmes, prabyla į skai
tytoją paprastais klasinės po
ezijos akordais ir kartu
nepaprasta, originaliai per
teikta darna..."
Trečiadieni, rugpjūčio 14
d , savaitės dalyviai susirinko
aptarti ateinančių metų pro
gramą. Visi pareiškė norą 1997
m. vėl suvažiuoti. Vienbalsiai
perrinkom prof. dr. Č. Masaitį
mūsų Rūpintojėliu-Vadovu, pa
tikėdami jam programos suda
rymą bei jos vykdytojų su
organizavimą. Aukomis maži
nome pernykštį deficitą.
Vakare Tautos fondo pirm.
Juozas Giedraitis skaitė pa
skaitą „Lietuvos Seimo rin
kimai ir ateities perspektyvos".
D v a s i š k a i ir m a t e r i a l i a i
nualinti Lietuvos gyventojai yra
apatiški ir neturi vilčių, kad
rinkimai pagerintųjų dabartinę
būklę. Alkoholine psichoze
serga skaudžiai didelė tautos
dalis. Apleistų kūdikių, bei
vaikų skaičius didėja. Daugėja
ir savižudystės. Tvarkos trūksta
ir žmonių gyvenime ir minis
terijose. Sveikatingumas men
kas, plinta infekcinės ligos.
Rinkimams ruošiamasi, bet
labai trūksta patyrimo. Daug
darbščių žmonių yra įsijungę į
darbus. Katalikybė pamažu
stiprėja. I politiką ir rinkimus
v y s k u p a i nesikiša, t a č i a u
rūpinasi ir deda pastangas, kad
žmonės balsuotų už sąžiningus
kandidatus. Žmonių viltys jau
nime — visos privačios mo
kyklos perpildytos. Pajėgi išei
vija turėtų užprenumeruoti
spaudą giminėms ir draugams
Lietuvoje, nes žmonių dauguma
to nepajėgia.
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JAV
Kanadoje ir kitur
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Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)
Tik Šeštadienio laida
Užsakant i užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

m. ateitininkų kultūrines savaitės (rugpjūčio 10 17 d.t Kennebunkport, Mani' d.ilis dalyvių

uninkas. Eucharistininkas, jų
ČINGŲ KONKURSO PREMIJOS
būrelio pirmininkas. 1938 m.
LIETUVOS ATEITININKŲ
Kaune baigė Vytauto Didžiojo
MOKSLEIVIŲ KUOPOMS
un i versitetą teologijos -fi 1 • w »tl i os
fakultetą ir priėmė kunigystės
sakramentą. Pasitraukęs j
Aldona ir Jonas Č ingos iš Los tininkų sendraugių ženkliukus.
Sugiedojus Ateitininkų himną
Vakarus įsigijo du daktaratus. Angeles įsteigė 3 kasmetines
Kun. V Cukuras bu%'o veiklos premijas veikliausioms moks šventė tesėsi Šv. Kazimiero kuo
ir mokslo asmenybė, šias sritis leivių kuopoms ir tų kuopų glo pos surengtu koncertu, sužavė
jusiu visus dalyvius. Po kon
darniai suderindamas ir įpin bėjams 1995 metais.
certo prel. Vaičiulionis pakvietė
damas juos į meną ir poeziją.
I — 500 dol. premija buvo pa mecenatų garbei paruoštų
Mylėjo visus žmones. Nuolan
skirta nuo 1989 m. veikiančiai pietų, kurių metu skambėjo
kas, kantrus, viskuo besidomin
Kauno Šv. Kazimiero kuopai. lietuvių liaudies dainos.
tis, viskuo besidžiaugiantis,
Jos globėja Marija Ignatonienė,
viską įvertinantis. Kun. V. Cu
Dr. Vincas Rastenis
pirmininkė mokyt. Vida-Vaida
kuras, kaip ir kun. Stasys Yla,
Zulonaitė, dvasios vadas
Lietuvos Ateitininkų
daug pasiekė, daug nusipelnė
prelatas Lionginas Vaičiulionis. Sendraugių s-gos pirmininkas,
Bažnyčiai, nors už tai čia — že
Čingų kuopų konkurso
mėje nebuvo atlyginti nei
U — 300 dol. premija paskirta
komisijos pirmininkas
vienas, nei antras. Išklausė šio Kauno „Rasos" vid mokyklos —
pasidalinimo įspūdžiais, vado gimnazijos arkivyskupo Mečis
vaujant T. L. Andriekui, OFM, lovo Reinio kuopai Jos globėja
meldėmės — kalbėjome rožinį ir mokyt. Janina Tumėnaitė, pir
Tat. 708452-4159 atsakomas 24 vai.
kitas maldas už mielą a.a. Fede mininkė moksleivė Jurgita Šid
DR. PETRAS KISIELIUS
racijos Dvasios Vadą
lauskaitė, dvasios vadas kun.
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
1443 So. SOth A v a . , Clcaro
Kazimieras Senkus.
Visą savaite mūsų kapelionas
Kasdien 1 v p p. - 7 v v
Išskyrus trečd.; šeštd 11 - 4 v. p.p..
UI — 200 dol. premija paskirta
T. Leonardas Andriekus šv.
Mišių auka ir giliu žodžiu vedė Joniškėlio vid. nvūyklos K. Bi
EVERGREEN PARK X-RAY
mus arčiau prie Kristaus. Per Jį zausko vardo kuopai. Jos glo
DR.
E. RINGUS RADIOLOGAS
bėja
mokyt.
Valerija
Palta
mes, ateitininkai, bandome at
9760 S. Kadzla
sinaujinti, per Jį visa yra su rokaitė, pirmininkė moksleivė
Tai. 709-636-6500
tverta. Saulė teikianti žemei ir Nijolė Kučinskaitė, dvasios vad.
Valandos 9-5 kasdien
visiems jos kūriniams gyvybę; kun. Benediktas Urbonas.
DR. DANA M. SAUKUS
žvaigždynai, kuriuos matome
Globėjams paskirta po 100
DANTŲ "GYDYTOJA
giedrią naktį tai tik mažutė dol.
• 2 5 S. Manntislm Hd.
dalelytė Jo sukurto pasaulio, —
W e s t c h — f r , IL $0154
A.ir J. Čingams lankantis
Tai. (70$) 344-16*4
sako Einšteinas. Tai amžinybės
Valandos pagal susitarimą
veidrodis. Susimąstę prie Jo, Lietuvoje, premijos buvo
išvysime ir save — tokį mažą ir įteiktos 1996 m. liepos 31 d.
UNAS A. SIDRYS, M.O.
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas
nežymu — nesuskaičiuojamų Šveutė prasidėjo šv. Mišiomis
9630 S. RMoaiand A v a .
milijardu žmonių tarpe. Dan Kaune, Šilainių parapijos
CMcago Ridga, IL 6041S
gaus Tėvo meilė pašaukė gyven bažnyčioje, kurias aukojo ir pa
708-636-6622
ti juos ir mane. Kristus išganė mokslą pasakė prel. L. Vaičiu
4149 W 63rd S t
312-735-7709
sava kančia Dievas kiekvienam lionis. Jis kalbėjo: „Tautai
skyrė laiką, vietą, sąlygas kelio reikia dorų, sąžiningų ir veiklių
DR. KENNETH J . YERKES
nėje iš nebūties į amžinybe. asmenybių, o tai ir laukiama iš
Dr. BOB DOKHANCHI
Šitai įsisavmc turėsime kant ateitininkiško jaonimo".
Dantų Gydytojai
rybės kitus suprasti, visiems at
Pensininkams nuolaida
Po šv. Mišių mecenatai gė
4007 W 59 St . Chicago. IL
leisti, nieko nesmerkti.
rėjosi laureačių kuopų darbais,
Tai. 312-/35-5556
Visą savaitę prof dr. C Ma kurie atsispindėjo metraščiuose,
4707 S. Gilbert. LaGrange. IL
Tai. 708-352 4487
saitis popietyje rodė {vairias veiklos planuose, rašiniuose,
vaizdajuostes, daugiausia iš stovyklų nuotraukose, žavėjosi
Kab. tai. 312-566-3166
Namų 647-361-3772
Lietuvos gyvenimo. Atvežė jų ir moksleivių rankomis padary
DR. PETRAS ŽUOBA
gausiai — turėjome labai gerą tais darbeliais.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pasirinkimą
Po parodos iškilmingame susi

Antradieni, rugjūčio 13 d —
Literatūros vakaras. „Poezija
Kur Lietuva pasuks po rin
yra aukščiausiame laipsnyje kimų — neaišku. Žemaitija la
pasireiškianti kultūra", — biau atsitiesusi nei kitos vieto
kalbėjo stovyklos komendantas vės. Ten daugiau tvarkos, ten
dr. Alf. Stankaitis, prista ' bažnyčios gausiau lankomos,
Penktadienį, rugpjūčio 16 rinkime kuopų vertinimo komi
tydamas poezijos kūrėjus T. Leo mažiau alkoholizmo. Anksčiau d. vakare soprano Ginos sijos pirmininkas dr. Vincas
nardą Andriekų, ir prof. dr. ar vėliau visa Lietuva pakils. Čapkauskienės koncertas, Rastenis mecenatus ir visus
Česlovą Masaitį. Savo kūrybą Tamsiom spalvom nupieštoje akompanuojant dr. S. Cibui. dalyvaujančius svečius išsamiai
skaitė patys autoriai, o taip pat Lietuvoje spindi šviesūs žibu Šiam savo koncertui soliste supažindino su laureačių kuopų
Pranė Ąžuolienė ir Stasė Ci- rėliai, jie neužgesinami, bet kas parinko aštuonių skirtingu poe veikla.
bienė.
tų eilėraščius. Juos visus
kart skaidriau Šviečia.
Pagal nuveiktų darbų apimtį
T. L. Andriekus eiles rašyti
dainavo pirmoje koncerto daly didžiausią įspūdį mecenatams
Ketvirtadieni, rugpjūčio 15 je. Antroje koncerto dalyje
pradėjo dar gimnazijoje bū
padarė Šv. Kazimiero kuopa,
damas, o poezijai daugiau laiko d . Žolinės š v e n t ė . Šios dienos skambėjo operų, operečių arijos. verta būti kitų kuopų mokykla.
skirti pradėjo tik išeivijoje, Mišias aukojame už Ateitinink ų Finalą puošė Aleksandr Ala
J. Cinga, įteikdamas premi
paskatintas poetų Aisčio, Braz federacijos Dvasios Vado kun. bijev „Lakštingala", per kurios
Valdemaro Cukuro sielą. Velio kompoziciją pagarsėjo. Ir mūsų jas, sveikino ir džiaugėsi kuopų
džionio ir rašytojo Vaičiulaičio.
Prof. Č- Masaitis kalbėjo: nis š.m. liepos 15 d. vakare solistė mėgsta šią dainą įtrauk darbais, linkėjo sėkmės ir kvie
„ E i l e s rašiau, n o r ė d a m a s atskrido į Vilnių. Ateinančia ti repertuaran - lakštingala čia tė ateityje dalyvauti konkur
išsakyti savo nuotaikas. Kai dieną, keliaudamas autobusu tapo jos antruoju vardu Daug suose.
nuotaika suspindi šviesiais lankėsi Žemaitijoje, Kryžių metų mums dainuoja Gina. bet
Atsidėkodami, kuopų atstovai
spinduliais, bandome patys jąja kalne. Bendrakeleivė V. Girniu- mums ji vis nauja, vis laukiama,
mecenatus
apjuosė tautinėmis
pasidžiaugti ir padovanoti vienė pasakoja: „Diena šaltoka. kaip ir jai akompanuojantis dr.
juostomis, (teikė gėlių puokštes,
Lijundra,
o
kun.
Cukuras
tik
su
Saulius Cibas.
tiems, kuriuos mylime". Kun.
padovanojo rūpintojėlį ir pa
St. Yla paskatino jį rašyti 1980 labai plonu švarkeliu. Jam
Gražiai ir meiliai dėkojo mūsų veikslą šiai šventei prisiminti.
pasiūlė
apsiaustą,
bet
jis
atsi
m., tačiau jis neskubėjo leisti
komendantas dr. Alf. Stankai
LAF pirm. Vidas Abraitis pa
savo poezįjos knygos. Išleido tik s a k ė , t e i g d a m a s , kad jam tis visiems ir kiekvienam kuo
1992 m. Iš jos aiškėja, kad nešalta. Deja, liepos 17 d. 1:30 nors prisidėjusiems prie šios brėžė, kaip svarbus A. ir J. Cinpoeziją jis kūrė jau 1935 m., o vai. p.p. mirė nuo plaučių savaitės įgalinimo Didžiausia KU sumanymas, skatinantis
gal ir anksčiau. Savų pastango uždegimo".
padėka priklauso prof dr. Čes ateitininkus aktyvesnei veiklai,:
mis atliktas, šis vakaras buvo
Prof. Č. Masaitis prisimena jį lovui Masaičiui, kuris šiam o materialine pagalba kuopomsl
įdomus ir tuo, kad vienas dar labai jauną gimnazistą. Jis tikslui 3kyrė daugiausiai laiko labai svarbi padėkodamas!
mecenatams, kaip vienybes ir
kūrėjas yra vienuolis kunigas, jau tada išsiskyrė i i kitų ir pastangų
atminimo
simbolį, prisegė atei,
o antras — matematikas. Vie- gilesniu susitelkimu. AteiK. Valiuškiene

6745 Wast 63rd Street
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v p.p. - 6 v. p p
Kitomis dienomis — susitarus

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus Ilgo*, akupunktūra
MOLY CROSS
PHYSICIANS PAVILION
3 fl. South, East Suitos
LHhuanlan Plaza Ct.
at CaHfomia Avo.
Chicago, IL 60629
(312M71-8142
Kalbam* lietuviškai
• + + • •

+ • •

+ + •

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St.
CHICAGO, IL 60610,

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERyŲ 'R EMOCINES LIGOS

6449 So. Pulesfcl ftoed

* Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
* Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.
1 •'

"i

Vidaus ir plaur'.ių ligos
1 5 3 0 0 VYett A v a . . O r l a n d P a r h
704-340-8100
Valandos Įtąsdien, isskyjus savaitgalius

$55.00
$60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

* Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais' nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Į

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA
6441 S. Pulasfcl R d . , CMcago, IL

Re*. 706-422-7607
Kab. (1-312) 562-0221
Valandos susitarus

DR. V. J . VASAIT1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbanti, IL
Tol. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 471-3300
VIDAS J . NEMrCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. KatfsJ* Avo.,
CMcafO, H. 630082
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
SIAUR. VAK. INDIANOJE
au Chartaa E. Band, D.D.6.
206 S. Catumet Rd.

Kak. (216) 626-1632

DR. EUGIJUS UEUS

Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
15505—127 St.

DAUA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7616 W . 1718*
T M e y r*arfc, IL 60477

Lamom. IL 60436
Tai. 615-723-1664
7 6 0 0 W. C — » > a Dr.
Pato* H a i f h t s , IL 6 0 4 6 3
Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

(706)614-6671
Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA JOOWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
id A v a . , S t a . 201
(skersai gatves nuo
Good Samarrtan ligoninės)
rovė, IL 60615
T a t 700 660 3 1 1 3
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
Hickocy HtUs
T a i . (706) 564-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MrKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAfcHLV MCDKAL CUNK
15505—127 St., Lamont, IL S043*
Priklauso PaJos Community Hosprtal
SKver Cross Hosprtal
Valandos pagal susitarimą

Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7 2 7 1 S. Nartam, t a i . 700-664 0 8 0 0

TI. (708) 267-2266

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTE

0W*6JJjjj8j"#*S8j*jJ*« Hl>

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 S. Pulaafcl M .
Tai. 312-565-2002
Pirmd. 9 v.r. - 7 v v.; antrd , trečd ir
penktd 9 v.r - 3 v. p.p.
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seštd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas
Priima „Medfcare Asatgnmarrt".
Sumokama po vizito

I V O M

• rWm% Tr#6jnHV8jMVt I

Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. RRUNSKIS, MO
TERRI DALLAS RRUNSKIS, M
CMcafO 312-726 6006
East Dimdoa 647-581-1212

McHenry 815-363-6566
Eik Orevs 047-716-1212
Caedtae Maanoels Ltd
^^aa^ SBJSJS/ Be*ao>^pjar^8^BWf

SWW»

6132 S. Kadzla A v a .
CMCe^po, IL 60629
Tai. 312-436-7700

EUGENE C. DECKER, DOS. P.Č
4647 W. 103 St., Oak Lavm. IL
Pirmas apyt. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. SuartaiImiil
(kalbėti angliškai) M4. 706-422-6260

RIMGAUDAS NEN1CKA8, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ARVYDAS J . DAIUDE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
M M W. 96 SL Tat (708) 422-aiai
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p - 7 v v.: antrd. 12:30-3 v p.p
trecd uždaryta: ketvd 1 - 3 v p.p
penktd. ir sestd 9 v. r. - 12 v. p p.

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Mafci St.
ISattoaaon, IL 60443
Tai. 7 0 6 - 7 4 6 4 0 3 3
Valandos pagal susitarimą

6132 S. 5

B

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETRErKIS
DANTŲ GYDYTOJA

AV . . O H t a Į S

(312) 776-6666 arba (312) 466-4441

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

DR. JOVITA KEREUS
Danty Gydytoja
aKab Chicagoje uždarytas
9525 S 79th Ave , Hickory HHIs IL
T a i . (706) 666-6101
Valandos pagal susitarimą
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1 mylia į vakarus nuo Hariam Ava.
T I . (700) 166 1666
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SoUSft/TtS ~
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS

6132 S. KaaMo
Vai antrd 2-4 v.p p. ir ketvd 2-5 v p.p
Sestd pagal susitarimą
KaOmalo ts4. 312-776-1

EDMUNDAS VIŽMAS, M.O., S.C.
' DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 ScMRar St., f knhurst, H. 60126

Specialybe — Vidaus ligų gydytoias
Kalbama Natuviskai
6187 S. Archer Ava. (prie Austtn)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 868-7786

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą
Vanarais ir savaitgaliais tai. 766-634-1126

Vplrtrvjiv, p.,cj.il MjsiMnmą

DR. DOMAS LAPKUS

3 mėn.
$36.00
$40.00

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

(312)225-0695
Kab. 312-735-4477
Ha*. 708 246-0067 r!,, 708-246-6581

metams Vi metų
$95 00 $55.00
$110.00 $60.00

SURENDER LAL, M.D.
Specialybe - Vidaus ligos
7722 6. K a t a t e A v a . ,
CMcago. IL 6 0 6 6 2
T a i . 312-434-2123
Valandos pagal .susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

1020 B. O f d a n Ava
310
NaasrrtMs IL 60863
T a i . 700-627-0060
Valandos pagal susitarimą
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EUCHARISTINĖ PUOTA
ĮPAREIGOJA
Puota simbolizuoja dangų.
Valgių gausumas, malonus nu
stebimas, gavus pakvietimą,
patarnavimas svečiams ir jų
p a g e r b i m a s — tai įvairia
spalviai siūlai, kuriais ataustas
puotos įvaizdis. Šio sekmadienio
Evangelijos pasakojime tame
įvaizdyje yra ir tamsių spalvų:
liūdnas likimas pakviestųjų
svečių, kurie tačiau atmeta
k v i e t i m ą , n e t nužudydami
šeimininko tarnus. Krūptelim,
kai vienas iš kryžkelių įsileis
tųjų s v e č i ų žiauriai nu
baudžiamas, nes nebuvo tinka
mai pasipuošęs puotai.
Nors Evangelija ir skaitinys iš
pranašo Izaijo kalbos apie dan
gaus puotą pasaulio pabaigoje,
o šv. Pauliaus antrame skai
tinyje — apie savo išlaikymą
Bažnyčios tradicijoje, vis trys
skaitiniai taip pat aiškinami,
kaip palyginimas su Eucharis
tine puota. Šv. Eucharistija ir
m»i«fa»A žemės kelionėje ir tei
singumo siekiančiųjų — Dievo
valią skelbiančių pranašų —
atlyginimas, ir dangiškosios
puotos paragavimas dar žemėje,
rašo šio sekmadienio skaitinius
komentuojantis kun. Carroll
Stuhlmueller.
Skaitinys iš pranašo Izaijo
(26:6-10) yra kelių šimtmečių
pranašų tarnytės kulminacija.
Mokslininkai mano, kad Izaijo
25 skyrius buvo parašytas po
tremties
Babilonijoje —
maždaug 350 m. prieš Kristų.
Nors jo autorius negalėjo būti
pats Izaijas (nes jis gyveno porą
šimtmečių anksčiau), jis tačiau
rašo pagal Izaijo tradiciją, kai
kas jau pranašavo žiaurią Dievo
bausme Jeruzalei ir Dovydo
dinastijai, nes jie nevykdė
socialinio teisingumo ir nepasi
tikėjo (netikėjo) Dievu, kaip
gelbėtoju. Vėliau Izaijo tradicija
rašiusieji (vadinami Antruoju
Izaiju — 40-55 skyriuose)
varguoliams ir nuskriaustie
s i e m s t r e m t i n i a m s skelbė
grįžimą į pažadėtąją žeme. Jau
po t r e m t i e s
Babilonijoje
(vadinamame poegziliniame
laikotarpyje) buvo parašyti
56-66 Izaijo skyriai, ir, atrodo,
kai kuri to laikotarpio medžiaga
buvo įjungta ir į ankstyves
niuosius Izaijo raštus. Moks
lininkai mano, kad būtent 24-27
skyriai, iš kurių paimtas ir šio
sekmadienio pirmasis skaitinys,
yra iš tų poegzilinių Izaijo raštų.
Šioje vėlyvoje Izaijo tradicijoje
kalbama apie Dievą, kaip „prie
glauda vargšams varge... pasto
gė nuo lietaus, paunksmė nuo
kaitros" (Iz 25:4). Jei mes,
vargana ir nusiminusi Dievo
tauta, išlaikysime tikėjimą —
pasitikėjimą Dievu, rašo kun.
Stuhlmueller, tuomet tikėjimu
\»,

POVILAS ŽUMBAKI8

Nuo 1990 m. nuo nepriklauso
mybės atstatymo Lietuvoje,
galėsime pajudinti kalnus ir
mes, užsienio lietuviai daug
mums kelią pastojantiems me
kartų skundėmės, kad negalime
džiams įsakyti, kad jie pasi
tiesiogiai dalyvauti krašto
sodintų jūroje (1 Kor 13-2; Luko
valdyme. Štai šį mėnesį galime,
17:6). Atsirasime puotoje „su
kad ir ribotai, bet aiškiai
skaniausiais valgiais... puikiau
pasireikšti. Per Seimo rinkimus
siais gėrimais".
visi užsienio lietuviai, turintys
Eucharistijos aukoje — šv. Mi teisę balsuoti ir užsiregistravę,
šiose — esame maitinami Dievo balsuos viename rajone — Nau
žodžiu ir įsikūnijusio Dievo Žo jamiesčio rinkimų apygardoje
džio kūnu ir krauju. Čia esame Nr. 1.
stiprinami taip, kad paskiau
Tai nelogiška, nes ne visų
galėtume dalintis savimi su užsienio lietuvių šaknys yra
kitais, kaip Jėzus dalinasi su Naujamiestyje. Toks sukoncen
mumis. Prie Eucharistijos nebe travimas gali atrodyti juo
galioja nei tautybių, nei prestižo kingas, bet iš dalies užsienio
skirtumai, nes visi esame pasto lietuviams tai naudinga.
gės, prieglobsčio ieškantys
Nors užsienio lietuvių yra per
„vargšai". Eucharistija yra ne milijoną, pagal įvairius valdžių
tik atlyginimas už darbą, sie apskaičiavimus, registruotų lie
kiant socialinio teisingumo — tuvių, turinčių teisę balsuoti,
Dievo valios, bet ji ir skatina bei yra tik pora tūkstančių. Nors tai
stiprina, kad galėtume ir toliau mažas skaičius, viename balsa
darbuotis Dievo mylimų var vimo rajone, kur yra net dvylika
guolių naudai. Tokiu būdu per kandidatų, gali būti svarus. Tie,
Eucharistiją išsipildo Izaijo kurie galvojo užsienio lietuvių
pranašystė, kad „Viešpats balsus nurašyti, gal padarė klai
Dievas nušluostys ašaras nuo dą, jeigu mes, užsienio lietuviai,
kiekvieno veido".
mokėsime savo balsus išnaudo
Laiške Filipiečiams (4:12-14, ti, galėsime Seime turėti „savą"
19-20), dėkodamas šiems tikin atstovą, į kurį galėsime drąsiai
tiesiems už materialinę pa kreiptis. Tie, kurie reikalauja,
galbą, jam, šv. Paulius rašo, kad mums būtų automatiškai
kad su Kristumi, kuris jį skirtos vietos Seime ar valdžio
stiprina, jis išmoko gyventi ir je, nesiskaito su realybe. Jeigu
vargingai, ir turtingai: ,Aš visa porai tūkstančių balsuotojų bū
galiu tame, kuris mane stip tų duotos tokios privilegijos,
rina". Jo padėką jiems už mate kaip atrodytų Lietuvos demo
rialine pagalbą galime pritaiky kratinė sistema?
ti ir mums. Mišių metu aukoŠiuose rinkimuose iš Vakarų
jantiems savo lėšas Bažnyčios bus net keturi kandidatai j
išlaikymui. Kitoje vietoje tame Seimą. Tai nemažas skaičius.
laiške šv. Paulius rašo, kad už Galėtų būti daugiau, bet kiek
jų atsiųstą auką, „Dievas iš sa mūsų pasiruošę gyventi Lietu
vo turtų gausos Kristuje Jėzu voje ir ten kandidatuoti? O kaip
je... patenkins visas jūsų reik galime iš tolo valdyti ar net
mes" (Fil. 4:19). Tai Jėzus, kurį pretenduoti, kad suprantame
priimame šv. Eucharistijoje ir kasdieninius reikalus, įstaty
kuris mus suburia kartu ir su mus, politiką, ekonomiją, ką, be
pasiturinčiaisiais ir s u varguo abejonės, turi ne tik suprasti,
liais, kad galėtume visus šiltai bet ir giliai pažinti, Seimo
priimti ir nuoširdžiai bendrauti, nariai.
dalindamiesi visu, ką turime ir
Kai pažiūrime į užsieniečiams
kas esame, kaip ir Jėzus darė. skirto rajono sąrašą, randame
Evangelijoje (Mato 22:1-14) įvairių partijų, visokio plauko
Jėzus palyginimu užsimena kandidatų. Mums vakariečiams
Dievo išrinktosios tautos istoriją gali atrodyti, kad 12 kandidatų
— Dievo santykiavimą su ja — yra per daug. Be abejo. Bet
kuris iš tikrųjų yra ir apie mus, Lietuvoje yra demokratija ir
nes Krikštu, per bendravimą su partijos bei pavieniai žmonės
Jėzumi, esame dalis Dievo išsi turi teisę statyti savo kan
rinktosios tautos. Per visą didatūrą.
Nuosekliai pažiūrėjus j
istoriją ir mūsų asmeniškame
gyvenime Dievas savo tautai ir sąrašą, gan aišku, kad iš 12
mums siunčia įvairius asmenis, kandidatų yra keturi, kurie
kviečiančius į jo Karalystės realiai kandidatuoja j laimėto
puotą — dalyvauti jo puotoje ir jus: Andrius Kubilius — Tėvy
vykdyti jo valią teisingumu. Jei nės sąjungos (Lietuvos konser
mes atsisakome, tai nestabdo
Dievo veiklos, jis tik iš pakelių puotai pasipuošti meile artimui,
ir kryžkelių kviečia kitus. Bet, rūpesčiu žmonėmis, nuolankiu
jei kvietimą taip lengvai tarnavimu.
Eucharistijoje
gauname, neturime išnaudoti esame ne tik vaišinami, bet ir
Dievo gerumo. Kai priimame įpareigojami.
kvietimą į Dievo puotą, turime
Aldona
Zailakaitė
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Ir po vakarienės, pravėrę duris, beveik susidūrė su
Saulėnais.
— Neapsakomas punktualumas! — šūktelėjo
Danutė.
— Žinote, ponia Danute, jei brangini gyvenimą,
reikia dažnai žvilgterėti į laikrodį ir branginti kiekvieną
minutę, nes iš jų visas žmogaus amžius, — pajuokavo
daktaras, o, pradėjus žingsniuoti, žvilgterėjęs į Keraitį, tęsė, — be to, mudviejų vakarykštis pokalbis įpras
mino pasivaikščiojimui praleistą laiką. Vakare, apmąs
tydamas mudviejų pokalbį, prisiminiau daktarą Šliūpą,
ateizmo apaštalą, kuris rankų bučiavimą kunigams pa
naudoja savo laisvamaniškos minties propagandai. Ir
man keista: daktaras Šliūpas, su pasišventimu dirbęs
tautos atgimimo sąjūdyje, siekęs Lietuvai laisvės, dabar
skelbia giminingą komunizmui ateizmą, griaunantį
lietuvio įgimtą religingumą. Ryškieji ateistai priklau
so kairiosiom — socialistų bei socialdemokratų grupuo
tėm, prie kurių priklauso ir mūsų universiteto rektorius
Čepinskis, žymus chirurgas Kuzma ir daug kitų.
— Jūsų paminėti yra tolerantai ir nešūkauja, kaip
sakoma, „ant bačkų". 1926 metais Čepinskis buvo Švie
timo ministras. Tuo metu Marijampolės mokytojų
seminarijos direktoriumi buvo kunigas Dambrauskas,
kuris pagalvojo, kad socialistų valdžiai jis bus nepriim

vatorių); Audrius Butkevičius
(ne partijos statytas kan
didatas); Bronislavas Genzelis
(L. Socialdemokratų partijos) ir
Albinas Lozoraitis (LDDP).
Trys prieš vieną
LDDP partijos kandidatas, A.
Lozoraitis tikriausiai nelaimėtų
prieš pagrindinį kandidatą An
drių Kubilių. LDDP aiškiai rei
kėjo rimtos pagalbos nugalėti A.
Kubilių, vieną pagrindinių de
mokratinės Lietuvos kurjerių.
I pagalbą LDDP ateina Au
drius Butkevičius (gal net to
nesitikėdamas), buvęs Lietuvos
gynybos vadas. Jo kandidatūra
net Lietuvos politikams buvo
staigmena. Nei vienas politikas,
su kuriuo teko kalbėti Vilniuje,
nežinojo, iš kur buvo sudarytas
A. Butkevičiaus finansinis už
nugaris. Seimo rinkimų kam
panija, jei gerai organizuota,
Lietuvoje kainuoja daug.
Vienintelė partija, kuriai
pinigų netrūksta, tai LDDP —
buvę komunistai, kurie per
valdžią ir per „biznierius",
valdančius, pagrindinį Lietuvos
turtą, gali lengvai surinkti
rinkimams pinigų. LDDP pini
gų netrūksta, ypač po stambių
tarptautinių įsiskolinimų prieš
pat rinkimus. Tų skolų dalini
mas draugiškom firmom ir ban
kams, be abejo, nepakenkia
partiečiams ar jų remtiniems
kandidatams.
Socialdemokratų kandidatas,
išėjęs iš LDDP partijos, Seimo
kairiojo sparno pastovus rėmė
jas, iš dalies skaldo LDDP rėmė
jų gretas, nes yra du LDDP
pažiūrų kandidatai. Žinant,
kaip LDDP moka „išauklėti"
savo kadrus, atrodo, B. Genzeliui laimėti yra tik minimali
galimybė.
Andrius Kubilius
Vakariečiams rimčiausias
kandidatas turėtų būti aiškus —
Andrius Kubilius. Jis yra

vienas tų „svariųjų" politikų,
kuris nei pats, nei jo šeimos
nariai, nepriklausė komunistų
partijai. A. Kubilius nuo pirmų
Sąjūdžio dienų užima įvairias
svarbias pareigas demokratinė
je opozicijoje.
Andrius Kubilius — fizikas,
pasireiškęs tarptautinėse konfe
rencijose. Jo paskaitos ir raštai
buvo gerai įvertinti tarptautinė
je konferencijoje garsiajame
Chicagos universitete. Jo pas
tangos Konstituciniame teisme,
ginant Lietuvos Konstituciją
nuo dažnų LDDP pažeidinėji
mų, yra svarus darbas, kurį
visais būdais LDD partiečiai no
rėtų sugniuždyti.
Iš įvairių Kubiliaus pareigų
gal pati svarbiausia ir mažiau
siai žinome, tai jo pirmininka
vimas Konservatorių „svariųjų
rankų" komisijai. Si komisija
yra vienintelė efektyvi Lietuvo
je, pačios partijos sukurta
(Konservatorių), kuri išklauso
skundus prieš konservatorius
veikiančius savivaldybėse ir,
reikalui esant, juos atstato iš
pareigų. Tai skaudus darbas,
neužtenkamai mūsų įvertintas,
bet ypač svarbus. Pati partija
„išvalo" savo gretas, net išrink
tuosius pareigūnus.
Krikščionių demokratų kandi
datė yra beveik nežinoma. Ji
nepagrindinė ar net viena iš
pagrindinių partijos veikėjų. Iš
šalies atrodo, kad tai Konserva
torių ir Krikščionių demokratų
bendradarbiavimo reiškinys —
prieš savo pagrindinius kandi
datus, broliška partija neišstato
savo geriausių kandidatų.
Bent šiuose rinkimuose mes
negalime skųstis, kad neturime
progos paveikti rinkimų ir Sei
mo kryptį. Galime ir privalome.
Reikia tikėtis, kad šį kartą
Lietuvos ambasados nesnaus.
Gal rinkimų biuleteniai šį kartą
nepaklys kur nors tarp LDDP
vadų Lietuvoje, Atlanto vande
nyno ir Washington. Gal Lietu
vos ambasadorius JAV-Kanadai Meksikai galėtų tai už
tikrinti?
Pastaba: Šis straipsnis yra
autoriaus subjektyvus Seimo
rinkiminės kompanijos įvertini
mas ir pasisakymas už, jo
nuomone, geriausią kandidatą.
Redakcija.

• Kaunas. Rugpjūčio 8 d. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio
namuose buvo surengta muzi
kos šventė „Bažnytinės muzikos
grožis", kurią organizavo Kau
no katalikų mokytojų sąjunga ir
tautinių vertybių ieškančiųjų
klubas „Verdenė". Šventei
vadovavo mokytoja A. Gricienė,
mintimis apie sakralinę muziką
dalijosi Kauno arkikatedros
bazilikos vargonininkas A. Beinoris ir kun. K. Senkus. Pasak
pastarojo, sakralinės muzikos
esmė — giedojimas Dievo garbei
Aurelija
Pilotiene,
Lietuvos ir dėl sielų išganymo. Bažnyti
KrikWioniu demokratų partijos
nės muzikos grožis slypi žodžių
kandidate i Seimą Naujamiesčio
prasmėje ir melodijoje, kuri
apygardoje Nr. 1.

tinas, todėl nuvyko pas Švietimo ministrą ir pareiškė
norą iš direktoriaus pareigų pasitraukti. „Ar todėl, kad
esi kunigas? Aš esu jūsų viršininkas ir įsakau pasilikti
pareigose". Šis Čepinskio pasielgimas yra žavus pavyz
dys, ypač įsidėmėtinas mūsų įstaigų viršininkams: žiū
rėti į dirbančiojo sugebėjimą bei sąžiningumą, o ne į jo
įsitikinimus ar partinę orientaciją. O šitaip galėtų būti,
jei pirmon galvon bus žiūrima Lietuvos gerovės. Dar
vienas įdomus iš profesoriaus Čepinskio paskutiniųjų
metų įvykis. Jis pradėjo artimiau bendrauti su profeso
riumi Dovydaičiu.
— Ar su tuo Katalikų veikimo centro vienu akty
viausių veikėjų? — paklausė Saulėnas.
— Taip, taip. Matote, Dovydaitis yra ir plataus mas
to eruditas — ir paskaitininkas, ir organizatorius, ir
redaktorius. Jo redaguojamame katalikiško turinio
moksliniame žurnale neseniai pasirodė profesoriaus Če
pinskio straipsnis. Tai štai „ciciliko" su „krikdemu" įdo
mus bendravimo pavyzdys.
— Gražu, labai gražu, — pastebėjo daktaras.
— Kai įsileidau į pasakojimą, rūpi dar vieną pavyz
dį iš to paties krepšio parodyti. Tai advokatas Mykolas
Sleževičius, kilęs iš neturtingų bajorų. Jaunystėje,
aktyviai dalyvaudamas lietuvių moksleivių veikloje,
susidomėjo socialiniais klausimais ir „nusiorientavo"
į kairę. Baigęs teisės mokslus, pradėjo redaguoti
..Lietuvos ūkininką", o vėliau ir „Lietuvos žinias". Prieš
pat Didįjį karą, 1914 metų pradžioje, Sleževičius su
lenkų bei kairiosiomis partijomis organizavo bendrą
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Danutė

Trūksta

Bindokienė

atsakymų

Pirmasis debatų ratas kandi gos, švietimo ir panašiomis pro
datuojantiems į JAV prezidento blemomis. Jeigu Bob Dole ir
ir viceprezidento vietą jau pra užkabino dabartinę prezidento
eityje. Suintensyvėjus rinki užsieno politiką, tai daugiausia
minei kampanijai, laukiama de tik iškeldamas klaidas bei nei
batų pakartojimo, tad Bill Clin- giamybes. Kaip jis tvarkytųsi su
ton ir Bob Dole jiems stropiai Iraku, Kinija, NATO narystės
ruošiasi. Ypač respublikonų painiavomis, Rusija ir kt.,
kandidatas tvirtina būsiąs kur vengia tiesiai pasakyti. Bill
kas griežtesnis, stipriau pulsiąs Clinton taip pat linkęs izoliuo
savo oponentą dėl jo „charakte ti JAV nuo užsienio (išskyrus
rio trūkumų" ir tariamų žydų arabų nesutarimus), tary
nusižengimų valstybės įsta tum už Amerikos sienų pasaulis
tymams. Tuo tarpu eiliniai — bent rinkiminės kampanijos
amerikiečiai jaučia tam tikrą metu — nustojo egzistuoti arba
beviltiškumą, kurį galima su nebeturi jokių problemų.
sumuoti vienos moters CleveDeja, jų turi, ir dar su kaupu.
lande pasisakymus: „Mums Galima bakstelėti pirštu į bet
nusibodo balsuoti už kandidatą, kurią pasaulio žemėlapio vietą
kuris, mūsų manymu, mažiau ir susidursime su problemomis.
siai žalos padarys valstybei. Jau Norom ar nenorom Amerika
taip seniai turėjome progą turės svarbią rolę jų sprendimo
rinkti prezidentą, tikėdami, kad procese, o būsimajam pre
jis tikrai ves kraštą gerovės zidentui per ketverius kaden
keliu".
cijos metus, be abejo, teks ne
Nors iki rinkimų nebėra daug vieną konfliktą išnarplioti,
laiko, balsuotojai vis tiek pareikšti savo nuomonę užsie
jaučiasi neapsisprendę, pa nio politikos klausimais ir
simetę: kai kurie respublikonai galbūt nutarimus paremti
žada balsuoti už Bill Clinton, karine jėga.
nepaisant, kad daug jo pro
Šiandien Viduriniuose Ry
gramos punktų nepatinka. De
tuose
tebekunkuliuoja kruvini
mokratai sakosi balsuosią už
kivirčai
tarp žydų ir pales
Bob Dole, nors netiki jo kam
tiniečių,
juo
labiau, kad Izraelio
panijos pažadais... Daugumas
premjeras
N a t a n y a h u turi
sutinka, kad lapkričio 5 d.
neabejotiną
talentą
pabloginti
rinkimai būsią menkaverčiai ir
santykius
su
kaimynais
(nau
jų rezultatai — kokie bebūtų —
jausia
įtampa
—
tarp
Izraelio
ir
niekam neatneš pasitenkinimo.
Jordano). Nereikia taip pat
Reikia manyti, kad lietuviai, pamiršti Irako, Irano, kurdų,
keliaudami į rinkimines būs Kuveito... O kur dar Kinija ir
tines spalio 20 d. atiduoti savo Hong Kongas (kitais metais
balsus už kandidatus į Seimą, pareisiantis Beidžingo val
jau bus atsikratę apatijos džion), kur Pietų ir Šiaurės
likučių ir regės tik šviesesnę Korėja, nuolatinės skerdynės
ateities viziją. Naujai sudarytas tai vienoje tai kitoje Afrikos
Seimas (jeigu iš tinkamesnių valstybėje; Didžioji Britanija ir
žmonių kaip iki šiol), be abejo, Airija, Amerikos kariniai
atliks daug pasikeitimų ir kraš daliniai Bosnijoje, narkotikų
to viduje, ir užsienio politikoje. siuntos, plūstančios iš Pietų ir
Tačiau tie pasikeitimai dau Vidurio Amerikos? O kas atsi
giausia apims pačią Lietuvą, tiktų, jeigu Boris Jelcinas, į kurį
neturėdami platesnio masto sudėtos visos Amerikos vyriau
įtakos už jos ribų. Net ir klai sybės viltys dėl demokratijos
dingi ėjimai užsienio politikoje ateities Rusijoje, staiga mirtų
nesudrebintų pasaulio, neturėtų arba būtų priverstas atsisakyti
ypatingų pasekmių artimes- prezidento pareigų ir reikėtų pa
niems ar tolimesniems kaimy skelbti naujus rinkimus? O kaip
nams. Tuo tarpu Amerikos su NATO ne tik trims „išrinkto
užsienio politikos linkmės gali šioms" Europos valstybėms, bet,
būti jaučiamos nuo vieno mūsų sakykim, Lietuvai, Latvijai ir
planetos krašto iki kito.
Estijai? Kaip su Karaliaučiaus
Tad ir kelia rūpestį preziden
tinių kandidatų dėmesio stoka
užsienio politikai. Iki šiol, tiek
reklamose, susitikimuose su
balsuotojais ir žurnalistais, tiek
pagaliau ir debatuose, Dole bei
Clinton daugiausia apsiribojo
savo kiemu, t.y. Amerikos
vidaus reikalais: ekonomija,
socialinėmis, sveikatos apsau
turėtų būti atliekama su įsijau
timu bei meile ir atskleisti
atlikėjų balsų grožį.
Koncerto metu skambėjo kla

kovą prieš carizmą. Ir štai šis Socialistų demokratų par
tijos vadas, 1918 metais grįžęs į Lietuvą, tampa Lietu
vos vyriausybės ministru pirmininku ir Naujųjų metų
išvakarėse paskelbia garsųjį atsišaukimą į tautą. Jo
aiškūs ir uždegantys žodžiai tūkstančius vyrų sušaukė
prie ginklo. Ir aš to atsišaukimo poveikyje tapau
Lietuvos laisvės kovų savanoriu. Mykolas Sleževičius,
didis patriotas, dabar vadovauja Lietuvos valstiečių par
tijai. Žinote, daug, daug vadinamųjų „pirmeivių",
apšauktų bedieviais, nuoširdžiai darbuojasi Lietuvos la
bui. Tačiau Sleževičius ne viena ypatybe nuo jų skiriasi
— sugebėjimu sugyventi su įvairių pažiūrų žmonėmis
ir mokėjimu kitus įtikinti. Visa tai plaukia iš jo
nepaprasto nuoširdumo — ką jis sako, aiškiai matai, kad
jis tuo tiki.
— Tai leisk, majore, paklausti, prie kokios partijos
pats glaudies?
— Mano partija — Lietuva! Aplamai, mūsų ka
riuomenėje politinių partijų nėra. Tačiau 1926 m. gruo
džio 17 d. sukilimas parodė, kad kariai irgi turi stiprią
politinę orientaciją, pagrįstą patriotizmu. Man jau nuo
Nepriklausomybės kovų laikotarpio rūpi ne tiktai, kad
Lietuva būtų, bet rūpi ir kokia ji turėtų būti. Štai kodėl
rašau spaudoje ir neatsisakau įvairiomis progomis sceno
je pakalbėti, manydamas, jog tokiu būdu prisidedu prie
Tautos sąmoninimo.
Daktaras staiga stabtelėjo ir susirūpino:
— Kur gi tos mūsų poniutės išsuko? Tik ką mačiau
slenkančias...

srities demilitarizavimu po
Christopher Cox rezoliucijos
priėmimo Kongrese ir Senate...
Kartą pradėjus klausti klau
simus, jų galo vargiai be
sulauktume. Būtų tikrai nau
dinga, jei Dole ir Clinton ne
vengtų į bent dalį jų savo
kampanijos retorikoje atsakyti.
sikų ir kun. K. Senkaus sukurtos giesmės, kurias atliko T
Chmieliauskaitė, kun. L. F.
Blynas, V. Čepienė, V. Čepaite.
Č. Rimkevičius, U. Milerienė.

— Nebijokite, nedings, kai mudu joms dabar esame
labai reikalingi, —juokavo Keraitis, — tačiau mudu čia
pasiliksime, joms bus nesunku surasti.
Pasakęs pasuko galvą į praeinantį kapitoną ir:
— Sveikas, Jonai!
— Sveikas, Antanai! Kaip netikėtai.
— Malonėkite susipažinti: daktaras Saulėnas. Mano
laidos kolega, kapitonas Budzilas. dabar šarvuočių
kuopos vadas. Seniai matėmės. Sakyk, kaip einasi?
— Nedaug kas naujo. Tebesu viengungis. Mano
kuopą ketina išsiųsti į Tauragę. Tada pakviesiu j
svečius, kai čia nesusitinkant, — kalbėjo juokdamasis.
— Matau, kad tebesi linksmas, kaip ir anksčiau.
— Todėl, kad nevedęs ir neturiu rūpesčių, — ir vėl
nusijuokė.
— Atrodo, kad buvote neblogi draugai ir seniai
nesimatėte. —jausdamas reikalą dalyvauti pokalbyje,
ištarė daktaras.
— Taip. Kartu mokėmės Karo mokykloje, kartu tą
patį paraką uostėme... mūsų laida buvo didele, o dabar
tik retkarčiais vieną kitą pasitaiko pripuolamai susi
tikti.
— Žinai, Antanai, rugpjūčio mėnesį buvau išvykęs
atostogų į tėviškę prie Dusetų, Zarasų apskrityje Tarp
kitko, važiavau motociklu ir užsukau pažiūrėti žemes
sklypo, kurį esu gavęs kaip savanoris kūrėjas. Tai ne
toli mano gimtųjų Butkelių.
(Bus daugiau)

DBi JGAS, šeštadienis, li>96 m. spalio mėn. 12 d.
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pasiekė jos
Jau 1989
metais po didelių pastangų, nekomunistų valdžios
rių operai pa
lesti Vilniaus Ope
•eną Milkevičiūte į
G. Verdi
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\ Dainų švente ir PonchieU
oper3 ..M Lituani" 1991 n1
be kelių solistų j renginius
įsijungė Lietuvos Operos ir
baleto
iras. Po
bdcajj J. Čikagoje tų
pačių metų vasaros gale nemau\ ių operos
nari
!
.:vo šios operos
'-įiuje. iš kur
gražiausius įspū
džius.

Pereitą pavasari. Lietuvių
operai statant V.K. Banaičio
opera ..Jūrate ir Kastytis", į
talką Čikagos lietuvių operai
atėjo kitas muzikinis teatras,
žinomas kaip Kauno Valstybi
nis amzikos teatras, o vyres
niajai Lietuviu kartai prisimin
tinas, iki karo vadintas Lietu
vos Opera. Po šio pastatymo nuo
širdūs draugystės ryšiai irgi
nenutrūko: Kauno Muzikinio
teatro vadovai, direktorius ir re
žisierius Gintautas Žilys ir
operos dirigentus Julius Geniu
šas, prieš išvykdami namo, pa
kvietė Lietuvių operos narius
vasaros gale atvykti j Kauną ir
įsijungti į bendrą „Jūratės ir
Kastyčio'' operos pastatymą.
Lietuvių operos valdyba jų
kvietimu priėmė, o ir norinčių
vykti į Lietuva susidarė nema
žas skaičius — ypač moterų. Ta
čiau, vasarai riedant, vyru
skaičius emė mažėti: netikėtai
iškilo įvairios kliūtys, karite
nulėmė, kad galop išvyko i L;<tuvą vien moterys atstuLietuviu operai Kaune ir gas
trolėse Vilniuje. Reikia pa
stebėti, kad jų atstovavimas
neliko nepastebėtas ir neįver
tintas.
Prieš išvykstant daininin
kėms į Lietuvą, Lietuviu :
pirmininkas Vyt. Radžiu? ir
muzikas Ričardas Šokas sukvie
tė kelionės pasirengusias choris
tes į Jaunimo centrą parepetuo
ti moterų partijas bei prisiminti. kas per vasarą buvo pri;
ta.
Po paskuti-iės repeticijos pir
mininkas Vyt. Radžiusbei kiti
valdybos nariai išvykstančioms
choro reprezentantams surengė
-aunias išleistuves, palinkė
dami sėkmingos kelionės ir
-magios viešnagės Lietuvoje
Atsisveikinimo metu dalyviams
buvo pristatyta simboline do
vana s k i r t a K a u n o Muzi
kiniam teatrui — dr. Romu
aldo Povilaičio sukurta sti
linga -Jūratės ir Kastyčio

** Čikagos Lietuviu operos moterų! choro iSvykoje i „Jūr ; ir Kastyčio pastatymą Kaune bei Vilniuje
- čikagietea bu Kauno Muzikinio teatro choristais, « stais ir kitu personalu. Sėdi pirmoje eilėje
iš kairės: A. Cicėnaite, J Geniušas, J. Malinauskaite G. Žalys, S. Martinaitytė, A. Stempužian*
ir V. Noreika

skulptūra, darnus medžio, gin
taro ir vario kūrinys Skulptūra
Kauno Muzikiniam teatrui bu
vo įteikta po spektaklio su
rengtose vaišėse, ten pat teatre.
Prieš išvykstant iš Kauno, teko
lankytis direktoriaus G. Žilio
kabinete, kur Lietuviu operos
iteikta skulptūra jau kabojo ant
sienos, šalia daugelio kitų meno
kūrinių. Reikėtų paminėti, kad
svečiai iš Kauno pospektakliniame pokylyje Čikagoje. Lietu
viu operai taip pat įteikė sim
bolinę dovaną — skulptūra
..Paukščio sk'vdi.-"
Pit madienį. rugsėjo 9 d.. Boe
ing 767 „Helga Viking" SAS
lėktuvas be ypatingų sunkumų
pakilo su išvykos dalyvėmis ir
pasuko virš Atlanto Lietuvos
link. Naktis prabėgo nepaste
bimai; aušra padangėje plėtėsi
vis ryškiau. Kas migo. kas ne.
Daugiau turbūt ne. Jei akis kas
ir sumerkė, labiau skendo min
tyse bei prisiminimuose iš
neseniai prabėgusių susitik imu
su kauniškiais, kuriuos štai ir
vėl išvys.
Pasitiko mūsiškes Vilniaus
aerodrome visas pulkas Kauno
teatro atstovu - vadovų ir daini
ninkų. Autobusui riedant Vil-

svečiai rinkosi į gan erdvų te
atro bufetą užkandžiams, atgai
vai ir pabendravimui. Pradžioje
buvo keletas sveikinimų ir pa
dėkos žodžių, bet viskas trum
pai, neištęsta. Čia kalbėjo teat
ro direktorius G Žilys, dirigen
t a s J. Geniušas, solistė ir reži
siere, dabar pensininkė, Aldona
Ragauskaitė, vaidinusi „pirš
lio" rolę — suvedant Lietuvių
operą su Kauno Muzikiniu teat
ru bendram darbui Kalbėjo dar
solistas Eduardas Gutauskas,
k u r i s taip pat tvarko teatro
muziejų ir archyvą
Lietuvių operos vardu kalbėjo
Jonė Bobiniene, o Giedrė ir
Juozas Končiai Kauno Muziki
nio teatro direktoriui G. Žiliui
įteikė anksčiau minėtą dr. Ro
mualdo Povilaičio sukurtą Jū
r a t ė s ir Kastyčio skulptūrą.
T r u m p a i kalbėjo ir solistė
Aldona Sternpužienė. Buvo pa
s a k y t a daug gražių ir jautrių
žodžių, atitikusių šio vakaro
nuotaikai.
Porai dienų praslinkus po
„ J ū r a t ė s ir Kastyčio" spek
t a k l i o Kaune, autobusai su
atlikėjais jau riedėjo Vilniaus
link. Čia Lietuvos Operos ir
baleto salė daug erdvesnė už
K a u n o ir pats pastatas nau
jesnis. Gan įspūdingas salės
vestibiulis — stiklo lauko siena,
d a u g kabančių didžiulių žalva
rio šviestuvų. Būna čia ir pavienių
dailininkų išstatytų paveikslų.
Nors pastatas tiek iš vidaus,
tiek ir iš išorės atrodo įspū
dingai, tačiau akustikos atžvil
giu jis neprilygsta Kauno Muzi
kinio teatro mažutei, bet grakš
čiai ir skambiai salei.

Klausiau apie tai direktorių G.
Žilį, jis tikino, kad į Vilnių buvo
pasiųsta afišų gan daug.
Po spektaklio mūsų daininin
kes apstojo solistai ir muzikai,
dalyvavę ankstyvesniuosiose
Lietuvių operos pastatymuose
Čikagoje. Nors ir trumpas, bet
nuoširdus, buvo vienų su kitais
pabendravimas. Trumpas, nes
laukė autobusai kelionei atgal
į Kauną, o laikas jau buvo vėly
vas. Reikia paminėti, kad tik at
vykus, mūsų dainininkes pasiti
ko ir vaišino Vilniaus Operos
choristės, kurioms teko viešėti
Čikagoje.
Tuo ir baigsiu šios marga
spalvės, pilnos įspūdžių kelionės
aprašymą. Nors ir negausus da
lyvių skaičiumi buvo šis Lietu
vių operos įsijungimas į bendrus
„Jūratės ir Kastyčio" pastaty
mus Lietuvoje, tačiau jis buvo
nuoširdus, abipusę draugystę
stiprinantis, veiksnys. Savo
žodyje po spektaklio teatro
direktorius G. Žilys pastebėjo,
kad „Meilė Lietuvai ir meilė
dainai jus atvedė šį tolimą
kelią". Dirigentas J. Geniušas
tęsė mintį toliau, sakydamas,
kad „Nutiesti buvo tiltai t a r p
Čikagos ir Kauno, kurie sujun
gė sielas ir širdis bendram
tikslui. Tūkstančiu mylių kelias
pasidarė toks artimas lyg viena
pėda. Vienu pulsu plaka mūsų
širdys su viltimi vėl susitikti".
Tikėkime, kad šis susitikimas
tarp vienu pulsu plakančių šir
džių nebuvo paskutinis, tik pa
skatinantis tokiems susitiki
mams ateityje.

ir uždangai pakilus. Kauno Mu
zikinis teatras, kaip minėjo
direktorius G. Žilys, kasmet
paruošia po 2-3 operų, veikiau
operečių, premjeras. Po „Jūra
tės ir Kastyčio" spektaklių
Kaune ir Vilniuje, turėjome
gerą progą pasigrožėti keletu
įspūdingai pastatytų operečių.
Teko matyti F. Lehar „Pagani
nį"', I. Kalmano „Cirko prince
s ę ' , P. Abrahamso „Balių Savo
joj" ir J. Strauso „Šikšno
sparnį". Visos operetės buvo
nuotaikingos, daug smagaus
šokio, judesio ir dainavimo.
Vieni solistai gal kiek stipresni,
negu kiti. Dekoracijos, rūbai,
apšvietimas paliko tikrai puikų
įspūdį.
LIETUVOS
įsismaginęs rašyti apie Kauno
Operos spektaklis, kaip ir
KOMPOZITORIŲ MUZIKA
Muzikinį teatrą, atitolau nuo
K a u n e , praėjo pasigėrėtinai —
OLANDIJOJE
pasiruošimo ir paties „Jūratės
scena erdvi, apšvietimas profe
ir Kastyčio" spektaklio. Ruo
Rugsėjo 24 d. gastrolių į
sionalus, tik garsas neskambėjo
šiantis spektakliui Kaune, re
Olandiją
išvyko Mažosios Lietu
taip, kaip Kaune. Publika spek
petuojama buvo daug ir inten
vos
simfoninis
orkestras, susi
takliu buvo patenkinta, ir čia jie
syviai, prieš ir popiet. Teatro
kūręs
prie
Klaipėdos
muzikinio
d a u g plojo. Ko dar trūko šiam
apačioje yra gan jauki kavinu
spektakliui, tai publikos ne teatro. Lietuvos muzikantai
kė, kurioje galima nebrangiai
visiškai buvo užpildyta salė kartu su juos pakvietusiu choru
p a p i e t a u t i ar a t s i g a i v i n t i .
žiūrovais. Tikslaus žiūrovų „Eigen Wijs" bei Amsterdarno'
Vėliau čia užeina pavalgyti ar
skaičiaus nežinau. Porą kartų operos solistais surengs keturis
išgerti kavos puoduką žmonės ir
atsisukęs peržvelgiau salę — koncertus Olandijos sostinėje.
iš gatvės, bet jau už aukštesnę
tuščių vietų šen bei ten buvo Juose skambės Dž. Pučinio, V.
kainą. Kavinė skoningai įreng
m a t y t i , ne per daugiausiai, bet A. Mocarto, D. Šostakovičiaus ir
ta, maistas be priekaišto.
matyti. Kodėl buvo tuščių vietų lietuvių kompozitorių kūriniai.
Kaip minėta, Kauno Muziki tokiame mieste kaip Vilnius ir Lietuvių muzikai programoje
nio teatro salė nelabai talpi, tad dar pirmą kartą parodant išeivi atstovaus. M.K. Čiurlionio
ir bilietai dar gerokai prieš joje sukurtą operą, galima tik simfoninė poema „Miške",
spektalį buvo išparduoti, nepa spėlioti, atsakymo gal nei neieš dabartinės kartos autorių — A.
dėjo nei pristatomos kėdės; kosime. Teko girdėti nusiskun Remesos, N. Valančiūtės, J.
daugelis norinčių patekti į spek dimų iš sutiktų pažįstamų bei Domarko*
simfoninės
taklį vaikštinėjo prie teatro artimųjų, kad nebuvo reklamos. miniatiūros. Diriguos Pjere
klausinėdami, ar kas neturi Prie teatro su kitomis afišomis Shuitemaker, Olandija, ir
parduoti a t l i e k a m o bilieto. buvo ir „Jūratės ir Kastyčio". Ar Klaipėdos muzikinio teatro va
Publikoje matėme gan daug kitur mieste jų buvo, nežinau. dovas Stasys Domarkas. (ELTA)
binas Kranauskas.
jaunesnio amžiaus žmonių; šei
Šia proga noriu paminėti ir mos su mokyklinio amžiaus vai
Lietuvių operą reprezentavu
kais.
šias d a i n i n i n k e s . Grupei
„Jūratės ir Kastyčio" spek
vadovavo Jone Bobiniene. Nors
prieš keletą savaičių prieš taklis praėjo įspūdingai. Solistų
išvykstant, turėta gan kompli sudėtis buvo tokia pat kaip ir
kuota operacija jai dar šiek tiek pas mus: Jūratę dainavo Sabina
ir atsiliepė, bet kelionėje ji Martinaitytė. Kastytį — Virgili
nepalūžo, tiesa, su svorio kilno- jus Noreika, motiną — Lietuvių
PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu
jimsosjaj daug padėjo kartu ke operos atstovė — Aldona Stern
pužienė.
tėvą
—
Gediminas
Ma
liavusi duktė Virginija Žukaus
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant
kienė. Dainininkių grupę be Jo ciulevičius ir Rūtelę — Aušra
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje,
nės dar sudarė Alina Bičkienė, Cicėnaite. Dekoracijos t o s
Gražina Bičiūnaitė, Raminta pačios kaip ir pas mus, tik
1997 m. birželio 5-16 d.
Dirmantienė, Aurelija Dobra- geresnis apšvietimas. Jungtinis
volskienė, Giedrė Končienė. moterų choras skambėjo ypač
pasigėrėtinai ir pelnė daug
Kvelina Oželienė. Nelia Pau
Užsirašant iki 1996 m. gruodžio , 1 d.
'
komplimentų.
lauskaitė. Lidija Rasutienė,
duodama speciali nuolaida
Gražina Stauskaitė, Egle RūkšViešnios A. Stempužienės įsi
telytė-Sundstrom. Dalia Stan- jungimas į solistų gretas publikoje
kaitiene ir Valerija Žadei
sukėlė smalsumą ir pasigėrėjimą jos
Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje:
kienė. Su choro moterimis dainavimu. Gaila, kad Vilniuje
. . ko ir solistė Aldona Stern solistė buvo gerokai persisal
Diamond Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta
pužienė iš Clevelando
džiusi, bet savo dainavimo lygį
7 naktys 1996 m. gruodžio 7-14 d.
! rumpai apie Kauno Muziki išlaikė ir publika jos dainavimu
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai,
gėrėjosi nemažiau, kaip Kaune.
nio teatro salę ir pastatymus.
maistas, gėrimai. $839.00
Pats teatras nedidukas, bet
Audra aplodismentų po spek
pastatas atrodo įspūdingai iš taklio aidėjo ilgai, be perstojo.
iauko ir gana jaukus vidaus in Mūsų dainininkės buvo pagerb
Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
terjeras. Sėdimų vietų. įskai tos — stovėjo priekyje rampos,
turistinių patarnavimų prašome kreiptis j mūsų
tant ir ložes esančias dvejuose joms. o taip pat ir solistei A.
raštinę. Maloniai jums padėsime
balkonuose, apie 500. Teatras Stempužienei buvo prinešta
ne per seniausiai buvo restau gausybė gėlių. Jų teko visiems
ruotas, išimta dalis kėdžių. atlikėjams ir meno vadovams, o
-i ro-ižintas: iš 700 sėdimų vietų žiūrovai sustoję vis plojo ir plo
p-diko tik. kaip minėta. 500. jo. Uždangai nusileidus, dauge
9439 S. Kedzie
Kėdžių, rampos apmušalai, o lis dar rinkosi ant scenos neš
Evergreen Park, IL 60805-2325
taip pat ir uždanga violetinės dami daugiau gėlių, sveikinda
spalvos aksomas. Ant uždangos mi viešnias iš Čikagos.
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
yra ir rūtos šakele, tik ji
FAX 708-422-3163
Tuoj po spektaklio operos atli
apačioje prie rampos J' matyti kėjai, vadovai bei kviestiniai

m a u s gatvėmis, pasigirsta
atidaromų lietuviško šampano
butelių garsai, sveikinimai ir
valiavimai. Atvyk u šiųjų vardu
grupės vadovė Jonė Bobiniene
dėkoja už šampaną - lietuvišką
girą ir perduoda Lietuvių operos
sveikinimus. Kauniečių vardu
sveikino Muzikinio teatro direk
torius G. Žilys ir supažindino at
vykusias dainininkes su spek
taklio eiga ir gastrolėmis. Tru
putis poilsio po kelionės, o pas
kui repeticijos, repeticijos kas
dien. juk šeštadienį jau spėk
taklis. Tokie žodž ;:i kelia su
sirūpinimą, bet ša'apanas pa
gelbsti. Kalba ir dirigentas
•Julius Geniušas,-e žodžiai ra
mesni, o būsime* repeticijos
visai nebekeli;
rūpesčio.
Klegesys ir juokas — pilnas
autobusas gerai nusiteikusių
keleiviu. Juozas Janulaitis tik
filmuoja ant peti"s užsivertęs
sunkų aparatą, {domu bus pa
matyti šią jo sus.iktą vaizdą
juostė, o jis filmav visur ir visą
laiką. Ilgas bus jo-filmas, kad
žiūrėsime, tai žiūrėsime. Čika
goje susirinkę, tą jo filmą.
Paminėsiu ir kitus, mus pasi
tikti atvykusius, kauniečius, jie
daug kam pažįstami ir ne vien
Čikagos lietuvių operai: susi
tiko ir susipažino jie su dau
geliu, o ypač su tais, pas kuriuos
buvo apsistoję. Tad štai kas
autobuse kartu važiavo: Mykolas
Rekys, Aina Paulauskaitė, Ge
diminas Maciulevičius, Juozas
Janušaitis, Danutė Dirgičiūte
Tamulienė. Juozas Malikonis. ir
šaunus autobuso vairuotojas Al

American Travel Service
ALASKA '97

.rai£o operom „Jūrate ir Kastytis" Kaune. Priekyje
Aldona Sternpužienė.

Kastytis. Virgilijus Noreika
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Specift! dovana Čikagos Lietuvių op» - B Kauru muzikini teatro darbuo*
i•••>**•* Kor'ionf ir Juozas Končių*

•>vą pns'ruoAe

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Š.m. spalio 25-26 ir 27 d. Lemonto Pasaulio lietuvių centre
įvyks „Moterų savaitgalis",
kurį organizuoja Centro rengi
nių komitetas, vadovaujamas
energingos Bronės Nainienės.
Savaime suprantama, kad į toki
savaitgali turi suplaukti didelis
būrys moterų, bet tikimasi ir
vyrų svečių, nes jau pribrendo
laikas tarplytiniam dialogui. Jei
nuo Adomo ir Ievos gyvenimo
rojuje, kuri jiedu prarado neva
Ievos — gundytojos dėka, tai
abejonės nėra, kad be moters
žmonija neegzistuotų, nors
pagal seną mitą, ji esanti
„pagaminta" iš Adomo šonkau
lio. Tai turbūt savo sužalotos
prigimties trūkumą, t.y. vieno
šonkaulio nebuvimą, vyrai pa
dengia moters žeminimu, nors
ji yra fiziškai tobula — su visais
šonkauliais.
Ilgus šimtmečius moteris buvo
žeminama, niekinama, nors
savo nuostabiai tvirto charakte
rio ir talentų bei įgimtos in
teligencijos dėka ir senų seno
vėje pavienėms moterims pa
vyko patekti i žmonijos istori
jos lapus, jų tarpe garsioji Egip
to Kleopatra, o ir Delila suvai
dino ne menką vaidmenį, nukir
pusi nuožmiojo Samsono plau
kus — jo jėgos šaltinį. Jau
nereito šimtmečio pabaigoje pra
dėjo įsigalėti „naujoviška" pa
žiūra, kad ir moterys turi
intelektą bei protą, ką įrodo
Nobelio šio šimtmečio pradžios
laureatų tarpan patekusios
moterys, kaip radžio atradėja
fizikos mokslų pionierė Mane
Skladowska Curie, vėliau lite
ratūros premijomis apdovanotos
Selma Lagerloef, Pearl Buck,
Gabriela Mistral, o dar neseniai
ir nuostabioji Motina Teresė.
Taip, pat valstybiniame gyveni
me moterys suvaidino reikšmin
gą vaidmenį, tai žinome ir apie
Rusijos cariene Kotryną, ir ko
munistinės idėjos skleidėją,
labai įtakingą ir agresyvią di
plomatę Aleksandrą Kolontai.
O kas nežino Margaret Thatcher, Didžiosios Britanijos ilga
metės premjerės, tose pareigose
išbuvusios ilgiau už visus vy
rus? Dabartinė Islandijos premjezė savo kadencijos ilgiu jau
sumušė visus rekordus... Ame
rikoje ne vienoje valstijoje
moterys yra išrinktos guberna
torėmis, didelių miestų mere
mis, jų nestinga Senate nei Kon
grese. Kariuomenėje jau daug
moterų yra pasiekusios aukšto
kariško laipsnio, o statistika
rodo Amerikos moterų didelę
įtaką ekonominiame gyvenime,
nes apskaičiuojama, kad jų
rankose jau yra arti pusės viso
investuoto kapitalo.

Rairtoja, lurnal.it* Aurelija
Balateitien*. gerai palietam* ii
„Draugo" ir kitoa ufsienio lietuvių
pertadikoe, atrrketa ii Clevelando (ii
tikrųjų Richmond HeighU, OH)
dalyvauti „Motera MTiHgalio" pro
gramoje spalio 25,26.27 d. PLC
Lemonte.

O kaip su lietuvėmis moteri
mis? Nepriklausomoje Lietuvo
je, šalia įprasto „Moteriško"
vaidmens, kai kurios negalėjo
likti nepastebėtos, iškilusios
vien savo nuostabių talentų dė
ka, kaip Lazdynų Pelėda, Ieva
Simonaitytė, Salomėja Nėris,
Marija Pečkauakaitė, Žymantie
ne Žemaite, ir kitos, taip pat
operos solistės ir aktorės. Tačiau
nei ministerijose, nei aukštose
pareigose, nei jokiose griežtųjų
mokslų srityse moterų nebuvo.
Reikėjo stebėtis, kad Šiaulių
Valstybinės mergaičių gimnazi
jos direktore apie 1936 metus
buvo paskirta Ieva Andrulytė,
nepaprasto intelekto, išsilavini
mo ir retoriškų talentų moteris.
Kai politinių pabėgėlių masė
susispietė į UNRRA globojamas
stovyklas, tautinės grupės su
darė savo komitetus, įsteigė
mokyklas, įvairius kursus, su
tikslu pasiruošti emigracijai.
Paprastai lietuvių komitetų pir
mininkais buvo renkami tik vy
rai, o moterys, kurių dauguma
toms pareigoms labai tiko, buvo
parenkamos sekretorėmis ar
vertėjomis. Atvykus į Ameriką,
istorija kartojosi. Prisimenu pir
muosius tuometinės Tremtinių
draugijos labai gausius susirin
kimus ir audringus rinkimus.
Moterų kandidatūra nebuvo
siūloma, o viena nepaprastai
talentinga moteris, puiki kalbė
toja ir visuomeninio gyvenimo
dalyvė, buvo pakviesta...sekre
toriauti, kai tuo tarpu naujasis
pirmininkas, atsistojęs viešumo
je, mikčiodamas, sunkiai skai
tydamas iš lapelio, sakė „pra
kalbas", o moterys ruošė vaišes
ir rašė protokolus.
Atrodo, kad paskutiniaisiais
metais mūsų visuomenėje kiek
pralaužti ledai, tai ir teisininkė
Regina Narušienė jau išrinkta
LB Krašto valdybos pirminin
ke , o „Draugą" redaguoja
Danutė Bindokienė, kuri taip
pat pasižymi ne vien sugebėji
mu rašyti turiningus vedamuo
sius, bet yra ir gera kalbėtoja,
ką ji įrodė pereitų metų rudeni
„Dirvos" jubiliejaus programos
metu Clevelande. Graudu, kad
dar dauguma lietuvių vyrų į
moterį žiūri ne kaip į pilnutinį
žmogų, su intelektu, protu, sie
kiais ir talentais, bet kaip į
biologinę būtybę, skirtą vaikų
gimdymui, auginimui, maisto
paruošimui, namų aptvarkymui, skalbimui... Nors moder
naus gyvenimo išradimai labai
palengvino namų ruošos dar
bus, tačiau moderni moteris,
pasiekusi mokslo, įgijusi
profesiją, negali apsiriboti vien
savo namo keturiomis sienomis,
bet privalo reikalauti pagarbos
sau ir talkos iš savo vyro. Taip
pat lietuviai vyrai vertina į
viešumą išėjusias moteris ne iš
profesinio taško, bet iš moteriš
kumo. Juk nėra tokių sąvokų,
kaip „moteriškas rašymas", tik
yra arba vertingas ir priim
tinas, arba menkas ir kritikuo
tinas. Nuomonių išreiškimas
yra paprastai pagrįstas patir
timi, išsilavinimu bei žinojimu,
bet ne lytimi. Kai Amerikoje
artėja rinkimai, ar kandidatai
ieško „moteriškų" bei „vyriš
kų" balsų? Ne, jie apeliuoja į
bendrus pilietinius interesus,
nes tiek pragyvenimo lygis, tiek
įvairios teisės ir įstatymai
vienodai skirti ir moterims, ir
vyrams.
Laukiant „Moterų savaitga
lio",
reikia tikėtis, kad
paskaitininkės giliai išanalizuos
moteriškas problemas mūsų vi
suomenėje, nes joje vis dar
pasireiškia senoviškas, neorus
elgesys moterų atžvilgiu. Itin
svarbu, kad tose paskaitose
dalyvautų ir vyrai. Gal jie
įžiūrės savo klaidas ir įsiti
kins, kad moteris yra Dievo tva
rinys, pilnutinis žmogus, asmuo
ir asmenybė.

TRANSPAK

SKRYDŽIŲ

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus-.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

KAINOS

\

LIETUVĄ
Chicago - Vilnius - Chicago

N e v v York - V i l n i u s - N e w York
Spalio mėn.
L a p k r i č i o 1 - g r u o d ž i o 12

$550
$500

G r u o d ž i o 13 - 31
S a u s i o ir v a s a r i o m ė n . .

$650
$500

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

S p a l i o mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio 1 - 1 2
G r u o d ž i o 13 - 24
G r u o d ž i o 25 - vasario 28
K o v o 1 - 20
K o v o 21 - balandžio 30

plius mokesčiai

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

V Y T I S TRAVEL

1

40-24 — 235 St.
D o u g l a s t o n , NY 11363

U

1- 800-77-VYTIS

T e l . 718-423-6161

•

•

Do You Have Time For The Flu?
Or. $5 To Prevent It?
„ F L U " SKIEPAI ŠV. K R Y Ž I A U S L I G O N I N E S
Gydytoja Kabinetuose j ū s ų a p y l i n k ė j e — $ 5 . 0 0

SKAMBINKITE 312-471-8600

Išvengti „ f l u " ligos dabar labai l e n g v a — tik s u s i 
tarkite ir atvykite p a s viena i š čia išvardintų
gydytojų pasiskiepyti. Tik $5 ir b ū s i t e a p s a u g o t a s
n u o š i ų m e t ų „flu b u g " . P E N S I N I N K A I ,
ATSINEŠKITE S A V O M E D I C A R E KORTELES.

arba vienam iš žemiau surašytų gydytojų. Gausi
te daugiau informacijų ir susitarsite dėl vizito.
Pasiskiepyti galima i k i š . m . lapkričio 30 d. i m 
tinai.

I

k\trtr%'tla

SENIORS: PLEASE BRING Y O U R MEDICARE C A R D S

CITY
ASHBURN
Holy Cross Family Mtdical
Center-Ford City
7601 S. KostnerAve.
(312)585-4022

•

Holy Cross Family Medical
Center-63rd Street
4033 W 63rdSt.
(312)284-6300

CLEARINOCARFIELD
RIDGE
Holy Cross Outpatient &
Pbysicians Center
6084 S Archer Ave

P1LSEN
Holy Cross Family Medical
Center-Pilsen
2408-10W CermakRd
(312)843-0165

•

• v *r»;•

BACKOFTHEYARDS
Holy Cross Family Medical
Center-47tb Street
1841 W 47thSt.
(312)927-5524
BEVERLY
Beverly Family Medical Centcr
10311 S WesternAve.
(312)918-7547
BRIDGEPORT
Holy Cross Family Medical
Centtr-Bndįeport
749 W 31stSt.
(312)225-0695
BRIGHTON PARK
Holy Cross Family Medical
Center-Bnghton Park
4101 S Archer Ave.
(312)254-3218
CHATHAM
Chatbam Health Associates
714 E. 87thSt.
(312)723-5979
CHICAGO LAWN

Holy Cross Physician Office
Pavilioti
2701 W 68thSt.
(312)471-7868
(312)471-7879

B G Sbreentvas, M.D
(312)884-4152
Bernard Slunnski, D O
(312)884-4150
Pttu Pun,ab>. M D

Mercedita iacob, M.D.
6832 S. Pulaski Rd.
(312)585-2200

(312)767-0100
Ragbu Vollala. M.D.
(312)767-2461

Roman Kozyckyj, M D
Peter Lastotoiecki, M.D.
6222 S. Pulaski Rd
(312)581-5276

Southtvest Medical Center
5334 W 65thSt
(312) 471-8800 or
(312)471-8803

Mtdtvay Medical Centcr
5257 S. Cicero Ave
(312)471-7040
Franctsco Randin, M.D.
7101 W Archer Ave.
(312)586-6555

ELSDON
Holy Cross Family Medical
Center
4 1 5 0 W 55thSt
(312)884-3400
O G D E N PARK
Holy Cross Family Medical
Center-Asbland Avenue
6326 S Ashland Ave
(312)778-8600
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MOTERIS - ŽMOGUS,
ASMUO IR ASMENYBĖ
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SUBURBS

j

BURBANK
BurbankMedical (enter
4817 W. 83rdSt
Burbank, IL 60459
(708)425-3135

- ••f*

.

.
EVERGREEN PARK
Oif Capitol (ourt
9401 S Pulaski Rd
Suite 101 102
Evergreen Park, 11.60805
(708) 857-8248 or
(708) 636-8088

•
•-«•

.,. .
•

-.

OAK LAWN
Holy (ross Family Medical
Center-Oak Lwn
6417 W 87thSt
Oakl.awn. 11. 60453
(708)233-1895
R1VERSIDE
Rwerside Family Medtcal teiiter
326 E Burlington Rd
Riverside, II 60546
(7081 447-0568 or
(708) 442-2292

HOLY CROSS
H O S P I T A I.
HOI VC'ROSS H'AITTAI IS M">NM >Rlh B-, THI Msn(M>l ST C.AMM1R
'Pcrvom wilh allrrgi« to <KKS or thimrrnv>l (t pmenMtvr oftrn Inund mconuct lem sokitions «i jctrvr neurologu ji ilis.>rdrr n\ .mite rc.pmK.rv orothn * tiv< minti, n
or a tcmperHurc of grcMcr than 100 ririrrtc* are nof. candtriatcs for vaccirution
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 12 d.
—
•
JAV LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų T a r y b a
informacijos s k y r i u s
.Algirdas Rimas, 1711 Wainwnght Dr., Reston, VA 220^0
Tel.: (700) 471-1711

^ Vokietijos.
Be to, paaiškėjo, kad leidimus
vežti pieno gaminius į Europos

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

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ
„KARŪNOS" ŠOKOLADŲ
GAMINTOJAI SIEKIA
EUROPOS STANDARTU
Bendroji Lietuvos ir JAV
įmonė „Kraft Jacobs Suchard
Lietuva" (buvęs Kauno kon
diterijos fabrikas) jau išleido 8,5
mln. dolerių įmonės pertvar
kymui. Atlikta šiek tiek dau
giau kaip pusė visų darbų, rašo
„Lietuvos rytas".
Įmonės atnaujinimas pradėtas
1994 m., kai ją nupirko bendro
vė „Kraft Foods International",
priklausanti „Philip Morris".
Pagrindinis dabartinės bend
rovės vadovų tikslas — pasiekti,
kad kitais metais ši Kauno įmo
nė atitiktų visoje Europoje pri
pažintą standartą. Dar šiais
metais įmonėje pradės veikti
nauja juodojo šokolado gamybos
linrja. Plėsis gaminių, pažymėtų
„Karūnos" prekybos ženklu,
rinkinys. Viena pagrindinių
įmonės veiklos sričių — Šokola
do batonėlių gamyba. Šiuo metu
įmonėje gaminami 4 rūšių bato
nėliai — „Ralis", „Manija",
„Dar 2" ir „Tiko". Patys popu
liariausi Lietuvoje yra batonė
liai , .Manija" su lazdyno riešu
tais. Maždaug 70 proc. Lietuvo
je parduodamų batonėlių paga
minti Kauno įmonėje. Pagrindi
nis konkurentas — bendrovė
..Masterfoods", gaminanti
„Marš", „Snickers", „Bounty"
batonėlius.

Sąjungą turi firmos, kurios
nesiverčia pieno perdirbimu,
Rima J a k u t y t ė

tai

matematikos projektų, dviem
šimtams Lietuvos mokslininkų.
Pusė lėšų virs akcijomis, bet
lieka tikimybė atgauti bent
l i k u s i u s " , — s a k ė Atviros
Lietuvos fondo direktorius V.
Gruodis. Jis kaltino Lietuvos
valdžią, nesirūpinusią bankų
sistemos patikimumu ir nesu
gebėjusią sudaryti sąlygų, kad
būtų išvengta bankų katastro
fos.
Pasak V. Gruodžio, į Vyriau
sybę kreipėsi ir fondo mecenatas
milijardierius George Soros, bet
jam buvo atsakyta, kad jokių
lengvatų atgauti mokslui skir
tus pinigus nebus.
Akcinis inovacinis bankas bus
gaivinamas, jeigu iki gruodžio
1 d. iš banke įšaldytų indėlinin
kų ir klientų lėšų sugebės su
kaupti 116 mln. litų akcinį ka
pitalą. Tuomet antra tiek lėšų
skirs šalies vyriausybė ir rems
banko atgaivinimą. Jei bankas
šio įpareigojimo neįvykdys, bus
skelbiamas bankrotas.

KAVINĖ

12301 S. New Ave. Suitc D, Lemom, H- 60439

ATVIROS LIETUVOS
FONDAS PARĖMĖ BANKO
ATGAIVINIMĄ
Atviros Lietuvos fondas, kurio
lėšų dalis nuo pernai gruodžio
tebėra įstrigusi Lietuvos akci
niame inovaciniame banke, su
tiko tapti šio banko akcininku
ir taip patvirtino tikimybę, kad
blogų paskolų naštos slegiamas
bankas sukaups reikiamą akci
nį kapitalą ir jo veikla bus at
gaivinta, rašo „Lietuvos rytas".
Atviros Lietuvos fondas banko
akciniu kapitalu pavertė maž
daug 40,000 dolerių — beveik
pusę turėtų šiame banke lėšų.
„Sutartį pasirašome su dide
liu skausmu, nes banke laikyti
pinigai buvo skirti 40-čiai
mokslinių chemijos, fizikos,

REALMART II. Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chkafo,IL 60629

1901 N. Hsisted

SEIZED CAftS friom $175. Porsches. Cadiltacs, Cbevys. BMVVs. Corvettes. Also Jeeps, 4WD'$. Your Arei.
Toli Free 1400-898-9778
ExtA-24IS
fbr current listings

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

Sf«,2iS]2

Fax. 312-516-3997

P*3er312-30M*7

Tel: 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/šeštiL 9-2

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

Siunčiama suma

Fiat Rate Calls - Arty tfme
lithuama $ 79 Betarus $ 83 / min
R u n i a $.71. Ukraina S 7 1 . Pohmd * 49
U*na $.53. EatonJa $.45 per mm.. 6 M C iner.
For ni*mialxjii, o t toucfi ton* snon* <D ca> K«n at

1-8O0-453-O6fi7«<kjn»on 1l2(Engkeh)
http://gooduaa.coin/7kentel

BALTIA EXPRESS CO LTD.

A C C E N T REALTY
5265 West 95th Street
Oak Lawn. Illinois 60453

PIGIAI — AUTOMOBILIAI!
Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: t e l .
706-201-0686.

KRAUSTOTE* 1 FLORIDAI
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTIES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą.
Tel./Fax: 1 -800-330-5478

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirtkime ir pardavime, mieste in
priemiesčiuose. >
1

OLŠiČIŪCMC.
1110 Stite Street
Lemt.InotsfiOtiS

MARUA STOIKAS
Rtaltoroj t * . 7012577100
frittl
te.
708.969.3732

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
OE/RCA ATSTOVYBĖ
2 3 4 6 W . 691h Street
Tol.: 312-776-1466

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 D.
EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS

AMERICAJV Tn^\,

N*ROAI*

I N O

5058 S. A r c h e r , C h i c a g o , IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
RUDENS
KAINOS
Ten Ir a t g a l

NEVV OFFICE
8512 G o l f Rd
N i l e s , IL 60714
T e l . 847-581-9800
Belmont/Laramie

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

Vilnius
Riga
Tallinn
Mihsk

Belmont/Central

$705
$705
$705
$705

AMBER CONSTMICTION CO.
Dengiami stogai, kalamas ..siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucensed, insurad, bortded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 312-767-1929

North Sldc
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
Far N o r t h

4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

•

| v i e n a puse
Vilnius
$485
Riga
$485
Tallinn
$485
Minsk
$485

KMIECIK KALTO**
7*33 S. *uk«*i Irf.

DANUTĖ MAYER
284-1900
jai norite parauoo ar pirkti namus,
kreipkitės į Dansief Meyerv Ji protseJoneaat, sajorangai m
patarnaus, (kainavimas vaitui.

O O V T FOftSCLOtttD homas from
pennias on $ 1 . Dalinquant Tax,
Rapo's, REO's. Your Area. To* Fraa
(1) 800-6964778 Ext. H-241S tor eurrsnt listings.

Handyman speciai 2 bdrm. home,
886,808. Tai. 611
Lockport.

31 m. moteris ieško darbo.
Turi savo auto.
Tel. 312-890-4965

gali prižiūrėti vaikus ir senyvo amžiaus
žmones. Po darbo grįžti namo. Skam
binti vakarais nuo 6 iki 10. Tai.
1-312434-2364.

l i n u o m o j a m a s apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. -»• „security". Tel.
312.776-0410. Kalbėti i

Crete.lLI
vienkiemis su gyv. namu, tvartais
ir daržu. Tik 20 mki. nuo Čikagos.
Kreiptas, 3 1 2 4 4 7 - 1 6 1 6

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

MISCELLANEOUS

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

ELEKTROS
[VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-776-3313
KLAUDIJUS F U M P t m S

AuTOMOMUO, NAMŲ, SVStKATOS,
IR OYVYBtS ORAUOMAS.
Agentas Frartk Zapolis ir Off. Mgr
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
PRANK ZAPOUS

aaoavt w**t a *
Tel. (708) 424-MS4
(312) M1-8SM •

.FL, labai
patogioje vietoje, išnuomojamas
„Condo". Teirautis:
813-380-7884

Juno Baacti, FLI
1 mieg. butas su baldais žiemos
sezonui nuo spalio 15 d.
6 man. arba ilgiau
Skambanti 861-627-1765

Cicero, IL
su vyriškiu atvykusiu ii Lietuvos.

3314 W . 63 St.
Tel. 312-776-8998

HELP WAMTED
, J K 8 CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 706-666-2666.

STASYS SAKINtt
<i vidaus ir ii lauko:
popieriuoįa kambarių sienas
Darbas garantuotas
4812 S. PauSna, CMcaae
Tel. 312-027-8107

.Ii m

KCNATA-S OOMISTIC
>VAC8MtMT AOIMCY
Positions avaiiabie: nannies. house
keeperstorErtgfcsh speaking woroen.
Calt: 312-286-72S7
Speak Engtish

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

akordeonu ir pianinu.
Tai.

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiutenųtr FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žeme
Pensininkams nuolaida

FOR RENT

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

8327 S. PULASKIROAD
CHICAGO, IL 60652
SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624)

•
•
•
•
•
•
•

IEŠKO DARBO

TIK 90 CENTŲ UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV.
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME i š NAMŲ
MŪSŲ PARUOŠTI AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00

RIMAS L STANKUS

Bu*. 708-636-9400
Res. 706-423-0443

"ikgpi^fitimtk

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS

51.00/SV IKI 80 SVARŲ

(312) 5 8 6 - 5 8 8 8
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

SUS-S. Archer Ave.

$*-...

Paslaugos 4 ar 3%

REALTORS

BALYS BUDRAITIS

Chicago, II60614

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC

GREIT
PARDUODA

RE/MAX

Savaitgalį uždaryta

Pristatymas į rankas
Europos Sąjunga netrukus
Išviso
$
gali uždrausti importuoti pieno
produktus iš Lietuvos, nes teisę
Gavėjas
Siuntėjas
į Europos Sąjungą įvežti pieną,
sviestą ir pieno miltelius, tu
rinčius Lietuvos firmos ženklą
Pirkėjus kauniečiai vilioja ir į Europą, kadangi po Lietuvos
įdomiais konkursais. Jau antrą vėliava nuolat gabena nekoky
Tel.
Tel.
i kartą susumuoti konkurso bišką produkciją iš Ukrainos ir
„Valgyk ir laimėk" rezultatai. Gudijos. Kaip rašo „Verslo ži
Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Atsiuntus į bendrove 4 skir nios", dėl to Lietuvos Pieninin
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruittand Rd., Stoney Creek, Ont
tingus šokolado batonėlių įpa ku sąjunga perspėjo konsultanCanada L8E 5A6, tai. 905-643-3334
kavimus, galima laimėti auto
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą
mobilį „Skoda Felicia". Antra
jame konkurse dalyvavo beveik
4 kartus daugiau smagurių ne
PRIMENAME: spalis kalėdinių siuntinių mėnuo.
gu pirmajame, gauta 35,000
PATARIAME: kreiptis tik į BALTIA EXPRESS
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimai pristatanti Jūsų kalėdinius s i u n t i n i u s .
laiškų.
LIETUVOS PRAMONĖ
SPARČIAI AUGA
Per 7 šių metų mėnesius
Lietuvos pramonė, palyginti su
praėjusių metų tuo pačiu laiko
tarpiu, išaugo 34 proc. Pasak
Pramonės ir prekybos ministro
Kazimiero Klimašausko, augi
mo tendencijos pastebimos be
veik visose pramonės šakose.
Sparčiausiai Šiemet didėjo elek
tronikos, elektrotechnikos pra
monės gamyba, drabužių siuvi
mas.
Didėja ir pramonės gaminių
eksporto apimtys. Ministro tvir
tinimu, dabar Lietuva ekspor
tuoja beveik tiek pat, kiek Esti
ja ir Latvija kartu paėmus. Jei
gu iki metų pabaigos pramonėje
išsilaikys šios tendencijos, ga
lima tikėtis, kad šiemet ben
drasis vidinis produktas padidės
daugiau nei 5 procentais. Oficia
liai yra prognozuojama, kad jis
bus 4,2 proc.

Nekilnojamo Torto
Paskolos
Perkant namus arba „condo" Illinois ir
kitose valstybėse, skambinkite
Amerikoje didžiausiam nekilnojamo
turto paskolų bankui
2emi nuošimčiai.
nepaprastas patarnavimas

»••

J0SLJ PASLAUGOMS NAUJA ĮSTAIGA LEMONTE

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Nofwest M o r t f i y Inc.

4 % iki $2,000 — 3 % virš $2,000
PERSPĖJIMAS
PIENININKAMS

CLASSIFIED GUIDE

Tomas Palubinskas
(312)440-9991

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

BAKE

MOV/NO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas
GEDIMINAS
3I1-92S-433I

r«
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia lava Ir aasrytlel. Dėl
informacijos skambinkite, t a i .
1166

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEYVRiTERS • C O P I E R S
FAX • C A L C U L A T O R S
6 6 1 0 S. Pulaski R d .
Tai (312)861-4111

S I Ū L O M E DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
AM Carą
Tai. 312-736-7600

kita. Skirtumą padaro namo izo DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 12 d.
patys lengvai pasirinkti norimą panaudoti sušaldyti maistą.
liacija. Gera izoliacija padeda
Tikrovė.
Netiesa,
yra
automobilį, nesiginčijant ir
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
dai". Senų mašinų daugėja, nes
LIETUVOJE DAUGĖJA
geriau šaldytuvo varikliui ir sutaupyti apšildymo išlaidas.
nesiderant dėl kainos.
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
Lietuvos piliečiai parduoda
SENŲ AUTOMOBILIU
Automobilių gamintojai tikisi, kompresoriui būti nesikeičian
Pasakėlė. Jei visai užsuksite
daug senų rusiškų „Lada" auto
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
kad „certified used car" prog čios temperatūros patalpose. elektrinį vandens apšildymą du
312/476-2655 • Fax 312-436-6909
Lietuvoje sparčiai daugėja mobilių rusams, o už gautus pi
ramos, siūlančios inspektuotą Tuo tarpu garažai yra labai šalti kartus savaitėje, sutaupysite pi
senų automobilių: prieš trejus nigus perka senus vakarietiš
sutaisytą automobilį su pagalba žiemą ir karsti vasarą. Pagalvo nigų.
kus automobilius. Verslininkai,
Tikrovė. Abejotina, ar tai iš metus vidutinis įvežamų auto užsiimantys automobilių preky
tikrintus automobilius, buvo kelyje (roadside assistance), kite apie rūsį, nes jame tempe
mobilių
amžius
buvo
9
metai,
NAUJA PROGRAMA
pereitais metais išbandyta Las atpirkimą (buy-back) ir ratūra yra pastoviai vėsi ir tikro sutaupytų pinigų. Juk bus
dabar jis siekia 12 metų. Šiuo ba, beveik nustojo įvežti auto
Vegas ir Atlantoje. GM užtikri garantija pritrauks klientus labiau tinkama laikyti jame reikalinga elektra vėl užkaitinti
NAUDOTIEMS
metu šalyje tik 1 proc. auto mobilius, naujesnius negu 7
na, kad automobilių pardavėjai pirkti naudotą automobilį iš jų, šaldytuvą. Besikeičiančios vandenį ir jos reikės daugiau.
metai, nes už juos reikia mokėti
AUTOMOBILIAMS
Pasakėlė. Vėdinkite namus, mobilių yra naujesni negu trys labai didelį muito mokestį.
pardavė daugiau naudotų automobilių o nebėgti į naudotų automobilių temperatūros priverčia šaldymo
Pirkdami naudotą automobili,
metai. Daugiausiai — tai pigiau
ir gavo daugiau pajamų, nes in jau minėtas „superstores". kameros variklį tarpais dau šviežią orą galima greičiau su
(LR, 08.08)
dažniausiai nežinome, ką per
sios
mašinos „Škoda" ir „Hyun
giau
dirbti
—
daugiau
energijos
Tokiu
būdu
automobilių
gamin
šildyti, negu pastovėjusį.
spekcija, sutaisymas ir duoda
kame, nebent tą automobilį
naudoti.
tojai
tarytum
rado
būdą
par
Tikrovė. Jei vėdinate namus
ma garantija priviliojo daugiau
pirktumėme iš žinomo sąži
kiekvieną dieną žiemos metu
klientų, kurie nebijojo, kad nu duoti naudotus automobilius,
Pasakėlė.
Jei
važiuojame
ningo žmogaus. O perkant iš
pirktas automobilis subyrės kurie anksčiau buvo nuomojami atostogų žiemą, išjunkite visas atidarę langus, tai šviežias oras
mašinų pardavėjo, dažnai
rytojaus dieną. Atrodo, kad visi ir kurie nepakeis įkeičiamo elektrines įrangas, kad sutaupy padeda jums jaustis geriau, bet
žmonės nusiperka kitų žmonių
automobilių gamintojai ateity „trade in" automobilio vertės. tumėte elektros srovę.
tą šviežią orą reikia paskui su
bėdas. Pradedant šiuo rudeniu,
je planuoja įvesti panašią prog „Certified used car" programos
šildyti. Atidarius langus, šiltas
General Motors pradės siūlyti
Tikrovė.
„Toaster", oras iš namų išeina, o šaltas įei
ramą — pataisytų garantuotų turi dar ir kitą pliusą: jos
Šiauliečių Jurgio ir Ievos Janulaičiu jauniausias sūnus,
patikrintus (certified) vartotus
vartotų automobilių (certified atrenka tuos naudotus automo mikrobange krosnelė, stereo, na, kurį paskui turite sušildyti.
gimęs 1915 m. vasario 15 d. Šiauliuose, gyvenęs Paryžiuje ir
automobilius su pažymėjimais
bilius,
kurie
jau
nebegali
būti
skardinių
dėžučių
atidarymo
uaed car). Automobilių nuoma
Pasakėlė. Norint sutaupyti
vėliau ketvertą dešimtmečiu Palos Verdąs Eatsaaa pietų Kaliir garantija.
vimas buvo labai populiarus pa pataisomi ir naudojami, bet prietaisas ir net viryklė vandenį, reikia maudytis po
fonujoje, staiga mirė 1996 m. rugsėjo 27 d. Palaidotas 1996
Pagal šį planą, naudoti GM skutinių kelių metų laikotar kurie, deja, dabar dar yra nesą nenaudoja elktros, kai jie
m. spalio 7 d. Švento Kryžiaus kapinėse, Los Angeles, CA.
dušų.
,
automobiliai, ne senesni kaip pyje, o dabar daugybė tų nuo žiningų pardavėjų parduodami nenaudojami. Tiktai aparatai,
Liudėdami liko: seserys Daneta Railienė, Meilė RenTikrovė. Jei naudojate 10
trejų metų ir turintys ne dau motų naudotų automobilių grįž žmonėms.
kaip radijas su laikrodžiu, VCR min. dusą, jūs simaudojate dau
kuvienė ir brolis Algirdas Kanadoje; sūnūs Erdvilis, Bostone,
giau kaip 60,000 mylių odomet- ta į naudotų automobilių parda
Jurgis ir Gintaras, marčios, žentai, anūkai ir anūkės, taip pat
Jei šis planas bus įgyven ir panašūs, naudoja energiją, giau vandens, negu maudyda
re, bus gerai patikrinti ir su vimo rinką. Kiti automobilių dintas, tai apsaugos daug nors jie yra išjungti ir mūsų tuo
gausybė Janulaičių šeimos giminių Lietuvoje bei užsieniuose.
masis vonioje. Jei norite įsiti
remontuoti ir pirm, negu bus gamintojai bijo, kad tokios žmonių, perkant vartotus au metu nenaudojami.
kinti, imdamas dušą, uždaryki
siūlomi pirkėjui. 100 punktų in didžiulės atsargos naudotų auto tomobilius.
Pranešame apie tai artimiesiems, giminėms ir draugams
te vonios nubėgimą ir susi
Pasakėlė..
Jei
keičiate
spekcija apims variklį, stabžius, mobilių reikš žemas kainas ir Naudotasi medžiaga iš „Chi
užsienyje ir Lietuvoje, prašydami maldomis ir kitaip prisimin
rinkusį
dušo
vandenį
palygin
termostatą kambarių šildymui,
ti mūsų mylima a.a. Praną Janulaiti.
transmisiją ir įvairių įlenkimų klientai daug negaus už savo cago Tribūne" (1996.9.20).
tai tuo būdu jūs naudojate dau kite su išnaudojamu vonios
ištaisymą. Jei automobilis turi įkeičiamą automobilį, o tai
vandens lygiu. Tik žiūrėkite,
giau energijos.
problemų, jis bus sutaisytas padės nuspręsti, ar verta pirkti
kad vanduo nepradėtų bėgti per
Tikrovė:
Tai
visiška
netiesa
prieš parduodant. Perkant tokį naują automobilį. Be to, nau TAUPYKIME ENERGIJĄ
Nusukite termostatą žemyn vonios viršų!
LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
sutaisytą automobilį, pirkėjas dotų automobilių kainos gali
IR TUO PAČIU DOLERIUS nakčiai ir vėl atsukite aukštyn
Tai tik keletas dalykų, su
gaus 12 mėnesių ir/arba 12,000 atrodyti tokios viliojančios, kad
SĄJUNGA
iš ryto — tuo būdu sutaupysite kuriais susiduriame kasdien, o
mylių garantiją. Taip pat pir jie mieliau pirks vartotą, negu
Turi
laidotuvių
patalpas
visose Chicagos miesto
Gauname įvairių patarimų, namo apšildymo išlaidas — su jų yra daug. Galvojant ir pro
kėjas gaus 24 valandų pagalbą naują automobilį.
kaip taupyti namų šilumą, kaip vartosite mažiau energijos. Bet tingai elgiantis, galima sutau
apylinkėse ir priemiesčiuose
(roadside assistance), jei au
taupyti
elektrą
ir
t.t.
Kai
kurie
pyti
daug
energijos,
o
tuo
pačiu
jei
paliekate
namus
tik
trum
Kita
priežastis,
daranti
įtakos
Patarnavimas 24 vai.
tomobilis sugestų ar kokie ne
tikėtumai ištiktų. Pirkėjui bus patikrintų, sutaisytų ir garan patarimai yra geri, kai kurie i$- pam laikui, pvz., vienai ar ir dolerių.
Aldona Smulkstienė ir
duodamos 3 dienos, arba 150 tuotų naudotų automobilių par sigalvoti. Žmonės turėtų nau dviems valandoms, nekeiskite
Birutė Jasaitienė
mylių tos mašinos išbandymui. davimui, yra tai, kad naudotų dotis savo pačių išmintimi, o ne termostato.
kieno
kito
pasakėlėmis,
pavyzautomobilių
didžiulėse
parduo
Pasakėlė. Elektra apšildomi
FUNERAL DIRECTORS
Jei pirkėjui automobilis ne
namai yra patogesni, negu na
• 1922 m. spalio 30 d. Italijos
patiks, jis galės be jokių sun tuvėse, kaip CarMax ir AutoNa d ž i u i :
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
kumų jį grąžinti pardavėjui. tion, naudoti automobiliai pa Sako. Laikykite šaldytuvą mai apšildomi alyva ar dujomis. premjero vietą užėmė Benito
Tikrovė. Viena apšildymo Mussolini ir sukūrė fašistinę
Apie visas šio plano smulkme statomi pardavimo aikštėje su nešildomame garaže, kad jam
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
nereikėtų
tiek
daug
energijos
kainomis
lange
ir
klientai
gali
rūšis
nebūtinai yra geresnė už vyriausybę.
nas dar bus pranešta. Jau dabar
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
daug automobilių pardavėjų
reiškia nepasitenkinimą šiuo
4330 So. CaHfornia
4605 So. Hermitage
planu ir žada jame nedalyvauti,
nepardavinėti naudotų automo
ALL PHONES
bilių su garantijomis.
lai
1-312-523-0440
,
*a
GM bendrovė tikisi, kad iš
Pietinės Kalifornijos Skyrius
8,500 pardavėjų - agentų, 1,500
sutiks pardavinėti garantuotus
2S02 Santa Mouka BKd., Santa Monka, C A 90404
naudotus automobilius. Kodėl
ph.#: (310) 829-4757 fax *: (310) 453-5333
LACK & SONS
automobilių pardavėjas (dealer)
galėtų būti nepatenkintas šia
FUNERAL DIRECTORS
programa, kuri turėtų išsklai
dyti naudotų automobilių pir
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST HIGHVVAY
MIELI TAUTIEČIAI! SESĖS IR BROLIAI LIETUVOJ!
kėjų didžiausią baime, kad jų
* HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
nupirktas automobilis sugrius
MAROUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
per kelias savaites ar net die
ALL PHONES
nas?
Kreipiamės {visos, kuriems, nepaisant nuoskaudų ar nusivylimo, teberupi mūsų
1-708-9744410
Todėl, kad automobilių parda
vėjai turės apžiūrėti automobilį
gimtojo krašto ateitis, žmonių gerovė.
ir jį sutaisyti, pirm negu jį par
Nublokšti nuo pavergtos mūsų Tėvynės, mes, kaip ir Jus, nenustojom tikėti, kad
duos. O inspekcija ir sutaisymas
bus iš jo kišenės, ne iš GM
anksčiau ar vėliau Ji vėl taps laisva ir nepriklausoma. Padėjome, kaip tik galėjome.
bendrovės. GM fabrikas taisys
PETKUS & SON
tokį automobilį tik po parda
Lindėjom ir džiaugėmės kartu su Jumis, sėkmes ir nesėkmes išgyvenome drauge.
FUNERAL
DIRECTORS
vimo, kaip garantijoje pažymė
ta, bet inspekcija ir sutaisymas
Tad, mums ir šiandien labai svarbu, koks bus Lietuvos Seimas, ir, kokie žmonės
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
prieš pardavimą yra automobi
CICERO 5940 W. 35 ST.
valdys mūsų valstybe. Tikimės, jog su Dievo palaima ir mūsų visų bendromis
lio pardavėjo (dealer) atsako
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.)
mybė. Kitą rūpestį automobilių
EVERCREEN PARK 2929 W. 87 ST.
pastangomis, Lietuva, persirgusi pokomunistine stablige, ir vėl taps pirmaujančia iš
pardavėjams kelia GM garanti
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ja naudotiems automobiliams:
daugelio Rytų Europos valstybių.
ALL PHONES
12/12 t.y. 12 mėnesių ir 12,000
CHICAGO 1-312-476-2345
Mes, Tėvynės Sąjungos Kalifornijos skyriaus rėmėjai ir nariai, akylai stebėdami
mylių. Kai kurie automobilių
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
pardavėjai padaro gerus pini
opozkyos
pastangas
sudrausminti
valdančiosios
parttyos
savanaudiškus
ar
net
gus, patys siūlydami savo
garantiją, kuri gali kainuoti net
piktavališkus veiksmus, su ypatinga viltimi žvelgiam į Lietuvos konservatorius. Tėvynės
daugiau nei 1,000 dolerių. Jie
Sąjungos programa ir būsimų darbų projektai nėra vien agitaciniai tekstai - jie atspindi
rūpinasi, kad jie neteks šio vers
lo dėl GM 12/12 programos. Bet
Lietuvos gyvenimo reikšmingiausius pakeitimus. Todėl mes kviečiame tautiečius čia ir
daugumas šių baimių neturėtų
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
pasitvirtinti, nes automobilių
Lietuvoje balsuoti už Tėvynės Sąjungos kandidatus į Seimą vienmandatmėse ir
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
pardavėjai galės siūlyti ilgesnį
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
laiko tarpą ir daugiau mylių
daugkunandatinėse apygardose.
apimančias garantijas (pvz.
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
Vienmandatinėje Vilniaus Naujamiesčio apygardoje balsuokime už Andrių Kubilių
24/24) po to, kai GM garantija
CHICAGO, 6801 BELMONT
baigsis po 12 mėn. ir tokiu būdu
Tėvynės
Sąjungos
konservatorių
frakcijos
Seime
seniūną,
kuris
nuo
pat
Sąjūdžio
jie galės ir toliau uždirbti
ALL PHONES
pinigų. Automobilių pardavėjai
pradžios ištikimai žengė su prof. Vytautu Landsbergiu ir Gediminu Vagnoriumi
1- 708-652-5245
rūpinasi, kokią įtaką kainai
turės automobilio inspekcija ir
nepriklausomybės keliu.
suremontavimas. Jie galvoja,
Gilios pagarbos a.a. Stasio Lozoraičio atminčiai, sugražinkime Lietuvai jos laisvės
kad tam reikalui išleistus pi
nigus turėtų atsiimti ii atitin
iškovotojus.
"Chicagohnd's Finest Funeral Service"
kamai pakeltos automobilio
pardavimo kainos.
PALOS HILLS
Tuo tarpu pirkėjų didžiausia
11028 S. Souttnvtst Hwy.
baimė yra, kad nenusipirktų
Tėvynes Sąjungos Kalifornijos Skyriaus
gražiai išblizginto automobilio,
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
Rėmėjai ir Nariai
kuris iš tikrųjų yra niekam var
tas. Pirkėjai mielai mokėtų dau
Santa Monka, CaHfornia
giau, jei žinotų, kad, nusipirkus
1996 m. rugsėjo mėn. 30 d.
1 -708-448-6209
patikimą automobilį, juo galės
ilgai ir saugiai važinėti.
-^
Si programa, parduodant pa
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mokytojų seminariją, vėliau stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete geodeziją. Pajutęs pavojų,
4545 VVEST 63rd STREET
Kai pastininkas atneša nau kaimas, Šilavoto parapija, Ma- metė studijas, dirbo keliose vi
. C H I C A G O , IL 60629
jus „Tremtinio" laikraščio nu rijampolės apskritis. Tėvas Si durinėse mokyklose, mėtyda
mas
pėdas.
Markelio
išduotas,
merius („Tremtinį" leidžia monas turėjo 33 ha žemės,
TEL: 312-555-9500
Vyresniųjų lietuvių centre, Lietuvos politinių kalinių ir darbštus ir pasiturintis ūki pasitraukė į partizaninę kovą,
Vaje! Vakar dienos vedama
jame („Svarbu žinoti") pasitaikė „Seklyčioje", spalio 16 d., tremtinių sąjunga Kaune), pir ninkas. Tėvo charakterio bruo į „Tauro" apygardą. Buvo ryšių
stambi klaida, kuria skubame trečiadieni, 2 vai. popiet, vyks miausia atsiverčiu ir perskaitau žai — titnago kietumas ir reli skyriaus viršininkas. Antanas
DF NARIŲ METINIS
atitaisyti, kol kažkas „neiškaae jau kasmetinė madų paroda. skyrių „Ilsėkitės ramybėje". Tai gingumas. Jo visi penki sūnūs papuolė čekistams gyvas, neiš
SUVAŽIAVIMAS
karo kirvio" vyriausiai „Drau Rudeninius rūbus modeliuos vardai ir pavardės partizanų bei studijavo universitete. Antro davęs savo kovos draugų, nesu
laužęs
priesaikos;
10
metų
„ati
įvairiaus
amžiaus
moterys
ir
go" redaktorei... Daugiamandatremtinių, kurie, iškentėję sios okupacijos metu brolis Jur
Šio mėnesio pradžioje išsiųsti teisės. Iki šiol Draugo fondo na
tės apygardos balsavimo lape vyrai. Maloniai kviečiami ir baisią Sibiro tremtį, kalėjimus, gis, mechanikos studentas, ne davė" Sibirui.
kvietiniai į Draugo fondo narių riai turi 2,380 balsų (vienas
Antanas Lukša „Arūnas" nuo
yra pažymėta vienintelė koalici laukiami visi, kurie supranta ir dar galėjo sugrįžti į tėvynę. pasidavęs užverbavimui, išėjo į
trečią metinį suvažiavimą š.m. balsas nuo 200 dolerių įnašų).
ja tarp Lietuvių tautininkų są įvertina grožį. Pakvieskite savo Dabar jie, kaip rudens lapai, ginkluotą pogrindį, .Piršlio" sla- pat pirmųjų nepriklausomybės
spalio mėn. 26 dieną Jaunimo Balsų skaičius kasdien auga
jungos ir Lietuvos demokratų draugus, kad galėtumėte pra krinta. Skaitau jų trumpas gy pyvarde; 1947.VI.13 d. žuvo. atkūrimo dienų aktyviai daly
centre, Čikagoje, jau pasiekė pagal gautus įnašus. Su kvie
partijos, ne Lietuvos krikščionių leisti „spalvingą" popietę venimo istorijas, skaičiuoju jų Brolis Juozas — „Juodis", „Vy vauja politinėje veikloje. Dabar
plačiai pasklidusius DF narius timais į suvažiavimą pasiųstose
demokratų partijos, kaip para linksmoje draugystėje ir geroje išgyventus baisius praeities me tis", „Skirmantas", „Skrajū jau trečią kadenciją yra Lietu
JAV ir Kanadoje. Nuotoliai, kortelėse pažymėtas balsų
šyta. LKDP balsavimo lape eina nuotaikoje. Pietausime su tus. Sukrečiančias istorijas pa nas", „Miškinis", „Daumantas" vos Politinių kalinių ir tremti
išlaidos daug kam neleis daly skaičius ne vienam bus pasikei
21 eiles numeriu, o tautinin grakščiais modeliuotojais bei sakojančių apie partizanines ko pogrindyje jau veikė nuo 1940 nių sąjungos tarybos pirminin
v a u t i s u v a ž i a v i m e , tačiau t ę s iki suvažiavimo. Tie
kų demokratų koalicija — modeliuotojomis. Visi kviečia vas ne protu, o tik širdimi, pa metų. Studijavo teisę. Du kar kas.
visiems nariams yra suteikta papildomi balsai bus pridėti
mi, visi laukiami. Atvykite!
16-tuoju.
Tai trumpa vienos šeimos isto galimybė dalyvauti per įgalio
juntu tų jaunų tautiečių išgyve tus prasiveržė pro geležinę už
pagal pakvitavimus po spalio 1
nimus.
dangą. Vakaruose parašė knygą rija, paliudijanti, kaip barbariš tinius (By Proxi) — tuos narius d., registracijos metu suvažia
LFK „Lituanica" - „Liths"
A. Bikulčius, Cicero, IL,
Neseniai gavau laišką iš vieno „Partizanai už geležinės uždan kai buvo naikinami mūsų tėvy g y v e n a n č i u s Čikagoje bei vime. Registracija prasidės 9
apsilankęs „Draugo" knygyne, vyrų futbolo komanda šio partizano, kuriuo trys broliai gos", 1961 m. rugsėjo 4 d., išduo nės Būnūs. Visos tragedijos tu a p y l i n k ė s e .
D a l y v a v i m a s vai. ryte.
įsigijo leidiniu už nemažą sumą sezono penktąsias pirmenybių žuvo partizanaudami, o jis, ket tas niekšo J. Kukausko, žuvo. rėjo sutilpti tų sūnų motinos suvažiavime yra nario pareiga.
Trečioji šeimos auka buvo jau širdyje. Jos gyvastį palaikęs ne
dolerių. Džiaugiamės visais, rungtynes žais sekmadienį, spa virtasis, Antanas Lukša „Arū
Per tris metus Draugo fondo
Draugo fondo nariai yra šios
kurie domisi lietuviška spauda lio 13 d. Bus varžomasi su lenkų nas", legendarinio partizano niausias brolis Stasys „Juodvar paprastas religingumas, pasi
narių
skaičius
jau
pasiekė
vie
finansinės
institucijos „Drau
ir ją remia. Ta pačia proga pri „Legovia" komanda jų naujoje Juozo Lukšos „Daumanto" bro nis", „Geležinio Vilko" rinkti aukojimas savo vaikams, ku
nuolika šimtų JAV ir Kanadoje, gui" remti šeimininkai. Niekas
aikštėje,
330
North
Mobile
Ave.,
riuos
ji
prisaikdino
gyviems
menama, kad „Draugo" admi
lis, atlikęs 10 metų katorgą, nės žvalgybos skyriaus viršinin
su dviem Vokietijoje ir Lietu kitas. Draugo fondo narių svar
nistracijos patalpose veikia esančioje netoli Narrangenset ir išliko gyvas ir dabar atvyksta į kas, Vilniaus universiteto che nepasiduoti tėvynės priešui.
voje.
Jų skaičius nuolat auga šio ba yra didelė. Jų reikia žymiai
dovaninių prekių parduotuvėlė, Belmont gatvių, Čikagos šiau JAV kartu su „Girių aido" mijos studentas; žuvo 1947 m.
Buvę kankiniai — tremtiniai,
rudens
vajuje. Jų tarpe yra 148 daugiau. Rudens vajus kviečia
kurioje galima gauti daug rės vakaruose. Savų žiūrovų kvartetu. Antano Lukšos panaši rugpjūčio 12 d. bolševikų ka grįždami į tėvynę, parsivežė ir
garbės
nariai. Turime ir 560 kiekvieną „Draugo" skaitytoją
įdomių, gražių ir tinkančių įvai dalyvavimas ir parama skatina istorija — asmeninė ir visos riuomenės apsupime Kazlų Rū savo sunkiomis nelaisvės die
rėmėjų,
kurie irgi kviečiami tapti Draugo fondo nariu, kad
rioms progoms lituviškų dir žaidėjus laimėjimui. Visi „Li- šeimos tragedijos aprašymas. doje.
nomis sukurtas dainas. Buvę
dalyvauti
DF metiniame suva greičiau pasiektume būtiną
binių, sveikinimo kortelių, pa tuanicos" rėmėjai ir futbolo
tremtiniai yra suorganizavę
Lukšų tėviškė - Juodbūdžio
Ypač
tragiškai
mirė
partizanų
žiavime,
nors
ir be balsavimo milijoninį kapitalą.
veikslų, gintaro, keramikos ir mėgėjai vėl turės progą stebėti
savo chorus ir mažesnius dainų
tėvas
Simonas,
kurį
baisųjį
daug daug daugiau. Užsukite ir įdomias rungtynes. Pradžia — 2
1947 m. birželio 13 d. ryte vienetus. „Girių aidas" daug
vai. p.p.
pasižiūrėkite.
čekistai, nuogą ištraukė iš lovos kur dainuoja renginiuose, poli
ALTo Čikagos skyriaus val
dol., Toronto, Ca
ir atitempė prie kulkosvaidžiu tinių dienų šventėse. Buvusį S u 200 dolerių:
dybos ir tarybos posėdis šaukia
Bronė Šidžikaitė, g a r b ė s
Ona Adomaitienė, iš viso 350
sušaudyto sūnaus Jurgio, .Pirš partizaną Antaną Lukšą „Arū
mas spalio 16 d., trečiadienį, 6
ną"
sutiksime
Čikagoje,
St.
Pe
narė,
iš
viso
1,600
dol.,
Chicago,
dol.,
Sunny Hills, FL.
lio" lavono. 84 metų senelis
vai. vak., ALTo centro patalpo
tersburge,
Los
Angelėje,
Detroi
LL.
Juozas
ir Diana Noreikos, iš
vietoje išprotėjo, pagyveno dar
se, 6500 S. Pulaski. Visi valdy
Jonas ir Juzė Žebrauskai, gar viso 225 dol., Beverly Shores, In.
tris mėnesius, kankinosi ir te, Toronte, Denveryje ir New
bos ir tarybos nariai kviečiami
Yorke. Tautiečiai, kurie domisi b ė s nariai, iš viso 1,300 dol.,
Karolis Milkovaitis, iš viso
baisioje agonijoje mirė.
gausiai dalyvauti, nes bus svar
tautos istorija, negali būti abe Chicago, IL.
350
dol., Yorba Linda, CA.
Vyriausias, penktasis, sūnus
stomi labai svarbūs reikalai.
jingi. Prisiminkime ir priimki
Vincas ir Aldona Šmulkščiai,
Algimantas ir Teresė Lands
Vincentas
vedė
ūkį.
Tačiau
šiai
Atkreipkite dėmėsi į Šį praneši
me savo tautos didvyrius.
j g a r b ė s narini, iš viso 2,000 bergiai, iš viso 325 dol., Upper
mą „Drauge", nes atskiri šeimai čekistai nedavė ramybės.
Pirmas jų koncertas įvyks PL dol., Chicago, IL.
Marlboro, MD.
Vincentas 1947 m. buvo suim
pakvietimai nebus siunčiami.
centre Lemonte spalio 18 d., po
Apolinaras Varnelis, garbės
Kostas Stankus, iš viso 305
tas ir, 10 metų atlikęs „baus
to Cicero parapijos salėje spalio n a r y s , iš viso 1,600 dol., Dowadol., Lockport, IL.
mę" Sibire, grįžo į Lietuvą.
19 d., o Jaunimo centre Čikago giac, MI.
Lapkričio 10 d. Jaunimo
Irena Mazurkiewicz, iš viso
Būdamas 88 metų tragiškai žu
je
spalio 20 d. Bilietus galima
A.
ir
J.
Musteikiai,
iš
viso
800
centre visų muzikos mylėtojų
lOOdol.,
No. Riverside, H.
vo.
įsigyti „Seklyčioje". V i s i dol., Fallon, Nevada.
laukia ypatinga šventė: iš Pary
Janina
Cukurienė, iš viso 400
Antanas „Arūnas" (dabar at kviečiami ir laukiami.
Ona
Rainienė,
iš
viso
800
dol.,
žiaus atvyksta pasižymėjusi pia
dol.,
Chicago,
IL.
—
vyksta į JAV), pabaigęs „Auš
Hickory
Hills,
LL.
nistė Mūza Rubackytė. Kon
S
u
80
dolerių:
Marija
Reinienė
ros" gimnaziją, lankė ir pabaigė
Emilis Sinkys, iš viso 800 dol.,
certą rengia JAV LB Kultūros
Bronė Balute, iš viso 255 dol.,
Santa
Monica, CA.
taryba.
St. Petersburg, FL.
Bronius Andrašiūnas, iš viso
x Greit parduodu v i e n o s ir
Stasys Jankauskas, iš viso
Tremtinys Vladas Siukita, Jonavos choro vadovas. Jis karta su
x
KALBA
JŪSŲ
VAIKAI,
800
dol., Orland Park, IL.
partisanų-tranitinių «<»»«««• vienetu „Girių aidai" koncertuos Čikagoje ir
dviejų
šeimų
namus
Chicagoje
180 dol., Westlake, OH.
Šv. Antano parapijoje. Cice
apylinkėse spalio 18, 19, 20 d.
Antanas ir Julija Janoniai, iš Su 25 doleriais:
ro, LL, bus klausoma išpažinčių ĮDOMIŲ ŪKIMŲ ŽMONĖS. ir apylinkėse. Skambinkite
Tai
tik
dvi
naujienos
iš
dau
viso
600 dol., Sunny Hills, FL.
RE
M
AX
RE
ALTORS,
Rimas
Juozas ir Marytė Vizgirdai,
lietuviškai ketvirtadieni, spalio
x LB Lemento apylinkės
x Prieš užsisakydami pa
gelio,
įtrauktų
į
sekmadieninę
Ramunė
ir Jonas Račkauskai, g a r b ė s nariai, iš viso 1,025
Stankus,
tel.
(312)
586-5959
ar-'
17
d.,
6
vai.
vak.,
o
6:30
vai.
vak.
valdyba rugsėjo 12 d. posėdyje m i n k l ą , aplankykite St.
kultūrinę pramoginę programą ba (708) 425-7161.
iš viso 400 dol., Oak Lawn, IL. dol., Aurora, II.
svarstė atsiradusius sunkumus Casimir Memorials, 3914 W. bus lietuviškos Mišios.
VAIRAS. Klausykite visų ŽE
Vilius Juška, iš viso 400 dol.,
(sk)
Kun. Rapolas Krasauskas, iš
rudens puotos organizavimui, l l l t h S t . Turime didelį pasirin
MES L PRODUCTIONS radijo
x Jei mėgstate arklhae, gera Winter Haven, FL.
viso
145 dol., Putnam, CT.
x Lietuvių Operos metinis laidų VAIRO, VERSMĖS, ir
priėjo išvados - s p a l i o 12 d. Jos kimą: matysite granito spalvą,
Petras ir Birutė Praniai,
proga įsigyti namą su arklidėm
Marcele
Aras, iš viso 160 dol.,
neruošti. laimingųjų bilietų dydį ir 1.1. Gaminame pamink pokylis bus lapkričio 16 d. Jau STUDIJOS R kasdien nuo pir
ant 2 akrų žemes prie Naper- Viste CA.
Ste.
Pete
Beach,
FL.
viešas t r a u k i a u s b o a spalio lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų nimo centro salėje. Operos cho madienio iki sekmadienio nuo
ville, IL; 3 mieg., 2 vonios, 2 ži
Vanda
Sherkšnis,
Garden,
Kazys
Krivickas,
iš viso 106
13 d-, sekmadieni, Vidurio pageidavimą, brėžinius. Prieš ras atliks meninę programos 10 iki 11 v.r. per WNDZ 750
dol., Clarks Summit, PA.
Vakarų apygardos vaišių metu pastatant paminklą, galėsite dalį. Baliaus metu bus traukia AM bangomis. Redakcijos ad diniai, e t e Tik 5 min. nuo MA.
traukinio ir East-West Tolhvay.
Jonas Rugelis, iš viso 1,000
Ona Skarebėnė, iš viso 75 dol.,
PLC didžiojoje salėje.
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa mi laimingieji bilietai. Šokiams resas: Lithuanian News Radio, žeme g » i » w padalinti. K*JT»* dol., garbės n a r y s , Maywood,
Euclid,
OH.
,gros
muziko
Ričardo
Šoko
estra
(sk) darytas, kaip buvo jūsų pagei
PO Box 1161, Oak Park, IL greitam pardavimui $184,900. IL.
Antanas
Žilėnas, Toronto, Cadinis
orkestras.
Kviečiame
Jus
x Jurgio Daugvilos paroda dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
60304. Red. tel. nr. 7 0 8 " J u r a Gvidas, Brokor, C«m- S u 100 dolerių:
prisidėti
prie
mūsų
kultūrinės
„4G-96" Lietuvių Dailės muzie Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
MMM
tury 91/AH Starą, teL 1-800Konstancija Stasiulienė (115
Aleksandras Atutia, iš viso
juje, Lemont, IL spalio 19 •
(sk) veiklos dalyvaujant šiame ba
dol.),
iš viso 700 dol., Oak Lawn, 297.25 dol., Pleasant Hill, CA.
liuje. Vietas prašome užsisakyti
lapkričio 17 d. Atidarymas
x Kartais sunku parinkti
(ak) IL.
pas Operos vicepirmininką Jur dovana. Rinkimas iš sąrašo 434
Juosė Lapšienė, iš viso 75 dol.,
spalio 19 d. 7:30 v.v. Kviečia
x Pigiausi telefoniniai ry
x
s
a
u
l
u
t
ė
'
'
,
Lietuvos
vaikų
Vaclovas Mažeika, iš viso 300 Dedham, MA.
gi Vidžiūną (312) 767-5609. naujų knygų, konujMktmių
me šią parodą aplankyti.
šiai s u Lietuva. Pastovūs
V i e n a m asmeniui 25 dol. diskų, kasečių, kompiuteri, globos būrelis, dėkoja už aukas dol., Park Ridge, IL.
Frank Budrys, iš viso 60 dol.,
(sk)
, įkainiai 24 vai. per parą, 7
Rimas ir Birutė Butkūnai, iš So. Boston, MA.
Užsakymus taip pat priima ir nių programų ii Lietuvos! Ar- padėti nsšlsičisins, invalidams
Advokatas
dienas per savaitę. \ Lietuvą —
vaikams ir daugiavaikėms šei viso 400 dol., Crystel Lake, IL.
Operos choro nariai. Savo daly
Zofija ir Vytautas Ripskis, iš
GINTARAS P. ČEPĖNAS tik 85 centai už minutę. Galite vavimu padėsime pavasarį pa ba užsakykime „stipendijų" moms Lietuvoje: Irena Grigai Vincas Kamaitis, iš viso 300 viso 306 dol., Evergreen Park,
vaikams, tėvams, draugams, tienė pa aukojo kompiuteri, dol., Sutton, MA.
skambinti bet kur ui JAV ribų.
M36 S. Pulaski Rd., Chicago, a <0629
statyti naują operą.
IL.
bendražygiams, kad galėtų kuris buvo pervežtas invali
(Vį bl į šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Nereikia persirašyti išrvienos
Antanas Kavaliūnas, iš viso S u 80-10 dolerių:
(sk) patys rinktis! KNYGOS
Tel. 312-582-4500
firmos į kitą. Naudojate spe
dams vaikams. Nijolė Kers- 300 dol., Cleveland, OH.
Bronius Underys, iš viso 320
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 6044l| cialų kodą. Jokių papildomų
x Dėmesio! Dėmesio! Impor SKRYDIS, Box 811, Vilnius nauskaitė 810; Aldona ir Ri
Tėvai Jėzuitai, Montreal, dol., Chicago, n
Tel. 70S-3O1-4866
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės to-eksporto firma ieško agentų 2065, Llthuania. E-paštu: mantas Vaitkai 8840 tęsia Canada.
Povilas Matiukas, iš viso 60
Valandos pagal susitarimą
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10 Lietuvoje ir į JAV neseniai at zbeliaussjaivaJt Atstovas: konkretaus vaikučio metinė
Dana Naikauskas, Windsor,
dol., Chicago, IL.
v.v.
atstovybės
telefonu vykusių šią firmą atstovauti. Andrius Kulikauskas (312) paramą; William Lonff
Canada.
A. M. Boreišis, iš viso 50 dol.,
Advokatas Jonas Gibaitis
708-386-0656.
(sk) Yra galimybė įsigyti „B-I-Busi- 4768221.
r. (sk) tęsia metine paramų,
Ona Mažionytė, garbės narė,
Phoeniz,
AZ.
6247 S. Kedzie Avermc
n e s s Visa" ir dalyvauti būsi
iš
viso
1,225
dol.,
Chicago,
D.
ačiū!
„Saulutė",
418
x
An>eTtaaP.Mikutie,PmStefanija
Riekutė, iš viso 70
Chicago, IL 60629
x Automobilio, namų ir li moje JAV prekybos parodoje. ladelphia PA, pensijon išėjęs
S u 50 dolerių:
dol.,
Putnam,
CT.
Rd.,
Buffalo
Grove,
I
L
Tel. (1-312) 776-8700
gos draudimas atvykusiems iš Kreiptis: Ed Šumanas, tel. Amerikos kariuomenės kapi
Joana Vaičiulaitienė, iš viso
*
TeL
(847)
887*7840,
ar
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip 1-708-2466241.
100
dol.
Bethesda,
MD.
Visiems
nuoširdžiai
dėkoja
ba
(847)
6414788.
T
A
S
I
D
tonas,
atsiuntė
8170
pareikš
šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d.
(sk.) damas norą globoti našlaiti
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
Algirdas Povilonis, iš viso 400 me.
surance Agency, 9439 S. Ked
Fondo iždininkas
(sk)
x Baltic Monuments, Inc., Lietuvoje. Našlaičio vardu
ADVOKATAS
zie Ave., Evergreen Pk., IL
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
Vytenis Lietuvninkas
60806-2325. Tel. 708-422-3455.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių globos" komžtetaa, 2711W. 71
4536 W 63th Str**t
(sk)
Chicago, IL 60629
paminklai, žemiausios kainos, 84., Chicago, IL 80889.
9
i
x Galiu padėti legaliai gau geriausiomis sąlygomis.
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
(sk)
Šeštadienį,
spalio
12
d.,
šil
ti „SOC. S E C U R m r kortelę,
Tel. 312-2S4-0100
(sk)
x TRAN8PAK
prmarim: čiau, iš dalies saulėta, tempera
Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
vairavimo leidimą (driver's
x
DĖMESIO!
VIDEO
APA
„100
litų
nominalo
kupiūrų
per tūra tarp 66 laipsnių F dieną ir
šeštadieniais ir vakarais
license) ir vizų pratęsimą. Ed
RATŲ
SAVININKAI!
Nore
pagal susitarimą
trejus metus, nuo lito įvedimo 46. 1. naktį.
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
Sekmadieni, spalio 13 d.,
darni tikrai kokybiškai išversti padaugėjo 11.6 mln., arba be
(sk)
video įrašus iš Lietuvoje naudo veik 9 kartus. (1893 metų vidu panašiu oras, kaip šeštadienį: ir
Advokatas Vytas Misiulis
x NAMAMS PIRKTI PAv jamos PAL sistemos į amerikie ryje įvedus litą, šių banknotų saulės, ir debesėlių, ir tempera
79 W. Monroe, Suite 1300.
SKOLOS
duodamos mažais mė tiškąją NTSC ir atvirkščiai, buvo apie 1.5 mln. Dabar - tūra maždaug tokia pat: 67
Chicago IL 60603
kreipkitės į INTERVTDEO. 13.17 mln.)" PI"*** <•••*• Ii I laipsniai dieną, 50 laipsnių F.
nešimais
(mokėjimais ir priei
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
Vizos pratesimo, ..žalios korte
pkites Mūsų adresas: INTERVIDEO, ir k o m e r c i n ė s siuntos i naktį.
'namais nuošimčiais. Kreipkitės
Pb-Bsaaipj spalio 14 d., šiek
les" gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir
į Mutual Federal Savings, 3533 S. Archer Ave., Chicago, Lietuvą. Maisto siuntiniai.
padeda sutvarkyti dokumentus
tiek
vėsiau, padangė iš dalies
IL
60609.
Tel.
312-927-9091.
TRAN8PAK, 1888 W. 88 S t ,
2212 WestCermak Road. Tel.
Valandos pagal susitarime
debesuota.
Temperatūra tarp 54
Sav.
Petras
Bernotas.
Chicago, IL t a i tls-488-7772.
(312) 847*7747.
(312) 775-5752
ir
40
laipsnių
F.
(sk)
(sk)
(sk)
DRAUGAS, Šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 12 d.

ATVYKSTA PARTIZANO
J. LUKŠOS-DAUMANTO BROLIS

DRAUGO FONDAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

'ARASE
T ŽEM

Oras

Čikagoje

