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Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX,
ITAR TASS, ELTOS pranešimais)

— Pirmadienį Kaliningrade
Lietuvos ir Rusijos pasienio tar
nybų vadovai pasirašė protoko
lus dėl bendradarbiavimo sau
gant valstybės sieną, dėl ben
dros operatyvinės paieškos ir
dėl tolimesnės darbo veiklos pa
sienyje.

Lietuvos premjeras
garantuoja, kad Lietuva
išvengs betvarkės po rinkimų
tų laikytis Europos Sąjungos
reikalavimų, iš jų ir valiutos
stabilumo srityje. Danijos amba
sadorius taip pat sakė, kad dery
bų dėl tikrosios narystės ES ga
lima tikėtis 1998 m. sausį.
Pokalbio metu buvo aptarta ir
derybų būklė dėl jūros sienos su
Latvija. Pareikšta nuomone,
kad į jas galima atsiųsti Euro
pos konsultantų.
M. Stankevičiaus nuomone,
abi šalys galėtų įsiklausyti į
konsultantų patarimus. Jis, be
to, pabrėžė, kad nereikėtų sieti
naftos telkinio ir sienos klausi
mų.
Susitikime pateikta informa
cija ir apie derybas su Balta
rusijos premjeru, santykių su
Rusija poslinkius. Ypač teigia
mai įvertinta, kad NSV šalyse
buvo išgirsti siūlymai susitarti
kaip drauge kovoti prieš nele
galią migraciją.
Susitarimas šiuo klausimu
jau pasiektas su Ukraina.

ESBO stebėtojai vertins
Seimo rinkimus
Vilnius, spalio 15 d. (Elta) - Rinkimų dieną — spalio 20-ąją
Europos saugumo ir bendradar — jie- lankysis daugelyje Lietu
biavimo organizacijos (ESBO) vos rinkimų apylinkių ir stebės,
stebėtojai vertins Lietuvos ar nepažeidžiama Konstitucija
Seimo rinkimus. Praėjus parai bei Seimo rinkimų įstatymas.
po pirmojo rinkimų etapo, ste
Kol kas dar nenuspręsta, ar
bėtojų grupės vadovas Frank Lietuvos vyriausybės kvietimu
Aarebrot paskelbs pranešimą, į šalį atvykę stebėtojai vertins
kuriame bus pateikti Seimo ir antrąjį Seimorinkimųetapą
rinkimų vertinimai. Vėliau šis lapkričio 10 dieną. „Mes iš
pranešimas bus perduotas į anksto neformuojame savo po
ESBO būstinę Varšuvoje.
žiūrio į demokratijos būklę Lie
Tuo pačiu tarptautinė stebė tuvoje, todėl negalime spėlioti,
tojų grupė žada pateikti reko kaip vyks Seimo rinkiniai",
mendacijas, kaip reikėtų pato antradienį Vilniuje spaudos
bulinti Seimo rinkimų įstatymą konferencijoje kalbėjo ESBO
ar pačią rinkimų organizavimo stebėtojų grupės vadovas.
tvarką.
Šiuo metu Vyriausiojoje rinki
Sekmadienį Lietuvoje vyk mų komisijoje įregistruoti 24
siančius Seimo rinkimus stebė stebėtojai. Didžiąją jų dalį
ti planuoja 20 ESBO atstovų iš sudaro minėtoji ESBO stebėtojų
JAV, Vokietijos, Didžiosios Bri grupė, taip pat yra įregistruoti
tanijos, Norvegijos, Danijos, penki Latvijos Vyriausiosios
Rusijos, Lenkijos ir Graikijos. rinkimų komisijos nariai. Norą
stebėti Lietuvos Seimo rinki
mus yra pareiškę ir Prancūzijos
ambasados Vilniuje vadovai.
Rinkimų

organizatoriai tarėsi
paskutinį kartą
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP)
— Seimo rinkimų organizatoriai
trečiadienį paskutinį kartą su
rengė bendrą pasitarimą prieš
sekmadienį įvyksiančius rinki
mus.
Ryšių ir informatikos ministe
rijoje specialiai įkurtame ryšių
centre susirinkę vyriausios rin
kimų komisijos nariai susisiekė
su visų rinkimų apygardų pir
mininkais ir davė paskutinius
nurodymus.
Trečiadienį po pietų jau visos
71 apygarda turėjo savo vien
mandatės ir daugiamandatės
apygardos biuletenius bei
LDDP ir konservatorių inicijuo
tų referendumų formas.
Rinkimų apylinkės turi būti
' visiškai parengtos rinkimams
šeštadienį 7 vai. ryto.
Kiekvienoje balsavimo vieto
je turi būti slapto balsavimo
kabina. 50 metrų aplink pasta
tą, kuriame bus balsuojama,
privalu pasalinti bet kokią rin
kimų agitaojos medžiagą, išsky
rus tą, kurią išleido VRK.

Rinkėjai nesupranta
naujos rinkimų
sistemos
Vilnius, spalio 15 d. (DPA) Pirmadienį Lietuvos spauda
pranešė, kad lietuviai, spalio 20
d. balsuosiantys parlamento rin
kimuose, nesupranta naujos
proporcinės rinkimų sistemos.
Praėjus savaitei nuo balsavimo
paštu ir ambasadose užsienyje
pradžios, užpildytų biuletenių
skaičius yra mažas.
Anot dienraščio „Respubli
ka", dėl to kaltos sudėtingos
balsavimo taisykles. Skirtingai
nei 1992 m.rinkimuose,dabar
balsuojama pagal proporcinę
sistemą, panašiai kaip Vokieti
joje. Iš 141 vietos parlamente,
71 bus išrinkta tiesiogiai vien
mandatėse apygardose, likusios
70 iš partijų sąrašų.
Rinkiminės komisijos pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas
agentūrai DPA patvirtino, kad
nebuvo surengta jokios kampa
nijos siekiant išaiškinti rinkė
jams naujas balsavimo taisyk
les.

— Vilniaus miesto valdyba
išsprendė beveik 5 metus tru
kusią bylą dėl pastato Aušros
gatvėje grąžinimo Stačiatikių
bažnyčios Šv. Dvasios vienuoly
nui. Šiuo metu Vilniuje yra 120
grąžintinų pastatų, priklausiu
sių Vilniaus arkivyskupijai, ta
čiau jų grąžinimas gali užtrukti
net keliolika metų.

Lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje prezidentas Staaley Balzakas, Jr.
(kairėje) ir Lietuvos prezidento Protokolo įkyriau* pirm. Andrius Meškauskas
Vilniuje. Stanley Balzekas, atstovaudamas Vilniaus-Čikagos prakybos ir
kultūros centrui, įsikūrusiam muziejaus patalpose, Lietuvoje sia vasara lankė
įvairias ministerijas bei prekybos ir kultūros centrus kitose Europos vals
tybėse

— Vyriausybė leido Valsty
binei mokesčių inspekcijai prie
Finansų ministerijos parduoti
65 tonas kontrabandinio etilo
alkoholio dviem akcinėms bend
rovėms. AB „Ekranas" ir „Pa
nevėžio muilas" pirks etilo
alkoholį po 7 litus už litrą.
Bendra spirito vertė — 455,000
litų. Kontrabandinis alkoholis
bus panaudotas įmonių gamy
bos reikmėms.

— Naktį U pirmadienio į
antradienį Varėnos rajono kelių
polirijos pareigūnai sustabdė
automobilį „MAN", kuriame
buvo 55 nelegalūs migrantai iš
Sri Lankos ir Bangladešo. Juos
vežė Pavelas Pilinkovas. Varė
Vilnius, spalio 13 d. (AGEP) kai nepripažindami, kad tai — nos vyriausiasis policijos komi
— Maskvoje leidžiamo savait svetimi miestaisaras Vidas Maigys paaiškino,
raščio „Argumenty i fakty" šių Apgailestaudamas, kad Mask kad juridiniam pabėgėlių įfor
metų 41 numeryje rašoma apie voje gauti vizą į Lietuvą, yra minimui — pirštų atspaudų,
Lietuvą.
daug sunkiau negu į Ameriką, nuotraukų darymui — gali pri
Gintarinių karolių ir „Klaipė straipsnio autorius nurodo ir' reikti visos dienos. Todėl visi
dos" laivo nuotrauka iliustruo išeitį. Tarp Lietuvos ir Baltaru imigrantai, tarp kurių — 53
tas straipsnis pavadintas „Kaip sijos, rašo jis, yra 1,000 kilomet vyrai ir 2 moterys, dieną turės
šiandien gyvena Lietuva?". Pra rų siena, kuri eina miškai* bei praleisti policijos komisariate.
džioje prisimenama istorija, kai pelkėmis, tad kol kas ii šalies į
siena tarp Didžiosios Maskvos šalį, kaip kalba žmonės, galima
dol. delspinigių, kad pinigų Lie
kunigaikštystės ir Didžiosios patekti ir be jokių visų.
Lietuvos kunigaikštystės ėjusi
Skaitytojams primenama, kad tuvos energetikai kol kas netu
tik truputį į Vakarus nuo pa- prieš dvejus metus balsų daugu ri.
Paryškintu šriftu išspausdin
maskvės miesto Serpucbovo ir me Lietuvos prezidentu iš
kai didieji kumgsakičiai ne kar rinktas Algirdas Brazauskas, ta, jog Lietuva — vienintelė ii
tą mezgė giminystes ryšius sa būvąs Lietuvos komunistų par trijų Baltijos šalių, kur nėra
vo atžalų jungtuvėmis.
tijos CK pirmasis sekretorius. liūdnai pagarsėjusio „naciona
Nors dabar, rašo straipsnio Vienok, šiandien, rašoma linio klausimo". Cituojami au
autorius Igor Moržaretto, sie straipsnyje, atrodo, kad ta pati toriaus patįstamo vilniečio Va
na yra pasitraukusi toli į Vaka dauguma supranta, jog geriau leras žodžiai, esą Lietuvoje šian
rus, ir jau penkeri metai, kai „kietas" reformų nagu „minkš dien nėra jokio skirtumo, ar tu
lietuvis, ar rusas, ar lenkas, visi
Rusija ir Lietuva nebeturi bend tas" socialinis kursas.
ros valstybės, artimi giminystes Pranešama, kad artėja žiema, pripažįsta tą patį nacionalinį
santykiai pasiliko. Rusijos kad Lietuvoje —kuro krizė, kad patiekalą — duoną su lajiniais
gyventojai kaip ir anksčiau myli „Lietuvos dujos" Rusijai jau yra — per pietų pertrauką, nes nie
Vilnių, Kauną, ir savaime su prasiskolinusios 36 mln. dol. ui kas neturi pinigų eiti pietauti į
prantama, Palangą, kategoris- gamtines dujas ir dar 26 mln. kavinę. Kainos nuolatos kyla.
Paminimas ir Vytautas Lands
bergis, vis anot autoriaus, tebe
manantis, kad Rusįjos vadovai
mąsto imperinėmis kategorijo
mis ir renkantis jų kalbų cita
tas. Jis (Laiidebergia) įsitikinės,
rašoma straipsnyje, kad Lietu
Vilnius, spalio 15 d. (AGEP) vaikštas, nes, grįžęs Vilniun, vai būtina kaip galima greičiau
— Perspektyviu laikytas Lie ministerijoje nebepasirodė. Nuo įstoti į NATO, ir tik po to šalis
tuvos diplomatas gali būti nu tardymo buvęs diplomatas nesi- pradas ramiai gyventi. Tačiau
teistas kalėti iki 8 metų už slapsto ir yra pasižadėjęs ne dauguma lietuvių, kaip rašoma
valstybės lėšų pasisavinimą ir išvykti.
toliau vai paryškintu tekstu,
dokumentų klastojimą.
A. Puklevičius, kuris ambasa šalies vystymosi ir savo pačių
28 metų Aidui Puklevičui, dar doje Vienoje rūpinosi ryšiais su perspektyvas sieja daugiausia
praėjusi mėnesį ėjusiam amba ESBO, pervedinėjo iš Vilniaus su Rusįja.
sados Vienoje I-ojo sekretoriaus gautus pinigus narystės mokes
Nors valdininkai ir švaisto
pareigas, Generalinėje prokura čiams apmokėti į savo asmeninę pinigus, leisdami turistinę
tūroje iškelta byla, įtariant pa sąskaitą ir juos išeikvojo. Smul literatūrą apie Lietuvą anglų,
sisavinus apie 52,000 dolerių, kesnių finansinių prasižengimų vokiečių bei kitomis užsienio
kurie buvo skirti Lietuvos na diplomatas yra padaręs ir per kalbomis, į Lietuvą atvyksta
rystės mokesčiui Europos Sau nai, kai dirbo laikinuoju reikalų turistai daugiausia ii Rusijos.
gumo ir Bendradarbiavimo Or patikėtiniu Austrijoje, tačiau Teigiama, kad per metus Rusi
tuomet atsipirko griežtu pokal jos turistų srautas padidėjo net
ganizacijoje apmokėti.
Įtarus grobstant pinigus, A. biu su URM vadovybe ir parei keturis kartus. Ir nieko čia ste
Puklevičius buvo atšauktas iš gų pažeminimu.
bėtino, baigia straipsnį auto
Vienos rugsėjo pradžioje, o fi A. Puklevičius UR ministeri rius: „Lietuviikas alus, kaip ir
nansinio patikrinimo medžiaga joje buvo laikomas ypač per anksčiau — skanus, pietūs
netrukus perduota prokuratū- spektyviu ir gabiu diplomatu. dviem net ir prabangiame res
ron. Šiomis dienomis A. Pukle Buvusių bendradarbių nuomo torane'neperioka'80 dolerių, ir
vičius buvo atleistas iš tarnybos ne, tarp URM pareigūnų jis bu visi aplinkui kalba rusiikai.
Užsienio reikalų ministerijoje vo bene geriausias ESBO reika žodfiu, jautiesi kaip namuo(URM) už nepateisintas pra lų žinovas.

„Kaip šiandien gyvena
Lietuva?"

Lietuvos diplomatas
įtariamas vykdęs
finansines machinacijas
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Rinkimams
artėjant

Vilnius, spalio 16 d. (AGEP)
— Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius antradieni
susitikime su G-24 šalių amba
sadoriais garantavo, kad revo
liucinių sprendimų ir chaoso
Lietuvoje po rinkimų nebus. Jis
taip pat pabrėžė, kad visos po
litinės jėgos pasisako už ekono
mikos reformą, skiriasi tik
partijų taktika šiam tikslui pa
siekti.
Vyriausybės atstovas spaudai
pranešė, kad užsienio diploma
tus premjeras informavo apie
Lietuvos ekonomikos būklę,
1997-ųjų metų biudžeto projek
tą, šalies santykius su artimiau
siais kaimynais. M. Stankevi
čius sakė, kad prognozuojama
infliacija kitąmet bus 20 proc.,
nors ekspertai kalba ir apie 18
proc.
Danijos ambasadorius Birger
Dan Nielsen savo kolegų vardu
atkreipė dėmesį, kad Lietuva ir
po vadovybės pasikeitimo turė

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Sutartis su Vokietija
priartintų Lietuvą prie kitų
Šengeno šalių
Vilnius, spalio 11 d. (AGEP)
— Lietuvos diplomatai tikisi,
kad Vokietijos ketinimas suda
ryti dvišalę bevizio režimo
sutartį palengvins analogiškas
Lietuvos derybas su likusiomis
Šengeno valstybėmis.
Kaip informavo Užsienio rei
kalų ministerijos konsulinės in
formacijos ir analizės skyriaus
vedėjas Vaidotas Verba, ši žiny
ba gavo notą, kurioje informuo
jama, kad lapkričio 13-16 d.
Lietuvoje lankysis Vokietijos vi
daus reikalų ministerijos dele
gacija. Atsižvelgdami į tai, kaip
Lietuva kovoja su nelegalia
migracija ir kontroliuoja savo
valstybės sieną, Vokietijos pa
reigūnai su Lietuvos diploma
tais ketina apsvarstyti galimy
bes sudaryti dvišalę bevizio
režimo sutartį.
Pasak V. Verbos, šios Vakarų
Europos valstybės nuomonė
svarbi priimant bendrus Šenge
no šalių sprendimus, todėl Vo
kietijos ketinimas pradėti de
rybas gali turėti įtakos Lietuvai

siekiant sudaryti bevizio režimo
sutartis su visomis Šengeno na
rėmis.
Dar birželio mėnesį Lietuvos
diplomatai šiuo metu Šengeno
šalims pirmininkaujančiai
Liuksemburgo užsienio reikalų
ministerijai įteikė notą,
kviečiančią pradėti derybas dėl
abipusio vizų režimo panaikini
mo Šengeno valstybių ir Lietu
vos piliečiams. Kiek vėliau buvo
gautas atsakymas, jog tokį siū
lymą savo pasitarimuose Šen
geno šalių pareigūnai įvertino
palankiai.
Manoma, kad Lietuvos ir Šen
geno šalių derybos galėtų
prasidėti dar šį rudenį.
Šengeno susitarimas šiuo
metu galioja Vokietijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Liuksemburge,
Ispanijoje, Portugalijoje ir
Prancūzijoje. Remiantis nuo
praėjusių metų įsigaliojusiu
susitarimu, po visas šias šalis
galima keliauti turint vienos iš
jų vizą.

Atlikta krata Respublikonų
partijos būstinėje
Vilnius, spalio 15 d. (AGEP)
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja nėra gavusi jokių Valstybės
saugumo departamento ar poli
cijos prašymų atimti nelie
čiamumo statusą iš kurio nors
Respublikonų partijos kandida
to.
Komisijos narys Edvinas
Menčikovas sakė, kad į komisiją
nesikreipė ir šios partijos vado
vai dėl Muitinės departamento
kontrabandos skyriaus bei Vals
tybės saugumo departamento
pareigūnų atliktos kratos akci
nės bendrovės „Lentra" patal
pose Vilniuje. Šios bendrovės
patalpose yra įsikūręs ir Res
publikonų partijos rinkimų šta
bas.
Dienraštis „Lietuvos rytas"
pranešė, kad šios bendrovės
generalinis direktorius Rimas
Stadalnikas bei jos darbuotojas,

Pasaulio

trečiuoju Respublikonų sąraše
įrašytas kandidatas į Seimo
narius Geistis Mickus, įtariami
benzino kontrabandos baudžia
mojoje byloje.
Spalio 10-ąją Respublikonų
partijos remiamas kandidatas
Andrius Norkus, kalbėdamas
partijai skirtu rinkimų agitaci
jos laiku Lietuvos televizijoje,
apkaltino Muitinės departa
mento darbuotojus mėginant
byloje „įrodyti kaltę, kurios nė
ra". Ši benzino kontrabandos
byla iškelta rugpūjčio 27 dieną.
Pirmadienį buvo atlikta krata
bendrovėje, kurios metu atvy
kęs Respublikonų partijos pir
mininkas Kazimieras Petraitis
konfliktavo su Muitinės depar
tamento pareigūnais. Kratą
„Lentros" patalpose K. Petraitis
įvertino kaip akciją prieš Res
publikonų partiją.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Bona. Vokietijos masinės informacijos priemonės bando pa
aiškinti kanclerio Helmut Kohl
fenomeną. 14 metų valdžioje iš
buvęs Kohl spalio 30 d. „sumuš"
iki šiol ilgiausiai pokario
Vokietijoje valdžiusio kanclerio
Konrad Adenauer rekordą.
Spaudos apžvalgininkai pažymi,
kad paslaptis glūdi tame, jog
Helmut Kohl buvo vienintelis iš
Bonos vadovų, siekęs valdžios
ne tiek sau, kiek dėl konkretaus
tikslo — Europos integracijos.
Kiti teigia, kad kanclerio postas
yra tik viena Kohl darbo pusė;
tikrasis jo darbas — Europos
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras.
Vašingtonas. Antradienį
JAV gynybos sekretorius William Perry išvyko į Maskvą su
tvirtinti karinių ryšių su Rusi
ja ir „paspausti" Rusijos įsta
tymų leidėjus, kad toliau būtų
mažinami branduoliniai arsena
lai. Trijų dienų vizito metu
Perry lydės trys JAV senatoriai:
demokratai Sam Nunn ir
Joseph Lieberman bei respubli
konas Richard Lugar.
JAV delegacija stengsis įti
kinti Rusijos Dūmą ratifikuoti
strateginės ginkluotės sumali

nimo sutartį START-2. j ^ V Senatas sutartį ratifikavo sausio
mėn., tačiau ji „stringa" Rusi
jos Dūmoje. Pagal 1993 m. pasi
rašytą sutartį abi šalys iki 2003
m. turėtų sumažinti savo ilgo
nuotolio branduolinių galvučių
skaičių iki 3,500, t.y. trečdaliu
mažiau, negu „šaltojo karo" lai
kais.
Tačiau daug Rusijos Dūmo?
narių nuogąstauja, kad dar di
desnis branduolinių arsenalų,
nei pagal START-1 sutartį, su
mažinimas paliktų Rusiją pažei
džiamą Vakarų šantažui, ka
dangi Rusijos ekonomika ir
ginkluotosios pajėgos nusilpu
sios dėl sunkių ekonomikos re
formų naštos. Maskvos ir Va
šingtono santykiai dar labiau
pablogėjo dėl JAV ir NATO są
jungininkų ketinimų priimti
naujas nares — buvusias sovietų
sąjungininkes iš Rytų Europos.
KALENDORIUS
Spalio 17 d.: Ignacas (Ig
notas) Antiochietis, kankinys,
apaštalų mokinys (mirė apie
108 m.); Gytė, Kintautas.
Spalio 18 d.: Šv. Lukas,
evangelistas; Petras, Jodotas,
Jaugilė.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. spalio mėn. 17 d. dar kartą sveikino Viktoriją
ilgesne kalba ir pakvietė visus
pasveikinti ją „Happy Birthday" daina ir tradicine „Ilgiau
sių metų".

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

SUNNY HILLS, FL

Vitas Dėdinas motinos vardu
dėkojo visiems atsilankiusiems,
SEKMADIENI
VIKTORIJOS DĖDINTENĖS maisto paruošėjams ir prisidė
PAGERBSIME
DEIMANTINĖ SUKAKTIS jusiems ruošiant šį pokylį. Po
KUN. W. STANEVIČIŲ
to buvo vaišinamasi ledais,
Rugsėjo 22 d., sekmadienį, šv. kava ir skanumynais. Atsiradus
Kun. Walter Stanevičiaus 50 Teresės parapijos bažnytėlėje muzikantams buvo ir smagiai
metų kunigystės sukaktis bus klebonas F r a n c i s Szczyku- pasišokta. Tai kas gi ta Vikto
minima sekmadienį, spalio 20 towicz, aukodamas lietuviškas rija Dėdinienė, kad apie ją čia
d., 10:30 vai. ryto šv. Mišių Mišias, meldėsi už Viktoriją De- rašoma? Viktorija Zubrickai• •—
i
metu, kuriose dalyvaus ir vysk. dinienę ir sveikino ją jos 75 tė-Dėdinienė gimė 1921 m. rug
metų amžiaus sukakties proga. sėjo 18 d. Kybartuose. Ten ji Teisėjai ia Lietuvos svečiuose pas Hot Springs lietuvius. I i k.: Marytė Mit
Paulius Baltakis.
Po Mišių vyks pagerbimo pie „Antrosios jaunystės" choras, mokėsi gimnazijoje, dalyvavo kuvienė, Audronė Jarackaitė ir Virgilijus Grabinskas (dešinėje). Ju tarpe
buvęs nepriklausomoje Lietuvoje teisėju teis. Kazys Saudargas.
tūs, kuriuose dalyvaus Stanevi vadovaujamas muz. Genės Be gimnazijos chore ir ateitininkų
Nuotr. L i o n ė s M i e ž i n s k i e n e s
čių šeima ir Detroito arkivysku leckienės, giedojo muz. Vinco organizacijoje. Kybartų miestas
Mamaičio s u k u r t a s Mišias. tuo laiku jau buvo gan svarbus
pijos vysk. Kevin Britt.
Alfonsas Vėlavičius, Albinas pasienio prekybos ir perėjimo
ko kelelis", B. Dvariono harm.
ŠV. ANTANO PARAPIJOS Strazdis ir Vytas Macys pa punktas. Bet Viktorija ten nepa HOT SPRINGS, AR
„Oi, užkilokit vartelius". Pa
giedojo C. Franck'o „Panis siliko. Lietuvai atgavus Vilnių
GEGUŽINĖ
skutinę smagią dainelę „Dai
A n g e l i c u s " . Mišios buvo susigundė ir, progai pasitaikius, RADIJO V A L A N D Ė L Ė S 20
nuokim, d a i n u o k i m " atlikėjai
METŲ
SUKAKTIS
pakėlė sparnus į tą taip jaunys
Šv. Antano parapijos gegužinė iškilmingos.
skyrė Liucijai Gudelienei, buvu
tėje svajotą miestą. Vilniuje ji
po stogu vyks sekmadienį, spa
siai ilgametei chorelio vadovei.
Spalio
mėnesi
radijo
valandė
baigė pirmąją pašto mokyklos
lio 27 dieną, Šv. Antano parapi
Abi vadovės ir akompaniatorę
lė
„Leiskit
į
Tėvynę"
švenčia
20
laidą. Aplinkybėms pasikeitus
jos patalpose, 25-ta gatvė ir Verbuvo apdovanotos gėlėmis, Mi
paaiškėjo, kad tai buvo ir pasku metų sukaktį. Programos tran
nor, Detroite. Kviečiami visi
nėjimo užsklandai visi bendrai
tinioji laida. Dirbdama Vilniaus sliuojamos sekmadienių rytais
Detroito ir apylinkių lietuviai.
sudainavome „Lietuva brangi".
pašte ji dalyvavo protesto 8:30 per KXOW AM 1420 radi
demonstracijose, kad Vilniaus jo stotį ir per televizijos penktąjį
Prieš pradedant gausias vai
IDOMŪS P A Š N E K E S I A I
kanalą,
ekranu
slenkant
vietos
katedroje
būtų
leidžiama
laikyti
šes
(ir ko t e n nebuvo, gulbės
R A D I J O BANGOMIS
Mišias lietuviams. Mat, tuo įvykių pranešimams.
pieno betruko), Marija ir Algis
Radijo steigėjai buvo Salomėja Dumbliai visus smagiai nutei
laiku Vilniaus vyskupu buvo
„Lietuvišku melodijų" radijo
Šmaižienė,
Petras Šmaižys ir k ė , sudainuodami „Rožių tan
lenkas
nacionalistas,
kuris
valandėlė perdavė pasikalbėji
Antanas
Kruklys.
Abu pastarie go". Pasivaišinus, suskambo ir
nenorėjo
įsileisti
lietuvių
kalbos
mus su Rūta Lee Kilmonyte ir
ji
jau
iškeliavę
Amžinybėn
— P. daugiau dainų; taip prabėgo
į V i l n i a u s bažnyčias. Tos
Lietuvos Garbės konsulu Los
Šmaižys
prieš
6
metus,
A.
Kru
demonstracijos
buvo
sėkmin
keletas
valandų
geroje,
Angeles, CA, Vytautu Čeką
gos ir vyskupas turėjo nusileis klys prieš 12 metų. Radijo vedė lietuviškoje nuotaikoje.
nausku apie jų įspūdžius į§
Viktorija Dėdinienė.
ti. 1941 m. Viktorija persikėlė jai S. Šmaižienei likus vienai,
Los Angeles mieste vykusių
Esame dėkingi mūsų dainos
talkon atėjo dukterys. Pradžioje
Lietuvių dienų. Taip pat pasi
2 vai. p.p. suvažiavome į dirbti į Vilkaviškio pašto
vienetui,
k u r i s išjudina mus iš
kalbėjimą su vysk. Paulium parapijos salę pagerbti Vikto įstaigą, kur susipažino pašto Vida su savo vyru J o h n Ford, o kasdienybės, paįvairina šven
Baltakiu ir Zita Marčiulionyte riją, mūsų choro iždininkę ir valdininką Antaną Dėdiną su paskutiniu laiku Rasa ir jos tes. J a m e dainuoja: Regina Saapie jų įspūdžius iš Kanados renginių vadovę. Susirinko ar kuriuo ir sumainė žiedus. Po vyras Tom Myers įkalba angliš b a l i ū n i e n ė (vadovė), Marija
Lietuvių dienų, kur vy ko jaunių ti 80 kviestų svečių. Čia jos sūnūs kiek laiko jie persikėlė į Jona ką tekstą, padeda rekordavimo Dumbrienė, Rima Jucienė, Ona
krepšininkų rungtynės tarp To Stasys ir Vitas Dėdinai ir mar vos paštą, o prieš pat antrąją darbe. Radijo valandėlė jungia Tamošauskienė, Polius Sabaliū
ronto „Aušros" ir Vilniaus ti Cynthia buvo papuošę salę sovietų okupaciją grįžo į savo Hot Springs lietuvius į vieną nas, Algis Dumbrys, Jonas Mie
„Marčiulionį uku". Valandėlės gražiais užrašais, išreiškiančiais gimtinę — Kybartus. Čia jiems šeimą, kurioje, kaip veidrodyje, žinskas ir P r a n a s Radis.
laidos transliuojamos antra meilę motinai. Visi buvo pa gimė sūnus Stasys ir iš čia fron atsispindi visa mūsų veikla,
dieniais nuo 3 iki 4 vai. p.p. ir kviesti pasivaišinti prie baro ir tui iš rytų artėjant, 1944 m. visi džiaugsmingi bei liūdni gyveni
šeštadienio rytais nuo 8 iki 9 užkandžių. Viktorijai įėjus į trys pasuko Vokietijos link. mo momentai. Nepraeina tylo
LANKĖSI T E I S Ė J A I I Š
vai. Stotis VVPON-AM banga salę, pagiedojome jai Budriūno Apsigyveno Tiuringijoje. Ameri mis nei viena svarbesnė istorinė
sukaktis,
tautinė
ar
religinė
kiečių
kariuomenei
atėjus,
jie
LIETUVOS
L460 AM.
„Valio... ilgiausių metų". Kiek
šventė skambiomis liaudies dai
persikėlė
į
Hanau,
kur
UNRRA
lm pavėlavęs klebonas Francis pa
nomis bei giesmėmis palydėtos.
Rugpjūčio pradžioje Hot
laimino maistą ir trumpai pa buvo įsteigusi tėvynės nete
Dėka jų turime ir kitataučių Springs mieste lankėsi Lietuvos
kusiems
stovyklą.
Čia
Viktori
sveikino
Viktoriją.
Po
to
buvo
70-toji T A R P T A U T I N Ė
klausytojų, kurie žavisi lietuviš teisėjai, iškviesti U S S t a t e
patiekta šilto ir įvairaus mais ja pradėjo aktyviai reikštis
MUGĖ
ka muzika bei dainomis.
Lietuvių
Romos
katalikių
mo
Departamento per įstaigą Inter
to. Pasisotinus, programos ve
terų
organizacijoje,
kurioje
ir
national
Visitors Program of the
Spalio
20
d.
St.
Michael's
mo
Šių metų Tarptautinė mugė dėjas Vytas Macys choro ir susi
išryškėjo
jos
organizaciniai
U
S
Information
Society. Ketu
kyklos
salėje
12
vai.
vyks
radi
spalio 18, 19 ir 20 d. vyks rinkusiųjų vardu sveikino su
gabumai.
Jai
buvo
pavesta
suor
rių
savaičių
programoje
jie bu
jo
jubiliejinis
pokylis
su
puikiais
Southfield, MI, 2600 Evergreen kaktuvininkę ir papasakojo kas
ganizuoti
tos
organizacijos
narių
vojo
septyniuose
JAV
miestuo
valgiais
ir
šaunia
muzika.
Visi
į šiaurę nuo 10-tos mylios. Viktorija buvo ir k a s ji yra
visuotinį suvažiavimą Hanau radijo klausytojai ir rėmėjai se ir turėjo progos susipažinti su
Penktadienį ir šeštadienį mugė mums dabar. Jis, kartu su choro
stovykloje.
Suvažiavimas praėjo maloniai kviečiami dalyvauti ir JAV teisėtvarka, su federalinė,
veiks nuo 10 v.r. iki 8 v.p.p., o vadove muz. Gene Beleckiene,
labai
sklandžiai.
Už pasigė smagiai praleisti sekmadienio valstijų bei v i e t i n e t e i s m ų
sekmadienį nuo 10 v.r. iki 6 įteikė Viktorijai sveikinimo kor
rėtinai
atliktą
darbą
šioje or popietę
s t r u k t ū r a ir administracija.
telę su visų choristų parašais ir
v.p.p.
ganizacijoje
susilaukė
padėkos
Muge globoja Fordo bendrovė, gražią tautinę juostą su išaus laiškų iš žymių visuomenininkų
Teisėjų grupėje buvo Marytė
TAUTOS Š V E N T Ė
Edisono fondas Detroite ir tais sveikinimo žodžiais 75 metų — kanauninko Felikso Kapo
Mitkuvienė, komercinio teismo
Mėlynasis Kryžius. Ši bus proga. Choro vadovė tą juostą čiaus ir politiko bei valstybi
Tautos šventės minėjimą ir Lietuvoje pirmininkė; Audronė
perjuosė Viktorijai per petį.
jubiliejinė 70-toji mugė.
ninko prel. Mykolo Krupa šiemet rengė Lietuvių Bendruo Jarackaitė Lietuvos apeliacinio
Kaimynų vardu sveikino Kle vičiaus.
Mugėje Detroito Lietuvių
menė. Minėjimas prasidėjo iškil teismo teisėja ir Virgilijus
Kultūros klubas turės savo mensas Žukauskas, o feljetonis
Grabinskas t a i p pat apeliacinio
Iš Hanau Viktorija su šeima mingomis šv. Mišiomis. JAV ir teismo teisėjas. Jų palydovas ir
turtingą tautodailės dirbiniais tė Elena Lukienė paskaitė savo
kūrybos feljetoną iš mūsų choro emigravo į JAV ir apsigyveno Lietuvos vėliavas įnešė Juozas vertėjas buvo Raimundas Kava
skyrių.
Meninę programą mugėje at aktualijų: „Kas buvo anksčiau Brooklyne. Čia jiems gimė an Kiburas ir Napoleonas Sabaliū liauskas iš Čikagos. Visa grupė
liks 25 įvairių tautybių šokėjų ir kas vyksta dabar". „Antrosios tras sūnus Vitas. Viktorija ir čia nas su palydovėmis Jadvyga buvo pristatyta Hot Springs
g r u p ė s , solistai, chorai ir jaunystės" choros padainavo: laiko neleido veltui, bet įsijungė Švilpienė ir Regina Sabaliūnie- miesto vedėjui Kent Myers, lan
„Sveikinimo dainą", — muz. V. į vaidybos būrelį ir į operetės nė. Mišias aukojo kun. Andrew kėsi miesto savivaldybėje ir
muzikai.
Mamaičio,
žodž. K. Žukausko. chorą, kuriam vadovavo muz. Dufault, Šv. Rašto skaitinius teismo rūmuose, kalbėjosi su
Bus įvairaus maisto, gėrimų,
skaitė Jonas Miežinskas, auką
,.Ramunėlė". — muz. V. Mamai Kazimieras V. Banaitis.
kepinių ir kt.
nešė Lionė Miežinskienė ir vietos teisėjais ir advokatais.
1983 m. Viktoriją jau matome
Kai atsilanko lietuviai džiau čio ir,.Pilki keleliai dunda". Po
Marytė Radienė. Buvo gieda Taipogi jiems buvo pasiūlyta
giamės, savo atsilankymu jie choro dainų klebonas Francis Floridoje, Sunny Hills vietovėje
mos Švč. M. Marijos garbei ir a p l a n k y t i radijo „Leiskit į
aktyviai įsijungusią į „Antro
įvertina mūsų darbą. Iš PabalTėvynę" (Longing for the Homekitos giesmės.
sios jaunystės" chorą, kuriam
tiečių likome vieninteliai, kurie viams.
land) būstinę. Čia jie susitiko su
Ateikite, aplankykite mūsų vadovavo muz. Vincas Mamaičia turime savo skyrių.
būreliu vietos lietuvių ir paben
Po
pamaldų
salėje
buvo
sugie
s k y r i ų , p a s i d a l i n k i t e savo tis. J i čia yra išrenkama choro
Tarptautinis Institutas rėmė
doti JAV ir Lietuvos himnai. dravo prie lietuviškų vaišių
įspūdžiais.
iždininke ir renginių vadove. LB-nės pirm. Stepas Ingaunis, stalo. Turėjo progos pasikalbėti
lietuvių p a s t a n g a s a t g a u t i
Lauksime!
1985 metais buvo išrinkta Sun pradėdamas minėjimą pabrėžė, su Kaziu Saudargu, buvusiu tei
laisvę, domisi dabartine padėti
Detroito
Lietuvių Kultūros ny Hills apylinkės Lietuvių
mi ir padeda naujiesiems ateikad švenčiame dvigubą švente sėju prieškarinėje Lietuvoje. K.
Klubas Bendruomenės valdybon ir tais
— religinę ir tautinę, abi lietu Saudargo pravestas pokalbis su
metais buvo v-bos pirmininke. viams brangias ir artimas. Pa te isėju V. Grabinsku buvo radijo
Choras jai labai dėkingas užjos kalbėjęs švenčių tema, perėjo vedėjos užrekorduotas ir per
gabumą organizuoti įvairius prie patirtų įspūdžių Lietuvoje, duotas sekančio sekmadienio
choro renginius. Viktorija nes tik prieš keletą dienų iš ten radijo laidoje. P a g a l naują
niekad neatsisako padėti ir buvo grįžęs.
Lietuvos Respublikos konstitu
Lietuvių Bendruomenei rengti
ciją ir pagal naują teismų
Meninę programos dalį trum
pokylius ir kūčias. Beveik nė
įstatymą egzistuoja k e t u r i ų
vienas didesnis renginys Sunny pu žodžiu pradėjo Regina Saba- l y g i u t e i s m a i :
apylinkių
Hills neapsiėjo be Viktorijos liūnienė. mūsų dainos vieneto t e i s m a i , a p y g a r d ų t e i s m a i ,
pagalbos ar jos patarimo. Vikto vadovė, pristatydama naują
rija turi retą dovaną — sugebė akompaniatorę Sofiją Kriščiu- Lietuvos apeliacinis teismas ir
aukščiausiasis
kaitienę, neseniai atvykusią iš L i e t u v o s
jimą organizuoti.
Lietuvos. Sofija, prieš sėsdama teismas. N ė r a prisiekusiųjų
Linkime Viktorijai dar daug
prie pianino, jautriai padekla teismo, k u r i s veikia JAV-se.
metų būti „Antrosios jaunys
mavo At. K a r i o e i l ė r a š t į
Palinkėta svečiams įgytomis
tės" chore ir nepailsti orga
„Laimės šalis".
žiniomis prisidėti prie gerbūvio
nizuojant pokylius, kurie mus
Visos dainos nuskambėjo nuo kėlimo m ū s ų brangioje tė
išjudina, kelia nuotaiką ir
pralinksmina taip, kad pasijun taikingai ir d a r n i a i . Buvo vynėje.
tame lyg atjaunėję. Ilgiausių atlikta: Alg. Raudonikio „Tėvy
nė", A. Bražinsko „Brangiausia
Tautos tvente Detroite minint, vainiką neta „Žiburio" lituanistines mokyklos metų, Viktorija!
mokiniai Vytukaa Kasputi* ir Laura Karvelytė
Salomėja Š m a i ž i e n ė
Vytas Macys žemė", V. Juozapaičio „Sutrin
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JAV
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• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

• Redakcija dirba kasdien nuo
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Dr. Algirdas Sužiedėlis ir sesuo Danute.

ROCHESTER, NY
LANKĖSI MOKSLININKAS
IŠ LIETUVOS
Š.m. rugpjūčio 10-31 dienomis
savo sesers Danutės Pieniežny
šeimoje, Webster, N.Y. (Rochester, N.Y., priemiestyje) viešėjo
d r . A l g i r d a s S u ž i e d ė l i s iš
Vilniaus. Dr. Algirdas Su
žiedėlis dirba Puslaidininkių
fizikos institute moksliniu ben
dradarbiu. Jo mokslinių tyrimų f
sritis yra karštųjų krūvininkų
reiškiniai puslaidninkiuose ir
jų taikymas mikrobanginių sig
nalų susekimui ir galios mata
vimui. Prieš atvykdamas pas
seserį, dr. A. Sužiedėlis dalyva
vo tarptautiniame simpoziume,
s k i r t a m e o p t i k o s mokslui,
inžinerijai ir optiniams prietai
DR. A. B. GUEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3*00 W. tS M. Tai. (TOS) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p . 7 v » . a m r 1230 3v pp
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
pentrtd « sestd 9 v r . 12 v p p

DR. JOVITA KERELIS
Kab Chtcagoja uždarytas
9525 S 79th Ava . Hickory HiHs. IL
Tai. ( 7 0 t ) 500-4101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
4 * 4 7 W. 103 St., Oafc Laam, H>
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai susitarimui
(kalbėt angliškai) ta*. 704 422-4240

SURENDER LAL, MO
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 2 2 t . Kaateta. C M c a f o , IL 404S2
Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą
Kak. tai. (312) 471-3300

sams, rugpjūčio 4-9 d. vykusia
me Denver, Colorado. Ten jis
skaitė pranešimą „Plačiajuostis
mikrobanginio spinduliavimo
d e t e k t o r i u s " (autoriai —
Steponas Ašmontas, Jonas Gradauskas ir Algirdas Sužiedėlis).
Rochesteriečiams buvo malo
nu su juo susipažinti; linkime
jam kopti į didesnius mokslinius
laimėjimus.
Stasys Ilgūnas
UNAS SIDRYS, M.D.
OphtalmologasVAkių Chirurgas

9*30 S. Hldgaland Ava.
CMcago R M g a , N. 40415
700-430-4422
4 1 4 9 W. 63rd St.
312.735-770*
Cardlac Dlagnosis. Ltd.

• 1 3 2 S. Kadzi* Ava.
CMcago. IL 40421
T a i . 312-434-7700

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

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
•0SS S. Robart* M . . Hickory HM*. IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
T a i . (70S) 5M-405S
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
• 1 3 2 S. Kadsta
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šeštd pagal susitarimą

Kablnato tai. 312-774-2OO0
Mamų tai. 70S 444-4545
E D M U N D A S V I Ž I N A S , M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 545-7755
ARAS ŽUOOA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oooo S A V I I M Hsn MMACAI C#ntAf

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

1020 I . O f O a n Ava., SwHa 314

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Katftta A v a . ,
C M e a f o , l t 0OOS2

T a i . 700-5270090
Valandos pagal susitarimą
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tikinčiųjų jausmų ir tautos
r\«tij*
tradicijų. Gavėnia skirta prieš
velykiniam pasninkui, atgaila
vimui, dvasiniam susikaupi
mui. Paversti šį laikotarpį
EDMUNDAS SIMANAITIS
triukšmingu politikų ir partijų
Skaičiuoti amžių slinktį ne
šurmuliavimu, kuriame gausu
taip jau lengva, nes turime
Kas nutiko, kad valdančioji nisterijų. JAV-tik trylika, nors apsilojimo, ir niekinimo vieni
polinkį paklysti dideliuose skai
partija nusprendė kartu su šios didžvalstybės ekonomijos, kitų, kažin ar tiktų. Tai prieš
čiuose ir miglotuose praeities
Seimo rinkimais skelbti ir gynybos, socialinių ir kitų tarautų per šimtmečius nusisto
toliuose. Archeologija, antro
referendumą dėl Konstitucijos reikalų tvarkymas nė iš tolo vėjusioms krikščioniškos doro
9
pologija ir panašūs mokslai
vės
normoms
ir
krašto
papro
pataisų Negi prieš pačius Sei nelygintinas nei apimtimi, nei
žmonijos
istoriją skirsto į „am
čiams.
Didžioji
dauguma
rinkė
ryšių
gausa,
nei
sudėtingumu
su
mo rinkimus išryškėjo, kad Pa
žius"
—
akmens, žalvario,
jų
—
tikintieji,
jų
daugėja,
o
mūsų
valstybės
reikalais.
Su
grindinio įstatymo ydos ar
geležies, industrijos ir tiek daug
trūkumai skubiai taisytini? mažinus ministerijų skaičių ir Bažnyčios autoritetas tolydžio
kitų, kad tik šių mokslų studen
Dabartinio Seimo daugumos aparatą bent trečdaliu, iždas stiprėja, tad abejingų neturėtų
tai, besiruošdami egzaminams,
praktika rodo, kad įstatymus sutaupytų, kai kurių Seimo būti.
visus juos gali „iškalti". Tačiau
taisyti tas pat kaip riešutus narių nuomone per šimtą mili
Numatoma teikti ir Konstitu
kiekvienas laikotarpis buvo
gliaudyti. Vienas dalykas, kai jonų, o ir aparato efektyvumas cijos 131 straipsnio pakeitimą,
tarytum
dar kita pakopa į žmo
įstatymas, pavyzdžiui, neatitin smarkiai padidėtų, nes išnyktų kuris skelbia, kad „nemažiau
nijos
sumanumo,
išradingumo,
daugybė
parazitinių
grandžių.
ka realių sąlygų ar varžo pažan
kaip pusė nacionalinio biudžeto
kultūros,
geresnio
gyvenimo, o
gią ekonomijos kryptį ir visai
Tačiau reikalo esmė slypi pajamų turi būti skiriama socia
galbūt ir sunaikinimo, aukštu
kitas, kai įstatymo pataisomis visai ne čia. Valstybės ad linei apsaugai, medicinai, švie
mas. Juk ir senaisiais amžiais,
siekiama suteikti teisėtumo ministracinio valdymo reforma timui, mokslui, kultūrai ir ki
išmokęs pasigaminti naują, kie
įvaizdį šešėlinės ekonomijos nėra užbaigta. Sudaryta dešimt toms piliečių socialinėms reik
tesnį,
patvaresnį metalą, neilgai
bosų sumanytai aferai arba pri apskričių su išpūsta administra mėms".
trukus
žmogus iš jo pradėjo
dengti jau įgyvendinamas ma cija, dar neperėmusią funkcijų
Ši užgaida ištisai populistinė.
gaminti
ginklus...
chinacijas. Labai madinga iš ministerijų. Maža to, iki šiol LDDP rinkimų kampanijoje sie
nebaudžiamai „pasitaisyti", nėra nuspręsta, kiek bus ap kia pasirodyti labai besirūpi
Turbūt niekuomet nebuvo iš
įstatymus, siekiant siauraparti- skrityje valsčių. Rinkimų apy nančiais socialinių bei kultūri
vystytas toks pašėlęs greitis,
nių tikslų. Seimo dauguma, be gardų ribos turėtų atitikti nių visuomenės poreikių tenki
kaip pastaruoju pusšimčiu
veik visada paleisdama balsavi galutinai sutvarkytų adminis nimu. Tiesą pasakius, ir šių
metų. Po Antrojo pasaulinio
mo buldozerį, akimoju nužerda- tracinių vienetų ribas. Dėl ko metų biudžete minėtiems reika
karo jis liejosi taip sparčiai, taryvo šalin net labai racionalius ir skubama namą statyti nuo lams numatyta skirti daugiau
| tum atkimšus kažkokią užtvan
motyvuotus opozicijos pasiūly stogo?
ką. Nėra abejonės, kad daug iš
negu pusę pajamų.
mus. Tik labai retais atvejais,
radimų
bei atradimų paleng
Siūloma keisti rinkimų datą,
Be to, toks išankstinis iždo
kai dalis pilietinės sąžinės būtent, rengti Seimo rinkimus suskirstymas rodo niekuo nepa
vina kasdieninį gyvenimą,
nepraradusių daugumiečių at antrąjį balandžio sekmadienį. Į grįstą daugumiečių pretenziją į Lietuvos Krikščionių demokratų partijos rinkiminės kampanijos stendas. padeda žmogui patogiau,
sisakydavo paremti netiesą, Sei šį siūlymą turėtų atkreipti dė sovietmečiu įtvirtintą „partijos
sveikiau ir ilgiau gyventi, bet
Nuotr Antano Tumėno
mas sugebėdavo blokuoti netin mesį tikinčioji visuomenės dalis. CK" neklaidingumo dogmą.
daug — kaip ir visais amžiais —
kamą įstatymą ar jo pataisą.
energijos bei išteklių išlei
Rinkimų kampanija sutaptų su Numatyta tvarkyti biudžetą
stygių dėmesio ir paramos smul
džiama to paties žmogaus sunai
VARGDIENIU
SESERYS
Gavėnia,
o
rinkimų
data
dažnai
visiems
laikams
šitaip
ir
ne
Daugumiečiai siūlo pataisyti
kiam bei vidutiniam verslui, be
kinimo
„įrankių" patobuli
ATNAUJINO
ĮŽADUS
55-ąjį Konstitucijos straipsnį. ir su šv. Velykomis. Komparti mėginkite abejoti ar daryti kurio apskritai neįmanoma net
nimui.
Užuot 141 Seimo nario turėtų jos požiūris į religiją ir kitaip. Jokių statistikos duome įsivaizduoti ekonomijos paki
Rugpjūčio 15 d. Marijampolės
Savo tarpe dar tebeturime
likti tik 111. Iždas sutaupytų tikinčiųjų varžymai toli gražu nų ir išvadų! Jokios socialinės limo ir gyventojų gerovės ki
Šv.
Arkangelo Mykolo proka- gyvų liudininkų, kurie vaikys
maždaug pusantro milijono litų nepamiršti. Kažin ar reikia apsaugos, medicinos, mokslo, limo.
tedroje keturios Nekaltai Pradė tėje ar ankstyvoje jaunystėje
per metus. Referendumo suren stebėtis, kad kompartija, per švietimo plėtros vizijos. Jokių
Kita vertus, niekas netrukdė tosios Švč. Mergelės Marijos
matė pirmuosius skridimo ban
siregistravusi
LDDP
vardu,
ne
samprotavimų apie biudžeto
gimas kainuos bene dešimtį
absoliučią valdžią turinčiai Vargdieniu seserų kongre
dymus, atradus būdą pakilti
pakeitė
savo
požiūrio
į
tikin
skyrimą verslo vystymui, kapi
kartų brangiau. Tačiau ne eko^
piramidei pademonstruoti rūpi gacijos narės iškilmingai
nuo žemės paviršiaus. Tie patys
čiuosius.
Tokį
referendumo
taliniams
įdėjimams,
balansą
su
nominiai sumetimai lėmė tokios
nimąsi socialine apsauga. Juk
pataisos poreikį. Mūsų valsty klausimo teikimą galima su kitais skirstymais. O juk ir vargstančiam piliečiui reikia atnaujino įžadus. Apeigoms žmonės, ne ką persiritę per pus
bes valdymo aparate net 19 mi prasti kaip pasityčiojimą iš nūdien šalis skausmingai jaučia padėti, pakeliant pensiją iki vadovavo ir šv. Mišias aukojo amžį, galėjo stebėti skrydį ir
kun. Vincentas Inkratas, MIC. nusileidimą kitoje planetoje —
žmogaus orumą nežeminančio Kartu su juo šv. Mišias konMėnulyje! Dar daug kas galėtų
dydžio, užuot kaišiojus jam po celebravo kan. Gracijus Saka
pasakyti, kad jų atminimų rate
kelis grašius ir nuolatos girian lauskas. Per pamokslą kun. V
pagrindinė
susižinojimo
tis, kad socialinė parama plečia Inkratas pabrėžė Marijos,
ma. Be to, privalu, didėjant in Bažnyčios motinos, reikšmę. priemonė su toliau gyvenančiais
fliacijai, kelti ir pensijų bei kitų Kalbėdamas apie Marijos buvo laiškas, kurio kelionė į
socialinių išmokų dydį, tada paėmimo į dangų prasmę, jis tolimą kraštą trukdavo nepa
būtų matyti, kad valdžia rūpi sakė, jog tai buvęs ženklas, kad prastai ilgai (bent tas iki šiol
nasi žmogumi. Beje, taip būdavo pirmųjų tėvų gimtoji nuodėmė nepasikeitė...). Šiandien į kitą
daroma tik tada, kai vyriausy panaikinta. Per apeigas, kurios pasaulio pusę galima pasiųsti
ne tik gyvus žodžius, susijungę
bei vadovavo G. Vagnorius.
įvyko po pamokslo, 4 seserys at telefono laidais, bet suteikiama
{domu ir labai įsidėmėtina, tai naujino įžadus. 2 merginos buvo
galimybė panaudoti faksą bei
kad prezidentas labai aktyviai priimtos į noviciatą. Šiuo metu
erdvių satelitų signalus, kurie
agitavo prieš konservatorių in kongregacijoje yra per 80
automatiškai perduoda vaizdą
iciatyva paskelbtą vadinamąjį seserų.
bet kur mūsų planetoje. Nors
teisingumo referendumą, Tegin
kone kiekvienas vaikas mokėtų
Rugpjūčio 16 d. per šv. Mišias
damas piliečius nevykdyti kon
paaiškinti, kaip veikia toji grei
stitucinės pareigos — neiti Šv. Arkangelo Mykolo prokatosios komunikacijos technika,
tedroje laikinuosius įžadus
balsuoti.
šis procesas vis tiek panašus į
Dabar prezidentas su ne atnaujino 2 broliai marijonai ir akivaizdų stebuklą.
mažesniu įkarščiu agituoja vienas brolis buvo priimtas j
O dvidešimtajam šimtmečiui
už referendumą 'TV laida noviciatą- Šv. Mišioms vado
riedant
prie pabaigos, nau
vavo kun. Leonas Lešinskas,
1996.09.23).
jausias
žmonijos
„žaisliukas"
Toks akivaizdus partinės MIC. Šiuo metu Marijampolės
yra
kompiuteris.
Atrodo,
kad tai
pozicijos demonstravimas kelia Marijonu vienuolyne yra 7 tėvai
atsakymas
į
visus
poreikius
ir
;
abejonių dėl Valstybės vadovo marijonai ir 3 broliai.
.'<.•'•iv>c. Knk V Kinių demokratų partijos veikėjas-veteranas, buvęs ateitininkas V. Alekna kalba
pagrindinis visų problemų
įsipareigojimo būti lygiai teis
viename LKDP tarybos posėdyje, besiruošiant rinkimamB į Lietuvos Respublikos Seimą
'..Bažnyčios žinios". Nr. !6> sprendimo įrankis. Tereikia įsi
ingu visiems.
Nuotr Algimanto Žižiūno
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BALYS RAUGAS

Praėjo Birutės krikštynos su nuotaikingom vaišėm.
Ir vėl atėjo saulėta vasara, kviesdama kauniečius į Ne
muno pakrantę. Ir vėl daktaro Saulėno motorlaivis žai
džia Nemuno srovėje su naujais bendrakeleiviais — snū
duriuojančia Rožele ant Saulėnienės kelių ir judriuoju
Keraičių Vytuku. Žvelgdamas į miegančios mergaitės
gražų veidelį, Keraitis net pajuokavo:
— Na. ir daili ta mano martelė. Tik per ilgai miega.
Tetulei įkalbėjus ir įtikinus, kad ji rūpestingai
prižiūrės vaikus, Danutė rugsėjo mėnesį pradėjo tęsti
savo dainavimo studijas, o Keraitis, paskaitęs šauliams
porą paskaitų, padažnino straipsnius „Kariui", „Kar
dui" ir „Trimitui".
Tuo metu i Kariuomenės štabą atėjo žinia, kad Lietu
vos kariuomenėje savanoriu tarnavęs Amerikos lietuvis
kapitonas Stepas Darius su kitu Amerikos lietuviu Sta
siu Girėnu nusipirko lėktuvą ir rengiasi skrydžiui į
Lietuvą. Žinią paskelbė ir laikraščiai, sukeldami vi
suomenės pakilią nuotaiką. Žinių turinys plėtėsi: skry
džiui paremti Amerikos lietuvių telkiniuose prasidėjo
šiam skrydžiui remti komitetų organizavimas ir lietuvių
aviacijos švenčių ruošimas. Kai kurie laikraščiai
Steponą Darių pradėjo vadinti „lietuviškuoju Lindbergu". pranšaudami Lietuvos platų išgarsinimą visame
pasaulyje Ir Keraitis gavo laišką iš ne per seniai
išvykusio Amerikon kapitono Petro Jurgėlofl, su kuriuo
porą metų lankė humanitarini fakultetą. Jis pranešė

TARNAUTI LIETUVAI

apie savo įsijungimą j Dariaus ir Girėno skrydžio organi
zacinius darbus, apsiimdamas vadovauti skrydžio pro
pagandai. Savo laiške jis skatina tinkamai sutikti Atlan
to nugalėtojus Lietuvos laikinojoje sostinėje. Iš šio laiško
Keraitis sužinojo, kad abu lakūnai lėktuvą pirko savais
pinigais už 3,200 dolerių, tačiau lėktuvo perstatymui,
įskaitant ir naują motorą, teks sukaupti apie 6,000 dole
rių. Atsiras ir daugiau išlaidų. Skridimo fondas surinko
8,456 dol.
Keraitis nedelsdamas parašė straipsnį apie
Amerikos lietuvių veiklą Lietuvos labui, primindamas
Lietuvos nepriklausomybės kovų laikotarpį, kai mūsų
išeivijos sūnūs skubėjo su ginklu kautis dėl Lietuvos lais
vės, o dabar du mūsų išeivijos savanoriai rengia naujos
rūšies žygį Tėvynės labui: aviacijos kapitonas Stepas
Darius su Amerikos lietuvių lakūnu Stasiu Girėnu
pakils skrydžiui į Lietuvą. Apsukrusis kapitonas Petras
Jurgėla, patyręs žurnalistas bei organizatorius, sutikęs
skrydžio komitete sekretoriauti, darbuojasi, kad
užtikrintų šiam žygiui lietuviškosios išeivijos
visokeriopą paramą Keraitis parašė Jurgėlai laišką,
prašydamas atsiųsti daugiau informacijos. Gavęs
atsakymą su gausia informacija, galėjo spaudoje pa
skelbti daugiau duomenų apie lėktuvą, pavadintą „Litu
anicą". Lėktuvas sveria 2663 svarus (1209 kg). Kuro
telpa 3,638 litrai, alyvos - 159 litrai. Lėktuvo ilgis 8,45
m, aukštis — 2,59 m, sparnų ilgis — 15,24 m, plotas 27,7 kv. m, motoras 365 arklio jėgų, 9 cilindrų, vidu
tinis greitis — 194,6 km per valandą. Per Atlantą numa
tomą skristi 1826 m aukštyje. Nuo New Yorko iki Kau
no 7186 km. Šį kelią lėktuvas turėtų įveikti per 52
valandas, su degalų likučiu galėtų skristi dar apie 800

km. Skrydžiui paruošta „Lituanicą" buvo įvertinta
25,000 dol.
1933 metų vasarą buvo saulėta. Pradžioje pasigir
do spėliojančios žinios, kad liepos viduryje ..Lituanicą"
pakils iš New Yorko istoriniam žygiui į Lietuvos
laikinąją sostinę. „Lituanicai" pagerbti komitetas buvo
paruošęs sutikimo ceremonijos planą, tačiau nežinojimas
tikslaus išskridimo laiko neleido Kauno oro uostą
galutinai papuošti. Kai atėjo žinia, kad liepos 15-osios
11 valanda 25 minutės „Lituanicą" pakilo skrydžiui, oro
uostas sužaliavo vainikais, o Kaunas sujudo-subruzdo
Dariaus ir Girėno sutikimo šventei. Žmonės, laukdami
žinių apie skrydžio eigą, apgulė radijo aparatus. Tačiau
tik skrydžio pradžioje girdėjo apie laiminga pakilimą ir
kad oro sąlygos palankios. Antrajai parai įpusėjus, pasi
girdo žinia apie audrą Vokietijos Danijos Atlanto
pakrantėje. Pranešime pastebėta, kad ..Lituanicą"
neturi nei radijo, nei parašiutų Daug kam toji žinia
sukėlė rūpestį. Kai Keraitis vakarienės metu tai ištarė,
teta atsiduso:
— Viskas Dievo valioje...
O Keraitis į tai;
— Tikėkime, kad viskas bus gerai Ar ne. Vytuk?
Bebaigiantis trečiuosius metukus. Vytukas tvirtai
šūktelėjo.
— Bus galai! — ir paėmęs Birutės rankutę, ją
švelniai kilnodamas klausė. - Al galai, a! galai?.
Teta, neiškentusi pamokė;
— Vytuk, aš tau daug kartų sakiau, kad reikia
sakyti ne „galai", o gerai.
— Gerai, gerai, gerai, — Vytukas, linguodamas
galvą, net triskart pakartojo, — Tetule, saldainį! Gerai 9
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Danutė

Bindokienė

Kas kam tarnauja
gyti kompiuterį ir būsi tiesiogiai
sujungtas su viso pasaulio
informacijos šaltiniais — nuo A
iki Z. Nebereikės pirkti knygų,
lankyti muziejų, skaityti laik
raščių, mokytis gramatikos ir
rašybos, net išeiti iš namų, nes
kompiuterio pagalba galima ir
apsipirkti, ir gauti įvairias
paslaugas, ir jo ekranėlyje rasti
visokiausių pramogų (dėl kai
kurių nemoralumo jau kyla ne
mažas triukšmas). Komunika
cija per kompiuterio ekranėlį
jau dabar kai kam pakeičia
asmeniškus ryšius su kitais
žmonėmis. Galbūt ilgainiui
evoliucija pritaikys ir žmogų
patogesnei kompiuterių vartose
nai: gerokai padidės akys. kad
geriau matytų ekrane rodomus
„dyvus" atrofuosis kojos nuo
per ilgo sėdėjimo, sulinks
nugara ir pailgės rankų pirštai,
kad galėtų pasiekti visus myg
tukus...

/

Juk galime ir šiuo metu paste
bėti tos evoliucijos pradinius
ženklus, nes jaunuoliai (not
visai maži vaikai) kažkaip natū
raliai įninka į kompiuterių var
tojimą — jiems aiški „kompiu
terių kalba" ir visos mandrybės,
kurios suaugusiam sukelia tik
pasimetimą ir galvos skausmą.
Iš tikrųjų su kompiuterių ant
plūdžiu atsirado ir nauja liga,
kuria užsikrečia išimtinai suau
gusieji — „kompiuterių baimė",
nuo kurios vaistų dar neišrasta.
Kai kas tvirtina, kad pagrin
dinė kompiuterio funkcija yra
įvaryti dar vieną kylį tarp
jaunimo ir senimo santykių...
Visais laikais žmogus buvo
linkęs ne tik gyvūnams, bet ir
negyviems daiktams suteikti
žmogiškąsias savybes. Tokia
personifikacija šiuo metu ypač
taikoma kompiuteriams, tary
tum jie kažkaip gudresni už
žmogų ir tiesiog jį išjuoks, jeigu
paspaus ne tą mygtuką ar kaip
kitaip n e g a l ė s susigaudyti
instrukcijų painiavose. Kažin,
ar panašiai jautėsi pirmieji
rašomųjų mašinėlių vartotojai,
įvairių skaičiavimo aparatėlių
savininkai? O gal naujas,
painesnis „įrankis" visų pirma
sukelia žmogui tam tikrą ne
jaukumą, kol pagaliau pripran
tama ir net sunku įsivaizduoti,
kaip be jo praeityje apsieita.
Galime būti tikri, kad apsi
prasime ir su kompiuteriais —
juk jie pagaminti mums, o ne
mes jiems, tarnauti. Tačiau
nesiduokime įkalbami, kad tie,
kurie dar nespėjome įsigyti, ar
išmokti naudoti kompiuterį,
esame kažkaip atsilikę nuo
civilizacijos.

— Tai matote, teta moko su saldainiais. — juokėsi
Keraitis.
— Žinai, Antanėli, teta moka ugdyti paklusnumą
ir žino, kad už gerai įvykdytą darbą reikia atpildo. Bet
ji neduoda per daug.
Keraitis buvo patenkintas esama padėtimi. Teta
prisirišusi prie abiejų vaikų, Danute turi pakankamai
laiko lavinti balsą ir štai dainuos Karininkų ramovėje
birutiečių rengiamoje Atlanto nugalėtojams pagerbti
vakarienėje.
Vakarinėse žiniose radijas pranešė, kad apie
Lituanicą nieko negirdėti. Bandė Keraitis sugauti ir
Berlyno radijo pranešimus, tačiau ir iš ten jokios žinios.
Tik gerokai po vidurnak6io pasigirdo, kad „Lituanicą"
nukrito miške prie Soldino. į rytus nuo Berlyno apie 130
km, ir abu lakūnai žuvo. Iš New Yorko iki žuvimo vie
tos buvo nuskrista 6.411 km per 37 valandas ir 11
minučių Iki Kauno buvo likę 775 km
Virš laikinosios sostines ir per visą Lietuvą suple
vėsavo gedulo kaspinais perrištos trispalvės.
Džiaugsmingą sveikinimą pakeitė juodas liūdesys, ir
Kauno oro uoste Atlanto nugalėtojų lavonus karstuose
kauniečių minia pasitiko su gedulingais orkestro aidais.
Kauno bazilikoje arkivyskupas Skvireckas aukojo
pamaldas, kuriose dalyvavo vyriausybės nariai. 80
organizacijų vėliavos ir kariuomenes daliniai O prie
katedros susirinko 60,000 minia Šitokiu masinių
iškilmių Kaunas nebuvo matęs.
i Bus daugiau1
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JAUNIMO NUOSPRENDIS:
„MUMS REIKIA
KONKREČIŲ DARBŲ!"

*

MISCELLANEOU9

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS
„Ką m a n reiškia Lietuvių
Bendruomenė?" „Kokia apylin
kės Lietuvių Bendruomenės
programa p a t r a u k t ų jaunesnią
ją kartą?" .Kokias priemones
reikėtų naudoti, k a d apšvietus
jaunesniąją k a r t ą apie LB pa
skirtį ir d a r b u s ? " Tai dalis
klausimų, kurie buvo nagrinė
jami Lietuvių Bendruomenės
Michigano apygardos iniciatyva
sušauktame pasitarime rugsėjo
28 d. Apygardai vadovauja Liu
da Rugienienė. Pasitarimą su
organizavo i r jį s u m a n i a i
pravedė J a n i n a Udrienė. Šio
glaudaus pasikalbėjimo tikslas
buvo sužinoti j a u n e s n ė s kartos
.supratimą apie Lietuvių Ben
druomenę ir iš j ų atvirų pasi
sakymų padaryti konkrečias iš
vadas, kurios vėliau taptų veik
los vystymo priemonėmis.
Pora žodžių apie patį pasitari
mo formatą. Buvo dvi sesijos.
Rytiniame pašnekesyje dalyva
vo Ramunė Mikolionytė-Ben
nett, Linas Mikulionis, Vitas
Sirgėdas, K a s t y t i s Giedraitis,
• Regina Puškorienė, Kristina
Zubrickienė, Paulius J a n k u s ir,
; nors trumpai, Rita Kasputienė.
'. Stebėtojų rolėje, prie to paties
• keturkampio stalo, sėdėjo Liuda
Rugienienė, Algis Rugienius,
. Gražina Kriaučiūnienė, Nijolė
. Zelwinder, Gražina Kamantie
nė, Vytautas K a m a n t a s ir Ro
mualdas Kriaučiūnas. Pašneke
sį moderavo J a n i n a Udrienė.
Popietinėje sesijoje liko tie
• patys stebėtojai ir moderatorė,
bet buvo nauji pašnekovai:
, Gytis Udrys, Vilija Idzelytė,
Virga Šimaitytė, Danutė Rugie
niūtė ir Nida ČerniauskaitėRolando.

*M*A l t

p a ž i n o , k a d ji p a t i g e r a i
supratusi LB tikslus ir jos
veiklos a p i m t į , t i k t a p u s i
Tarybos nare, dalyvaudama LB
Tarybos suvažiavime.
Kokias priemones naudoti,
k a d j a u n i m ą s u į d o m i n t ų da
l y v a u t i L B v e i k l o j e ? At
sakymai į šį klausimą irgi
įvairūs. Pirmiausia t r ū k s t a
norinčiųjų dirbti valdybose.
Reikia išsiaiškinti, kaip LB-nės
misija skiriasi nuo lietuviškos
parapijos misijos. LB turėtų
t u r ė t i aiškų savo misijos apta
rimą. Lietuviai nemoka t a r p
savęs susirišti, nežino, kaip ben
drauti. Mums trūksta infor
macijos apie sėkmingus lietu
vius profesionalus, pasižymėju
sius profesorius. Reikia naudo
tis modernia technologija, susi
žinojimo priemonėmis. Reikia
daug pinigų, daug jėgų. Mažai
kas klauso lietuviškų radijo
programų. Niekas negali atstoti
a s m e n i š k ų kontaktų. Mano
žmona globoja ateitininkus. Aš
esu skautų tuntininkas. Tie
patys tėvai visur ir viską dirba.
Tas turbūt visur ir visada. LB
stengiasi apimti visus lietuvius,
ne tik katalikus. Mums įdomu
informacija apie vaikų auklėji
mą. Mūsų gyvenimas sukasi ir
jėgos eina mūsų šeimoms. Ma
žiau įdomu įvykiai Lietuvoje.
Reikia, kad mūsų vaikus kas
užimtų, kai mes dalyvaujame
seminaruose. Siūlau dėl to Dai
navą, kur galima turėti kultū
rines dienas ar popietes. Ten ir
vaikams yra užsiėmimų. Graži
gamta. Per dažnai rinktis sun
ku. Mano kalendorius jau užpil
dytas iki kitų metų birželio
mėnesio. Dainavoje galima susi
rinkti pusdieniui po pamokų
mokykloje. Dainava yra popu
liari šeimų vieta. J a reikia
daugiau pasinaudoti. Daugiau
naudotis Dainava. Už mažą
sumą ten galima savaitgaliais
stovyklauti, ruošti pokalbius
šeimoms, vaikams turėti pasa
kų vakarus, laužus su dainavi
mu, šokius jaunimui.

Pirmąją grupe galima būtų
charakterizuoti kaip jaunųjų
tėvų grupe- Popietinei grupei
daugiau tiktų studentų arba ką
tik buvusių studentų etiketė.
Moderatorė abiem grupėm turė
jo labai panašius klausimus.
Kadangi abi grupės labai pa
našiai galvojo ir turėjo daug
tokių pat pasiūlymų, jų pasisa
kymai bus čia pristatyti kartu.
Kas y r a Lietuvių Bendruo
m e n ė (LB)? Štai keletas atsaky
mų: Politika. Anti ALTas Gru
pė, kuri ieško tikslo, bet jo
nemato. Tai tėvų generacijos
grupė. LB centriniai organai
• duoda parėdymus iš viršaus ir
' nori, kad visi juos remtų. LB-ėje
', trūksta efektingos informacijos
* lietuvių visuomenei. LB tikslo
* nežinau. Lietuvai laisvę atga
vus, LB pasimetė, nebeturi
' tikslo.
Detroite, išskyrus Vasario
šešioliktosios paminėjimą, LB
. neturi kitos vertingos užduoties.
: Tiesa, ji f i n a n s i n i a i r e m i a
šeštadieninę mokyklą ir suren
gia porą suėjimų. Aš taip pat
\ nemanau, k a d LB t u r ė t ų kištis
' į politinį gyvenimą Lietuvoje.
I Nedaug žinau apie LB. Tik ži
nau, kad ruošia Šokių šventes.
- Manau, kad LB padeda Lietu'. vai. Ne visai suprantu LB-nės
ryšius su Lietuva. LB tikslas
yra palaikyti ryšius su Lietuva
ir skatinti išeivijos kultūrinį
' gyvenimą. Taip pat padėti at
vykstantiems iš Lietuvos. Ska
tinti vaikus mokytis lituanisti
nėse mokyklose, išlaikyti lietu.' vybę, santykiaujant su tauta.
Moderatorė abiem grupėms
• išdalino lankstinukus, kuriuose
aptariami LB tikslai ir jos
. veiklos apimtis. Buvo priminta,
. kad daugiau apie LB veiklą
• galima rasti jos leidžiamuose
žurnaluose. Visiems buvo įteik; t a „ P a s a u l i o l i e t u v i o " ir
'. „ B r i d g e s " ž u r n a l ų vėliausi
'• numeriai. Čia moderatorė prisi

Kaip iš atsakymų ir siūlymų
matyti, yra įvairių nuomonių ir
priemonių esamai padėčiai ge
rinti. Klausykimės toliau. Mes
galime rasti daug priežasčių,
kodėl veikloje nedalyvaujame.
Mes gal esame per daug išsilepinę. Norime ir pramogų. Rei
kia derinti rimtas paskaitas su
pramogomis. Geriausia šios
vasaros stovykla buvo „Lithuanian Heritage" grupei. Tai
ateities formatas stovykloms.
Jeigu stumsime viską tik lietu
viškai pravesti, daug žmonių
prarasime. Mūsų parapija nėra
draugiška naujai atvykusiems.
Lietuvių charakteris yra dau
giau rezervuotas. Neseniai iš
Lietuvos atvykusios šeimos yra
susibūrę savose klikose. Jos turi
skirtingus interesus — vizos,
darbai, giminės Lietuvoje. Tos
grupuotės yra. Nemanau, kad
mes juos a t s t u m i a m e . Gal
reikia daugiau juos pakalbinti
jungtis kartu. Įdomi tema —
suburti naujai atvykusius ben
drom diskusijom. Reikia bendrų
tikslų. Daugumas jų užaugo be
religinio auklėjimo. I Kaziuko
mugę suvažiuoja labai daug
žmonių. J a u n i m o šokiuose
dalyvauja daug jaunimo. Iš kur
jie visi atsiranda ir kur po to
dingsta? „Mes" i r , jūsj' sąvokos
gali būti pavojingo/ Reikia
efektingos reklamos kitus pri
traukti. Reklama laikraštyje ar
koks informcijos kioskas padė
tų. Vienas pavyzdys — plati
lietuvių kilmės šeimyna, gal
30-50 asmenų, gyvenanti netoli
Detroito, bet nieko apie Detroito
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
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AUTOaftOSHJO, NAMU, SVVKATOS,
Nl GYVYBĖS MAUOMIAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
Auka* S. Kana kalba lietuviškai.
FRANKZAFOUS
320SV, Weat * * » Street
Tel. (TOS) 424-SM4
(31Z) H1-SSS4 •

Jaunimas ir vadovai mokytoju studijų savaitėje Dainavoje
Nuotr. Viktoro Kučo

lietuvišką veiklą negirdėjus.
George Perles golfo turnyras
sutraukia daug lietuvių kilmės
dalyviu, kurie šiaip pas mus
nesirodo.
Telefono knygoje reikėtų tu
rėti LB (Lithuanian-American
Community) įrašą, ar reklamėle. Svarbu naudoti elektroninį
paštą. „Website" yra kita gali
mybė. Kompiuterių svarba,
ypač ateityje, yra milžiniška.
Kiek padėtų trumpos pasakėlės
apie LB-nę lituanistinėse mo
kyklose, skautų sueigose, atei
tininkų susirinkimuose. Jauni
mas nenori susieiti kas porą sa
vaičių. Užtektų gal kas du
mėnesius. Visi turime visokių
įsipareigojimų. Sunku susi
jungti ir viską apibėgti. Univer
sitetuose lietuvių yra. Ann Arbor — gal penkiolika; MSU,
East Lansing, — gal apie de
šimt. Nemanau, kad jaunimui
lietuvybė y r a t i e k svarbi.
Pastangos studentus suorgani
zuoti n e p a v y k s t a . I vieną
organizacinį susirinkimą atėjo
trys. Reiktų pasikviesti jaunimo
vaidinimo būrelį iš Čikagos.
Turime pabandyti gal kas antrą
mėnesį susieiti, turėti kultūrinę
popietę. Norinčiųjų atsirastų.
Aš ketverius metus mokiau li
tuanistinėje mokykloje. Man
niekas apie mokytojų kursus
nėra užsiminęs.

LIETUVOS KULTŪROS
MINISTERIJOS DARBAI

pat dėkoja Floridoje gyvenan
KNYGA „GIMINĖMS,
čiam Lietuvos karininkui J. Ja
D R A U G A M S , BIČIULIAMS
kubauskui, prisidėjusiam prie
IR GERADARIAMS..."
generolo St. Raštikio prisimini
Tokia dedikacija pradeda mų išleidimo.
Stasys Raštikis ketvirtąją savo
EUROPOS P A R K E P R I E
atsiminimų knygą. Jos pir
VILNIAUS - VISAS
masis leidimas išvydo dienos
PASAULIS
šviesą dar tuo metu, kai ir pats
a u t o r i u s nesitikėjo, k a d jo
Europos centro skulptūrų
užrašai bus skaitomi Lietuvoje.
Per tuos metus daug kas pasi parkas — muziejus įsikūręs už
keitė; į gimtinę sugrįžo Stasio ir 19 km nuo Vilniaus. Nuo 1993
Elenos Raštikiu palaikai, į m. veikianti ne pelno organiza
t ė v y n ę sugrįžo ištremtieji cija „Europos parkas" rengia
šeimos nariai. O su šiuometi tarptautinius skulptūros sim
nėms S. Raštikio gimimo meti poziumus, kurių metu meninin
nėmis sutampa paskutiniojo kai dalyvauja seminaruose,
„Lietuvos likimo keliu" tomo kuria skulptūras. Ekspozicijoje
po atviru dangumi galima pa
pasirodymas.
matyti Vytauto Kašubos, Bro
Tokios taurios asmenybės su niaus Vyšniausko, Aloyzo Smilgrįžimas labai svarbus tautos ingio, Elenos Urbaitytės, Vlado
gyvenimo momentas. Generolas Kančiausko bei kitų lietuvių
puikiai suvokė kariuomenės skulptorių darbus.
vietą valstybėje. J i s buvo
Skulptūrų parkas unikalus
negailestingas Tėvynės išda
tuo,
jog yra vienintelis Lietuvoje
vikams, tačiau santūrus savo
pasaulio
monumentaliosios
kolegoms, istorijos audrų nublokš
skulptūros
muziejus. Šis pro
tiems į kitą pusę. Knygos leidėjai
jektas
iš
esmės
keičia nusistovė
— Baltijos kultūros fondas —
jusį
požiūrį
į
meno centro
skiria šią knygą Lietuvos karilokalizavimą
sostinėje.
Todėl
ninkijai, tuo pačiu pagerbdami
nauja
idėja
labai
populiari
ir
ir autoriaus šeimą. Leidėjai taip
užsienio menininkų tarpe. Per
Kokios p r o g r a m o s norėtu
ketverius metus Europos parko
mėte? I pašnekesio galą imta
projekte
dalyvavo skulptoriai iš
daugiau kalbėti apie konkrečias privačių korporacijų viršinin
Japonijos,
Meksikos. Didžiosios
galimybes. Štai keletas jų. kai, Detroito amatininkai, kurie
Britanijos.
JAV, Nyderlandų,
Pakviesti kalbėtoją apvalaus padėtų namų remontuose...
Airijos,
Vokietijos,
Vengrijos,
Ne visada kitus į savo tarpą
stalo pašnekesiui. Norime dau
Graikijos,
Peru,
Kipro,
Suomi
giau sužinoti apie kultūrinius priimame. Bendras darbas pa
jos,
Armėnijos.
Jų
sukurtos
įvykius Lietuvoje. Daugiau atei dėtų. Yra skirtingos pažiūros į
skulptūros sudaro pastovią
tų, jeigu t u r ė t u m e specifinį kultūrą Amerikos ir Lietuvos
ekspoziciją. 1996 m. sukurtos ir
tikslą, kurį pasiektume kartu jaunimo tarpe. Bendri projektai
pastatytos 9 skulptūros, tarp
suėję, pvz.. lėšų rinkimas geram būtų įdomūs, pvz., susipažinimo
kurių ir vieno žymiausių pasau
tikslui. Kai Lietuvai reikėjo vakaras jaunimui. Kartą į mė
lio skulptorių Dennis Oppagalbos, jaunimas protestavo, nesį turėti bendrus pietus su
penheimo įspūdingas darbas
nešė vėliavas, rašė laiškus. Lietuvos jaunimu. Lietuvių fon
„Kėdė — tvenkinys". Tarp
Dažnai per diskusijas tik kal das duoda stipendijas studijuoti.
nuolatinių projekto rėmėjų yra
bama, kalbama. Jaunimas ne Čia pat Vytautas Kamantas iš
ir Lietuvos Kultūros ministeri
nori k a m b a r y j e sėdėti ir dalino reikiamą informaciją.
ja.
Jame dalyvavo bei parėmė
diskutuoti. Politiniame semina Taip pat visi dalyviai gavo
užsienio
šalių ambasados, Ame
re Washingtone, šalia rimtos Vyčio lipinukus.
rikos centras. UNESCO, užsie
programos, turėjome laivu ek
Grįžęs namo, vakaro žiniose nio šalių meno akademijos.
skursiją. R e i k i a įvairumo. girdėjau, kad netrukus prez.
Neseniai Europos parke lan
Mums reikia konrečių darbų: Clinton šaukia pasitarimą, ku
suruošti išvyką ir Dainavą, riame dalyvaus arabų ir žydų kėsi Lietuvos prezidentas A.
susipažinti ir palaikyti ryšius su viršūnės. Prezidento rolė šiame Brazauskas ir Kultūros minist
s t u d e n t a i s iš Lietuvos, už pasitarime — paskatinti proce ras J. Nekrošius. Jie apžiūrėjo
universiteto kursus Lietuvoje są, o ne sprendimą primesti. ekspozicija, k u r i jau tapo
išrūpinti užskaitą Amerikos Nors Michigano apygardos pa mėgstama lietuvių bei užsienie
universitetuose. Būtų įdomu sitarimas nebuvo pasaulinio čių buvimo vieta.
turėti ekskursiją į Lietuvą, garso, jo užduotis buvo labai
Parengė R o l a n d a s
nemažiau kaip dvi savaites, ir panaši: susieiti su aktyviu
Kvietkauskas,
ne gimines lankyti, o Lietuvą lietuvių jaunimu, jaunųjų šeimų Kultūros ministerijos atstovas
pamatyti.
spaudai
atstovais ir duoti progą išreikšti
jų
supratimą
apie
Lietuvių
Ben
Parapijoje reiktų turėti vaiz
dajuosčių, plokštelių, laikraščių, druomenę ir ko jie nori, ko
žurnalų knygyną. Už nedidelę siekia, būdami tos bendruome
SEPTYNI N A U J I
sumą čia būtų galima išsinuo nės nariais. Nors jiems pami
DRAUSTINIAI
moti vaikiškų filmų iš Lietuvos, nėta daug gražių ir sektinų
Čikagos lietuvių televizijos pavyzdžių, jokių sprendimų ne
Trakėnu miške tuo bus siekia
laidas ir lietuvišką muziką. padaryta ir nieko „iš viršaus" ma išsaugoti miškų su liepomis
Kultūrinėse popietėse parapijo neprimesta. Ta prasme, pasita ir skroblais bendrijas. Buktos ir
je ar Dainavoje kviesti kalbėto r i m a s l a i k y t i n a s pavykęs. Paželsvių botanikos drausti
jus tokiomis temomis: infor Tačiau, kad neliktų viskas tik niuose bus saugoma virš dešim
macija turistinėms kelionėms, žodžiais ir kalbomis, Michigano ties Raudonojoje knygoje įrašy
finansinis
planavimas ir jų apygardos nariai rinksis už tų augalų. Raudonplynio draus
priežiūra. Būtų smagu turėti dviejų savaičių padaryti ben tinyje norima išsaugoti tipišką
lietuvių kilmės specialistų var dras išvadas ir siūlymus, ku Kaziu Rūdos kraštovaizdžio
dynus. Čia galėtų būti išvardin riuos paves apylinkės valdybai kompleksą — žemynines kopas.
ti u n i v e r s i t e t ų profesoriai, įgyvendinti.
(LR, 08.21)
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J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Ji
M . 709-969-2656.

(709)429-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar perduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kornpkjtariujr FAX pagafca
«Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame nemuš
• Apartmentus ir žeme
« Pensininkams nuolaida
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TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO7
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
M. Dscky*
Tai. 312-SSS-6624

DANUTtMAYlK
284-1900
narto parauoa ar p t M namu*,
(DoaailtSlayar*NJiP'o>
t

FORRENT

•TVi * WMaat» 4 rooma, 2 bdrrm
bt^apt$360 + sac.Ten*ntMd.No
pat*. Non-amofcar aduft*
Raf. & erdt ehk. ragutred.

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Dokumentinė* apybraiža*
Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyriu kebu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanų grupes
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia
Lietuvos gyvenimo tiesa, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavę garbe ir sąžine. Autorė tiki
ateitum, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta iš komu
nistinės dykynės.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

UETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE
1940—1944
Aitrina* GražUtas*
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, šioje Knygoje
nušviečia 1940—1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos
metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti anaKškai ir
objektyviai.
Redagavo rnokslinis red. nabil. dr. Kazys Ėringis. Išleido
„Tėvynes sargas", Vilnius 1996; 396 pst.
Kaina su persiuntimu JAV 919.99
P S Illinois gyventoj dar prideda vaistuos mokesčio 8 7S% ($1 05)
Užsakymus siųsti ..Draugo"

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS
NAIKINIMAS
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama etoje knygoje,
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo
studijomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chtcago 1999;
494 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV 919.49.
P.S Mrw* syvemoįai dar prideda valstijos mokesčio S.75* (Si 32).
Užsakymus siųsti ..Draugo"

•

1996 m.
PLC Lemont, IL—Spalio 18 d.
Cicero, //.—Spalio 19 d.
Jaunimo centre, Čikagoje—SpaHo 20 d
Detroit, Ml— Spalio 27 d.
Toronto-Hamilton—Spalio 28 d., lapkričio 3 d.
St. Petersburg, FL—Lapkričio 6 d.
Los Angeles, CA—Lapkričio 10 d.
Denver, CO—Lapkričio 16 d.
New Yorke, NY—Lapkričio 17 d.

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS RENGIA

„ G I R I Ų A I D O " A N S A M B L I O KONCERTUS
ANSAMBLIO DALYVIAI:
Vincentas Kuprys — Lietuvos Respublikos operos solistas
Antanas Paulavičius — meno vadovas
Vytautas Balsys, Antanas Lukša, Vladas Šiukšta

PO MŪZŲ TAKUS
ŽVALGANTIS
P. P A L Y S
DAR VIENAM LIETUVIUI
PASISEKĖ
I pačią didžiausią, garsiausią
ir geriausią Juiliard muzikos
mokyklą, esančią Lincoln Cen
tre, New Yorke, pasisekė pa
tekti ir fortepijono studentui
Gabrieliui Aleknai. Tai jau an
tras toje muzikos mokykloje
studentas iš Lietuvos. Anksčiau
buvo priimtas, ten dar smuiko
studijas tęsiantis, jau mums
(ypač newkorkiečiams) gerai
Aušrelė Einorytė ir jos mama Regina Vilniaus oro uoste, tik ką grįžusios pažįstamas Vilhelmas Če
iš Loa angeles, CA, kur Aušrelė, padedama „Lietuvos Vaikų vilties", puse pinskis.
A. Alekna yra baigęs M. K.
metų gydėsi.
Nuotr Mariaus DUio Čiurlionio menų gimnaziją ir
tris kursus Muzikos akademijo
je. Prie fortepijono „prilipęs"

LABDARA NELUOŠINA

V ė l ų 1994 metų rudenį
žvaigždėtas dangtis (kitą dieną
tos žvaigždės „verkė" Bernardo
Šaknio straipsnyje) visą kelią
lydėjo mūsų mėlyną autobusą,
grįžtant} iš Rokiškio rajono
tuometinės Pandėlio apylinkės.
Kaip visuomet po susitikimo
su kaimo vaikais, po prisilie
timo prie jų vargo, buvo liūdna.
Ant savo skruosto ilgai jaučiau
Ingutės ir jos dviejų alkanų
sesučių ašaras. Ausyse skambė
jo drebantis močiutės iš Juodu
pės balsas, prašantis Dievo
p a g a l b o s savo alkoholikei
dukrai, prieš akis mačiau liūd
nai besišypsantį gražų Aušrelės
Einorytės veiduką ir baisiai ug
nies sužalotą kūnelį. Jžiebėtn tą
syk viltį mergaitės akyse,
pasakodami apie Amerikos
lietuvių organizaciją „Lietuvos
vaikų viltis", kuri gali padėti
pagyti.
Nežinau, ar patikėjo tokia
galimybe tuometinė Pandėlio
apylinkės viršaitė, suabejojom ir
mes, kada pamatėm daug
broliukų ir sesučių skurdžiame
Aušrelės bute ir išklausėm vir
šaitės pasakojimus apie mamos
paklydimus. Žinojome, kad į
Ameriką mergaitė turėtų va
žiuoti su mama. Tačiau Aušrelė
labai norėjo pasveikti...
Rytojaus dieną ryžausi pa

nuo 5 metų. Jo pagrindinė peda
gogė yra buvusi Liucija Drąsu
tienė. Gabrielius ją apibūdina
kaip profesionalią, reiklią ir
valdingą mokytoją. Ji turinti
neklystančią intuiciją, pamatančią tavo vidines problemas ir
pasiūlančią
tinkamiausią
priemonę norimam tikslui pa
siekti. Gabrielius yra sėkmingai
dalyvavęs įvairiuose pianistų
konkursuose. Praėjusiais metais
Vilniuje vykusiame traptautiniame M.K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų
konkurse, buvo apdovanotas
trečiąją premija, o šįmet vasarą
Yamaha Muzik Foundation of
Europa atiteko pirmoji premija.
Gabrielius Alekna, ateidamas
į Juiliard muzikos mokyklą, at
sinešė ir gan nemažą koncertuojančio
pianisto
patirtį.
1994-1996 metais, su Lietuvos
filharmonijos orkestru, būda
mas jos koncertmeisteriu, kon
certuojant įvairiuose Lietuvos
miestuose, dalyvavo daugiau
kaip 40 koncertų. Taip pat yra
atlikęs ir savo tris fortepijono
solo koncertus. Šalia fortepijono
pas dirigentą J. Aleksą yra
pradėjęs ir dirigavimo meno stu
dijas. Dirigavimą norėtų tęsti ir
Juiliard mokykloje. Diriguojant
atsirandąs artimesnis santykis
su muzika, — sako Gabrielius.
Dirigentą nuo muzikos at
skirianti technika. Dirigentas
dvasiškai, galva ir širdimi ją
priimąs ir interpretuojąs.

vykos į Pandėlį šiek tiek laimin
gesniais tapo: Mantas, Deividas,
Ingutė ir dvi jos sesutės, močiu
tė Bronė ir keturi jos anūkai,
kurie kiekvieną mėnesi gauna
po 50 litų, siunčiamų jiems iš
Amerikos, „Lietuvos Našlaičių
globos" komiteto. Nuoširdus
ačiū jums, mieli tautiečiai, kad
padedate neužgesti mūsų įžieb
tai vilčiai kaimo vaikų akyse.
Prasidėjo nauji mokslo metai.
Mūsų mėlynas autobusiukas vėl
riedės Lietuvos keliais, neš
damas vaikams viltį. Norėtųsi
vėl aplankyti Pandėlį — gal šį
kartą mus grįžtančius lydėtų ne
tokios liūdnos žvaigždės.
— Dieve, kokie puikūs žmo
Regina Švobienė
nės mus globojo. Ačiū visiems,
— sakė Aušrelės mama.
Mieli „Draugo" Skaitytojai,
— Kaip gerai, kad jūs tada
šiuo metu ypač pablogėjo „Draugo" pristatymas. Atrodo, kad
pas mus atvažiavot, — džiaugėsi
nuo
liepos pradžios, kai Čikagos centrinis paštas įsikraustė į nau
Aušrelė ir linksmai šypso
jas
patalpas,
laikraščio pristatymas visai suiro. Mūsų skambinimai
damasi rodė savo gerai besi
ir
skundų
rašymai
neturi daug įtakos, jeigu nėra paremti tiksliais
lankstančių sužalotą rankute.
duomenimis.
Pradedant
rugsėjo mėnesiu, mes spausdiname
Jos dar laukia daug operacijų
„Drauge"
čia
pridėta
formą.
Prašau ją užpildyti, vieną kopiją
ir, matyt, daug kelionių į
nusiųsti
savo
vietiniam
paštui,
o kitą kopiją atsiųsti mums.
Ameriką. Aušrelė tiki, kad ji
Turėdami
tikslius
duomenis,
mes
galėsime spausti paštą, kad
pagis, o mes su ponia Elena
laikraščio
pristatymas
būtų
sutvarkytas.
Skundai be tikslių duo
džiaugiamės, kad jos mama tvir
menų neduoda jokių vaisių.
tai pasiryžusi padėti savo
dukrai.
l
Žiūrėdama į linksmus Auš
l
relės ir jos mamos veidus supra
l
l
tau — tkrai reikalingos mūsų
l
Vaikų kaimo fondo išvykos į
i
Mv mailing bbel:
kaimą. Juk po tos įsimintinos iš-

skambinti „Lietuvos vaikų
vilties" atstovei Lietuvoje Ele
nai Gervickienei. Ponia Elena
mane suprato ir tvirtai pasakė:
— Vaiką reikia gelbėti.
Šiemet rugpjūčio viduryje mes
su ponia Elena sutikome
Aušrelę ir jos mamą Vilniaus
oro uoste, grįžtančias iš Los
Angeles, kur mergaitė pusė
metų gydėsi. Ją ir jos mamą
Reginą per visą gydymosi laiko
tarpį globojo lietuviai, gyve
nantys Los Angeles mieste.
„Lietuvos vaikų viltis" pasi
rūpino, kad joms nekainuotų ke
lionė.

i
l
i
i

TRANSPAK
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į 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
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To: Postrraster

Šate.

City/Town
Z*-

Dcar Postrraster
Defiverv of my daily nevnpsper, the DRAUGAS, has been very
irregular. At postai rate* inercase and modemiiation take* ptace
deHvery is gening worse and worte. I have kept track of October's
issues of DRAUGAS for a two week pertod and noted the day on
wbich I recehred each issue. I hope mis will help you find and
correct oie reason for the poor deHvery.
Dateoftasue
Oct
Oct.
Oct.
Oct.
Oct.

Date Received

15, 1996
16. 1996
17, 1996
18. 1996
19. 1996

Data of I M U *
Oct.2ZI996
Oct23. 1996
Oct 24. 1996
Oct 25. 1996
Oct 26, 1996

Stocerely yours.
Copysentto:
Circutttion Minager
DRAUGAS
4545 W 63rd$t

Data Received

_ _
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Diriguojant galima apimti
didesni skaičių stilių ir
kūrinių". Tai esą artima, j
universalumą linkusiai, jo pri
gimčiai.
Gabrieliui pasisekė ir finan
siškai. Gavo ne tik stipendiją
(metinis mokestis už mokslą —
20,000 dol.), bet ir visą išlai
kymą.
21 metų pianistui Gabrieliui
Aleknai, linkint geros sėkmės,
tikėsime jį išgirsti ir mūsų
lietuviškuose telkiniuose.
NUSTEBINO VERONIKA
POVILIONIENĖ
Rugsėjo 27 d. Juodkrantėje
įvykusios Baltijos Country mu
zikos
festivalio
metu
„Ąžuolyno" scenoje skambėjo
folklorinė
muzika,
o
Juodkrantės
bažnyčioje
„spiričiualius" giedojo M. Litvinskis. Surinktos aukos buvu
sios padovanotos tai bažnyčiai.
Festivalyje dalyvavo grupė iš
Latvijos „Daldery", o iš Estijos
— „Chicken Band". Pastarosios
grupės solistas ir klavišininkas"
„rokenrolus" grojęs ne tik su
rankomis bet ir su ko
jomis.
Didelį žiūrovų nustebimą su
kėlęs, Veronikos Povilionienės
dalyvavimas šitame festivalyje.
Tas nesiderinę su jos, kaip
folkloro ir liaudies dainininkės,
įvaizdžiu. V. Povilionienė yra
pažįstama ir mums. Ji klausyto
jus žavėjo, kai 1989 m. kartu su
Vilniaus universiteto choru
„Ratilio" lankėsi Amerikoje ir,
lietuvių telkiniuose, atliko kelis
koncertus.

Kelmės raj. Liepos 22-26 d.
Kelmės raj. prie Kryžbarko eže
ro vyko katalikiškojo jaunimo
stovykla, j kurią suvažiavo 60
dalyvių iš Šiaulių, Kelmės, Ty
tuvėnų, Žagarės, Kuršėnų.
Užvenčio, Kiaunorių, Meškui
čių ir kitų aplinkinių parapijų.
Stovykloje taip pat dalyvavo ir
ją organizuoti padėjo 5 klierikai
ir 1 diakonas. Stovyklos tema —
bendravimas. Pirmadienis buvo
skirtas temai "Aš", antradienis
— „Aš ir Jėzus", trečiadienis —

A.tA.
BIRUTĖ JOCIŪTĖ
MIKULEVIČIENĖ
GRUZDIENĖ
Lietuvos Dailininkų sąjungos narė, mirė Floridoje, 1996
m. spalio mėn: 8 d. Po gedulingų šv. Mišių Šv. Vardo
bažnyčioje, palaidota Woodlawn Memory Gardens mauzolie
juje, St. Petersburg, FL.
Iš Lietuvos atvyko i Detroitą 1990 m., nuo 1994 m. gyveno
Floridoje, St. Petersburg mieste.
Liūdi; vyras Vincentas Gruzdys, duktė Loreta ir
sūnus Viktoras tu šeimomis, sesuo Genovaitė, gyv.
Cleveland, OH, brolis Kęstutis Lietuvoje.
Nuoširdžiai prašome prisiminti velionę savo maldose.

Mylimam vyrui

A.tA.
ALBINUI ŽALIAUSKUI
mirus, mūsų buvusią bendradarbę j o žmoną
JADVYGĄ ir sūnų ALBINĄ su seimą širdingai
užjaučiame.
Buv. St. Luke's ligoninės •
lietuvės laborantės

TEATRALIZUOTAS
„MESSIAH"
Visą vasarą Pažaislyje vykęs
įvairios muzikos festivalis buvo
užsklęstas sekmadienį — rug
pjūčio 10 d., teatralizuotai
atliekant 13-tame šimtmetyje,
G. F. Handel sukurtą oratoriją
„Messiah". Oratoriją atliekant,
dalyvavo Kauno valstybinis
choras, Lietuvos kamerinis
orkestras, solistai R. Maciūtė,
A. Zubaitė, A. Janutas ir I.
Misiūra. Dirigavo P. Bingelis.
„Messiah" oratorijos teatrali
zuotas pastatymas, šalia Pažais
lio, jau esą buvęs Vilniuje,
Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje
ir Prancūzijoje. Oratoriją atlie
kant, vienuolyno kieme Pažais
lyje, kaip niekuomet buvę susi
rinkęs didelis klausytojų skai
čius. Koncerte dalyvavo ir
nemažai užsieniečių, kurie savo
susižavėjimą išreiškė įvairiomis
kalbomis.
FESTIVALIUI „PALANGA"
- 25 METAI
Palangoje 4 dienas užsitęsęs,
buvo užbaigtas XXV populiarios
muzikos festivalis „Palanga
96". Ankstyvesnis to festivalio,
įkurto 1972 m., vardas buvo
„Baltijos jaunystė". Per
festivalio 25 metų veiklos
sukaktį, visas festivalių dienas
kartu sudėjus, jų būtų apie 100.
Per tą laiką festivalyje dainavo,
šoko ir grojo 563 asmenys.
Žiūrovų buvę daugiau kaip pusė
milijono!
„Festivaliui Palanga" muziką
kūrė F. Gorbulskis, M. Novikas,
A. Raudonikis, M. Tamošiūnas,
V. Telksnys ir kiti kompozi
toriai. Šios vasaros festivalį
organizavo koncertų organizaci
ja „Tonas". I festivali buvo at
vykusios grupės iš Latvijos,
Lenkijos, Vokietijos ir Suomijos.

„Aš ir tu", ketvirtadienis —
„Bendruomene". Paskutinę sto
vyklos dieną dalyviai aptarė, ką
patyrė, todėl ši diena buvo
pavadinta „Kelyje". Stovyklą
surengė Kelmės parapijos kle
bonas Vyt. Grigaravičius, Šiau
lių katalikų Evangelizacijos
centro darbuotojai ir Kelmės
parapijos maldos grupelės „Vil
ties lašas" nariai. Lėšas sto
vyklai skyrė Kauno katalikų
Evangelizacijos centras bei
Kelmės parapija.

A.tA.
RAIMUNDUI SLĖNIUI
mirus, jo žmnai DANAI su Seimą ir broliui LIUDUI
su šeima reiškiu gilią užuojautą.
Algis

Vosylius

A.TA.
inž. ALGIRDUI IDIKAI
mirus, jo žmonai LYDI JAI ir dukroms bei jų šeimoms
ir visiems artimiesiems reiškiame gilia užuojautą ir
kartu liūdime.
Alfas ir Angelė Šukiai
Mečys ir Irena Šilkaičiai
Liuda
Sprindžiūnienė

A.tA.
ANGELEI DZIAKONIENEI
apleidus šį pasaulį, liūdinčią seserį APOLONIJĄ
STAŠKŪNIENĘ, šeimą ir artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.
Ona ir Juozas

Briedžiai

Michigan

A.tA.
ONAI ŠOSTAKIENEI
mirus, jos sūnų JONĄ, žmona RASĄ, vaikaičius ir
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Elena ir Antanas
Kvedarai
dukros Virginija ir Julita su
ir Antanas
Čirvydas

šeimomis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. spalio mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Atkreipkite dėmesį, kai
siunčiate
referendumo
balsavimo vokus (ilgi, geltonos
spalvos). Kai kurie mūsų tautie
čiai, atsitiktinai nusinešę tuos
vokus į pašto įstaigą, patyrė,
kad prie ženkliuko, kuris užkli
juotas ant voko, trūksta dar 11
centų pašto mokesčio. Kadangi
ant voko nėra siuntėjo adreso,
toks, per mažai apmokėtas
laiškas gali nepasiekti adresa
to. Seimo balsavimų vokai (bal
ti) turi pakankamos vertės pašto
ženklą, tai rūpintis nereikia, bet
verta referendumo voką nusi
nešti į pašto įstaigą ir pasi
tikrinti, užuot metus į dėžutę
Menininko Jurgio Daugvi- laiškams.
loe kūrybos parodos atidarymas
Tikybos pamokos jaunimui
įvyks spalio 19 d., šeštadienį,
—
12-15 m. amžiaus, vyksta
7:30 v.v., Lietuvių dailės muzie
antradieniais
tarp į ir 8:30 vai.
juje, Pasaulio lietuvių centre,
vak.,
kas
savaitę
seselių na
Lemonte. Žinomas visoje
muose 1132 Gillian St., netoli
Amerikoje, jo kūriniai paplitę
Pasaulio lietuvių centro. No
visame kraite. J. Daugvila
rintieji gauti daugiau informa
Čikagoje pasirodys trečią kartą.
cijų, skambinkite tel. 630Jo kūryba išsaukia kūrinio ir 243-1070.
žiūrovo gyvastingą pasikal
bėjimą.
Lietuvių fondo metinio va
jaus pokylis vyks šeštadienį,
„Lituanica" - „Liths" fui- lapkričio 9 d., Pasaulio lietuvių
bolo komanda šį sekmadienį, centre, Lemonte, 14911 127th
spalio 20 A, 2 vai. p.p., tolimes Str. Pradžia 6:30 vai. vak., o
nėse pirmenybių rungtynėse 7:30 vai. vak. — vakarienė. Šo
susitiks su stipria ukrainiečių kiams gros Sauliaus Gylio
„Wings" komanda. Rungtynės orkestras „Žiburys". Vajaus
vyks Maine West vid. mokyklos metu įstojusieji į LF narius su
stadione, Park Ridge, IL.
100 dol. ar daugiau, o taip pat
padidinusieji įnašus, gali gauti
vieną pakvietimą į pokylį
nemokamai už kiekvieną 100
dol. Stalus bei pavienius bilietus
prašoma rezervuoti telefonu
630-257-1616 kasdien, išskyrus
savaitgalius, nuo 9 vai. r. iki 5
vai. popiet.

Pasiskiepykite nuo gripo
(flu). Trečiadieni, spalio 23 d.,
nuo 10 vai. r. iki 12 vai. vidu
dieni, „Seklyčioje" bus skiepi
jama nuo gripo. Šią medicininę
paslaugą atliks šv. Kryžiaus
ligoninės personalas, tarpi
ninkaujant dr. Nijolei Stankevi
čiūtei. Kiekvienas, turintis
„medicare" kortelę, bus skiepi
jamas nemokamai (nepamirš
kite atsinešti savo kortelę), o ki
tiems skiepai kainuos 5 doleriai.
Nepraleiskite progą pasirūpinti
savo sveikata ir apsisaugoti nuo
žiemą nuolat siaučiančių gripo
epidemijų.

Lietuvos vyčių 36 kuopos
mėnesinis
susirinkimas
šaukiamas pirmadienį, spalio
21 d., 7:30 vai. vak., Nekaltai
Pradėtosios M. Marijos parapi
jos salėje, Brighton Parke, 4420
S. Fairfield. Bus renkama nau
ja kuopos valdyba ateinantiems
metams ir aptariami įvairūs
veiklos reikalai. Visi nariai ir
kiti, norintieji įsijungti į
prasmingą Lietuvos Vyčių veik
lą, nuoširdžiai kviečiami.
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus rėmėjos — Moterų
gildą, ruošia priešpiečius šešta
dienį, spalio 19 d., 12:30 vai.
p.p., muziejaus „Gintaro" salėje.
Pelnas skiriamas muziejui
paremti. Šiuo renginiu rūpinasi
komitetas, sudarytas iš Cicero,
IL, rėmėjų gildos narių Jean
Vance (pirm.), Eleanor Jaskunas, Julia Pupelis ir Julia
Viah. Vietą į priešpiečius rezer
vuoti tel. 708-652-5245 arba
773-737-8085.

Karts nuo karto turime su
grįžti į mūsų tautos praeitį.
,,Draugo" vyr. redaktorė
Danutė Bindokienė nors trum
pam sugrąžins į mūsų tautos is
toriją, jos tema „Žymiosios mo
terys Lietuvos istorijoje". Šią
paskaitą išgirsime, atsilankę į
„Moters savaitgalį" spalio 26 d.
„Motera savaitgalis" rengiamas
Pasaulio lietuvių centre, spalio
25, 26, 27 d. Visos temos bus
įdomios tiek moterims, tiek ir
vyrams. Kviečiame dalyvauti.

FILMAS APD2 PARTIZANŲ
VADĄ JONĄ ŽEMAITĮ VYTAUTĄ
Jaunimo centro Moterų klu
bas pradeda savo veiklą vaka
rone spalio 11 d., penktadienį,
7 vai. vak. Bus rodoma iš Lietu
vos gauta vaizdajuostė „Ketvir
tasis prezidentas" apie kpt.
Joną Žemaitį-Vytautą — parti
zanų vadą (pagal 1949 m. va
sario 16 d. Lietuvos KS Statutą
Niekas nepasikeitė... Ir dabar Unttsdianiais jaunos mamos, kurios dar, rodos, noasniai pačiai lanka
— ligirinkimųeinantį Lietuvos
šeštadienine lituanistine mokyklą, dabar į ją veža savo atžalyną. Čia jų būrelis sių mokslo metų
prezidento pareigas).
pradžioje Maironio lit. mokykloje Lemonte.
Marųuette Parko Lietuvių
Nors Lietuvos pogrindžio ko
namų savininkų draugijos vos savo epopėja, prasme, mas
narių susirinkimas šaukiamas tu ir žmonių likimu pralenkia
antradienį, spalio 22 d., 7 vai. graikų tragedijas, ligšiol tas ne ką turi ir duos tam, kas neturi.
LKD PARTIJOS RĖMĖJŲ PARAMA
vak., Švč. M. Marijos Gimimo buvo nei mūsų pačių suvokta, Gaila, taip neatsitiko. Kada į
valdžios „sostą" atsisėdo ne tie,
parapijos salėje, 6820 S. Wash- nei pasauliui atskleista.
kurie norėjo lygybės, bet tie,
tenavv Ave. Kviečiami ne tik na
Lietuvos Krikščionių Demok tuojąs į Seimą, neturėjo galimy
Kpt. Jonas Žemaitis, užmig kurie visko turėjo, o niekam
riai, bet visi apylinkės lietuviai,
ratų
Partijos Rėmėjų dėka su bės pasireklamuoti dėl pinigų
dytas dujomis, suimtas gyvas, nieko nedavė, tai ir pasidarė di
nes bus diskutuojami parapijos
aukota
suma JAV, jau pasklido stokos. Jam buvo duota 260 dol.
nuskraidintas į Kremlių ir pa džiausia problema. Visi džiau
išlikimo lietuviški reikalai,
LKDP
kandidatų
propagavimui Per naktį buvo išspausdintas
statytas prieš patį Beriją, nar gėmės, kad Lietuva laisva. Bet
būsimieji Amerikos prezidento
trilapis lankstinukas su jo bio
į
Seimą,
Lietuvoje.
siai atrėmė mirtiną smauglio vien to džiaugsmo neužtenka,
bei kitų valdžios pareigūnų rin
grafija, mokslu ir nuotrauka.
Finansinės
paramos
dėka
žvilgsnį. Jis ir jo bendraminčiai reikia ir materialinės paramos.
kimai ir kiti svarbūs klausimai.
pasirinko mirtį, kad nesiliautų Žmonės tėvynėje, iš niekur ne buvo atspausdinta šimtais tūks Buvo pelnas spaustuvei, bet ir
Bus ir užkandžiai.
tančių 1997 m. kalendorėlių, didelė nauda kandidatui.
plakusi tautos širdis.
gaudami paramos, dar labiau rašinukų, degtukų ir kempinu- „Vežimas", kaip ir mūsų kraite,
Filmo kūrėjų atliktas milži pradėjo tiesti savo rankas į
A.a. Janinos ir Juozo Dau
kių ir raktams žiedų. Visi šie per rinkimus, tik tepamas
norų, Jaunimo centro gera niškas darbas, nes reikėjo išstu išeivįjos šalpos organizacijas, o
gaminiai turi LKDP ženklus, važiuoja.
darių ir nuolatinių talkininkų dijuoti tūkstančius dokumentų, ypač BALFą.
Tokiems didelio reikalingumo
įrašus ir raginimus balsuoti.
atminimą pagerbs JC taryba, išrinkti svarbiausius faktus, iš
ir
naudos reikalams buvo
Du
LKDP
rėmėjų
nariai
—
Jo
Taigi
BALFo
darbas
nesuma
valdyba ir JC Moterų klubas šv. klausyti dešimtis „išpažinčių",
išdalinta
apie 4,500 dolerių.
nas
Pabedinskas
ir
Pranas
Povi
žėjo,
bet
padidėjo.
O
tos
tiesia
Mišiomis spalio 27 d., 10 vai. r., įrašyti į juostą begales liu
Abu
mūsų
atstovai matė tos fi
laitis
tik
ką
grįžo
iš
Lietuvos
ir
mos
rankelės
—
mūsų
politinių
t. Jėzuitų koplyčioje. Visi, dininkų parodymų, nufilmuoti
nansinės
paramos
pasekmes ir
spalio
9
d.
rėmėjų
grupei
iš
kalinių,
tremtinių,
likusių
gyvų
pažinojusieji a.a. Janiną ir Juozą kilometrus miškų ir laukų —
parvežė
LKDP
rėmėjų
iždinin
samiai
pateikė
kelionėje
patir
partizanų,
našlaičių
vaikučių,
Daunorus, kviečiami dalyvauti. buvusių mūšių vietovių.
kui
išsamią
atskaitomybę
su ga
tas
žmonių
nuotaikas.
Scenarijų parašė rašyt. Euge invalidų, daugiavaikių šeimų ir
vusiųjų
parašais.
t.t.
BALFas
yra
pasirinkęs
Ir vienas, ir kitas aplankė kai
„Southwest New-Herald" nijus Ignatavičius, režisavo
Ui šią visą paramą, kurios
Maistas, mankšta ir jų su laikraštis (spalio 3 d.) Lietuvos televizijos režisierius spalio mėnesį piniginiam vajui. kurias vietoves provincijoje, eili
Spalio mėnuo — BALFo mė niuose miesteliuose ir kaimuose bute arti 50,000 dol. LKDP
derinimas labai svarbu mūsų išspausdino žinutę, kad planuo Juozas Sabolis.
gyvenime. Dr. Vilija Kerelytė jamas atnaujinti Dariaus-Girėno Kviečiame gausiai dalyvauti. nuo. Visuose skyriuose spalio su kandidatuojančiais į Seimą pirm. dr. Algirdas Saudargas,
mėnesį yra vykdomas vajus. (Pasvalyje ir apylinkėse kandi Povilas Katilius ir visas centras
„Moters savaitgalio" renginyje paminklas Marųuette Parke,
E. J. Valantinienė
Darbštieji BALFo darbuotojai datuoja dr. Alb. Šimėnas) ir reiškia didelę padėką LKDP rė
skaitys paskaitą „Mityba — su prie 67 ir California gatvių.
pradėjo lankyti lietuvių namus, parsivežė džiuginančių reiš mėjams JAV.
stabdanti senėjimo procesą". Nerašoma, kada tai bus pradėta
„Moters savaitgalis" spalio 25, vykdyti, bet paminima, kad il BALFO VAJŲ PRADĖJUS prašydami aukų vargstantiems. kinių. I šaukiamus susirin
Buvoję Lietuvoje, matė, kokią
Būkite geraširdžiai ir dabar, kimus miesteliuose bei kai puikią reklamą yra padariusi
26, 27 d. Pasaulio lietuvių cent gainiui paminklas bus apšvies
Bendras Amerikos Lietuvių kaip buvote daugelį metų. Neiš muose susirenka daug žmonių. LKDP per didžiausiąjį savo
re, Lemonte. Kviečiame pasi tas, aptvertas puošnia tvorele ir
klausyti įdomių ir šių dienų kruopščiai prižiūrima jo ap Šalpos fondas — BALFas buvo leiskite aukų rinkėjo tuščiomis Vieniju „užsidegę" gaudo kiek tiražu „Valstiečių laikraštį",
gyvenime reikalingų paskaitų. linka, nes tai istorinė šios įsteigtas 1944 m rugpjūčio mėn. rankomis, dalinkimės su vargs vieną pasakytą žodį, kiti, gi kuries tekstas vertas premijos.
apylinkės vieta, verta dėmesio Taigi jo veikla siekia 52 metus. tančiaisiais, kuo galime. Išsi- skeptikai, netiki, kad „gerieji" Per tą patį laikraštį, Juozas Ko
A. Sabonis Čikagoje žais šį
ir pagarbos. Šiuo reikalu prašy Ką BALFas per tuos metus yra kėlusieji kur toliau gyventi, galėtų laimėti, nes mano, kad jelis, dabar esantis Lietuvoje,
šeštadienį,
spalio
19
d.,
7:30
v.v.
Virgis Smilgys, JAV Specialiųjų ka
mą Čikagos parkų distrikto pir atlikęs neminėsiu, nes jau buvo prašome bent kitu būdu įteikti „blogieji" gudresni balsavimo duoda įdomų pokalbį su poetu
United
Center
patalpose
vyk
rinių pajėgų veteranas, neseniai buvo
savo auką. Tą galima padaryti eigoje už geruosius. Tokiems, Bern. Brazdžioniu apie Seimo
mininkui Joe Lavelle parašė ir daug kartų rašyta.
išrinktas adjutanto pareigoms Tinley siančiose Portland „Trail Bla- Marquette Parko Lietuvių na
įteikiant aukų rinkėjams arba tad reikia labai logiškai ir įtiki rinkimus.
Lietuvai 1990 metais atgavus atnešti į BALFo raštinę 4546 W.
Park, IL, American Legion Post #615. zers" ir Chicago „Bulis" drau
nančiai kalbėti, kad balsuotų už
Priešrinkiminėje talkoje Lie
mų
savininkų
draugija
š.m.
nepriklausomybę, tikėjome, jog 63rd St., Chicago. BALFo va
Virgis taip pat priklauso „Grandies" giškose rungtynėse. Visi bilietai
pasiūlytuosius
iš
LKDP
(ar
tuvoje,
dalyvavo ir dr. Antanas
rugsėjo
25
d.
tautinių tokių grupes veteranų išparduoti, tačiau rungtynės
daugiau šios šalpos ir BALFo dovybė visų šelpiamųjų vardu iš
Tėvynės sąjungos), nes tik balsų Klimas, Rochester universiteto
šokėjų rateliui.
bus rodomos kabelinės televi
LTTHPEI XXVI - Lietuvių organizacijos galbūt nereikės, anksto dėkoja.
dauguma lems Lietuvos rytojų. profesorius ii NY, kurio visi
zijos SC (Sports Channel) kanale filatelistų draugijos „Lietuva" nes niekas neskriaus brolių
Nebalsuoti iš vis negalima, nes trys vaikai gyvena ir dirba
xTRANSPAK
praneša: Neužmirškite pažiūrėti.
Lietuvoje, dalinsis viskuo, kas
Antanina Repšiene nebalsavimas neš ,,laimę" Lietuvoje.
ruošiama
pašto
ženklų
ir
pini
„Biudžetinių įstaigų darbuotojų
gų paroda bus spalio 25 - 27 d.
tiems, kurie alina Lietuvą, ją
Daroma viskas, kas galima. Ir
vidutinis atlyginimas yra 575 lt.
x „GIRIŲ AIDO" - parti
alins ir toliau.
per radįją ir TV kalbama ir
($144), valstybinių įmonių — zanų ansamblio dainos nėra Balzeko lietuvių kultūros mu
697 lt. ($174), pelno siekiančių eilinės. Jos buvo sukurtos ne ziejuje. Visuomenė kvielčiama
Malonių momentų patyrė abu rodomos labai intriguojančios
Įėjimas
įmonių - 748 lt. ($187). Geriau pramogai, o išsakyti savo tautos atsilankyti.
lankiusieji Lietuvą. Eiliniai reklamos bei kvietimai balsuo
siai apmokamas yra bankinin kančias. Dainų autoriai neži nemokamas.
žmonės labai džiaugiasi, kad ti. Dabar belieka laukti tik
kų darbas - 1540 lt. ($385), nomi, žuvę. Tokių dainų koncer
užsienio lietuviai jais rūpinasi. rezultatų, kad geriausi iš ge
Janina Pileckienė, Vytauto
energetikų 1216 lt. ($304), tai rengiami įvairiuose lietuvių
Jaučiasi ne vieni kovoje prieš riausių, sąžiningiausi iš sąžininvaldžios pareigūnų — 1155 lt. telkiniuose. Pirmieji koncertai Didžiojo šaulių rinktinėje
savo skurdą, kuris sukaustęs jų giausiųjų savo krašto mylėtojų
($289), saugumo ir teisėtvarkos bus PLC Lemonte, spalio 18 d. veikiančio Vasario 16 gimna
visą dvasinį ir buitinį gyve ir patriotų gautų reikiamą
tarnautojų - 932 lt. ($233). 7:00 v.v. penktadienį; spalio 19 zijai remti būrelio pirmininkė,
nimą. Žmonės nuoširdūs ir pa skaičių balsų į Seimą, kurie
lemtų tolimesnį garbingą Lietu
Mažiausiai uždirbo žemdirbiai d. 6:00 v.v. Cicero, šeštadienį ir surinko ir šiai lietuviškai moks
slaugūs.
- 285 lt. ($71)". Pinigai, siun Jaunimo centre spalio 20 d. lo institucijai Vokietijoje pa
„Mūsų pabuvojimas provinci vos gyvenimą, įvedant teisinę
tiniai ir komercinės siuntos i 3:00 vai. sekmadienį. Pelnas siuntė 415 dolerių.
joje sustiprino vietinius, nes tvarką valstybėje ir atvira
Lietuvą. Maisto siuntiniai. skiriamas išlikusius sergančius
aiškiai mato, kad mes rūpina sąžine dirbtų eiliniam žmogui ir
z NAMAMS PIRKTI PA
TRAN8PAK, 3038 W. 00 SL, partizanus paremti. Visuomenė
mės žmonių buitimi Tėvynėje ir valstybei.
Chicago, IL, teL 313430-7772. nuoširdžiai kviečiama gausiai SKOLOS duodamos mažais mė
Už paramą LKDP rėmėjų ini
ateiname į pagalbą tiems, kurie
nesiniais įmokėjimais ir priei
(sk) dalyvauti.
stengiasi įeiti į Seimą, per kurį ciatyvai, padėti rinkimams į
namais nuošimčiais. Kreipkitės
galės tarnauti Lietuvai", sakė Lietuvos Seimą, vertiesiems
(sk)
z.,A.a. Juozo Skorupako,
į Mutual Federal Savings,
įeiti ir atstovauti tautos bei
Pranas Povilaitis.
mūsų mylimo vyro, tėvo.uofvio
2212 West Cermak Road. TeL
z
JAV
LB
Kultūros
taryba
valstybės reikalams, LKDP rė
Jonui
Pabedinskui
teko
susi
ir senelio 15 metų skaudžią ne
(312) 647-7747.
dėkoja
lietuvių
tikti su jaunaisiais krikščio mėjai
tektį minime. Jo brangų atmi praneša, kad į Mūsos Rubac(sk)
nimis demokratais: „Puikūs visuomenei JAV ir praneša, kad
nimą pagerbiame aukodami kytes piano koncertą Jauni
vyrai ir merginos, užsidegę dirb visą paramą išdalinus reikalui,
dviejų Lietuvos našlaičių globai mo centre lapkričio 10 d. 3
z Lietuvių Fondui vajaus
ti savo tėvynei, žmonių gerovei, ižde liko tik 104.17 dol. Rėmėjų
metams 0300. Šeima". Reiškia vaL p.p. bilietai bus gaunami proga aukojo: po $200 Rytas ir
valstybės ekonominės pažangos iždininkas tikisi, kad dar reikės
me gilią užuojautą artimie „Seklyčioje" nuo spalio 21 d. Irena Kleizai, Audrius ir Rita
ir
prie
durų
dvi
valandas
prieš
labui ir dvasinio-moralinio sto paramos antrajam ratui, lapkr.
siems, o Lietuvos našlaičių var
Rusenai, Vytas ir Aldona Vaitkoncertą.
vio kėlimui, be kurio, jie mato, mėn. Todėl kviečiama ir pra
du dėkojame! „Lietuvos Naš
kai, po $100 Arvidas ir Rita Ka
(sk)
vyksta visi sunkumai tautoje". šoma dar kartą paremti svarbų
laičių globos" komitetas,
rai, Daina Kojelytė, Vladas ir
Abu — Jonas Pabedinskas ir reikalą ir atsiųsti auką K. Doč
2711 W. 71 9t., Chicago, IL
z Juozapas Prielaidas, Ma Vincė Lopatauskai, Algirdas ir
Pranas
Povilaitis savo kelionės kui adresu 1901 49th St., Ci
00020.
žojo kaimelio g-vė Nr. 57, Aušra Sauliai, Aleksas Traška,
išlaidas
padengė patys. LKPD cero. IL 60804.
(sk) Klaipėda, Uthuania, ieško Antanas Zailskas. Nuoširdžiai
Rėmėjų
iždininkas
Kostas Doč
Jadvyga Damušienė
Valtiekai- dėkojame ir prašome aukas
z Jurgio Daugvflos paroda Palionijos
kus
tuo
džiaugėsi
ir
padėkojo.
siųsti ir įsigyti bilietus
„46-96" Lietuvių Dailės muzie
Būdami Lietuvoje, jie atliko ir
Literatūrinė popieti su
juje, Lement, IL spalio 10 • nes, gyv. 1237 Scribner Ave., lapkričio 9 d. pokyliui LF Du partizanai (ii kaires): „Uosis" - Vytautas Balsys ir .Arūnas" — Antanas
tam
tikrus
uždavinius:
padalino
rašytoju
Jurgiu Jankum ruo
lapkričio 17 d. Atidarymas Grand Rapids, MI. žinantieji būstinėje, 1491 l-127th St, Le- Juška Jie, kartu su kitais, atvyksta i JAV ir koncertuos įvairiuos* lietuvių
reikalingiausiems
Finansinę
šiama
Pasaulio
lietuvių centre
mont,
IL
60439,
tel.
(630)
spalio 19 d. 7:30 v.v. Kviečia-* apie ją, praiomi rašyti viri
telkiniuose Pirmieji koncertai jau sį savaitgalį PLC Lemonte, Cicero ir Čika
paramą.
Vienas
jaunųjų
krikš
lapkričio
3
d.
Pasižymėkite
357-1616.
gos Jaunimo centre. Visuomene raginama gausiai susirinkti ir pasiklausyti
minėtu adresu.
me šią parodą aplankyti.
čionių demokratų, kandida kalendorių.
dainų,
kokių
dar
mums
cia
neteko
girdėti.
(ak)
(sk)
(sk)

