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Lietuvos prezidentas pasiūlė 
nustatyti šiaurinę sieną 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pateikė Seimui sku
bos tvarka svarstyti laikinojo 
įstatymo projektą dėl Lietuvos 
teritorinės jūros, išskirtinės 
ekonominės zonos ir kontinen
tinio Seifo Baltijos jūroje šiau
rinės ribos nustatymo. 

Toks įstatymas greičiausiai 
bus priimtas lapkričio 5 d. Lai
kinajame įstatyme nustatoma 
Lietuvos Respublikos teritori
nės jūros, išskirtinės ekono
minės zonos ir žemyno povande
ninės dalies šiaurinė riba — 
konkrečios koordinatorės nuo 
kranto iki susikirtimo su 
Šveduos ekonomine zona. 

Įstatymas galios iki bus pasi
rašyta dvišalė Lietuvos ir Latvi
jos sutartis dėl jūros sienos. 

Lietuvos prezidento laikinasis 
atstovas spaudai Rimgaudas 
Geleževičius savo pranešime 
spaudai pabrėžia, kad teikti šį 
įstatymo projektą prezidentą 
paskatino Latvijos parlamento 
sprendimas ratifikuoti Latvijos 

vyriausybes susitarimą su už
sienio bendrovėmis dėl naftos 
žvalgybos darbų ginčijamoje su 
Lietuva Baltijos jūros terito
rijoje. 

Nors ir teikia šį sprendimą, 
Lietuvos prezidentas toliau 
išlieka tvirtas ilgalaikių geros 
kaimynystės santykių su Latvi
ja šalininkas, pažymi preziden
to atstovas spaudai. 

Penktadienį pasirašytas prezi
dento dekretas nurodo, kad įsta
tymą Seime pristatys preziden
to patarėjas užsienio politikos 
klausimais Neris Germanas. 

Ypatingos skubos tvarka reiš
kia, kad įstatymas parlamento 
posėdyje bus svarstomas išven
giant įprasta tvarka numatytų 
aptarimo komitetuose procedū
rų. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas BNS korespondentui 
sakė, kad teoriškai ir „pagal 
nusistovėjusią praktiką", tokia 
tvarka siūlomas įstatymas pri
imamas per vieną dieną. 

Latviams pasiūlyta įsigilinti 
į ginčytiną sutartį 

Ryga-Vilnius, spalio 25 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasadorius 
Latvijoje Rimantas Karazija 
pasiūlė Latvijos vyriausybės 
teisininkams geriau įsigilinti į 
sutartį su užsienio bendrovėmis 
dėl naftos žvalgybos ginčytinoje 
teritorijoje bei Lietuvos pro
testus dėl jos. 

Ketvirtadienį jis buvo pa
kviestas į Latvijos URM paaiš
kinti Lietuvos Seimo pareiški
mą,* kuriame sutarties su JAV 
ir Švedijos bendrovėmis AMO-
CO ir OPAB ratifikavimas vadi
namas suverenių Lietuvos tei
sių pažeidimu. 

„AŠ jiems pasakiau, kad turi 
•savų juristų ir tarptautinės 

teisės žinovų, o pareiškime 
viskas pakankamai aiškiai iš
dėstyta", sakė R. Karazįja. 
Pasak ambasadoriaus, daugelis 
Latvijos politikų Seimo pareiš
kimą įvertino kaip pernelyg 
griežtą ir netikėtą. Tačiau, R. 
Karazijos nuomone, taip sakyti 
ueiu Į**1**.1 I*MH», nes JUA^U• • M"«U 
sekliai kartojo savo nepritarimą 
bet kokiems susitarimams dėl 
veiksmų Baltijos jūros teritori
joje, kol šalys nenusitarė dėl 
jūros sienos ir ekonominių zonų. 

Lietuvos UR ministerijoje ne
atmetama galimybė išsikviesti 
Latvijos ambasadorių pokalbiui 
apie jo šalies veiksmus, sukė
lusius Vilniaus protestus. 

Estija padės spręsti Lietuvos-
Latvijos ginčą dėl sienos 

Talinas, spalio 25 d. (BNS) -
Esrjoe užsienio reikalų minis
terija pavedė savo ambasado
riams Lietuvoje ir Latvijoje viso
keriopai padėti abiem šalims 
spręsti ginčą dėl naftos telkinio 
Baltuos jūroje. 

Estijos užsienio reikalų mi
nistras Siim Kalias ketvirta
dienį BNS sakė, kad Estijos 
ambasadoriams Lietuvoje ir 
Latvyoje Alar Olljum ir Toom 
Tiivel duoti konkretūs pavedi-

Seimas pasiūlė 
lietuvių grįžimo į 
tėvynę programą 
Vflniua, spalio 23 d. (Elta) -

Seimas pasiūlė vyriausybei iki 
1907 m. kovo pradžios patvir
tinti „Lietuvių grįžimo ir in-
tegrarijos Tėvynėje" programą. 
Pagal ją, kitų metų valstybės 
biudžete turėtų būti tam skirtos 
lėtos, Vilniuje įsteigtas lietuvių 
grįžimo į Tėvyne informacinis 
centras. 

Tai numato trečiadienį Seime 
priimtas nutarimas, kuriame 
atsižvelgiama į Lietuvos Seimo 
ir JAV lietuvių bendruomenės 
komisuos šių metų rugsėjo 6 d. 
nutarimą šiuo klausimu. 

Nutarime taip pat siūloma 
vyriausybei iki 1997 m. sausio 
1 d sudaryti lietuvių grįžirno ir 
integracijos Tėvynėje koor
dinacine komisiją, į jos •udėtį 
įtraukti ir JAV lietuvių bend-

atstovus. 

mai ir nurodymai, kaip padėti 
kaimynams spręsti ginčą, kam 
priklauso naftos telkinys. 

Užsienio reikalų ministras 
pabrėžė, kad kilus Lietuvos ir 
Latvijos konfliktui, Estija ne
ketina būti vien stebėtoja. 
„Jeigu konflikto šalys kreipsis 
į Estiją, kad ji tarpininkautų 
ginče, mes joms padėsime", 
pažymėjo S. Kalias. „Kartu mes 
nesiekiame kištis į ginčą ir 
norime, kad Latvija ir Lietuva 
pačios surastų išeitį iš padė
ties", sakė Estijos užsienio 
reikalų ministras. 

Pasaulio naujienos 

Penktadieni, minint 4-aflias Lietuvos Konstitucyoe priėmimo metines, Lietuvoje prie valstybinės 
valdžios ir valdymo institucijų, įmonių, i*tai#ų ir organizacijų pastatų, taip pat prie gyvenamųjų 
pastatų bus iškelta Lietuvos valstybės vėliava, pranešė vyriausybės informacijos centras. Per 
4 gyvavimo metus piliečių referendumu priimta Lietuvos Konstitucija buvo pakeista tik vieną 
kartą. 

Joao Urbono nuotr: Amerikos ambasados pastatas Vilniuje taip pat pasipuoš Lietuvos 
valstybės vėliava. 

KDP jungsis į koaliciją kaip 
lygiavertis bendrininkas 

Vilnius, spalio 24 d. (BNS) -
Antrąją vietą rinkimuose uži
manti Krikščionių demokratų 
partija (KDP) jungsis į koaliciją 
su konservatoriais tik kaip par
tija. „Į kokią nors kompe
tentingų žmonių koaliciją mes 
neisim", sakė partijos pirminin
kas Algirdas Saudargas ketvir
tadienį interviu „Radiocentrui". 

KDP dar laukia konservato
rių pasiūlymo ir svarsto sritis, 
kuriose galėtų dalyvauti, jeigu 
jiems būtų pasiūlyta lygiavertė 
koalicija. Jeigu konservatoriai 
to nepasiūlys, krikščionys demo
kratai dalyvaus tik koalicijoje 
Seime. „Jeigu mums neduoda 
valdžioje priklausančios pro
porcingos įtakos, tada mes 
nepriimsim ir atsakomybės", 
sakė A. Saudargas. 

Jo manymu, pagal dabartinius 
pirmojo rinkimų rato rezulta
tus, krikščionys demokratai 
galėtų pretenduoti į ketvirta
dalį įtakos valdžioje. Konser
vatoriai jau yra užsitikrinę 35, 
o KDP — 11 vietų būsimajame 
Seime. 

„Mes svarstome tas sritis, 
turime joms kandidatus ir, jeigu 
būsime pakviesti į lygiaverte 
koaliciją, ateisim su savo 
pasiūlymų paketu", sakė parti
jos pirmininkas. 

Jis atsisakė konkretizuoti, ko
kių ministrų postus krikščionys 
demokratai norėtų užimti ir ar 
pats planuoja tapti užsienio rei
kalų ministru, kuriuo yra dirbės 
Kazimieros Prunskienės, Gedi
mino Vagnoriaus ir Aleksandro 

Abišalos vyriausybėse.,,Nei no
rėčiau, nei planuoju, nes ne aš 
spręsiu. Tai spręs Krikščionių 

demokratų partija, jeigu mes 
būsim pakviesti", sakė A. Sau
dargas. Jis taip pat pastebėjo, 
kad „nereikalingas koks nors 
apsimestinis kuklumas", nes 
sugebėtų tą darbą dirbti. 

Lietuvos lenkų vadovas: 
valdžia turi ypatingai rūpintis 

Rytų Lietuva 
Vilnius, spalio 25 d. (BNS) -

Lietuvos lenku rinkimų akcijos 
vadovas Janas Senkevičius ma
no, kad Vilriįos krašto gyvento
jai dėl Lietuvos valdžios kaltės 
ir specialių trukdymų yra palik
ti likimo valiai ir nebus ats
tovaujami Seime. 

Seimo rinkimuose nė vienai 
tautinių mažumų partijai nepa
vyko įveikti 5 proc. ribos, o 
keturiose gausiausiai lenkų tau
tybės žmonių gyvenamose apy
gardose rinkimai laikomi neį-

Vytautas A. 
Dambrava — Utenos 

garbės pilietis 

Litą atsieiti nuo dolerio 
leidžia nemažos valiutos 

atsargos 
Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) 

— Pramonininkų konfederacijos 
prezidento Bronislavo Lubio 
nuomone, atsisakyti valiutų 
valdybos struktūros ir „atrišti" 
litą nuo dolerio leidžia didžiulės 
užsienio valiutos atsargos. 

„Jei bus išjudinta ekonomika ir 
pradės augti gamyba, Lietuvos 
bankas bus visiškai pajėgus 
reguliuoti lito santykį be tar
pinio laikotarpio", korespon
dentui sakė B. Lubys. 

Jis pabrėžė, kad pramoninin
kai ir gamybinininkai pasisako 
už būdingų centriniam bankui 
funkcijų sugrąžinimą Lietuvos 
bankui bei valstybinės valiutos 
kurso reguliavimą, tačiau „ko
kių nors didžiulių staigių judė

jimų neturėtų būti". 
„Pasaulis seniai žino, kaip ga

lima atsieti valstybinę valiutą 
be ekonominių sukrėtimų. Tai 
'žirklių' variantas, kai iš 
pradžių nustatomos valiutos 
svyravimo ribos. Šią ribą nu
stato centrinis bankas, ją prieš 
tai suderinęs su vyriausybe", 
sakė PK prezidentas. 

Atsiejant litą, B. Lubio nuo
mone, būtina atsižvelgti į tris 
pagrindinius momentus — eko
nominį susitarimą su Tarptau
tiniu valiutos fondu, jeigu kiltų 
kokių nors įtarimų, įvesti lito 
kurso svyravimo ribas, taip pat 
leisti tam procesui pasiruošti 
pramonei ir verslui. 

Lito atsiejimo procedūra turi 

Amb. Vytautas Dambrava 

Caracas, Venezuela, spalio 
21 d. (Baltipress) — Utenos 
miesto įkūrimo 735 metinių pro
ga, Utenos rajono savivaldybės 
taryba, vadovaujama mero Ri
manto Dijoko, nutarė suteikti 
Utenos miesto garbės piliečio 
vardą Lietuvos respublikos Ne
paprastajam ir įgaliotajam am
basadoriui dr. Vytautui An
tanui Dambravai. 

Šis įvertinimas pelnytas „ui 
aktyvią politinę ir visuomenine 
veiklą Lietuvos valstybės labui 
išeivijoje ir įvertinant atkurtos 
Lietuvos Respublikos valstybin
gumą". Sveikinimo rašte Ute
nos miesto meras R. Dvokas pa
linkėjo amb. Dr. V.A. Dambra
vai „sveikatos, gerų dienų ir 
daug daug metų tarnauti mūsų 
Tėvynei — Lietuvai". 

būti procesas, o ne lūžis. Jis turi 
vykti ramiai, organizuotai ir 
tvarkingai, pažymėjo B. Lubys. 

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

vykusiais, nes čia balsuoti atėjo 
mažiau nei 40 proc. rinkėjų. 

J. Senkevičius spaudos konfe
rencijoje penktadienį sakė, kad 
Lietuvos valdžia turėtų itin 
susirūpinti, kodėl Rytų Lietuvos 
gyventojai yra taip viskuo nusi
vylę. Šio politiko vertinimu, so
cialinė ir ekonominė čia gyve
nančių žmonių padėtis yra daug 
blogesnė, nei visoje Lietuvoje. 
Jis nemano, kad tautines mažu
mas tinkamai galėtų atstovauti 
kitų partijų sąrašuose įrašyti ir 
į Seimą patekę nelietuviai, nes 
„jie išrinkti ne savo tautiečių 
balsais". 

Akcijos vadovas įsitikinęs, 
kad pavasarį Vilnijoje surengus 
pakartotinus Seimo rinkimus, į 
parlamentą pateks jo organiza
cijos atstovai. Jis, be kita ko, 
pareiškė, kad rinkimai Rytų 
Lietuvos apygardose gal ir 
įvyko, nes „labai jau abejotinai 
atrodo tai, kad trūksta kelių 
dešimtųjų procento balsų". 
Tačiau tuo pačiu pripažino 
neturįs klastotės įrodymų. 

Lietuvos medikai 
pritarė streikui 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) -
Nors penktadienio rytą dar ne
buvo iki galo suskaičiuoti medi
kų balsavimo rezultatai, ta
čiau aišku, jog medicinos dar
buotojai pritarė būsimam strei
kui, kuriuo bus reikalaujama 
padidinti atlyginimus. 

Lietuvos gydytojų sąjungos 
viceprezidentas Liutauras La
banauskas BNS korespondentui 
penktadienio rytą sakė, jog 
medikų aktyvumas buvo didelis 
— daugumos Lietuvos gydymo 
įstaigose sudarytose balsavimo 
apylinkėse balsavo apie 80-95 
proc. medikų, o kai kur — ir 100 
proc. Pasak jo, už būsimą strei
ką balsavo apie 95 proc. dalyva
vusių medikų. 

Sveikatos apsaugos ministras 
Antanas Vinkus ketvirtadienį 
interviu televizijoje entuzias
tingai kvietė streikininkų 
vadovus kartu su juo „eiti į vy
riausybe ir Seimą", kad medikų 
problemos būtų išspręstos. 

St. Petersburg, Florida. Ket
virtadienį minios žmonių mėtė 
akmenis, plytas, butelius ir pa
deginėjo automobilius bei pasta
tus, protestuodami prieš polici
ninkų, kurie nušovė juodaodį 
automobilio vairuotoją, veiks
mus. Incidentas prasidėjo, kai 
du policininkai sustabdė greitį 
viršijantį automobilį. Kilus kon
fliktui, policininkai iššovė 3 ar 
4 kulkas. Vairuotojas mirė pa
keliui į ligoninę. Nuo riaušių 
pradžios buvo sužeista mažiau
siai 11 žmonių, tarp jų — 2 poli
cininkai. 

Jeruzalė. Izraelis ir Palestina 
atnaujino derybas dėl ilgai ati
dėliojamo Izraelio pajėgų išve
dimo iš Hebrono. „Pasiekta pa
žangos, tačiau vis dar yra sun
kumų, kuriuos abi šalys mėgina 
įveikti", pareiškė JAV tarpi
ninkas Dennis Ross, prieš pra
sidedant posėdžiui Jeruzalės 
viešbutyje. 

Lenkijos parlamento žemes
nieji rūmai ketvirtadienį at
metė Senato draudimą ir pri
ėmė įstatymą, šalyje leidžiantį 
atlikti abortus. Lenkijos 
prezidentas Aleksandr Kwas-
niewski, pažadėjo pasirašyti 
nutarimą, už kurį balsavo 228 
(prieš — 195, susilaikė — 16) 
parlamentarai. Naujasis įstaty
mas leidžia moterims nutraukti 
ne vėlyvesnį kaip 12 savaičių 
nėštumą, jei jos turi finansinių 
ar asmeninių problemų. Lenki
jos katalikų bažnyčia, Romos 
Popiežiaus vardu Lenkijos gat
vėse organizavo masines de
monstracijas, kuriose protes
tuojama prieš „leidimą žudyti 
negimusius kūdikius". 

Strasbūras. Pasipiktinęs 
daugkartiniais žmogaus teisių 
pažeidimais Turkijoje, Europos 
Parlamentas ketvirtadienį nu
sprendė nutraukti šimtus mili
jonų dolerių siekiančią finan
sinę pagalbą šiai šaliai. 

Zagrebas. Jei Kroatija nenori 
prarasti savo vietos Europos Ta
ryboje, ji turi skubiai ištaisyti 
savo demokratijos klaidas, ket
virtadienį pareiškė ET politikos 
komiteto pirmininkas Rene van 
der Linden. ET politikos komi
teto pirmininko nuomone, pir
miausiai Kroatijos vyriausybė 
turėtų leisti karo metu išvy
tiems serbų pabėgėliams sugrįž
ti į savo namus, nustoti perse
kioti nepriklausomą spaudą ir 
išmokti pripažinti opozicinių 
jėgų pergalę rinkimuose. 

Sarajevas. I Kroatijos Plocės 
uostą ketvirtadienį buvo atga
benta didžiausia iki šiol JAV 
ginkluotės siunta Bosnijai, ku
rios vertė — apie 100 mln. dol. 

Lenkija ir Šveicarija po II 
pasaulinio karo pasirašė slaptą 
susitarimą dėl nužudytų žydų 
turto. Iki šiol Šveicarija tai 
neigė. Pagal 1949 m. Lenkijos-
Šveicarijos finansinės sutarties 
slaptą protokolą, Šveicarijos 
piliečiams, kurių turtą konfis
kavo lenkų komunistinė val
džia, kompensacijos buvo moka
mos iš II pasaulinio karo aukų 
pinigų. Antradieni Šveicarijos 
URM spaudos atstovas Franz 
Egle per radiją pareiškė apie 
slapto dokumento egzistavimą. 

Garsus JAV chirurgas 
kardiologas Michael DeBakey, 
konsultuojantis Rusijos gydyto
jas dėl prezidento Boris Jelcin 
širdies operacijos, antradienį 
Italijos laikraščiui pareiškė, 
kad operacija bus atlikta Mask
voje per paskutines dvi lapkričio 
savaites. 

Oslas. Norvegijos ministrė 
pirmininkė Gro Harlem Brund-
tland ir jos vyriausybė penkta
dienį oficialiai atsistatydino. 
Brundtland yra populiariausių 
Norvegijos politikų tarpe. Ji 
sakė norinti, kad jos vietą 
užimtų Socialdemokratų parti
jos pirmininkas Thorbjorn Jag-
land. 

Rusija perspėja Rytų 
Europos valstybes dėl 

stojimo į NATO 
Praha, spalio 25 d. (Reuter) — 

Po to, kai Jungtinių Valstijų 
prezidentas Bill Clinton pareiš
kė remias idėją pirmąsias Rytų 
Europos valstybes į NATO pri
imti dar iki 1999 m., sąjungos 
plėtimasis atrodo jau nebesus
tabdomas. Maskva su Vakarais 
šiuo klausimu diskutuojanti 
ypač griežtai, Rytų Europos 
valstybių sostinėse vyrauja „ty
lioji" politika, tačiau daugumoje 
šalių, galbūt išskyrus Bulgariją 
ir Slovakiją, ji nėra labai sėk
minga. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin yra pareiškęs Vakarams, 
jog NATO plėtimosi atveju visa 
Europa gali paskęsti karo ugny
je. Tačiau su kandidatėmis į 
naująsias NATO nares, Rusija 
elgiasi labai švelniai. Rusijos 
diplomatija susvyravo tik vieną 
kartą Vengrijoje, kai Rusijos 
ambasadorius šioje šalyje Alek
sandr Aboimov pagrasino, jog 
tuo atveju, jei Vengrija įstos į 
NATO, Rusija imsis atsakomų
jų karinių veiksmų. 

Vengrijos užsienio reikalų mi
nisteriją toks ambasadoriaus 
pareiškimas smarkiai nuste
bino, tačiau konfliktas greitai 
buvo užglaistytas. 

Lengviau Rusijai sekasi ben
drauti su ne taip griežtai apsis-
prendusiomios valstybėmis. Kai 

Slovakijos ministras pirminin
kas Vladimir Meciar, pabrėžda
mas pasiryžimą stoti į NATO, 
pareiškė, jog „kuriant naują 
Vidurio Europos saugumo 
struktūrą, reikia atsižvelgti į 
visų pusių interesus", Rusija iš 
karto dosniai pasiūlė Slovakijai 
sudaryti laisvosios prekybos 
sutartį ir padėti likviduoti ka
tastrofiškai didelį Slovakijos 
prekybos su Rusija deficitą. 

Vasario mėnesį lankydama
sis Bratislavoje, Rusijos užsienio 
reikalų ministras Jevgenij Pri-
makov negailėjo patarimų: 
„Bendraudami su NATO per 
daug neįsijauakit. NATO ateina 
ir išeina, o tautos lieka visiems 
laikams", sakė jis. 

KALENDORIUS 
Spalio 26 d.: Evaristas, Vita, 

Liubartas, Minginė. 
Spalio 27 d.: Frumentas, Sa

bina, Ramojus, Hute, Gedainis. 
1430 m. mirė Vytautas Didysis. 
1883 m. gimė poetas ir rašytojas 
kanauninkas Mykolas Vaitkus. 

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir 
Judas (Tadas), apaštalai. Gaud
rimas, Vikis. 1793 m. gimė is
torikas Simonas Daukantas. 
1939 m. Lietuvos kariuomenė 
įžygiavo į Vilnių. 

Spalio 29 dL: 30 eilinis sek 
madienis. Narcizas, Ermelinda, 
Gelgaudas, Žemaitė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS BOSTONE 

Rugsėjo 15 d. prof. Česlovo 
Masaičio sodyboje įvyko Bos
tono ateitininkų sendraugių 
susirinkimas. 

Seselė Ona Mikailaitė pa
skaitė iš savo prisiminimų apie 
kun. Valdemarą Cukurą, bu
vusį Ateitininkų federacijos 
Dvasios vadą, ilgametį Nekaltai 
Pradėtos Mergelės Marijos 
vienuolyno Putname seselių 
kapelioną. Kun. V. Cukuras 
mirė praėjusią vasarą viešė
damas Lietuvoje. Seselė Onutė 
apibrėžė jo veiklos būdą ir 
asmenybę. 

Mirga Girniuvienė skaitė pa
skaitą apie poetą Henriką Nagį. 
Henrikas Nagys taip pat pra
ėjusią vasarą išėjo amžinybėn. 
Dr. Girniuvienė apibūdino H. 
Nagio poeziją kaip išdidžios 
vienatvės poeziją. 

Iždininkė Danutė Keturakytė 
pranešė kuopos iždo stovi, o 
pirm. Mirga Girniuvienė pasi
dalino mintimis apie ateinančių 
metų veiklą. Sendraugiai nori 
ypatingą dėmesį teikti mokslei

viams, ugdant jų katalikiš
kumą, visuomeniškumą ir 
tautiškumą. 

Nuspręsta tęsti mini-kursus 
moksleiviams Putname. 

Nuspręsta tęsti šv. Mišias 
jaunimui Bostono Šv. Petro 
parapijoje. Kadangi šiuo metu 
Sv. Petro parapijoje nėra antro 
kunigo (kunigams Gudaičiui ir 
Sadauskui grįžus į Lietuvą), 
nutarta šv. Mišiose dalyvauti 
jungtinai, tik per Žodžio litur
giją išvedant jaunimą į parapi
jos salę, kur vyktų jiems pri
taikytos diskusijos apie 
skaitinius. 

Nutarta pavasarį surengti 
„Ašarų ir juoko" popietę. Šioje 
popietėje reiktų suteikti progą 
jaunimui pasirodyti scenoje su 
meniškai atliekama poezija. 

Nuspręsta su kai kuriais pa
tobulinimais tęsti „Kalėdų 
senelio pašto dėžės" veikimą. 

Šiam susirinkimui vadovavo 
inž. Rudys. Sekretoriavo Dana 
I vaškienė. 

Mirga Girniuvienė 

Dariui, Lidijai ir Kovui Polikaičiams smagu stovyklauti Dainavoje. 

„ATEITIES" SAVAITGALIS 

AUKOS KUN. ST. YLOS 
RINKTINIAMS RAŠTAMS 

Nuoširdžiai dėkojame auko
tojams, dosniai atsiliepusiems 
kvietimui paremti Lietuvoje 
kilusį sumanymą išleisti kun. 
Stasio Ylos rinktinius raštus. 
Štai tie aukotojai: 

Po 1,500 dol.: Klemensas Mat-
kevičius, Chicago, IL. 

Po 1,000 dol.: dr. Edmundas 
Razma, Lockport, IL; Ignas 
Simonaitis Thompson, CT; 
Albinas ir Rozalija Žukauskai, 
Teąuesta, FL. « 

Po 500 dol.: Stefa Radzevi
čiūtė, Cleveland, OH. 

Po 400 dol.: kun. Rapolas Kra
sauskas, Thompson, CT. 

Po 200 dol.: Bronė Čižikaitė, 
Chicago, IL; Romas ir Aldona 
Dulskiai, Cocoa Beach, FL; 
Petras Gruodis, Chicago,IL. 

Po 150 dol.: Rimantas La-
niauskas, Euclid, OH; Česlovas 
Masaitis, Thompson, CT. 

Po 100 dol.: Danutė Augienė, 
Putnam, CT; msgr. Antanas 
Bertašius, Paterson, NJ; Sta
nislava Cibienė, Milton, MA; 
Edmundas Cibas, Milton, MA; 
Dana Čipkienė, Willowick, OH; 
Danutė ir Longinas Izbickai, 
Cotuit, MA; Jadvyga Kontri
mienė, Mission Viejo, CA; 
Romualdas ir Gražina Kriau
čiūnai, Lansing, MI; Eugenija 
Liaugaudienė, Parsippany, N J; 
Aldona Prapuolenytė, Putnam, 
CT; Marius Prapuolenis, Chi
cago, IL; Marija Remienė, 
Westchester, IL; Ona Stri
maitienė, Putnam, CT; Leo
nardas Šimkus, Clark, NJ; 
Marija Zigaitienė-Gelažienė, St. 
Pete Beach, FL. 

Po 75 dol.: kun. Valdemaras 
Cukuras, Putnam, CT; 

Po 60 dol.: Linas Lipčius, Win-
sor, CT. 

Po 50 dol.: Antanas Dundzila, 
McLean. VA; Antanas ir Valeri
ja Girniai, Roslindale. MA; 
Henrikas ir Ilona Laučiai, 
Paterson, NJ; Albina Lipčienė, 
Putnam, CT; Vytautas ir Bronė 
Pauliai, Paterson, NJ; Mar
tynas ir Joana Petraičiai, Pater
son, NJ; Dalilė Polikaitis, West-
lake Village, C A; Juozas ir 
Aldona Rygeliai, Thompson, 
CT; Aldona ir Kazimieras Rim

kai, Chicago, IL; Stasys Rudys, 
Uxbridge, MA; Jonas Rugelis, 
Maywood, IL; Cezaris ir Stasė 
Surdokai, Baltimore, MD. 

Po 30 dol.: Elena Augulienė, 
Paterson, NJ; Regina Taunienė. 
Putnam, CT. 

Po 25 dol.: Aldona Juozevičie-
nė, Oak Lawn, IL; Bronė Kuo-
dienė, Arlington, MA; Vaclovas 
Kuzmickas, Waterbury, CT; 
Dana J. Šlenienė-Kriaučeliūnai-
tė, Palos Heights, IL. 

Po 10 dol.: Irena Klimczak, 
Paterson, NJ; Mr. & Mrs. Gedi
minas Klimas, Paterson, NJ; 
Mr. & Mrs. Antanas Rubonis, 
Paterson, NJ; Mr. & Mrs. A. B. 
Stankaitis, Paterson, NJ; Ona 
Stankaitis, Paterson, NJ. 

Nuoširdi padėka priklauso 
Stefai Radzevičiūtei ne tik už jos 
auką pinigais, įrašytą aukščiau 
pateiktame aukotojų sąraše, bet 
ir už jos didelį darbą, atliktą 
renkant kun. S. Ylos raštus, 
paskelbtus periodikoje ir atski
rose knygose. 

Ateitininkų vardu — 
aukų rinkėjai 

„Ateities" savaitgalis vyks 
š.m. lapkričio 8-10 d. Savaitgalis 
atidaromas tradicinių literatū
ros vakaru penktadienį, lapkri
čio 8 d. 7:30 v.v. Čikagos Jauni
mo centro kavinėje. Vakarą or
ganizuoja Vainis ir Laima Sid-
rytė Aleksai. Vakaras skirtas 
poeto Henriko Nagio prisimi
nimui. Dalia Kuizinienė supa
žindins su Henriko Nagio poezi
ja. Aktorė Audrė Budrytė dekla
muos Nagio eilėraščius. Vytas 
Čiuplinskas pateiks Nagio eilė
raščio „Sakalas" įspūdžius 
(multimedija kompiuterinis 
pristatymas). Girdėsime Nagio 
eilėraščiams Fausto Strolios ir 
Rasos Poskočimienės sukurtą 
naują dainoms muziką. 

Lapkričio 9 d. „Ateities" sa
vaitgalio programa vyks Čika
goje, Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoj. 12 vai. pasižmonėjimas 
ir kava. 12:30 p.p. sesuo Daiva 
Kuzmickaitė skaitys paskaitą 
„Kauno jaunimas — mokyklos 
nelankomumo problemos". 2 
vai. p.p. dr. Milda Palubinskai
tė: „Tautiškumas mene ir lite
ratūroje Italijos Susivienijimo 
laikotarpyje". 3 vai. p.p. — 
Žvilgsnis į lietuvius, Seimo 
rinkimų proga. 

Šeštadienio vakare 7:30 v.v. 
Studentų ateitininkų Meno ir 
kūrybos vakaras Pasaulio 
Lietuvių centro galerijoje, Le-
monte. Dalyvauja „Dainavos" 
ansamblio vyrų oktetas. 

Sekmadieni, lapkričio 10 d. 
.Ateities" savaitgalio programa 
vyks Lemonte. 11 vai. ryto šv. 
Mišios Pal. J. Matulaičio misi
joje. Po Mišių — Ateitininkų na
muose kava ir pyragaičiai. 
Vaikams bus atskira priežiūra, 
kad tėvai galėtų paskaitose 
dalyvauti. 12:30 vai. p.p. dr. Pet
ras Vytenis Kisielius,Jr., skaito 
paskaitą „Ideologija ir Lietuvos 
krikščioniškas jaunimas: Studi
jų dienų analizė". 1:30 vai. p.p.: 
„Išeivija ir Lietuva informacijos 
greitkelyje" — svarstybos apie 

Internet. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 

maloniai kviečiami dalyvauti 
„Ateities" savaitgalyje. Lau
kiame taip pat svečių iš toliau. 

MAS „KALAKURSAI" 

Visi 9-10 skyrių moksleiviai 
kviečiami dalyvauti lapkričio 
27 - gruodžio 1 d. Dainavos sto
vyklavietėje vyksiančiuose 
„Kalakursuose". 

Lapkričio 27 — trečiadienį, 
nuo 7 vai. vakaro lauksime jū
sų šiltoje ir jaukioje Dr. Damu-
šio namų salėje. Tą vakarą pa
bendrausime, paišdykausime, 
kad ketvirtadienio rytą pabus-
tume nuostabiai nusiteikę ir 
pasiruošę bristi kursų progra-
mon. 

Nenusiminkit ir nenuogąs-
taukit, kad liksite neragavę gar
daus kalakuto, nes „Kalakur
suose" neapleisi me savo gyve
namo krašto papročių. Tačiau 
susidursime ne vien su Padėkos 
dienos papročiais, bet ir su 
lietuviškomis, krikščioniškomis 
ir ateitininkiškomis tradi
cijomis, ir ieškosime savo kelio 
tame margame žemėlapyje, iš 
kurio susidaro mūsų gyveni
mas. Nepaklyskite, nepavėluo
kite, pabūkite su mumis. Jei 
turite klausimų, kreipkitės į re
gistracijos koordinatorę Birutę 
Bublienę, tel. 810-646-8588. Iki 
pasimatymo „Kalakursuose"! 

MASCV 

LIPNIŪNO— STULGINSKIO 
MOKSLEIVIŲ KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 
Kuopos susirinkimas penkta

dienį, lapkričio 1 d. vyks pas 
Liną ir Rimą Sidrius, 8920 W. 
105 Ave., Palos Hills, IL 60465, 
tel. 708-598-5112. Susirinkimo 
trukmė nuo 6 iki 9:30 v.v. Pra
šoma ne vėluoti. Dalyvauti 
kviečiami visi moksleiviai nuo 
9 skyriaus. Visi prašomi atsi
vežti 10 dol. nario mokestį. 

Lietuvos Ateitininkų federacijos taryba su svečiais J. E. arkivysk. S. Tamkevitium ir prof. J. 
Pikūnu posėdžiauja Kaunr š.m gegužės 29 d. U k.: sėdi Vidas Abraitia - pirmininkas, arkivysk. 
Sigita* Tamkevicius, kun. Robertas Grigas, dr Justina* Pi kūnas Stovi - kun. Vytautas Pet 
rsuskas, ses. Daiva Kuzmickaite, kun Gintaras Grušas, Vygantas Malinauskas ir dr Vincas 
Rastenis. 

Nuotr. dr . M. I^ ir iansko 

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Studentų ateitininkų sąjun
gos Čikagos draugovės valdyba 
kviečia visus „nebailius" stu
dentus į susirinkimą, kuris 
įvyks lapkričio 1 d., penktadie
ni, po Kaukių dienos, 8 v.v. 
Rinksimės Renatos Kvantaitės 
„užburtuose namuose", 4206 W 
Marąuette Road. Šiame pirma
me naujųjų veiklos metų susi
rinkime, susipažinsime, paben
drausime, pasidalinsime idėjo
mis apie sąjungos ateitį ir net 
galėsime pasivaišinti Kaukių 
dienos saldumynais. Jei norite 
sužinoti kaip geriausiai išvengti 
baisių baidyklių, arba kokią 
kaukę dėvėti, kreipkitės pas 
Marių Polikaitį (630) 257-2022. 
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(USP8-161000) 

T H E LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Publiahed dsily except Sundayi and Mondayi, legal Holidays, the 
Tueaday s fol lowing Monday obeervance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Sojšety, 4546 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-6589. 
Penodicai class postage paid st Chicago, IL and additional mailing offices. 

Subamption Ratea: $96.00. Foreign countries $110.00 
Poatmaster: Send addraas cbangss to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 
Pašto ialaidaa mažinant, pskvitsvimai ui gautas prenumeratas 

nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

3i 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

DRAUGO prenosasraU mokama U anksto 

metama V4 metu 
JAV $96.00 $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 
Užsakant i Lietuv*. 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $56.00 
Užsakant i užsieni 
oro pasta $600.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administrstsrius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

L 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

sst 

' DR. JANINA JAKSEVtCHJŠ 
JOKSA 

•t.* CMcftQOv IL 

Tat. 700-552-415» sfakoasaa 24 vaL 
DR. P E T R A S KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 *© . SOth Ava., Ctcsro 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v 
Išskyrus trecd ; sestd 11 • 4 v p.p.. 

• 4 4 1 * . 
Ras. 705-422-7507 

Kab. (1-312) M2-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAITWNE~~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 63 St., Burbai*, IL 
T*X. 70S-423-S114 

Valandos pagal susitarimą 
DR. EUGMUS LEUS 

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1SM5—127 t * . 

Lamom, IL 40439 
Tel. 515-723-1554 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

I •#W» w IRf^SsW^Wnf 
Valandos 9-5 kasdien 

DR. D A N A M. SAUKUS 
DANTŲ1SYDYTOJA 

• 2 3 S. MannUsIm M . 
Wsatchoetor, K. M1S4 

Tas. ( 7 M ) 344-1M4 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A . SIDRYS, M . D 7 ~ 
Ophtalrnotogas/Akių Chirurgas 

M 3 0 » . RldoaUna: Avs. 
CtUcaajo NMejs, IL M 4 1 I 

7M-434-4422 
4 1 4 t W. *3rd S t 

312-73S-77M 

DR. K E N N E T H J . YERKES~ 
Dr. S O B DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. Chicago. IL 
Tat. 312-733-5553 

4707 S Gilbert. LaGrange. IL 
Ta i . 7M352 -44S7 

Kak. t a i . 312-305-31M 
fsaasją •47-3*1-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

• 7 4 » Wasjt Ura) atrast 
Vai pirmd ir ketvd 3 v p.p • 6 v p p. 

Kitomis dienomis — susitarus 

SUNG L. CHOU, M.D. 
VMaua Hgea, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHYStCIAMS PAVIUON 
3 n. South, Eaat SUHM 

Ltthuanlan Plaia Ct 
at CaRfomla Ava. 
CMcaoo, IL 60629 

(312)-471-6142 
KaRsama Hatirvtikai 

Tai. 7 0 0 - M 1 - M 1 0 

DR. RAMUNĖ MACKJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 3 M S. Rokeris Road 

Tol. ( 7 M ) SM-2131 
Valandos pagal susitanmą 

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

U t O t 127 »t., Lament, IL 004M 
Priklauso Palos Community Hosprtal 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tet (7oi) asT-naa 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Puiaokl Rd. 
Tol. 312 -MS-2M2 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v v.; antrd.. trecd. ir 
penktd. 9 v.r - 3 v. p.p. 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Sestd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Kab. tai. (312) 471*3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodado Ava., 
CMcago , IL 60662 

VIDAS T . NOREIKA, D.D.S. 
Dantų Gydytojas 

i lAUR. VAK. INMANOJC 
au Charles E. Bond, D.D.5. 

2 M S. Cssuf-iet Rd. -
Cn«Mt#fton« IN 46304 
Kak. (21») I M - 1 1 3 2 

Valandos pagal susitarimą 

D A U A A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7 t 1 S W. 171st 
Tknloy Rask, IL M 4 7 7 

(7M) 414-4571 
Valandos pagal susitarimą.. 

Sumokama po vizito 

• 4> + • • • • • • • 
MOLY CROSS FAMILY 

MEDfCAL CENTER 
74S W. 31 at St. 

CHICAGO, IL 60611, 
(312)-22S-060S 

Kak. 312-733-4477 
Ros. 705-243 M57 arba 7M24M551 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
• 4 4 * S * . RutaoM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. D O M A S LAPKUS 
Vidaus ir plaučiu ligos 

16300 Waat Ava., OrtaM •ark 
706-346-6100 

Valandos kąarjort, išskyrus ssvaitgasui 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
M 4 7 W. 103 **., Oak Lasm, H, 

Pirmas apyl su Nortrnvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u} 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliuCiai punktualiai liasMarkmai 
(kalbėti angliškai) tol. 7 M - 4 2 2 - 5 2 M 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3000 W. SS f*. Tat. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7v v: antrd 1230-3v pp 
trecd uždaryta: ketvd 1 • 3 v. p.p. 
penktd ir tostd 9 v r. . 12 v p.p 

• 1 3 2 «. KesMe Avo., i 
(312) 771 M M arba (313) i 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA K E R B U S 

DR. D A U A J O O W A U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 M 0 Htejhtand Ave., Oto. M I 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines) 
Dosmors Grove, IL 50515 

Tol. 7 M - M 0 - 3 1 1 3 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELYTE~ 
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 t . Harlont, tol. 7 0 0 - M 4 - 0 4 M 

artdajevlesi, IL 00455 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. RRUNMUt, MO 

TCRRI OALLAS PRUMSKIS, MI 
Chicoąo 312-725 M M 

Eaat Dundės 547-551-1212 
McHonry 5 1 5 - 3 4 3 - M M 
E * Ckove M7-715-1212 

Kab. Chicagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave . Hickory HIHs IL 

Toj. ( 7 M ) SM-5101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. K IS IEUUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgija 
172 icuoisi st, mmmm, ILMIM 

7M-M1-2M0 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir Mvanoskad M . 70M34-11M 

SURENOER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 

7733 6 . Kedsso Avo., 
C k U a a i , B M M 2 
Tol. 312-434-2123 

Valandos pegai susitarimą 

' Carosoc Dlaanoola, Ltd. 
• 1 3 2 S. Kedtte Ave. 
CMeaejo, IL O M M 
Tol. 312-434-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUoT 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Makt St. 

PM4e^»4J^Sojie^sąi * l iV •^•svMok(p 

Tol. 704-745-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREHCIt 
DANTŲ GYDYTOJA 

*̂3jT5)lBJ1 4P« vV03̂ ap̂ owTaa> t^RJo,^ r 5 R 4 | 5 B / y I^RaaBvi Pk> 

1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 
Tol. (7M) SM-40M 

Valandos pagal susitarimą 
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Rimties valandėlė 

KENČIAME, NES MYLIME 
Iš karto, paskaičius šio sekma

dienio skaitinius, neatrodo, kad 
kas nors galėtų ginčytis su jų 
pamokymais. Kas galėtų nesu
tikti su Jėzaus pasakymu, jog 
mylėti Dievą ir artimą yra du 
svarbiausi įsakymai, arba su 
Išėjimo knygoje minimu sando-
riniu įsakymu būti gailestingais 
— atjausti bedalius žmones? 
Pagaliau ir šv. Pauliaus ra
ginimas Tesalonikos tikintie
siems sekti Jėzaus pavyzdžiu, 
kad evangelija juose įsišaknytų, 
neatrodo kontroversiškas. 

Tačiau, pastebi šio sekma
dienio skaitinius komentuo
jantis kun. Carroll Stuhlmu-
eller, atidžiau paskaičius šiuos 
skaitinius, kyla klausimai: jei 
Viešpats yra gailestingas, kaip 
matome pirmame skaitiny 
(Išėjimo 22:20-26), kaip jis gali 
čia pat sakyti: „Užkils man rūs
tybė, ir jus kalaviju pražudy
siu", kad nesilaikėte įstatymo? 
Arba, jeigu, anot Šv. Pauliaus, 
rašančio tesalonikiečiams (1 Tes 
1:50-10), jie tikėjimą priėmė „su 
Šv. Dvasios džiaugsmu", atsi
vertė nuo stabų, trokšdami 
tarnauti gyvajam, tikrajam 
Dievui, kodėl, anot jo, tai buvo 
ir „didžiame suspaudime"? 
Pagaliau Evangelijoje (Mato 
22:34-40) taip pat matome, kad, 
būtent, „aiškiu" klausimu ir fa
riziejai spendžia Jėzui pinkles, 
prašydami, kad jis pasakytų, 
kuris įsakymas didžiausias 
(įrodinėjimai, kas didžiausias — 
visuomet geras būdas pradėti 
ginčą). O Jėzus, suprasdamas, 
kame reikalas, pamini ne viena, 
o du didžiausius įsakymus. 

Kodėl visi šie ginčai ir prieš
taravimai? Galime atsakyti, jog 
visuomet ginčijamės su tais, 
kuriuos mylime. Juk svetimus 
žmones, ar net kaimynus 
galime ignoruoti — nes ką padės 
gįnčai? Nesiimame daug mo
kyti kaimynų vaikus, kuriuos 
mūsų vaikai parsiveda. Bet kai 
mūsų vaikai blogais veiksmais 
ar nemandagiu elgesiu, 
laukiniu ar nešvankiu apsi
rengimu pamėgdžioja savo 
draugus — išdrožiame jiems 
griežčiausius pamokslus. Tad 
nenuostabu, kad Šv. Raštas, 
kurio visas pagrindas yra meilė, 
kito žmogaus atjautimas, gailes
tingumas, gali mums sukelti 
daug klausimų — verčia ir mus 
ginčytis, nes žinome, kad jis 
kalba mums. Bet svarbu nei 
šeimos narių, nei draugų, nei 
Šv. Rašto po ginčo ar neaišku
mo nepalikti, neišsiaiškinus. 

Tai, ką Jėzus vadina didžiau
siu ir pirmuoju įsakymu, hebra
jiškame Šv. Rašte laikoma šven
čiausiais Sv. Rašto žodžiais, pa
stebi kun. Stuhlmueller. Jame 
pirmos penkios knygos (Pra
džios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, 
Pakartoto įstatymo — Penkia-
knygė) laikomos švenčiau

siomis! O šių Raštų „švento
vėje", kurioje Dievas pasirodo 
kaip Izraelio išgelbėtojas ir 
vadovas, randama garsioji žydų 
malda „Šėma", kurią per tūks
tančius metų pamaldūs žydai 
kalba dukart per dieną: „Šėma 
Jisrael" — Išgirsk, Izraeli! 
Viešpats yra mūsų Dievas, vien 
tik Viešpats" (Pakartoto įsta
tymo 6:4). Ir tuoj po šių žodžių 
seka Jėzaus vadinamas „di
džiausias ir pirmasis įsa
kymas": „Mylėsi Viešpatį savo 
Dievą, visa širdimi, visa siela ir 
visomis jėgomis" (Jst. 6:5). 

Ir toliau ten pat rašoma: 
„Paimk į širdį šiuos žodžius,, 
kuriuos tau šiandien įsakau, 
įdiek juos savo vaikams. Kartok 
juos, kai esi namie ir kai keliau
ji, kai guliesi ir kai keliesi. 
Prisirišk juos kaip ženklą ant 
rankos. Tebūna jie kaip žymė 
tau ant kaktos. Užrašyk juos 
ant durų staktų savo namuose 
ir ant vartų" dst . 6:4-9V 
Pamaldūs žydai šiuos žodžius 
vykdo raidiškai, pasidarydami 
mažas dėžutes, į kurias įdeda 
lapelį su šiais ar kitais Šv. Rašto 
žodžiais ir dėvi ant galvos ar 
kairio riešo, kalbėdami „Šėma" 
maldą, arba įdeda į kitokias 
dėžutes, kurias pritaiso ant 
durų staktų, kad jais pašven
tintų savo išėjimus ir parėjimus 
namo. 

Tad nenuostabu, kad Dievo 
rūstybė sukyla, kai, nepaisant 
tokių ryškių priminimų, nusi
žengiama meilei ir gailes
tingumui įstatymo vykdyme. 
Čia pasireiškia Dievo meilė, 
kuri tačiau nėra lengvabūdiška, 
subliuškanti prie pirmo lietaus. 
Dievo meilė yra stipri, ištikima, 
nuolat kviečianti siekti aukš
tųjų Sandoros idealų. 

Tokiame kontekste skaitant 
laišką Tesalonikiečiams, nebesi
stebėsime, kad, anot Pauliaus, 
šie tikintieji priėmė Dievo žodį 
„didžiame suspaudime su Šven
tosios Dvasios džiaugsmu". Juk 
ir mes kenčiame dėl tų, kuriuos 
mylime. Tai natūrali gyvenimo 
dalis. Juk kai kenčiame dėl 
evangelijos, tuo pačiu laukiame 
ir jos išsipildymo: Jėzaus antro 
atėjimo. Anot Pauliaus, trokš
tame „tarnauti gyvajam, tikra
jam Dievui ir laukti iš dangaus 
jo Sūnaus, kurį (Tėvas) prikėlė 
iš numirusių — Jėzaus mūsų 
gelbėtojo nuo ateisiančios rūs
tybės". 

Instinktyviai žinome, jog kai 
kenčiame dėl Kristaus, jun
giame savo kentėjimus prie 
jo kančios ant kryžiaus ir tuo 
grindžiame savo viltį, kad turė
sime dalį ir jo pergalėje prieš 
mirtį. Mūsų kentėjimai dėl 
meilės kitiems užtikrina, kad 
turėsime dalį ir antrajame Kris
taus atėjime. 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindokienė 

Ar teks prarasti? 

Garliavoje veikia gimnazija, pavadinta partizano Juozo Lukšos vardu. Šia vasara įvyko tos gimna
zijos dedikavimo i*Hlm*« kurių dalis atsispindi nuotraukoje prie gimnazijos rūmų. 

DĖMESYS PIETRYČIŲ 
LIETUVAI 

Lietuvių tautos dalis, kuriai 
buvo lemta gyventi Pietryčių 
Lietuvoje, turėjo labai sunkias 
sąlygas išlikti lietuviais, nes 
1920 m. patekusi Lenkijos val
džion, turėjo patirti žiauriomis 
priemonėmis vedamą nutautini
mo akciją. Būvu nusistyta prie
vartos asimiliacija išspręsti 
„Vilniaus klausimą", įrodant, 
jog čia nesama lietuvių. Tame 
krašte įstaigų tarnautojais ga
lėjo būti tik lenkų tautybės 
žmonės. Lietuvių kalba buvo 
stumiama iš viešo gyvenimo 
kaip bažnyčiose, taip ir įstaigo
se. Okupacijos laikotarpyje iš 
Lenkijos čia atsikėlė daug 
kolonistų, kuriems buvo sudary
tos sąlygos geriau įsikurti. 

1939 m. rudenį, Lietuvai įsi-
leidžiant sovietų karines bazes, 
to krašto dalis perėjo Lietuvos 
administracijon. Tame trum
pame laikotarpyje lenkinimas 
P ie tryč ių Lietuvoje buvo 
sulėtintas. Tačiau sovietiniu 
laikotarpiu to krašto gyventojai 

-buvo ne tik lenkinami, bet ir 
rusinami. Lietuvos tarybinė 
valdžia ir Lietuvos komunistų 
partija abejingai žiūrėjo į krašto 
likimą, nes buvo madinga skelb
ti tautų draugystės šūkius. Lie
tuviai, kurie stengėsi išlikti 
savos tautos vaikais, būdavo 
apšaukiami nacionalistais, o 
lenkinimo ar rusinimo pro
paganda buvo laikoma keliu į 
internacionalizmą. Taigi buvo 
sudarytos sąlygos Pietryčių 
Lietuvoje pasireikšti prorusiš
kos orientacijos lenkų pozici
joms. Būdinga, kad Aukščiau
sios Tarybos deputatai lenkai 
nebalsavo už Lietuvos nepri
klausomybę, bet, kaip rašo 
, ,Kauno diena", (Nr. 145) 
diplomatiškai susilaikė". 

Dabar skaitydami Lietuvos 
spaudą, nuolat randame nusi
skundimų, kad šiame krašte lie
tuvis nejaukiai jaučiasi tartum 
gyventų svetimame krašte, o 
ne savo tėvynėje. Atkūrus Lie
tuvos nepriklausomybę, valsty-

IGNAS MEDŽIUKAS 

binės kalbos įstatymas tame 
krašte susilaukė pasipriešinimo 
ir nėra įgyvendintas iki šiol. 
Stengtasi Pietryčių Lietuvą 
įjungti į Lenkijos liaudies 
respubliką. Tokiam mėginimui 
nepavykus, bandyta įkurti len
kų socialistinę respubliką. Iš 
Maskvos čia lankydavosi ir kir
šindavo TSKP pareigūnai, nes 
tikėjo nesugriaunama sovietine 
imperija. Kai ir tas mėginimas 
nepavyko, buvo griebtasi kurti 
autonominį vienetą. Tie lenkų 
veikėjai, buvę aukščiausios 
Tarybos deputatai, vėliau Lietu
vos Respublikos Seimo nariai, ir 
dabar įnirtingai darbuojasi, kad 
lietuviai tame krašte būtų en
giami kaip kadaise Lenkijos 
okupacijos metu, jų teisės 
siaurinamos. LDDP turėdama 
Respublikos seime daugumą, 
abejingai žiūrėjo į lietuvių, 
teisių paneigimą, pataikauda
ma lenkininkams, darydama 
jiems nuolaidas, galbūt tikėda
masi sumedžioti daugiau balsų 
savo partijai. Pagal Valstybinės 
kalbos įstatymą vietovardžių ir 
įstaigų pavadinimai turi būti 
rašomi pirma lietuvių kalba, o 
tik po to svetima. 

Lenkininkų apetitai yra tokie 
dideli, kad lenkų rinkiminės 
akcijos lyderis J. Senkevič ima 
reikalauti, kad visi valstybės 
tarnautojai mokėtų lenkų kalbą 
ir ją vartotų mokyklose ir įstai
gose. Per 6 Lietuvos nepriklau
somybės metus lenkiškų mo
kyklų Vilniaus krašte žymiai 
padidėjo. Lenkiškoms mokyk
loms 1990-1995 m. buvo išleista 
174 originalūs vadovėliai lenkų 
kalba. Lenkija per šį laikotarpį 
neišleido nė vieno lietuviško 
vadovėlio. Tad kyla klausimas, 
kur mes gyvename? Reikia pa 
sakyti, kad svarbiausia nutau
tinimo veikla reiškiasi per 
mokyklas ir savivaldybes, kur 
susisukę šiltas gūžtas tie, kurie 
gyvena Lietuvoje, bet nekenčia 
lietuvių, nėra lojalūs Lietuvos 
valstybei ir jos konstitucijai, jie 

neieško kontaktų spręsti ben
drus reikalus teisine plotme su 
Lietuvos vyriausybe. 

Šiuo metu oficialūs santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių yra geri. Lenkijos 
prezidentai L. Valensa ir V. 
Kvasnevskis ne kartą yra viešai 
pareiškę, kad Lietuvos lenkai 
turi būti lojalūs Lietuvos valsty
bei, kurios jie yra piliečiai. 
Tačiau lenkininkai slaptai yra 
remiami iš Lenkijos finansiškai 
ir moraliai, todėl jie drąsiai 
kelia savo nepagrįstus reikala
vimus. Yra neleistinas kursty
mas, kai apsilankę Vilniuje 
Lenkijos parlamentarai ima 
kurstyti Lietuvos lenkus gyven
ti pagal Lenkijos įstatymus, 
kaip rašo „Kauno dienoje" 
Stasys Bacevičius. Ką pasakytų 
lenkai, jei Lenkijos mažumos 
imtų gyventi pagal kitų kraštų 
įstatymus: vokiečiai — Vokieti
jos, lietuviai — Lietuvos. Tai 
būtų nesąmonė. Tokia lenkų na
cionalistų politika yra smerkti
na, nes kiršina Lietuvos pilie
čius vienus prieš kitus ir 
pažeidžia draugiško bendradar
biavimo dvasią. 

Lietuvos vyriausybės pareiga 
stipriau remti lietuviškas mo
kyklas Pietryčių Lietuvoje. 
Lietuvių kalbos dėstymas turi 
būti privalomas lenkų vidurinė
se mokyklose, kad jaunimas 
galėtų būti pajėgus studijuoti 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 
ir galėtų lengvai įsijungti į jos 
valstybinį bei visuomeninį 
gyvenimą. 

Lietuvybės reikalai Pietryčių 
Lietuvoje yra liūdni. Net ir 
Vilniaus arkidiocesijos trečdaly
je bažnyčių pamaldos vyksta 
lenkų kalba, nors žurnalisto 
Kazio Garšvos liudijimu tenai 
gyvenama lietuvių, o dargi 
atvykę iš Lenkijos svečiai 
kunigai religijos priedangoje 
užsiima antivalstybine veikla. 

Priartėjus seimo rinkimams, 
reikia tikėtis, kad naujais 
pagrindais susidaręs seimas ir 

Kartais susiduriame su tokio
mis neišsprendžiamomis proble
momis, kad daugelis atsisako 
net apie jas kalbėti, galbūt išsi
gandę savo bejėgiškumo. Tačiau 
anksčiau ar vėliau jų ignoruoti 
jau neįmanoma. Panašiai atsi
tiko ir Marųuette Parko apylin
kėje, kuri nelabai seniai buvo 
vadinama Čikagos lietuvių šir
dimi — labiausiai lietuviška 
kaip bet kuri kita už Lietuvos 
ribų. 

Kai po II pasaulinio karo pa
baigos iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje į JAV atvyko tūks
tančiai mūsų tautiečių, turėju
sieji laimės įsikurti Čikagoje, 
rado čia kone viską, ką buvo 
praradę: savo kalba kalbančius 
kaimynus, parapijas, įstaigas, 
parduotuves ir jaukią, saugią, 
lietuvišką aplinką. Apsigyvenę 
tose lietuviškumo salose, mūsų 
tėvai ir seneliai net angliškai 
neišmoko — nereikėjo. Pas 
gydytojus, ligoninėse, bankuose, 
valgyklose, net „saliūnuose" — 
visur galima buvo susikalbėti 
lietuviškai. 

Žinoma, tai ne vien Čikagos 
reiškinys, bet pasitaikęs visuose 
didesniuose miestuose, kur buvo 
susitelkę gausesni lietuvių bū
riai. Tad ir šiandien esame to 
paties likimo paliesti, nes visi 
baigiame prarasti svetimie
siems, ką mūsų tautiečiai savo 
darbu, rūpesčiu ir lėšomis sukū
rė. 

Dalis to praradimo yra mūsų 
pačių kaltė: vos pradėjus keis
tis apylinkės rasinei sudėčiai, 
mūsų tautiečiai tiesiog su pa
nika išlakstė į priemiesčius, 
palikdami apylinkėje arba tik
rus užsispyrėlius, įsitikinusius, 
kad mieste, kur etninė ir rasinė 
gyventojų sudėtis yra įvairi, 
reikia nebijoti pasikeitimų ir 
išmokti gyventi kartu, arba 
žmones, kurių finansinis stovis 
neleido pirkti „rezidencijų" 
užmiesčiuose. Tačiau kitą pro
blemos pusę sudaro spaudimas 
„iš šalies". Jį kartais parodo 
asmenys ar institucijos, kuriomis 
mes buvome pratę pasitikėti, 
gerbti ir klausyti. O tai — skau
džiausia. 

Nepaisant, kad Čikagoje dar 
vis gyvena tūkstančiai lietuvių 
kilmės žmonių, jau likusi mums 
tik viena parapija, kurią dar 
galime vadinti lietuviška. Tai 
Švč. M. Marijos Gimimo, Mar-
ųuette Parke. Nelabai seniai 
buvo nugriauta Šv. Jurgio 
bažnyčia Bridgeporte, Šv. 
Kryžiaus Town of Lake apylin
kėje perėjo į kitataučių rankas. 
Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parke, nors dar reguliariai turi 
lietuviškas Mišias, bet taip pat 

yra ant lietuviškumo išnykimo 
ribos, o Cicero Šv. Antano jau 
seniai gauna pasitenkinti iš 
kitur atkviečiamais kunigais, 
kad sekmadieniais tikintieji 
galėtų lietuviškai melstis. Todėl 
taip branginome šią paskutinę 
lietuvišką šventovę... Nors 
apylinkėje lietuvių skaičius ge
rokai sumažėjęs, bet žmonės iš 
toliau atvyksta į Mišias bei 
šventes, užpildydami gražiąją, 
neseniai restauruotą, bažnyčią, 
parapija finansiškai gerai lai
kosi, tad kur problema? 

Pagal arkidiecezijos taisykles, 
klebonas, sulaukęs 70 metų, 
turi išeiti į pensiją. Skiriant 
naują administratorių, stipriai 
linkstama į lietuviškai nekal
bančius, nors lietuviai parapi
jiečiai vieningai pareiškė nuo
monę, kad čia būtinas lietu
viškai mokantis. Savo pažiūras 
jie jau ne kartą išsamiai išdės
tė arkidiecezijai, bet varpiai į 
tuos pageidavimus bus atsižvel
giama (mes žinome, kaip ne
daug padeda protestai dėl Šv. 
Kazimiero kapinių). Šf lia to, 
daromi planai uždaryti parapi
jos pradžios mokyklą, per
keliant mokinius į netoliese 
esančią St. Adrian parapiją. 

Apie šias Marųuette Parko 
lietuvių problemas plačiai rašė 
„Chicago Sun-Times" dienraštis 
spalio 24 d. („Lithuanians hope 
to save school") ir tos pačios 
dienos „Southwest News-He-
rald" („Nativity Parishioners 
Fear School Will Close"). Kaip 
gaila, kad ši apylinkė, išgyve
nusi šurmulingą integracijos 
pradžią ir besistengianti iš
laikyti gyventojų rasinę, etninę, 
ekonominę pusiausvyrą, yra vėl 
plėšoma, bet dabar tų, kurie 
kaip tik turėtų rūpintis jos 
pastovumu. 

Kadangi apylinkėje yra puiki 
katalikiška ligoninė, aukšto 
lygio Maria mergaičių gimnazi
ja, gražus parkas, geras susi
siekimas, joje būtų patogu kur
tis naujai atvykstantiems iš 
Lietuvos. Juos patrauktų ir stip
ri lietuviška parapija, juo labiau 
mokykla, kur bent viena kita 
mokytoja galėtų susikalbėti 
lietuviškai ir padėti anglų kal
bos nemokantiems mokiniams. 

Lietuviai visais amžiais gynė 
savo tikėjimą ir teisę melstis 
gimtąja kalba savose bažny
čiose. Jie nepabūgo kazokų, 
nenusileido ateistų kėslams. 
Kaip nemalonu, kad šiuo metu 
reikia prieštarauti Bažnyčios 
atstovams, kurie vadovaujasi 
kažkokiais „nuostatais", o ne 
krikščioniškumu ir žmoniš
kumu... 

suformuota vvriausybė skirs mokratinė valstybė, turime 
daugiau dėmesio Pietryčių konstituciją, todėl visi turime 
Lietuvai. Kitaip tokia padėtis gyventi pagal jos nuostatas, o ne 
yra nepateisinama. Esame de- ieškoti svetimų dievų. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 
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Yra istorinių duomenų ir apie Palan

gos uostą, kuriuo jau XII šimtmetyje pasinaudojęs Dani
jos karalius Valdemaras, iškeldinęs čia savo ka
riuomenę. Tačiau uostas liko be jokios reikšmės. XIX 
šimtmetyje grafas Tiškevičius, bandydamas atgaivinti 
uosto idėją, nutiesė į jūros tolį keleto šimtų metrų tiltą, 
bet ši vietovė į rimtą uostą neišsiplėtė, o tiltas teliko 
vasarotojų pasivaikščiojimų paįvairinimo vieta. 

Palangos pajūris pasižymi smėlio švarumu, įdomiai 
susiklosčiusiom kopom. įdomu žvilgtelėti ir į įspūdin
gus gėlynais papuoštus grafo Tiškevičiaus rūmus, pasta
tytus XIX pabaigoje. Siūloma juose įsteigti gintaro 
muziejų. Grafas Tiškevičius čia įruošė 70 hektarų parką, 
gražiausią tuo metu Lietuvos teritorijoje. Priešais rūmus 
buvo pastatyta koplyčia, o jos priešakyje — Kristaus 
statula. Tiškevičius, pasiryžęs išplėsti kurortą ir 
sudaryti patogias sąlygas vasarotojams, pastatė ištisą 
gatvę vasarnamių ir įvedė elektrą. 

Nepriklausomybę atgavus, Palanga pradėjo augti ir 
grožėti. įvairių profesįjų sambūriai pradėjo statytis 
vasarnamius, kuriuose gali paatostogauti ir žemesnio 
socialinio sluoksnio žmonės. Vasaros metu čia tiesiog 
klesti įvairios kultūrinės apraiškos. Pirmasis teatro 
spektaklis - Keturakio .Amerika pirtyje" - įvyko 1899 

m. Tiškevičiaus parke kiekvieną vasarą vyksta vai
dinimai, koncertai bei kitokios pramogos. Vasaros metu 
nuo 1931 metų čia išeina specialiai vasarotojams skirti 
laikraščiai. 1932 metais įvyko tarptautinis skautų 
sąskrydis, į kurį atsilankė ir skautijos įkūrėjas Baden-
Povelis. Tačiau lietuvio žvilgsnį labiausiai traukia, is
torinėm legendom papuoštas ir poezijos posmais 
apdainuotas, pušimis apaugęs Birutės kalnas, kur 
buvusi palaidota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęs
tučio žmona Birutė. Jos kapą nuo XV šimtmečio gau
siai lankė žemaičiai, ją laikydami net šventąja. Lenki
jos karališkojo sosto Ona Jogailaitė pasirūpino čia pa
statyti koplyčią, panorėjusi atpratinti žemaičius nuo 
senų, su pagonybe susijusių, prisiminimų. Dabartinė 
koplyčia statyta 1869 m., o 1898 m. Birutės kalno 
pašonėje įtaisyta „Lurdo ola" su Marijos statula. įdomu, 
kad Palanga į mūsų istoriją įsirašė jau Mindaugo laikais. 
Tada ji priklausė Kuršo pietinei daliai — Mėguvai. 1257 
metais, Mindaugui užrašant Žemaitijos dalį kryžiuočių 
ordinui, minima ir Palanga su Klaipėda. Šis žemes 
ruožas buvo reikšmingas grumtynėse su ordinu. 
Žemaičių priešinimasis ordinui niekad nesustojo. Istorija 
mini 1409 m. žemaičių susirėmimą su ordinu, kurį jie 
prie Palangos smarkiai sumušė ir sudegino kryžiuočių 
pilį. Prie Melno taikos 1422 metais Palanga su apylinke 
grįžo Vytauto Didžiojo žinion. 

Pasidžiaugus bei susipažinus su Palanga, keliaujant 
namų link, parūpo užsukti į Šventosios uostą, esantį tik 

už 12 km į šiaurę nuo Palangos. Šventosios uosto pava
dinimas paimtas iš Šventosios upės, šioje vietoje įtekan
čios į Baltiją. Tai irgi labai sena lietuviškojo Baltijos 
pajūrio vietovė. Jau senovėje čia buvęs lietuvių uostas, 
svetimuose žemėlapiuose vadinamas „Helligv". Dar XVI 
šimtmetyje jis konkuravęs su Liepojos uostu ir XVH 
šimtmetyje čia lankydavosi Anglijos pirkliai. Šioje Balti
jos pakrantėje vokiečių žinioje esantys uostai, norėdami 
lietuvių uostą sužlugdyti, net keletą kartų jo prieplauką 
užvertė akmenimis. Jo reikšmė sumažėjo. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, uoste tebuvo 160 žvejų laivelių. 
1923 metais pradėjus atstatymo darbus, akcinė bend
rovė „Palemonas" pastatė uosto molus ir įrengė kran
tines. Praplėstas uostas atgyja. 1928 metais buvo 6,000 
gyventojų, statomas žuvies apdirbimo fabrikas su mo
derniais šaldytuvais. Šventosios dabartis prasmingai at
spindi Lietuvos žygį į ekonominę gerovę. Tikrai pras
mingos ir neužmirštamos atostogos, praleistos bran
giame ir žavingame tėvynės pajūryje. 

Keraičiai į Kauną įvažiavo jau sutemus, o į savo 
kiemą įsukę, nustebo pamatę bevaikštinėjančią Eleną. 

— Sveiki, sugrįžę! Jau nuo popiečio slampinėju, 
belaukdama jūsų.o ypač vaikučių. 

Rytojaus saulė jau buvo aukštokai, kai atostogautojai 
pradėjo lipti iš savo guolių. Ir iš karto namas suaidėjo 
vaikų šūkavimais, juoko klegesiu, įsipinant ir papūgos 
garsams. Prie vaikų prisijungė ir Elena su klausimais: 
ką matėte Palangoj, kaip sekėsi maudytis... Vytukas 

pasakojo, o Birutė tik pritarė su „taip". 
Keraitienei pirmiausia parūpo paskambinti Saulė-

nienei, pakviesti pasikalbėjimui ir pasivaišinti „kiškio 
pyragu". Ir nustebo Saulėnienė, kai atrišo ryšuliuką ir 
išvydo įvairiaspalvio gintaro meno kūrinį — Vytį. 

— Ką jūs sugalvojote! Tai neapsakomai puiki puoš
mena mūsų salonui. Ačiū, ačiū, — dėkojo Saulėnienė, 
apkabinusi Keraitienę, padėkojo ir Keraičiui. 

Kariuomenės štabe Keraitis jokių pasikeitimų ne
rado, bet išgirdo žinią, kad Amerikos lietuvis Feliksas 
Vaitkus skrydį į savo tėvų gimtąją Lietuvą pradės iš 
New Yorko oro uosto 1935 m. rugsėjo 21 d. Jeigu oro 
sąlygos tuo laiku „Lituanica II" neleistų pakilti, bus 
pranešta telegrama ir per radijo žinias. Apie lakūną 
Vaitkų suteikiami šie duomenys: gimęs 1907.07.20 Čika
goje. Baigęs vidurinę mokyklą, stojo į Čikagos universi
tetą, bet, studijas nutraukęs, stojo į Karo aviaciją ir tapo 
karo aviacijos lakūnu-leitenantu. Išėjęs į atsargą, dir
bo VVisconsin aviacijos mokykloje skraidymo instruk
toriumi, ten įgydamas mechaniko ir braižytojo spe
cialybės diplomą. 

Kariuomenės štabe, besikeičiant nuomonėmis, 
pulkininkas Šarauskas išsireiškė: 

— Reikia tik stebėtis jau Amerikoje gimusių mūsų 
tėvynainių sentimentu Lietuvai ir ryžtu tėvynės labui. 
Leitenantui Vaitkui tik 28 metai. 

(Bus daugiau) 
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ČIKAGOS APSKRITIES 
LIETUVOS VYČIŲ CHORO 

80 METŲ SUKAKTIS 
LEONARDAS J. ŠIMUTIS 

Lietuvos Vyčių choras per 
visą savo 80 metų amžių iš
tikimai atstovavo lietuvių ka
talikiškai visuomenei, prisilai
kydamas organizacijos šūkio 
„Dievui ir Tėvynei". 

Čikagos apskrities Lietuvos 
Vyčių choras (1916-1996) yra 
vienintelis Čikagos apylinkėje 
veikiantis lietuvių choras iš tų, 
kurie prasidėjo šio šimtmečio 
pradžioje. „Pirmyn", „Birutės" 
ir „Kęstučio" chorai, kurie 
turėjo reiklius dirigentus ir 
buvo aukštai vertinami, jau 
seniai išnyko. Taip pat išnyko 
beveik visi Čikagos lietuvių 
parapijų chorai, buvę gyvi nuo 
tų senų laikų. 

Čikagos apskrities „Vyčių" 
choras nuo 1916 m. turėjo iš viso 
penkis aktyvius choro vedėjus 
(neskaitant A. Aleksio): Antaną 
Pocių (1916-25 ir vėl 1928-32), 
Juozą Saurį (1932-36 ir vėl 
1938-41). Stanislovą „Jimmie" 
Rakauską (1936-38), Leonardą 
J. Šimuti (1941-42 ir 1945-51) 
ir Faustą Strolią (nuo 1960). 
Choras neve ikė 1925-28. 

Čia pateiksiu trumpą choro 
apžvalgą. 

„Vyčio" žurnale (1916 m. va
sario 18 d. — Vol. II, p. 5) ran
dame tokią žinią: „Chicagos L. 
Vyčių apskritys, susilaukęs 11 
kuopų, arti tūkstančio narių, 
sumanė organizuoti Chicagoje 
L. Vyčių apskričio bendrą chorą. 
Sumanymas pradėta vykinti 
gyveniman. Apskričio įgaliota 
choro organizavimui komisija 
laike savo posėdžio išdirbo pla
nus, sustatė trumputį choro 
įstatų projektą ir nutarė šaukti 
choristų ir abelnai Vyčių susi
rinkimą. 

Susirinkimas įvyks ketverge, 
24 vasario, 8 vai. vakare, Šv. 
Jurgio parap. svet. Taigi nuošir
džiai kviečiame Chicagos ir apy
linkės -Vyiių kuopų narius 

minėtam susirinkiman at
silankyti. 
Chorui organizuoti komisija" 

Chorui organizuoti komisija 
susidėjo iš Leonardo Šimučio, 
Vyčių apskrities pirmininko, P. 
Baltučio ir J. Jončios. Choro 
vedėju buvo pakviestas vytis, 
kompozitorius ir Beethoveno 
Konservatorijos mokytojas A. 
A leksandrav ič ius -Aleks i s . 
Jonas Kazanauskas buvo iš
rinktas choro pirmininku. Po 
kelių mėnesių komp. A. Aleksis 
pasitraukė, nes buvo pakviestas 
vargonininkauti Brooklyn, NY, 
lietuvių parapijoj, tuo būdu 
visai neturėjęs progos kaip diri
gentas su šiuo choru viešai pasi
rodyti. Vyčių choras, netekęs 
dirigento, laikinai nebeveikė. 

Jonas Kazanauskas 1916 m. 
rugpjūčio 27 d. per Vyčių apskri
ties susirinkimą pranešė, „kad 
choras jau yra tvarkomas, 
mokytojaus-diriguos gabiausias 
lietuvių chorvedis p., A. Pocius; 
pirmutinį susirinkimą ir repe
ticijas turės 1 d. rugsėjo Mark 
Sąuare parkučio salėje" 
(„Vytis", 1916 m. rugsėjo 19 d., 
p. 14). 

Naujai suorganizuotas Vyčių 
apskrities choras pirmą 
kartą koncertavo 1916 m. 
gruodžio 10 d. Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Chore dainavo 52 
asmenys, o jiems ir orkestrui 
dirigavo komp. Antanas S. Po
cius, Beethoveno konserva
torijos direktorius. Tarpe choris
čių, dalyvavusių tame pirmame 
koncerte buvo Antanina Pešti-
ninkaitė, vėliau ištekėjusi už 
Jono Kazanausko. 

Antanina Kazanauskienė mi
rė 1996 m. balandžio 12 d., tu 
rėdama beveik 100 metų am
žiaus. Ji buvo gimusi 1896 m. 
gegužės 31 d. Po Kazanaua-
kienės mirties turbūt gyvų
jų tarpe jau neliko to kon 
certo nei choro dalyvių, nei 

klausytojų. O tame choro pasi
rodyme juk dainavo ir Alek
sandras Račkus, ir Kazys Pakš
tas, pirmieji „Vyčių" žurnalo 
redaktoriai, ir daug kitų. 

Po keleto metų pertraukos 
1928 m. Ig. Sakalo, P. Čižausko 
ir P. Gritėno pastangomis, 
choras atgaivintas. Vedėju vėl' 
pakviestas komp. A. Pocius. 
Choro vardas buvo kaitalioja
mas ir 1928 m. buvo pavadintas 
Lietuvos Vyčių „Dainos" choro 
vardu, o nuo 1937 m., vado
vaujant Stanislovui Rakauskui, 
vėl atkeistas į savo pirmykštę 
formą („Vytis". 1937 m. lapkri
tis, p. 9). 

Peržvelgus programas (ne
daug jų yra likę) 1916-1941 m. 
laikotarpy, kada Pocius, Sauris 
ir Rakauskas vadovavo chorui, 
randame, kad chorai buvo 
gausūs. Jų repertuaras buvo 
įvairus. Be lietuviškų dainų ir 
giesmių buvo nemažas skaičius 
klasikinių nelietuvių kompozi
torių kūrinių. Programose ma
tome operečių ir kantatų. 
Choras daugelį kartų yra daly
vavęs „Draugo" koncertuose. 

„Drauge" skaitome (1940 m. 
sausio 26 d.): 

„Nuo pat įsteigimo choras 
Chicagos lietuvių tarpe buvo 
plačiai žinomas koncertais ir 
operetėmis. Nei vienas lietuvų 
choras Chicagoje nėra suruošęs 
tiek koncertų — pasaulietinio ir 
religinio turinio — ir atvaidinęs 
operečių, kiek L. Vyčių Chi
cagos apskr. choras, pvz. „Kor-
nevilio Varpai" (keliais atve
jais), „Klaipėdos Julė" (dviem 
atvejais), „Sienapiutė", „Vilius 
Tell.": „Pinafore", (dviem atve
jais), „Gražuolė", „Cukrinis 
kareivėlis", „O, daktarė", ,4 
Tėvynę", „1939 m. įvairumai", 
„1940 m. įvairumai", ir k. Be to, 
choras yra išpildęs Sasnausko 
kantatą „Broliai", Žilevičiaus 
veikalą „Vilnius" ir k. Religinio 
turinio koncertuose yra išpildęs 
Handelio — „Alleliuja", Du-
boiso „Septyni paskutiniai žo
džiai nuo kryžiaus", „Stabat 
Mater" ir kitus žymius veika
lus. Choras taip pat yra atvai
dinęs keletą veikalų, paminėjęs 
Sasnausko mirties sukaktį, 
dviem atvejais koncertavęs Ke-

LV choro repeticija Auiros Vartų parapijos salėje 1939 m. prieš keliaujant i dainų švente New 
Yorke. I eil. antroji ii kaires Aldona Sakalaite, Ona Lindtius, Harriet Lukas, Antanas Skirius, 
Genovaite Sauryte, m ui Juozas Sauris, choro vedėjas. Nuotraukoje taip pat yra Jonas Juoaaitia, 
Stasys Šimulis, Erne* Sutkus, Rapolas Baliauakaa, kun. M. Urbonavičius, Aušros Vartų parapijos 
klebonas ir Leonardas J Šimutis, busimasis choro vedėjas. 

Choras 1948 m. vedėjas — Leonardai J. Šimutis. 

wanee, IL, nesykį pildės „Drau
go" koncertų programas... Ben
drai, šis choras, yra išvaręs pla
tų barą Amerikos lietuvių 
muzikos ir dainos meno dirvoje 
ir užsipelnęs didelės pagarbos". 

Choras yra dainavęs lietuvių 
parapijos salėse, Ashland Blvd. 
auditorijoje, Olympic Ballroom, 
Sokol Hali, Lietuvių auditori
joje, Aryan Grotto Theater, 
Kimball Hali, Chicago universi
tete ir kitur. 

1941 m. Leonardas J. Šimutis, 
tiktai 21 m. amžiaus, kai buvo 
pakviestas vadovauti šiam cho
rui. Jo vadovaujamas choras 
beveik visada dainuodavo „a 
cappella" ir be gaidų. 1950 m. 
gegužės 7 d. choras gražiai pasi
rodė Amalgamated Center audi
torijoje su Community Sympho-
ny Orchestra ir Almagamated 
choru, diriguojant dr. Leon 
Stein. Choras taip pat dainavo 
Kimball Hali 1950 m. gegužės 
13 d., DePaul universitete, 
Eleventh Street Theater, WGN, 
WBEZ bei WCFL radijo stotyse 
ir kitur. 1948 m. birželio 16 d. 
De Paul universiteto prof. David 
Nyvall, Jr. ir Chicago Board of 
Education muzikos vadovas 
pakvietė chorą į juostelę įdai
nuoti lietuviškų dainų. Tais 
laikais Chicago Board of Edu
cation jau turėjo savo FM radįjo 
stotį. Iš viso, Leonardo J. Šimu
čio vedamas, Lietuvos Vyčių 
choras viešai pasirodė 46 kartus. 
Solistams ir chorui akompana
vo Leonardo J. Šimučio žmona 
Zita. 

1939 m. Šimutis įsijungė į 
Lietuvos Vyčių apskrities chorą, 
kaip choristas ir kartu keliavo 
į New Yorką dalyvauti Dainų 
šventėje, kuri įvyko pasaulinėj 
parodoj. 59 dalyvavusių choro 
tarpe buvo dar kiti du Lietuvos 
Vyčių chorai iš kitų vietovių. 
Dainų šventei dirigavo prof. 
Juozas Žilevičius. 

1951 m. vasaros metu Leo
nardas J. Šimutis pasitraukė iš 
Čikagos Lietuvos Vyčių apskri
ties choro vedėjo pareigų, nes 
buvo pakviestas į DePaul uni
versitetą dėstyti muzikos, o į 
Chicago Teachers College — 
dėstyti muzikos bei vadovauti 
kolegijos chorui. 

„Drauge" (1956 m. kovo 13 d.) 
skaitome apie dar kartą at
gaivintą Vyčių chorą: „Šiuo 
metu vyčiai dainos mėgėjai 
nutarė chorą atgaivinti ir jam 
vadovauti jau pakvietė komp. L. 
Šimutį. Vyčių Namo taryba 
choro repeticijoms salę davė 
nemokamai". Leonardas J. 
Šimutis atsisakė tų metų 
pakvietimo vadovauti chorui. 

Nuo 1951 m. Čikagos apskri
ties vyčių chorui neveikus, jį 
1960 m. atgaivino tuometinė 
Apskrities pirmininkė Eleanor 
Laurin, sykiu su Estelle Rogers 
ir Loretta (Kassel) Stukas, 
pakvietusios Faustą Strolią 
nauju vadovu. Choras, neveikęs 
9 metus, buvo atgaivintas 1960 
m. gruodžio 5 d. 

Faustas Strolią vadovauja 
šiam chorui beveik 36 metus! Iš 
viso jo vedamas Lietuvių Vyčių 
choras viešai pasirodė keletą 
šimtų kartų. Šiais laikais chorai 
nyksta, yra sunku priprašyti 
naujus narius įsijungti į choro 
vienetus. Jiems lengviau namie 
prie televizoriaus pasėdėti. Bet 
dabartinis Čikagos apskrities 
Lietuvos Vyčių choras daugelį 
metų išliko aktyvus, pasi
rodydamas lietuvių ir amerikie
čių renginiuose. Jis yra ruošės 
daugybę koncertų — tautinių ir 
religinių, lietuviams ir ameri
kiečiams. Dažnai yra kvie
čiamas giedoti per bainytinius 
jubiliejus, o taip pat giedoti 
lietuviškas Mišias nelietuviš
kose parapijose. Choras daly
vavo visose JAV ir Kanados LB 
ruoštose Dainų bei Tautinių 
šokių šventėse (nuo 1986 m.), 
1964 m. New Yorke įvykusioje 
Pasaulinėj* parodoje, Šiluvos 
Marijos koplyčios šventinimo 
iškilmėse Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, Washingon, DC, 
Čikagos Lietuvių operos G. Ver 
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LV choras 1937 m. su chorvedžiu Stanislavu Rakausku. 

L V choras 1966 m., švenčiant 50 m. sukakti, au chorvedžiu Faustu Strolią. 

Lietuvos Vyčių Čikagos apskrities choro koncertas 1918 m. halandtio 21d., choro vedėjas 
Antanas Pocius. 

komp. 

di ,,Requiem" pastatyme, 
McCormick Place, prisimenant 
25 metų tragišką okupaciją ir 
pagerbiant žuvusiuosius, o taip 
pat „Aidos" ir „Cavalerria 
Rusticana" operose, be to, 
Krikščionybės 600 metų 
minėjime Holy Name katedro
je bei popiežiaus Jono Pauliaus 
apsilankymo metu vykusiose 
Mišiose Grant Parke. 

Choras su pasirodymais yra 
aplankęs lietuviškus telkinius 
Indiana Harbor ir Gary, IN, 
keletą kartų Rockford, IL, Det 
roit, MI, Cleveland, OH, ir 
Omaha, NE, o taip pat dainavęs' 
amerikiečiams McCormick 
Place, Daley College, Museum 
of Science and Industry, Daley 
Center Čikagoje ir keletą kar
tų Springfield, IL. 

Faustas Strolią su Vyčių 
choru dalyvavo 1994 m. Dainų 
šventėje Lietuvoje ir buvo 
vienas Dainų šventės dirigentu. 

Choras yra išleidęs 2 plokšte
les, 2 audio ir 3 video juosteles 
ir buvo gamtoje įdainavęs 5 
filmus „Lietuviai televizijoje" 
programoms Čikagoje. 

Lietuvos Vyčių choro valdybą 
sudaro: Sabina Rušytė Henson 
— pirmininkė, Albertas Matulis 
— vicepirmininkas, Robert Mar
tin — antras vicepirmininkas, 
Ona Marija Kassel — sekretorė, 
Juozas Juška — iždininkas, 
Marytė Kinčus ir Elzbieta Žibąs 
— patikėtinės, ses. M. Angels 
Balchunas, Virginia Butėnienė 
ir Teresė Strolienė — knygi-
ninkės, Margarita Narvaišienė 
— archyvistė, Irene Mačiukienė 
ir Apolinaras Bagdonas — ang
liškai ir lietuviškai spaudai. 

80-ties metų sukaktuvinis 
Lietuvo Vyčių choro pokylis 

su programa įvyko 1996 m. spa
lio 13 d. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, Čikagoje. Pro
gramą atidarė choro pirmininkė 
Sabina Henson ir programą pra
vedė kun. Antanas Zakaraus
kas, Čikagos apskrities Lietu
vių Vyčių dvasios vadas. Buvo 

rodoma vaizdajuostė „Vyčių. „,„ 
chorui 80 metų", o choras 
padainavo 7 dainas, diriguojant 
Faustui Stroliai. Akompanavo 
Manigirdas Motekaitis. Pabai
gai buvo sugiedotas Lietuvos 
Vyčių himnas, žodžiai M. Gus
taičio, muzika komp. A. Aleksio. 

't) + -±W + ^J + 
American Travel Service 

ALASKA '97 
PRINCES CRU1SES laivu ir traukiniu 
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant 
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje, 
1997 m. birželio 5-16 d. 

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

Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje: 
Diamond Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta 

7 naktys 19% m. gruodžio 7-14 d. 
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai, 

maistas, gėrimai. $839.00 

Dėl bilietų iš Lietuvos ir \ Lietuvą bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis j mūsų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
T e b 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 

FAX 708-422-3163 
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Jaunieji dainininkai su Dievo Motino* parapijos choru dalyvavę koncerte, ruottame Lietuvos 
Dukterų Detroito skyriaus. U kairės: Kristina Klioryte, Simas Laruauakas ir Laura RukJkenaite 

Nuotr. Vytauto Petrulio 

CLEVELANDAS DETROITE 
Detroito Lietuvos Dukterys 

spalio mėn. 13 d. į Dievo Apvaiz
dos parapijos salę atnešė ypa
tingai šviesų atsikvėpimo ži
burį. Clevelando Dievo Motinos 
parapijos choro „Exultate" kon
certą. Sakau atsikvėpimo, nes 
Dievo Apvaizdos parapija skau
džiai pergyvena ją nelauktai 
užgulusį skaudų rūpestį, atėjusį 
iš ten, iš kur turėtų eiti šviesa 
ir krikščioniškas rūpestis ir visa 
parapija ir kiekvienu parapijie
čiu. Bet šį sykį nenoriu kalbėti 
apie tai, tik paminėsiu, kad tas 
įvykis sutapo su Lietuvos 
Dukterų organizacijos tikslu 
lengvinti vargstančių ir ken
čiančių dienas. Ir atsitiko ne 
todėl, kad jos tyčia taip būtų 
planavusios. Jų planas tikrai 
buvo daug senesnis negu 
užgulęs debesis, bet kad taip 
sutapo, gal net pati Apvaizda to 
norėjo. 

Lietuvos Dukterys čia dirba 
jau daugiau negu dvidešimt 
metų ir savo gerais darbais 
paliečia vis daugiau kenčiančių. 
Ng,y1#n čia, Detroite ar jo apy
linkėse, bet siekia ir Lietuvą. 
Šiuo metu jų sambūris jau turi 
per aštuoniasdešimt darbo nesi 
gąsčiojančių narių. Apie na
mus jos nadeda vienišiems, 
artimųjų neturintiems, ligo
niams ar šiaip pajėgumą prara
dusiems. Lanko juos, vežioja pas 
daktarus, padeda apsirūpinti 
maistu. Kartais tokius mirusius 
tenka Dukterims ir palaidoti. 

Kai atsivėrė durys į Lietuvą, 
atsivėrė tokia daugybė naujo 
darbo, kad jį visą aprėpti nė sva
joti negalima. Bet jos savo 
paslaro ir padaro daug. 

Kai Michigano universiteto 
Medicinos fakulteto profesorius 
Wiliam Waring pradėjo Ameri
can - Lithuanian Disability and 
Rehabilitation programą, prie jo 
tuoj prisijungė ir tuometinė 
Detroito Lietuvos Dukterų 
pirmininkė Jūratė Pečiūrienė. 

Daug kartų važinėjo į Lietuvą, 
vežė ir siuntė ligoninėms dau
gybę daug tūkstančių dolerių 
vertų reikmenų ir gydymo prie
monių, surado vienaip ar kitaip 
sužalotu ir Lietuvoje nepa
gydomų vaikų bei jaunuolių ir 
jau ne vieną išleido iš Detroito 
į Lietuvą galintį gyventi 
normalų ir prasmingą gyve
nimą. 

Dabartinė pirmininkė Irena 
Alantienė, lankydama savo vy
ro tėviškę Panevėžio apylinkėje, 
nepasitenkino pamatyti tik tai, 
kas mena praeitį ar apžvelgti 
tik būtas vietas, bet pro jos akis 
nepraslydo nė tai, kas yra ir 
kaip yra dabar. Sidabravo 
pakrašty užtiko nežmoniškai 
vargstančių daugiavaikių 
šeimų. Panevėžy atsirado „Na
zareto" valgykla, kurioje yra 
pamaitinami vargingų šeimų 
vaikai. Visiems reikėtų padėti. 
Ir padeda. Ir pinigais ir siun
tiniais. Vien šiais metais jau iš
siuntė arti 40 siuntinių. 

Visam tam riekia ir pinigo, o 
jis pats taip lengvai neateina — 
reikia kaip nors prisišaukti. Kol 
rūpesčiai tebuvo tik vietiniai ir 
pinigo mažiau tereikėjo, daž
niausiai užteko tik pačių narių 
ištiestos pagalbos rankos. Tada 
surengdavo kokią gegužinę iš 
kur nors ateidavo viena kita 
auka, ir buvo galima verstis, bet 
kai darbo dirva išsiplėtė, reikėjo 
ieškoti ir kitų kelių. Šiemet ne
tikėtai didoka parama atėjo 
visiškai iš kitur, tai prof. Leono 
Sabaliūno rūpesčiu gauta stam
boka suma iš Emilijos ir Vinco 
Rastenių palikimo. Tai pirmas 
tos rūšies įnašas į Detroito 
Lietuvos Dukterų smarkiai tuš
tėjantį iždą. Tiesa, ir detroi-
tiečiai, lankydami savo miru
sius, dažnai skiria auką ir 
Dukterų darbams, bet, kad kas 
būtų skyręs joms savo palikimo 
dalį, ligi šiol Detroite nepasi
taikė. Šiek tiek žaliukų gauna 

TRANSPAK 
Siuntiniai į 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 j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-47 

certo, o Rita Klioriene su savo 
choru atvyko tik pirmą kartą. 
Žinoma, daug kas tikėjosi išgirs
ti tik įprastini bažnyčios chorą, 
bet kiekvienas išgirdo daugiau 
negu buvo tikėjęsis. Ir koks skir
tumas nuo tų chorų, kurie 
neseniai buvo kiekvienoje pa
rapijoje! Daugumas jų suseno ir 
išnyko, o tas liko. Ne tik liko, 
bet išaugo į tobulą instrumentą, 
valdomą ypatingai talentingos 
Ritos Kliorienės rankų ir didelio 
talento. Jau prieš geroką krū
velę metų, kai ji buvo dar tik 
pradedanti dirigentė, Roches-
terio parapijos choras keletą 
kartų giedojo kartu sujos choru. 
Tada mūsiškiai ročesteriškiai 
choristai, šnekėjo, kad su 
Čyvaite labai lengva ir smagu 
giedoti. Sakė, kad jos rankos 
pasako kada. ir kaip reikia 

iš velykinių pyragų pardavimo, daryti. Tas pat buvo ir dabar. Ji 
Čia jos pačios, dar ir draugių n e dirigavo, bet meistriškai gro-
patalkinamos, suneša savo kep- J° 8 e r a i suderintu instrumentu, 
tus tortus ir pyragus, žmonės Komplikuotesnėse dainose 
mielai Velykoms perkasi ir taip galėjai matyti , kai choras 
keletas šimtelių subyra į nuolat tiksliai atsiliepė ne vien į ran-
alkaną iždą. kos mostus, bet ir į vienos ran-

Prieš keletą metų joms atėjo k o s piršto krustelėjimą. Ir taip 
mintis ne tik aukas rinkti, bet 
iš savo pusės ir aukojantiems ką 
nors duoti. Už dosnumą at
silyginti dvasią keliančiomis 
vertybėmis. Sumanė kasmet su
rengti po gerą koncertą. Dėl to 
net jų pačių tarpe nebuvo grei
to sutarimo. Kas bus, jeigu ren
ginys atsieis daugiau negu už jį 
surinksi ir užuot padėjus vargs
tantiems, reikės žiūrėti kaip 
savo pačių sukiužintą iždą lopy
ti. Bet geras sumanymas ne 
retai sulaukia ir gražaus at
garsio. Atsirado žmonių, kurie 
tokį Dukterų žygį sutiko parem
ti ir kiekvienam koncertui iš 
anksto sumeta pakankamą 
sumelę, kad Dukterims nebėra 
didelės baimės rizikuoti. Ir tie 
mecenatai sumeta ne po dolerį 
kitą, bet kai kurie pakloja net 
po keletą šimtinių, už tai 
Dukterys juos ir vadina mecena
tais. Mecenatų paremtos jos 
anais metais pasikvietė iš Cali-
fornijos pagarsėjusį inžinierių 
kvartetą, kitais metais Čikagos 
„Dainavą", o šiemet Clevelan
do Dievo Motinos parapijos 
chorą „Exultate", vadovaujamą 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės su 
soliste Virginija Bruožyte-Mu-
lioliene. 

Solistę Virginiją Muliolienę 
detroitiečiai pažįsta dar iš to 
laiko, kai ji su ansambliuku 
„Svajonės" važinėjo po JAV ir 
buvo to ansamblio gyvoji dvasia, 
o ir iš prieš pusantrų metų jos 
iš čia buvusio dainų ir arijų kon-

tiksliai, lyg ji tuo pirštu būtų 
palietusi instrumento klavišą. 

Pusė pirmosios dalies buvo 
skirta giesmėms, kurios dvasią 
lygiai taip pat keltų bažnyčioje, 
kaip kėlė salėje. Tobuli sąskam
biai už širdies griebė salėje, taip 
pat būtų griebę ir dvasią aukštyn 
kėlę bažnyčioje. Cia ne tik gir
dėjome, bet ir išgyvenome Zangl 
„Exultate Domino", Daukšos 
„Sveika Marija", vokiečių 
liaudies giesmę palydimą Klio
rienės pridėtais varpais, Schu-
berto „Gloria", pagiedotą Vir
ginijos Muliolienės ir Vlado 
Plečkaičio, „Sanktus" J. Ber-
thier ir „Aš tikiu (Ave Maria 
ąuodlibet" Bacho/Gounod ir 
kitų. Giesmių tarpe buvo įdėtas 
J. Althouse vaikų trio perliu
kas. 

Antroji pusė koncerto pirmo
sios dalies ir visa antroji dalis 
buvo supinta • iš senesnių bei 
šiuolaikinių dainų ir arijų. 
Kiekvienas gabaliukas nudai
l intas ir taip meistriškai 
pateiktas, kad klausančiam tar
pais net už kvapo griebia. 

Muzikos mokslo žinovams 
daug kas gali atrodyti ir kitaip, 
gal kai kas gali ir neatitikti 
kokių muzikos teorijų plo
numus, bet aš muzikos tesi
mokęs tik iš klausos, viską 
jutau taip, kaip juto mano ausis. 
Pagaliau juk tokiems kaip aš ir 
buvo dainuojama, o toks daina
vimas ir jiems nešė pasigė
rėjimą ir džiaugsmą. 

Virginija Muliolienė su savo 
gražiu balsu šį kartą teturėjo 
progos išeiti tik keturis kartus 
Pati viena tik du. Puccini 
„Quando men vo" (iš operos „La 
Boheme") ir F. Leharo Viliją su 
choru (iš operetės „Linksmoji 
našlė"), duetą su Plečkaičiu, 
kurį minėjau ir dar su nuosta 
biu lengvumu ir humoru atliktą 
Rossini kačių duetą ir su Rita 
Balyte. 

Neiškenčiu nepaminėjęs į akį 
kritusios ir kito Muliolienės 
bruožo, vargu ar įprasto, bent 
mūsų scenoje nepastebėto solis 
tės būdo bruožo. Artėjant Schu 
berto „Glorijai", laukiau iš ku-
rios scenos pusės įžengs puošn: 
Virginija, o ji nusileido žemyn 
iš vidurio nedidoko būrelio 
sopranų, apsirengusi ta pačia 
sopranų uniforma ir viena 
sodriu balsu pripildė gana 
erdvią salę, kurioje buvo arti 
trys šimtai klausytojų. Pagieda 
jusi vėl nuėjo ir įsimaišė į sopra
nų vidurį. Ne tik ji pati jų tar 
pan įsiliejo ir taip pat jų tarpan 
įliejo ir savo balsą, kad ir kaip 
betempdamas ausis negalėjai 
atskirti, kad sopranų balse yra 
ir balsas ne eilinės solistės. Ir 
pagalvojau, kad chorui turi būti 
labai ir labai didelė atrama, kai 
mato ir girdi savo tarpe Virg> 
niją traukiančią su visais kai 
tu kaip lygią su lygiais. Ne 
dominuojančią, ne užgožiančią, 
bet labai stipriai remiančia 
Tikrai nedaug pirmaujančiu 
solisčių ar solistų tegalėtų taip 
padaryti. Kuris išdrįs nusileis 
ti iki eilinio choristo. 

Negaliu nepaminėti ir dar 
vieno choro ir jo vadovės virtuo
ziškumo — tai kūrinys vadi
namajam „bisui". Savotiška 
meistriškai sumegzta viso kon
certo santrauka. Ji buvo tikras 
muzikinis ir sceninis šedevras, 
kurio kiekvieną dieną neišgirsi. 

Apskritai, detroitiškiams tas 
koncertas buvo tikrai Dievo 
duotas šviesulys. 

Po koncerto Dukterys surengė 
chorui ir visiems svečiams 
puikias vaišes, kurių metu visi 
dar ilgą laiką gražiai pabendra
vo. 

Jurgis Jankus 

Vyrai kur kas laimingesni už 
moteris: vyresni tuokiasi ir 
jaunesni miršta. 

Graham Greene 

Tas žmogus yra sveikas. 
kuriam kasdien skauda kitoje 
vietoje. 

Anonimas 
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Muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė diriguoja Dievo Motinos parapijos Cleveland 
OH, chorui, sėkmingai pasirodžiusiam gastrolėse Detroite. Malonu primin 
ti. kad ateinanti pavasari, balandžio men. šį chorą girdėsime ir Čikagoje 
dienraščio ..Draugo" koncerte 

Nuotr Vytauto Pe t ru lk 

r ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
* Persiunčiame siuntinius i Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Ukraina. Kaliningrado sr.. Maskvą, Peterburgą:' 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Nauji Kalėdiniai maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius aukcijonuosfcį 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
NAUJAS ADRESAS 2719 West 71 Street, 
12301 New Av\, Suite D Chicago, IL 60629 
Ixmont, IL 60439 Tel: 773-434-2121 
Tel: 630-243-1688 Nemokamai: 800-775-SEND 

JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859 

BOB DOLE'S GOALS FOR AMERICA 
A Leader At Home & Abroad 

REDUCE TAXES 
• Reduce taxes by 15% over 3 years 
• Cut wasteful government spending and bureaucracy 
• Put money back in peoples pockets where it belongs 

RESTORE AMERICAN VALUES 
• Promote parental and local responsibility in educating our children 
• Restore our heritage of hard work and opportunity 

REDUCE CR1ME & DRUGS 
• Lead a real war to save our children from drugs 
• Protect our communities from violent criminals 
• Put criminals behind bars - Not back on the street 

STAND WITH LITHUAN1AN AMERICANS 
• Work with our NATO allies on tegitimate Lithuanian security concems 

and increased military cooperation 
• Make US Baltic poiicy consistent with US interests, not Moscovv's 
• Not accommodate Russian threats of treaty violations 

LEADERSHIP 
FOR AMERICA DOLEKEMP ATKAMYOt 

(ANTRI S I 
Paid for by Dole/Kemp '96. Robert K Lighthi/.er, Trcasurct 

810 First Street, Northeast • Washington".T)Č~20<)<): • 1202 \ 4 U M<* ) 
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J AV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwnght Dr., Reston, VA 22090 
TeL: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

VILIOJA N A F T A 

Nepaisydami 29 proc. išteklių 
mokesčio ir didėjančio rangovų 
apetito, Lietuvos verslininkai 
ryžtasi investuoti į lietuviškos 
naftos gavybą. Special istai 
spėja, kad kitąmet prasidė
siančios varžybos dėl naftos pa
ieškų Baltijos jūros plote dar 
padidins Lietuvos verslininkų 
azartą, — rašo „Verslo žinios". 

Laikraščio žiniomis, iki šiol su 
naftos verslu nesusijusios dvi 
bendrovės „Jonara" ir „Troba" 
rengiasi pradėti naftos gavybą 
Žemaitijoje. Vilniaus statybos 
firma „Troba" kitą pavasarį 
rengiasi gręžti žemę prie Pla
telių, kur 1,800 metru gylyje, 
bendrovės direktoriaus Juozo 
Malinausko įsitikinimu, slūgso 
nafta. „Trobos" verslo plane 
rašoma, jog t e lk in io vieta 
buvusi nustatyta, naudojant 
t r ad ic in ius geo log in ius ir 
biolokacinius tyrimus. Bend
rovės „Geonafta" specialistai 
šmaiktauja, kad „Troba" naftos 
Žemaitijoje ieškojo su burti
ninkais. 

Tuo t a r p u J u o z a s Mali
nauskas pasakojo, kad bioener
getikai pirmieji jam patarė im
tis naftos gavybos verslo. Tačiau 
dalyvauti Energetikos ministe
rijos paskelbtame leidimams 
naftos paieškoms konkurse jis 
apsisprendė tik po to, kai bio-
energetikų ir geologų spėjimai 
sutapo. Dar viena hipotezė, kuri 
jį įtikino, kad Plateliuose yra 
Įnaftįos. yra tos teritorijos ar
tumas prie Mažeikių naftos per
dirbimo įmonės. „ Juk tą įmonę 
statė ne kur nors prie Šalči
ninkų, o prie Mažeikių ne atsi
tiktinai — žinodami, jog ten yra 
naftos", — spėja Juozas Mali
nauskas. 

J. Malinausko planus pradė
ti naftos gavybos verslą buvo su
trukdę Vilniaus biurokratiniai 
barjerai. Tikėjusi, kad leidimą 
gaus 1995 metais, „Troba" jį 
gavo tik šį rugpjūtį. Per tą laiką 
gręžimo darbų kainos padidėjo 
daugiau nei dvigubai. Pasak J. 
Malinausko, dar prieš gerus 
metus žemės lobiai jam galėjo 
atsiverti už 2 mln. litų. o 
šiandien vienintelė Lietuvos 
bendrovė, gręž ian t i naftos 
gręžinius — „Geonafta" už sa
vo paslaugas pageidauja 7-8 
mln. litų. Gręžinių kainos 
didėjimą jis sieja su užsienio 
bendrovių sus idomėj imu 
Lietuvos naftos gavybos rinka. 
Tačiau sunkumai verslininko 
netrikdo ir jis tvirt ina, kad mi
nimas telkinys yra tik pradžia. 
Radęs naftos prie Platelių, J. 
Malinauskas rengiasi „šuoliui į 
kitus naftinguosius plotus". 

Tuo tarpu bendrovė „Geonaf
ta" atsisakė plano siurbti naftą 
Ablingos plote. Telkinyje yra 
100,000 tonų išgaunamos naf
tos, tačiau, sumokėjus visus 
mokesčius, padengus gavybos 
išlaidas, verslas tampa nepel
ningas. 

Nepaisant to. kad daugelyje 
Lietuvoje esanč ių naftos 
telkinių yra mažiau nei 1 mln. 
tonų. į jos gavybos verslą įsi
traukia vis daugiau bendrovių. 

VILNIAUS BANKAS 
SKAIČIUOJA PELNĄ 

Vilniaus banko auditą atli
kusi t a r p t a u t i n ė audi to 
bendrovė ..Arthur Anderson" 
paskelbė, kad Vilniaus bankas 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
gavo 11,7 milijono litų pelną. 
Pasak banko valdybos pirminin
ko Juliaus Niedvaro, per tą lai

kotarpį bankas įsigijo apie 2,000 
naujų klientų. Paskolų portfelis 
padidėjo nežymiai — tik 5 proc. 
Tai įvyko todėl, kad bankas 
vykdo konservatyvią kredita
vimo politiką. Bankas kur kas 
daugiau pajamų gauna iš kitų 
bankinių paslaugų — pirmiau
sia — iš klientų aptarnavimo. 

Šių metų rugpjūčio 1 d. Lietu
vos bankas įregistravo 102 mln. 
litų Vilniaus banko akcinį kapi
talą, kurio 52 proc. sudaro tarp
tautiniai depozitoriumo serti
fikatai, kotiruojami kelių užsie
nio valstybių biržose — Liuk
semburge, Taline, Helsinkyje. 
Pasak J. Niedvaro, tai viena 
pirmųjų tokio pobūdžio akcijų 
emisija Rytų Europos šalyse ir 
pirmoji tarp buvusių sovietinių 
respublikų. Vilniaus bankas 
šiuo metu yra didžiausias priva
tus bankas Lietuvoje, kurio 87,5 
proc. akcijų yra įsigiję užsie
niečiai. 

Lietuvos vertybinių popierių 
biržoje toliau kyla Vilniaus ban
ko akcijų kaina ir pasiekė naują 
rekordą — 920 litų už 500 litų 
nominalo akciją. 

žaidimų Lietuvoje istoriją. 
Per 21 santuokos metus Ire

nos ir Algimanto šeima jokių 
santaupų nėra turėjusi, gyveno 
nuo atlyginimo iki atlyginimo. 
Kažkada kreditant nusipirko 
baldų savo dviejų kambarių 
butui apstatyti. Iki laimėjimo 
apie jokius didesnius pirkinius 
net nesvajojo. Dabar naujasis 
„milijonierius" galės dukroms 
iškelti vestuves. Joms jau 18 ir 
20 metų. Iš laimėtų pinigų abi 
dukros gaus dovanų po butą ir 
mašiną, o jie su žmona ketina 
įsigyti nedidelį namuką. 

Jis 22 metus dirba statybi
ninku, tačiau, pasak lamingojo, 
kasdieniu sunkiu darbu tik duo
nai tegali uždirbti. Jau daug 
metų atostogos prabėga 
namuose. Dėl „Aukso puodo" 
darbo mesti nesiruošia, nes „tai 
nėra tiek daug pinigų, kad 
užtektų visam amžiui. Darbą 
reikia saugoti". Užtat žmonai 
Irenai jau pasakyta, jog jai savo 
darbo Mažeikių avalynės fabri
ke teks atsisakyti. 200-210 litų 
— ne atlyginimas, dėl kurio ver
tėtų taip sunkiai dirbti. 

Algimantas Bugnavičius ir 
toliau perka loterijos bilietus, 
tikėdamasis vėl ką nors laimėti. 
„Teleloto" bilietas kainuoja 2 
litus. 

Rima J a k u t y t ė 

=5i 
MARQUETTE 

PHOTO SUPPLY 
-i 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus , daug su
t aupys i t e . Pas inaudok i t e 
mūsų patogių , , lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus . 
Darbo vai . : kasd ien 8 v.r. -
6 v.v.; ses td . 8 v.r. - 4 v. 
p . p . ; s e k m d . u ž d a r y t a . 
Antrd. ir trecd. susikalbėsite 
l ietuviškai . 

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

W — 1 — nuostabi sala. jei 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Del 
informacijos skambinkit*: ta i . 
806-32S-9iSt 

CLASSIFIED GUIDE 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
"Mrš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 8 . Pulaskl Rd . 
T o l . ( 312 ) 5 5 1 - 4 1 1 1 

STASYS E 5 5 
Dažytoja* 

ii vidaus ir iš lauko; 
popienuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. Patrikia, CMcago 

j s Į S12-S2T-S10T 

KRAUSTOTE* l FLORIDAI 
Juozas Stanaitis INVESTMENT 
PROPERTIES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

T*|. /Fax: 1 800-330-5478 

ŠIAULIUOSE „DINGO" 
20,000 ŽMONIŲ 

Šešėlinės ekonomijos darbo 
jėga Šiauliuose — 15-20 tūkst. 
žmonių. Šiaulių valstybinių 
įstaigų tarnautojai, teigia, jog 

mieste nelegaliai dirbančių, 
žmonių daugėja. Oficialiai šie 
žmonės laikomi ,,dingę be 
žinios", nes nemoka mokesčių 
valstybei, socialinio draudimo 
įmokų. Šiaulius galima, ko gero, 
padalinti per pusę: viena mies
to pusė dirba legaliai, kita — 
ekonomijos šešėlyje, — rašo 
„Šiaulių kraštas". 

Oficialiosios statistikos duo
menimis, sausio 1 d. Šiauliuose 
gyveno 87,800 darbingo am
žiaus žmonių. Tuo tarpu per 3 
metus išduota tik 55,000 naujų 
socialinio draudimo pažymėji
mų. Tad 21,000 žmonių nie
kur nedirba, nors oficialiai 
Šiauliuose bedarbių tėra 6,000. 
Spėjama, kad ekonomijos šešėly 
gamybos, paslaugų, prekybos 
sferose gali dirbti nuo 15 iki 20 
tūkst. žmonių. 

„ I N T E R N E T ' TINKLO 190 
LIETUVIŠKŲ ADRESŲ 

„Internet" kompiuterių tink
lo „World Wide Web" dalyje jau 
yra sukurta mažiausiai 190 
lietuviškų puslapių. Tokius 
duomenis pateikia „Verslo 
žinios", paskelbusios pirmąjį 
lietuviško „Internet" katalogą. 
Nuo 1994 m., kai „Internet" įsi
kūrė Lietuvoje, lietuviškus ar 
apie Lietuvą informuojančius 
puslapius kūrė valstybinės in
stitucijos, mokslo ir mokymo 
įstaigos, atskiros firmos ir 
nemažai pavieniu asmenų. Da
bar Lietuvoje jau veikia firmos, 
siūlančios norintiems sukurti 
savą „World Wide Web" pus
lapį. Ši „Internet" paslaugų rū
šis dabar yra populiariausia. Iš 
viso komerciniais pagrindais 
..Internet" paslaugas Lietuvoje 
teikia 8 firmos. Labiausiai iš jų 
reklamuojasi Vilniuje įsikūrusi 
ryšiu bendrove „Omnitel". 

STAIGA P R A T U R T Ė J Ę S 

„Respublika" supažindina su 
statybininku Algimantu Bug-
navičium iš Mažeikių, rugsėjo 
mėnesį „Teleloto" žaidime 
laimėjusiu „Aukso puodą", 
kuriame buvo 580,000 litų. Tai 
didžiausias laimėjimas per visų 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2345 W. SSIh Strsst 
Tel.: 312-775-1455 

MMS> 
dainių. Anksčiau gyv. Cioaro, IL Žinantieji 
apie ją, prašomi pranešti, skambindami 
„coeect" tai. 1-

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

AMBER CONSTROCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucsnssd, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
T e l : 312-767-1929 

i: BAKFFOgMfį! 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

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

7M-201-0586. 

JOSI] PASLAUGOMS NAUJA (STAIGA LEMONTE 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
12301 S. New Ave. Suitc D, Lcmont, IL 60439 

Tel: 630-243-1860. 800-775-SEND, Tel : 312-434-2121 
* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
y Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Nauji, kalėdiniai maisto produktų siuntiniai. 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo 
dokumentus. 

biriame: pirmd.-penktd. 9~5/šeštd. 9-2 

SEIZED CAJtS frtom $ 175. Pors
che*. CadiHacs. Chevys, BMVVs, Cor-
vettes. Also Jeeps, 4WD's. Your Area. 

ToHFree I -*00-8»8-«778 
Ext-A-24I5 

fbr current listmgs 

PUIKI SHOflA INVUTAVIMUIt 
PLC „VAUDUS" kvtsOa jus dalyvauti 

nessn£to|e Lietuvos turizmo 
•stsfctuottama pianams ir 

f u i 11 • II I I • i 11 i • i * II i n 

invormectfei awnpaaws. 
Astra 418-3 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000 — 3 % virS $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Išviso 

Siuntėjas . 

$ 

$ Z J l » 
$ 

Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Gensl-Vytui Kairiams, 517 FruHtand Rd., Stonay Cresk, Ont 

Cansda L8E 5A6, tol. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

SŪDYTOS SILKĖS 
1$ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite: 
708-687-5677 

po 4 vai. p.p. 
Pristatome UPS 

Ma^Br^BBlM*a\MIMfc T . i f n 

Perkant namus arba ..coodo" Illinois ir 
kitos* valstybėse, skambinkite 

Amerikoje didžiausiam nekilnojamo 
turto paskolų bankui 
2emi nuošimčiai. 

nepaprastas patarnavimas 

(312)440-9991 
Norwest Mortgsft Inc. 

mum 1901 N. Hsllttj 
Chicago, • 60614 

PRIMENAME: spalis kalėdinių siuntinių mėnuo. 
PATARIAME: kreiptis t ik į BALTI A EXPRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompani ja patikimai pristatanti Jūsų kalėdinius s i u n t i n i u s . 

BALTIA EXPRESS CO LTD. 
SUBSIOiARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS 

TIK 90 CENTŲ UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV. 
S1.00/SV IKI 80 SVARŲ 

APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAINIAME IŠ NAMŲ 
MŪSŲ PARUOSTI AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 D. 
EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KIEKVIENA TREČIADIENI 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

8327 S. PULASKI ROAD 
CHICAGO, IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 

REAL ESTATE 

REALMARTII. Ine 
6602 S. Pulaskl Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BUS.31J-5IM100 p*w,m4įWX? 

ACCENT REALTY 
5265 Vvest 95th street 

Oak Lawn. lUinois 60453 

BUS. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T . MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

rkime ir pardavime, mieste in 
priemiesčiuose. I 

OtMtNJNC. 
UieSttKStmt 
LaMLlnoisMS} 

petast v psdi*M 
•dagai afišas ir 

HARUA STOIKAS 
RttRor* lus.7012S7.7100 

m&m Res. 708.969.3732 

HOMSS fOf ts iS 
Handyrnan special 2 bdrm. homs, 
ts8,ooo. TSI. t u m mm. 
Lockport. 

IEŠKO BUTO 

Ieškau išsinuomoti 
nedidelį namą 

773-847-0079 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO. NAMU, SVUKATOS. 
m OYVYStS MAUONUS. 

Agentas Frsnk Zapoks ir Of». Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai. 

FftANKZAPOUS 
320SVkWestt» 

Tel. (TOS) 434-SM4 
(312) M1-SSM • 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingte" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumjniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 706-969-2656. 

REAL ESTATE 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 586-9959 
(708) 425-7161 

OREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kornpiutsriųir FAX pagatoa 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žema 
• Pensininkams nuolaida 

i hofflss Irom 
psnnlss on $1. DsHnojusnt Tax, 
Rspo's. REO's. Your Area.-Tol Free 
(1) 800-696-9778 Ext. H-2415 for cur
rent Hstings-

9&k KMIECK ttAlTOt) 
79U S. ruiaaH U . 

«34S S. Arcfces A* . 

DANUTĖ MAYOt 
284-t900 

• M norite parauot) ar pirklį namus, 
kreipkitės įDsMusf M p i b J pre-
aaMasaM ssHrsngat Ir 
r^^a^^w aaaB^vf OTSSH4V'|a^ m 

patarnaus. įkainavimas veltui 

FOR RENT 

Išnuomojamas api l ldomas 4 
kaaato. 1 mieg. butas 67 4. Ksdzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". Tel. 
312-77S-O410. KMbeU i 

^ — • * * » < 

išnuomojamas 3 mieg. butas nuo 
lapkričio 1 d. 71 St. ir Francisco 

Ave., antras aukštas. Pageidaujami 
ramūs vyr. amžiaus žmonės. 

TeL 312-778-3688 

Mi »8» setai 
naujesniame name; „ap-
, vista masinei pastatyti; 1 M-

į vakarus nuo Kedzie Ave.; vyresnio 
amžiaus žmonėms, penammkame. 
Tas. 

HELP WANTED 

Reikalinga padėjėja virtuvėje 
(nepilnas laikas) 5v. Kazimiero vie
nuolyne, 2601 W. Marąuette Rd. 

Kreiptis: 773-776-1324 

RINATA-S OOMCSTIC 
•LACSMtNT AOCNCY 

Positions available nanmes. rtouse 
keepers for English speaking *omen 

CalI: 312-286-7J67 
Speak English 

experienced car washer and 
detailer. For Information call: 

312442-1006 
Hmm I M «« to 640 pat 

A U T O M O B I L I A I ! 

9 Sutaupysite pinigų. 
pirkdami automobilį 

pas mus. 
Kalbu lietuviškai. 

Tadas Juškevičius 
708-485-4961 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

AK Carą 
Emptoymsnt Agency 

. Tsl. 31Ž-736-7900 

MOVINO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas 

G E D I M I N A S 
3 1 1 - 9 2 5 - 4 1 3 1 . 

baldų krautuvėje, miesto centre. 
Reikalaujama turėti žalią kortekj ir su
prasti angliškai. Dersse 40-48 vai. Į 
savaite. Kreiptis: Anelė, ts l . 
708-199-1818. 

http://Chicago.IL
http://lus.7012S7.7100


JAV LB Kraite VaMybo* 
NAMlTPATAISYMAS IR ĮVAIRŪS 

PATARIMAI KAIP TAI DARYTI 
27U We« 7 1 * StrMt, Chicago, Ilnofe 60029 

(312) 476-2665 • F«x (312) 436-6906 

SLAUGOS NAMAI IR JŲ 
PASIRINKIMAS 

Šiems namams lietuvių kalbo- ' 
je galime rasti daug vardų: slau
gos namai, prieglaudos, senelių 
namai, o daug vyresniųjų mūsų 
žmonių sako — ubagynai. Lietu
voje, Europoje ar Rytų kraš
tuose nėra priimta senus 
žmones, tėvus, giminaičius ar li
gonius atiduoti į prieglaudas. 
Gyvenant Amerikoje, matant ir 
suprantant šio krašto gyve
nimą, dažnai nėra kito pasirin
kimo, kaip ligoni, seną ar jauną 
žmogų padėti į panašius namus. 
Šiems namams galbūt geriau

sias lietuvių kalbos atitikmuo ir 
yra slaugos namai. Netinka var
das senelių namai, nes tuose 
namuose yra ir jaunų žmonių, 
kurie dėl įvairių fizinių ar pro
tinių trūkumų negali kitur gy
venti. Tuose namuose teikiama 
ne tik įvairi buitinė, bet ir me
dicininė, pagal reikalą pagalba. 
Tų namų negalima vadinti uba-
gynais, nes juose gyventi yra la
bai brangu, ir retas kas gali pats 
be valdžios pagalbos už juos 
susimokėti. 

Tų namų ar institucijų yra la
bai daug ir įvairių. Jų yra pri
vačių ir valdiškų. Yra geresnių 
ir blogesnių. Todėl, kai reikia 
juos pasirinkti, turime labai 
gerai apsigalvoti ir daug jų 
apžiūrėti, prieš pasirenkant 
vieną. 

Slaugos namų pasirinkimas, 
ar tai būtų jums patiems, ar 
turėtumėte parinkti savo tė
vams, giminėms bei draugams, 
yra labai sunkus, emocinis daly
kas. Prieš pasirenkant, turė
tumėte pakalbėti su žmonėmis, 
kurių tėvai ar artimieji pana
šiuose namuose jau yra. Paty
rimas yra geriausias matas 
tokius namus renkantis. Gali
ma į juos nuvažiuoti ir apžiū
rėti. I šių namų pasirinkimą 
tūrėtų būti įtraukti visi šeimos 
nariai, kad vėliau nebūtų be
reikalingų priekaištų. 

Čia duosime keletą klausimų, 
kuriuos turėtumėte nagrinėti, 
pasirenkant slaugos namus. 

1. Kokius patarnavimus 
galima gauti ir kokie patarna
vimai jums reikalingi? 

Slaugos namuose yra keturių 
rūšių patarnavimai. Ne visi 
namai juos visus turi. „Suba-
cute Care" — labai specializuota 
priežiūra. Tai priežiūra po 
buvimo ligoninėje. Ji paprastai 
yra trumpalaikė, labai speciali
zuota medicinine ir kitokia 
priežiūra. Ši priežiūra yra dar 
nauja slaugos namų sistemoje, 
ne visiems taikoma ir ne visi 
namai ją turi. 

„Skilled care" — specializuo
ta priežiūra. Tai priežiūra sun
kiam ligoniui, kuriam reika
linga 24 valandų gailestingos 
seselės priežiūra, įvairios 
terapijos ir daktaro nurodyti 
gydymo būdai. 

„Intermediate care" — pade
damoji priežiūra — tai žmo
nėms, kurie turi chroniškas 
ligas ar negalias. Čia žmonės 
gauna priežiūrą, bet ne tokią 
specializuotą, kaip anksčiau 
minėta, nors, reikalui esant, 
specializuota priežiūra gali būti 
suteikta. 

„Sheltered care" — prieglauda 
— tai namai, kuriuose gyvena 
žmonės, galintys patys apsitvar
kyti, bet dažnai reikalingi 
pagalbos sau ir savo aplinkai 
aptvarkyti. Nedaug tokių namų 
yra. 

Renkantis slaugos namus, be 
būtinų patarnavimų, žiūrėkite, 
ar yra suteikiami kitokie 
socialiniai ir pramoginiai patar
navimai tų namų gyventojams. 
Būtent: religiniai patarnavimai, 
ar yra plaukų kirpėjas/ja, ar su
teikiama dantų ir kojų priežiūra 
ir pan. Žiūrėkite, ar jūsų 

artimasis, kuris tuose namuose 
gyvens, galės prie tų namų 
teikiamų patarnavimų prisitai
kyti. 

2. Ar tų namų gyventojai — li
goniai yra gerai prižiūrėti? 

Kai lankote slaugos namus 
pasirinkimui, gerai stebėkite, ar 
tų namų gyventojai yra svariai 
apsirengė, ar jų plaukai sušu
kuoti, ar nagai švarūs ir nukar
pyti? Kai kurie slaugos namų 
gyventojai dėl jų fizinių 
trukumų gali būti neramūs ar 
nelaimingi, bei stebėkite, ar jie 
yra prižiūrėti ir patenkinti. 

3. Ar pastatas yra švarus ir 
nedvokia? 

Pastatas turi būti prižiūrėtas 
ir švarus. Neturėtų jaustis išma
tų ir šlapumo kvapo. Kai kurie 
tų namų gyventojai galbūt 
nesusilaiko, bet tas kvapas 
neturėtų būti jaučiamas visuo
se namuose. 

4. Ar duodamas maistas yra 
geras, gražiai ir skoningai 
patiekiamas? 

Maistas yra labai svarbus 
slaugos namų gyventojams. 
Paprašykite pažiūrėti „meniu". 
Ar maisto pasirinkimas yra 
geras? Kaip institucija pritaiko 
maisto pasirinkimą įvairių po
reikių žmonėms? Jei leidžia, 
pažiūrėkite, kaip tų namų įna
miai valgo? Ar jie atrodo paten
kinti maistu? 

5. Ar tų namų aplinka yra 
maloni ir šilta? 

Fizinė aplinka ir namų deko
racija nėra vienas svarbesnių 
šių namų reikalavimų, tačiau tą 
matome pirmiausia ir aiškiau
siai. Stebėkite, koks yra bendra
vimas tarp patarnautojų ir tų 
namų gyventojų? Ar patarnau
tojai šypsosi ir maloniai — 
gražiai kalba su įnamiais? Ar 
gyventojų privatumas yra ger
biamas? Ar tarnautojai tikrai 
rūpinasi gyventojams padėti, 
kad jie tuose namuose jaustųsi 
patogiai ir gerai? Tarnautojų 
apsiėjimas su slaugos namų 
gyventojais jums pasakys 
daugiau, nei gražios sienų deko
racijos. Jei jūs jaučiate ką nors 
ne taip, atsiveskite savo draugą 
ar šeimos narį ir žiūrėkite ką jis 
jaus ar matys. Šių dienų slaugos 
namų gyventojai yra fiziškai ir 
dažnai protiškai silpni. Kad 
galėtumėte tikrai pamatyti ir 
suprasti juos ir jų gyvenimo 
būklę, turite atidžiai žiūrėti, 
klausyti ir suprasti nepasaky
tus žodžius. 

6. Ar yra organizuojama gy
ventojams įvairus užsiėmimai? 

Paprašykite pamatyti užsiė
mimų kambarį. Ar jie turi įvai
rių užsiėmimų įvairiems gy
ventojams? Ką gyventojai 
veikia bendrose patalpose? 
Apžiūrėkite patalpas, kur 
vyksta užsiėmimai, kuriose 
giminės — artimieji aplanko 
gyventojus. 

, 7. Kiek slaugos namų gyven
tojų sėdi pririšti kėdėse? 

Ilgus metus slaugos namai 
savo gyventojus laikė pririštus 
kėdėse, bijodami, kad jie gali 
iškruti ir užsigauti. Šiandiena 
tas nepraktikuojama. Šiandieną 
yra galvojama, kad gyyento-
jui-ligoniui yra svarbu orumas 
ir laisvė, todėl pririšimas kėdėje 
turi būti naudojamas tik spe
cialiais atvejais. Tas pats yra ir 
su raminančių vaistų — chemi
kalų naudojimu. Jie turi būti 
naudojami tik išskirtiniais at
vejais. Daugumas slaugos namų 
gyventojų miega kelis kartus 
per dieną, bet tas neturėtų būti 
su vaistų pagalba. 

8. Kiek kainuoja, ir kas atsi
tiks jei privatūs pinigai išsi
baigs? 

Šiandieną slaugos namai kai-

Įvairius mažus namų pataisy
mus žmonės nori patys atlikti. 
Tai sutaupo daug pinigų. Vie
niems tai būtina dėl lėšų stokos, 
o kiti tuos darbus labai mėgsta 
ir visą laiką apie namą dirba, 
taiso, gražina, tobulina. Visi 
taisymo darbai labai išplėtė 
įvairių namų reikmenų parduo
tuves. Jų yra įvairų ir labai 
daug. Jose galima gauti viską, 
kas reikalinga. 

Tuo pačiu namų taisymo pra
monė išsiplėtė ir žiniasklaidoje 
- tai įvairus pamokymai, pata
rimai, parodymai, kaip tą ar 
kitą pataisyti, patobulinti, pa
daryti. TV programos, kaip 
„This old house", „Hometime" 
ir, ,New Yankee Workshop" tu
ri labai daug nuolatinių žiū
rovų. 

„The World Wide Web" kom
piuteris irgi atrado šią labai 
plačią rinką. Namų taisymų fir
mos pradeda vis labiau rekla
muotis INTERNET. O minėtos 
TV programos jau yra tvirtai įsi
gyvenusios WEB su naudingais 
smulkiais įvairiausiais paaiški
nimais, pradedant užsikimšusiu 
virtuvės kranklių pataisymu ir 
net pačios virtuvės visišku 
atnaujinimu. Populiariausios 
WEB informacijos „sites" yra 
apie TV programas, kaip „This 
old House", kur plačiau aiški
nama daugelis TV epizodų. 
Kompiuteryje galima pamažu 
žiūrėti į namo atnaujinimą. 
Galima matyti naudingų brai
žinių, kurie paaiškina, kaip dar
bas name vyksta, suminimos 
problemos, kurios gali pasi
taikyti, taisant - atnaujinant 
namą, pvz., termitai įvairiose 
medinėse dalyse. Kompiuteryje 
duodama informacija nevargi
na. Pvz., apie vonios kambario 
atnaujinimą kalbant, parodo 

nuoja nuo 35,000 dol. ir 50,000 
dol. per metus. Kaina priklauso 
nuo to, kokius patarnavimus — 
kokią priežiūrą slaugos namai 
teikia. Pagrindinis namų 
mokestis neįskaičiuoja spe
cialius patarnavimus, pvz., 
įvairią terapiją, daktaro 
mokestį, vaistus, reikalingus 
instrumentus. Visada išsi
aiškinkite, ką pagrindinis 
mokestis užmoka. Daugumas 
slaugos namų gyventoju, pasi
baigus jų pinigams, pereina į 
„Public Aid" mokėjimus. Žino
kite, kad ne visi slaugos namai 
turi „Public Aid" programą. 
Išsiaiškinkite tą pradžioje, nes, 
pasibaigus jūsų pinigams, tokie 
slaugos namai paprašys, kad jūs 
iš ten išeitumėte. 

Naudotasi medžiaga iš „Keen 
Ager News" ir įvairių Slaugos 
namų biuletenių. 

Birutė Jasait ienė 

bendrą vaizdą, o toliau aiškina 
apie plytelių įdėjimą arba duoda 
pagrindinius paaiškinimus apie 
vandentiekio vamzdžius. Taip 
pat duoda informaciją apie 
specialius projektus, kokios 
medžiagos jiems reikia, pateikia 
trumpą knygų, žurnalų, biblio
grafuos tuo klausimu sąrašą, 
paaiškinant, kur žmonės gali 
gauti daugiau informacijos savo 
darbams. Šių dviejų dalykų 
trūksta TV programose. Tokia 
informacija yra labai naudinga 
žmonėms, kurie nėra kontrak-
toriai. Kompiuteryje galima 
surasti ir svarbiausius namo at
naujinimui reikalingų medžia
gų tiekėjus. 

Labai logiškai kompiuteryje 
sutvarkyta yra „Hometime". Ji 
padalinta į 24 kategorijas, 
nagrinėjančias atskirus projek
tus, pradedant vidaus sienomis 
(drywall), vonios kambariais ir 
vandentiekio vamzdžių proble
momis. Tos 24 kategorijos yra 
dar padalintos i smulkesnius 
skyrius, pvz. žmogus, norintis 
įtaisyti apšvietimą savo name 
kurioje naujoje vietoje, gali 
gauti nurodymus, kaip tai pa
daryti. Bet „Hometime" kom
piuteryje neturi detalių pa
veikslų ir diagramų, kurios yra 
labai svarbios naujokui, ban
dančiam atnaujinti seną namą. 
„Hometime" turi forumą, ku
riame įvairūs atnaujintojai pa
sidalina savo patirtimi ir pata
rimais. Kad apsisaugotų nuo ne
pageidaujamų asmenų, kurie 
norėtų prastumti tik savo pro
duktus ar kitaip išnaudoti sis
temą, forumas reikalauja, kad 
juo norį pasinaudoti, užsire
gistruotų tiksliais vardais ir pa
vardėmis bei elektroninio pašto 
adresu pirma, negu galės daly
vauti forume. 

„Hardware World" kompiute
ryje siūlo ilgą sąrašą geležies 
parduotuvių ir taip pat parduo
dančių namų atnaujinimo bei 
pataisymo priemones. Siūloma 
viskas, pradedant „Black and 
Decker" produktais ir baigiant 
retai girdėta „The Story of 
Velcro" gaminiais. 

Įvairios kitos kompiuterio pro
gramos - „sites" supažindina 
žmones su įvairių kontraktorių 
naudojamu specifiniu žodynu, 
kad žinotų, apie ką yra kalba
ma. Pvz., tiems, kurie perka 
langus, „Pella Windows" firma 
paaiškina, kas yra „cladding", 
, Jamb liner", „Low-E" stiklas ir 
daugelį kitų, eiliniam žmogui 
nepažįstamų, terminų. Be to, 
dar suteikia pagrindinę infor
maciją, kaip įdėti langus. Ne 
visi namų reikmenų pardavėjai 
stengiasi per kompiuterį teikti 
informacijas. „Home Depot" yra 
patarėjes populiarios namų tai

symo pramonės dėka. „Home 
Depot" net siūlo pamokas savo 
klientams, bet jų kompiuterinė 
informacija yra gana siaura, nes 
nurodo tik, kur yra artimiausia 
parduotuvė. 

Čia kelios, kompiuteryje ran
damos, programos • „sites": 

1. This Old House - http: 
//www. path finder com. /TOH/ 

2. Hometime - http://www. 
hometime.com/ 

3. Hardware World - http:// 
www. hardwareworld.com 

4. Black and Decker - http: 
//www. blackanddecker.com 

5. Home Depot - http://www 
homeDepot.com/ 

6. Pella - htp://www.pella.com/ 
Šiais laikais viskas modernė-

ja, o kompiuteris darosi neat
skiriama žmogaus gyvenimo da
lis - net ir vinį įkaltį jau 
mokoma kompiuteriais... 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne" (1996-09-30). 

Aldona Šmulkdtienė ir 
Birutė Jasait ienė 

MEDICARE - SOCIAL 
SECURITY 

Visiems, kurie gauna „Sočiai 
Security" mokėjimus - pensijas, 
jos bus 1997 metais padidintos 
2.9%. Tai yra gyvenimo lygio 
pabrangimo sulyginimas ir vi
dutinę pensiją gaunantis asmuo 
gali tikėtis apie 21 dolerių 
didesnio mėnesinio pensijos če
kio. Medicare Part A draudi
mas, kuris apmoka ligoninės 
išlaidas, 1997 metais pakils 24 
dol., nuo 736 dol. iki 760 dol. 
metams. 

Tuo pačiu mėnesinis Medicare 
Part B mokėjimas bus pakeltas 
1.30 dol. ir 1997 metais kainuos 
43 dol. mėnesiui. Tai tik apie 
3% pakėlimas, ir yra mažiausias 
nuo 1990 metų. 

Primename visiems, kad nuo 
1997 metų, visi „Sočiai Securi
ty" mokėjimai - Čekiai bus siun
čiami tik į banko sąskaitas. Tie, 
kurie pensijas ar kitus „Sočiai 
Security" mokėjimus gauna dar 
paštu į namus, turi susitarti su 
banku ir „Sočiai Security" 
įstaigai pranešti savo sąskaitos 
numerį, į kurį pensija bus siun
čiama. Kiek žinoma, kiekvienas 
bankas padės tai padaryti. 

Birutė Jasait ienė 

J A V energetikos įmonė, 
AMOCO ketina pardavinėti sa
vo produktus Lietuvoje ir statyti 
degalines. AMOCO taip pat 
buvo minima Lietuvoje kaip 
viena iš stambių tarptautinių 
bendrovių, kurios norėtų ieškoti 
naftos telkinių Baltijos jūroj 
tarp Lietuvos ir Latvijos. Kilo 
kontroversija, nes dvi kaimy
ninės šalys dar nenustatė tar
pusavy, kuriai iš jų priklausytų 
teritorija, kur vyktų gręžiniai. 
Atrodo, kad Latvijos Seimas su
silaikys ir nepatvirtins sutarčių 
su energetikos bendrovėmis. 
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5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel . : 312-838-8888 
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UNGĄHM 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Ni l e s , IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Mmont/Laramte 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

Bclmont/Ccntral 
5637 VV. Belmont 
Tel . 312-237-4747 

North Side 
3000 N. M i l w a u k e e 

Tel . 312-489-4999 

Far N o r t h 
4801 VV. Peterson 
Tel . 312-725-9500 

R U D E N S 
K A I N O S 

Ten Ir a t g a l 
Vilnius $705 
Riga $705 
Tallinn $705 
Minsk $705 

| vieną puse 
Vilnius $485 
Riga $485 
Tallinn $485 
Minsk $485 

A.tA. 
DANA G. KURKULIENĖ 

PAROKAITĖ 
Gyveno Wheaton, IL. Anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1996 m. spalio 24 d., 11:55 vai. vak., sulaukusi 59 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: vyras Albinas Kurkulis, sūnus Andrius, 

marti Elisa ir jų sūnus Aleksas, sūnus Paulius Kurkulis, sesuo 
Gražiaa su šeima, uošvė Liucija Kurkulienė, svainė Ina su 
dukterimi Danute ir kiti artimi giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Vietoj gėlių aukoti Dana Kurkulis Foundation. 
Daug metų dirbo Wheaton North gimnazijoje kalbų moky

toja. Daug prisidėjo prie mokslo darbų Lietuvoje ir Ameriko
je. Padėjo „Saulutei", moksleiviams ir našlaičiams Lietuvoje. 

Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 27 d. nuo 2 v. p.p. 
iki 8 v.v. Petkaus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave, arti Derby Rd., Lemont, IL. 

Pirmadienį, spalio mėn. 28 d. Iš laidojimo namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčia, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs, sesuo ir visi giminės. 
Laidotuvių direkt Donald A. / Donald M. Petkus. Tel. 

(800) 994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST MGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

«.i r TWI 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 W 35 ST 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (4 DERBY RD.) 
EVERCREEN PARK 2929 VV 87 ST. 

TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwtst Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 

http://www
http://hometime.com/
http://
http://hardwareworld.com
http://blackanddecker.com
http://www
http://homeDepot.com/
http://www.pella.com/
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresn ių jų l i e tuv ių c e n t r e , 

.Seklyčioje", spalio 30 d., trečia
dieni, 2 vai. popiet, dainuosime, 
v a d o v a u j a n t muz . F a u s t u i 
Stroliai. Pasiklausius partizanų 
koncer to — „Gi r ių a i d a i " , 
„Seklyčioje" praėjusį trečia
dienį, buvome sujaudinti tą 
liūdną likimą tau tos gynėjų 
nusakančių dainos žodžių, paju
tome, kokia stipri lietuviškos 
dainos galia, ku r i veda ir jungia 
mus visus. Maloniai kviečiame 
atsilankyti, padainuoti ir papie
taut i , i šbandyt i la imę suneš
t iniame „laimės šulinyje". Visi 
laukiami, pakvieski te ir drau
gus. Atvyki te! 

„ S a u l u t e s " , L i e tuvos v a i k ų 
g lobos būrelio susir inkimas 
bus ketvirtadienį, lapkričio 7 d., 
7 vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centro didžiosios salės dešinėje 
pusėje, t .y. — mažojoje pusėje. 
Kviečiamos ne t ik narės, bet 
visi, ku r i ems rūpi vaikučių 
Lietuvoje sunki padėtis. 

Prof . l«eonas M a c i ū n a s , la
ba i sėkmingai atgaivinęs „Ga
jos" korporaciją Vilniuje, daly
vaus „Gajos" korp. susirinkime 
spalo 27 d. Atei t ininkų na
muose. J i s papasakos pirmuo
sius žingsnius ir planus tolimes
niam veikimui . Laukiame visų 
Čikagoje ir apylinkėse gyve
nančių gąjininkų dalyvavimo. 

N e B a l z e k o Lie tuv ių ku l 
t ū r o s muz ie ju je , o D a i l ė s 
muzie ju je Lemonte šiuo metu 
vyksta dail. Jurgio Daugvilos 
kūrinių paroda. Paskelbiant šią 
žinute šio antradienio „Drau
ge", įsivėlė klaida. 

x TRANSPAK praneša: 
„Tarp t au t inės žuvininkystės 
Baltijos jūroje komisijos sesijoje 
buvo svarstomos žuvų sugavimo 
1997 m . kvotos. Lietuvai leista 
sugaut i 12,000 tonų strimelių 

brėtl ingių (šprotų) — 24,750 
tonų; menkių (cod) — 8,000 
tonų. Nuspręsta lašišų žvejybos 
kvotą sumažinti . Lietuvai leis
t a sugaut i 6232 lašišas". P in i 
gai , s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s 
siuntos į L ie tuvą . Maisto siun
t iniai . T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St. , C h i c a g o , IL , te l . 312-
436-7772. 

(sk) 
z J A V L B Kultūros taryba 

praneša* kad į Mūzos Rubac-
kytee p iano koncertą Jauni 
m o c e n t e * lapkrič io 10 <L 3 
vaL p .p . bi l ietai bus gaunami 
„Seklyčioje" nuo spalio 21 d. 
ir pr i e d a r ų dvi valandas prieš 
koncertą. 

(sk) 

"* Advokatas " 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
M36 S. Palaiki Rd., Chicago, l t 60629 
(V: H. j šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockpott, IL 60441 

Tel. 70S-301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie A verto* 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

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

pagal susitarimą 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300. 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo, „žalios korte
les" gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus 

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752 

J a u iš a n k s t o p r i m e n a m e , 
kad šį šeštadienį (t.y. šešta
dienio į sekmadieni naktį) laik
rodžius reikia atsukt i vieną 
valandą atgal. 

V e l t u i s k a m b i n i m a s į 
Lietuvą! MERRILL LYNCH 
bendrovė švenčių proga suteikia 
žmonėms dovaną — vel tui 
skambinimą į užjūrį. Skambin
t i bus galima gruodžio 7 dieną, 
šeštadienį, nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
iš Merrill Lynch bendrovės 
raštinių, kurios y ra Sears dan
goraižio pastate. Kas nori šia 
lengvata pasinaudoti, prašome 
registruotis Socialinių reikalų 
raštinėje — „Seklyčioje". 

Č i k a g o s L i e t u v i ų p e n 
s i n i n k ų s ą j u n g o s n a r i a i 
kviečiami dalyvauti labai svar
biame pasi tar ime spalio 31 d., 
ketvirtadieni, 2 vai. p.p., Vytau
to Didžiojo saulių rinktinės na
muose, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. Ypač kviečiami gausiai 
dalyvauti t ie, kurie domisi ir 
rūpinasi sąjungos reikalais. Po 
pasitarimo visi bus vaišinami 
kavute bei kepiniais. 

„ A s t r a R e s a l e " — vartotų 
drabužių, baldų parduotuvė, 
esanti 14711 127 St., Lemonte, 
visą savo pelną už parduotus 
daiktus skiria Pasaulio lietuvių 
centro paramai . Parduotuvė 
a t ida ry ta penktadienia is ir 
šeštadieniais, nuo 9 vai. r. iki 2 
vai. popiet. 

x „Sau lu tė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugiavai
kėms šeimoms ir vaikams su ne
galia Lietuvoje: Elena Černienė 
$50 a.a. Stasio Prapuolenio 
atm., Regina ir Rimantas Griš-
keliai $50 a.a. Juozo Šlajaus 
atm., Birutė Drungienė $25 a.a. 
Juozo Lapinsko a tm. Kon
kre taus našlaičio metinę para
mą tęsia Gražina Gražienė 
$250 , G e r t r ū d a Zabukienė 
$250, Birutė Navickienė $240, 
dr. Donatas ir Daina Siliūnai 
$240 ir $60 paremti kitus „Sau
lutės" šelpiamus beglobius vai
kus. Labai ačiū! „Saulutė" , 419 
W e i d n e r Rd. , Buffalo Grove, 
I L 00089, tel . (847) 537-7949. 
TAX ID f36-3003339. 

(sk) 

x KALBA J Ū S Ų VAIKAI, 
ĮDOMIŲ LIKIMŲ ŽMONĖS. 
Tai t ik dvi naujienos i i dau
gelio, į t rauktų į sekmadienine 
kul tūr ine pramogine programą 
VAIRAS. Klausykite visų ŽE
MĖS L PRODUCTIONS radijo 
laidų VAIRO, VERSMĖS, ir 
STUDIJOS R kasdien nuo pir 

' madienio iki sekmadienio nuo 
10 iki 11 v.r. per WNDZ 750 
AM bangomis . Redakcijos ad
resas: Li thuanian News Radio, 
PO Boz 1161, Oak Park, IL 
60304. R e d . te l . nr. 708-
38*0656. 

z Gen. T. Daukanto j u r ų 
sau l ių kuopa Čikagoje, š.m. 
lapkrit i mėn. 9 d^ šeštadienį, 
Saulių namuose , 7 vaL vaka
ro rengia tradicinį RUDENINI 
PASILINKSMINIMĄ. Svečiai 
bus vaisinami skaniais šiltais 
užkandžiais, karšta vakariene, 
kava ir pyragais. Šokiams gros 
smagus A. Barniškio orkestras. 
Bus p r a v e s t a s ve r t inga i s 
laimėjimais įvairus dovanų 
paskirstymas. Atsigaivinimui 
veiks įvairiais gėrimais gausus 
baras. Kviečiami visi iauliško-
sios veiklos rėmėjai, šauliai su 
savo svečiais, atvykusieji i i Lie
tuvos naujieji ateiviai ir visi no
rintieji l inksmai su Čikagos 
j ū r ų šaul ia is pabendrauti, 
i i ame renginyje dalyvauti. 
Kvietimai i i anksto užsisakomi 
pas V. Utarą t*L S1M474604, 
o taip pat u, parengimo vakarą, 
gaunami prie įėjimo. 

(sk) 

Šeštadienį, spalio 12 d., Čika
gos Jaunimo centrą drebino ant
rasis Amerikos lietuvių tele
vizijos pokylis: pagerbta nauja
gimė ALTV, nuo vasario mėne
sio jau išleidusi 26 savaitines 
laidas. Žmogus, kurio svajonė 
tapo tikrove, arba ALTV tėvelis 
Arvydas Reneckis, sveikin
damas susirinkusius, sakė: 
„Televizijos yra tiek, kiek yra 
jūsų. Kad televizija galėtų gy
vuoti, neužtenka vieno asmens 
ar grupės žmonių darbo bei 
entuziazmo. Tam reikalinga 
gyva, suinteresuota visuomenė. 
Kaip parodė mūsų nesena patir
tis, lietuvių visuomenė Ameri
koje, tokia ir yra". 

Gausiai apsilankę pernykščio 
pokylio dalyviai įgalino ALTV 
kūrėjus sumokėti pradinį įnašą 
už profesionalią vaizdo studijos 
aparatūrą. TV bendradarbiai 
džiaugėsi, galėdami tiesiogiai, o 
ne į tamsų ir šaltą kameros 
objektyvą, padėkoti visiems 
pagalbininkams ir aukotojams. 
Jų dėka ALTV pasirašė metinę 
sutartį su WFBT (23-iuoju TV 
k a n a l u ) ir nuo šių metų 
balandžio 20 d. lietuviško gy
venimo aktualijos, kultūros 
žinios, programėlės vaikams 
kiekvieno šeštadienio ryte (7 
vai.) pasiekia daugybę žiūrovų. 
Rengėjai tikisi, jog po 1997 balan
džio 20 d., lietuviškos laidos bus 
transliuojamos patogesniu metu 
— sekmadieniais, 9 vai. ryto. 
Kabeliniais tinklais ALTV būtų 
prieinama ir kituose JAV mies
tuose bei Kanadoje gyve
nantiems lietuviams. Nuo rug
sėjo 28 d. savait ines TV 
valandėles sekmadieniais, 1:30, 
per Manhat ten Neighborhood 
Network kabelinį kanalą jau 
mato ir New Yorko lietuviai. 

O kad jaunąją televiziją ver
t a žiūrėti, įrodė ir specialiai 
šiam vakarui paruoštas links
mas Lietuvos televizijos pra
moginių laidų koliažas. Susi
rinkusieji mėgavosi ir kitais 
malonumais: puikiais „Racine 
Bakery ir delikatesai" pietumis 
ir R. Šoko vadovaujamo or
kestro šokių muzika. Šėlta iki 
vidurnakčio... 

Naujagimei ALTV norėtųsi 
palinkėti ir toliau gražiai augti. 
Te kūrėjams netrūksta kūry
bingo gaivumo, žiūrovams — 
žiūrėjimo džiaugsmo, rėmėjai 
tenesigaili parėmę. Nėra jokios 
abejonės: Amerikos lietuviai 
savą televiziją turi! 

Aušra Veličkaitė 

z P r i e š užsisakydami pa
m i n k l ą , aplankyki te S t . 
Cas imir Memorials, 3914 W. 
11 l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav . Lilįja ir Vil imas 
Nelsonai . Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
z Automobilio, namų ir li

gos d r aud imas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk. , IL 
60805-2325. Tel. 708422-3456. 

(sk) 
T Bal t ic Monumentą, Inc. , 

2621W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
z Grei t parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5866959 ar * 
ba (708) 425-7161. 

(šk) 
z Galiu padeu legaliai gau

ti „SOC. S E C U R m r kortele, 
vairavimo leidimą (dr iver ' s 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-2446241. 

(sk) 

Č i k a g o s mies to sa
vivaldybė primena, kad su
grėbtus lapus ir kitas atliekas 
iš kiemų bei darželių reikia 
sudėti į mėlynuosius plastiki
n ius maišus ir padėti prie 
šiukšlių dėžių, o juos surinks 
miesto šiukšlių išvežiotojai. 
Tarp kitko, miesto savivaldybės 
atstovai kai kuriose parduo
tuvėse nemokamai dalins di
džiulius, 30 galionų talpos, 
mėlynus maišus, kad gyvento
jai jais galėtų pasinaudoti. Iki 
šiol miestas jau surinko daugiau 
kaip 7 mln. tokių maišų, pri
kimštų popierių, skardinukių, 
plastikinių butelių ir kitų atlie
kų, kurias galima panaudoti ki
tokiems gaminiams. Tas su
taupo labai daug vietos šiukšlių 
supylimo vietovėse, o taip pat 
miestui atneša pelno,nes su
rinktoji medžiaga yra par
duodama a t i t inkamoms 
dirbtuvėms. 

La ima Sidrytė-Aleksienė 
kar tu su savo vyru dr. Vainių 
Aleksa organizuoja „Ateities" 
savaitgalio tradicinį literatūros 
vakarą. Jis įvyksta penktadienį, 
lapkričio 8 d., 7:30 v.v., Jauni
mo centro kavinėje. „Ateities" 
savaitgalio programa bus Jau
nimo centre lapkričio 8-9 d., o 
sekmadienio, lapkričio 10 d., 
programa vyks Ateitininkų na
muose Lemonte. 

Aktorė Audrė Budrytė dek-
lamuose Henriko Nagio eilėraš
čius „Atei t ies" savaitgalio 
literatūros vakare. Jis įvyksta 
penktadienį, lapkričio 8 d., 7:30 
v.v., Jaunimo centro kavinėje. 
, Ateities" savaitgalio programa 
bus Jaunimo centre lapkričio 8 
- 9 d., o sekmadienio, lapkričio 
10 d., programa vyks Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

x E l e n a J a s a i t i e n ė , St. 
Petersburg FL, savo globotinei 
našlaitei Lietuvoje, pratesdama 
globą atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 S t , Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 

z Ieškoma Anelė Stonkienė. 
Prašome skambinti Birutei, tel. 
708-354-7341. 

(sk) 

z „KUNIGAS TARP VA
GIU" Iš Kun. Zdebskio kalėji
m o d i e n o r a š č i ų 1971 m. 
Krikščioniška meilė agresyvio
je, provokuojančioje aplinkoje. 
Rinkimės iš sąrašo 247 knygų, 
32 kompakt inių diskų, 143 
audeo kasečių iš Lietuvos! 
KNYGOS SKRYDIS, Boz 
811, Vilnius 2065, Lithuania. 
E-paštu; zbe l iaus@aiva . l t 
Atstovas: Andrius Kulikauskas 
(773) 476-8221. 

(sk) 

x Pigiausi telefoniniai ry
šiai su Lie tuva . Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. Į Lietuvą — 
tik 85 centai už minutę. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš* vienos 
firmos j kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10 
v.v. a ts tovybės telefonu 
708-3860556. ( s k ) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI P A 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road. TeL 
(312) 847-7747. 

(sk) 

Lietuvos Dukterų draugijos valdybos nariu būrelis. I eil. ii kairėa: Vanda Prunskienė, JuUja 
SmUgiene, Jane Maldenienė, Joana Krutuliene (pirm.), Birute Briediene; H eil.: Eugenija Daugir
diene, Sofija Jelionieoė, Danutė Gierstikienė, Marija Noreikiene ir Sofija Pleniene. 

Lietuvių fondo metinio va
jaus pokylis įvyks šeštadienį, 
lapkričio mėn. 9 d., Pasaulio 
lietuvių centre, 14911127th St., 
Lemont, I L Pradžia: 6:30 kok 
teliai, 7:30 vakarienė. Šokiams 
gros Sauliaus Gylio orkestras 
„Žiburys". Vakarienės kaina, 
įskaitant ir gėrimus, 35 dol. 
asmeniui, studentams 25 dol. 
Vajaus metu įstoję į Lietuvių 
fondą na r i a i , o t a i pa t 
padidinusieji įnašus, gauna 
vieną pakvietimą už kiekvieną 
šimtą dolerių nemokamai . 
Stalus ir pavienius bilietus pra
šoma rezervuoti telefonu (630) 
257-1616 kasdien, išskyrus 
savaitgalius, nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. popiet. Čekius rašyti 
Lithuanian Foundation, Inc. 
vardu i r s iųs t i aukšč iau 
nurodytu adresu. 

Čikagos Vyčių senjorų kuo
pos metinis susirinkimas ir Mi
šios už mirusius narius — G. Ga-
balienę, J. Jokubką, E. Jokub-
kienę ir kitus — bus spalio 29 d., 
antradienį, 10 vai. r., t. mari
jonų koplyčioje (prie „Draugo" 
pastatų). Kuopos narius ir pri
jaučiančius valdyba kviečia 
dalyvauti. 

Dr. Va ldas Adamkus pa
darys pranešimą apie įvykusius 
rinkimus į Lietuvos Seimą 
lapkričio 1 dieną, penktadienį, 
7 vai. vakaro, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, politinėje 
vakaronėje, kurią ruošia Illinois 
lietuviai respublikonai. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

Amerikos Raudonas is Kry
ž ius prašo paskelbt i , kad 
ieškomas Ignatas Jancevskis, 
gimęs Latvijoje 1921 m. sausio 
21 d., tėvai — Stanislavas ir 
Julija. Paskutinis žinomas jo 
adresas (iš 1981 m): 2159 N. 
Sedgwick St., Chicago, IL 
60614. Jis pats arba apie jį 
žinantieji malonėkite pranešti 
American Red Cross Interna
tional Tracing Services tel. 
312-440-2186. 

Angli jos Lietuvių k l u b o 
Čikagoje metinis narių susi
rinkimas šaukiamas spalio 27 
d., 12 vai., Jaunimo centre. 
Prieš susirinkimą, 11:15 vai. r., 
bus šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje 
už mirusius klubo narius. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti Mi 
šiose ir susirinkime. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-565-9500 

STAMBI PARAMA „DRAUGUI *» 

Pr i t rūkus lėšų „Draugo" 
pašto išlaidoms apmokėti, dien
raščio leidėjai „Li thuanian 
Catholic Press Society" kreipėsi 
į Draugo fondą, prašydami šiam 
reikalui skirti 50,000 dolerių. 

Skubiai sušaukus Draugo fon
do direktorių tarybos posėdį 
spalio 14 d., kuriame dalyvavo 
aštuoni direktoriai (iš devynių) 
prašoma suma buvo paskirta ir 
išmokėta iš užauginto kapitalo 
pelno per praeitus ir šiuos 
m e t u s , nepal ieč iant fondo 
pagrindinio kapitalo. 

Šiais metais Draugo fondas 
jau išmokėjo dienraščio „Drau
go" leidimui 125,000 dolerių. 
Pridėjus pernai i šmokėtus 
27,000 susidaro s t ambi — 
152,000 dolerių — parama 
„Draugui". Tokios sumos iš
mokėjimas buvo įmanomas dė
ka gero, sėkmingo Draugo fon
do kapitalo investavimo, kurį 
atlieka DF Investavimo komisi
ja. Toks investavimas buvo įma
nomas, Draugo fonde sutelkiant 
daugiau kaip pusę milijono dol. 
kapitalą, kurį sudėjo DF garbės 
nariai, nariai ir rėmėjai per 3 
metus. 

Be abejo, „Draugo" išlai
kymas priklauso dienraščio lei
dėjams. Draugo fondas yra tik 
pagalbinė finansinė institucija 
„Draugui" paremti. Draugo fon
do sutelktas tik daugiau kaip 
pusės milijono kapitalas, kuris 
turi būti neliečiamas, o panau
dojamas tik investuoto kapitalo 
pelnas, reikalauja visų mūsų 
pastangų greitesniam fondo au
ginimui, pasiekiant milijoną 
dolerių. Investavimų birža vis 
dar palanki prieaugliui, tačiau 
jos tolimesnės būklės niekas 
nežinome. Tad skubėkime, kol 
ta būklė yra palanki. Ateityje 
kažin ar pagerės „Draugo" 
finansine būkle Fondo parama 
bus reikalinga ir toliau, ir se
kančiais metais. Rudens vajaus 
lėšų telkimo eiga nėra tokia 
gera, kokios reikėtų, o Kalėdos 

JAV LB Svirtinio tarybos pina. Ragina Kutini, bssuaakršasM | 
vasarą Litavojo, p—trasa jaipsraigojimu patarti m Litavos I s f a t f c i 
dvistisM ir mokslo miniaUrtfo* aakr. dr. Rasugtiua ltotosa 4*1 vadovėlių 

Nuo* VftSsrs 

j au nebetoli. Dar nemažai 
„Draugo" skaitytojų yra neat
siliepę į Draugo fondo vajų 
laiškus su didesniu ar mažesniu 
įnašu. Ne vienas iš jų, daly
vaudami kitų organizacijų veik
loje, lankos i „ D r a u g e " , 
prašydami dėti jų skelbimus, 
pranešimus, aprašymus be atly
ginimo. Labai dažnai „Draugas" 
tuos prašymus išklauso, nors tas 
skriaudžia „Draugo" finansus. 
Ar nebūtų gražu, kad t ie 
asmenys ar organizacijos taptų 
Draugo fondo nariais, jei to dar 
nepadarė? 

Šiandien vyksta Draugo fon
do narių metinis suvažiavimas 
Čikagoje. Jame bus pažvelgta į 
nueitą kelią ir aptartos gairės 
tolimesnei veiklai. Bus renkami 
ketur i nauji (ar buvę 'per
renkami) direktoriai kitų 2 
metų kadencijai. Draugo fondo 
direktorių taryba, jos pirmi
ninkas neša didelę atsakomybę 
prieš visus Draugo fondo narius, 
kad jų sutelktos lėšos būtų ra
cionaliai panaudojamos t ik 
„Draugo" leidybai ir niekam 
kitam. Tarybos nariai ir Inves
tavimo komisija neša atsa
komybę, kad Draugo fondo kapi
t a l a s bū tų inves tuo jamas 
sėkmingam prieaugliui dien
raščio „Draugo" paramai ir pa
ties kapitalo auginimui. 

Draugo fondo kontrolės komi
sija, kurios pirmininkė kvie
čiama į direktorių tarybos posė
džius, neša atsakomybę prieš 
DF narius, kad Draugo fondo 
iždininko tvarkomos fondo lėšos 
būtų tiksliai ir tvarkingai at
liekamos, ko reikalauja US In-
ternal Revenue kodas, kaip ne 
pelno siekiančiai ir aukotojams 
mokesčių nurašymo privilegijų 
turinčiai finansinei institucijai. 

Būtų gražu, kad metinio 
suvažiavimo proga visi mes pa
remtume Draugo fondą su nau
ju įnašu. 

Bronius Juodel is 
Tarybos pirmininkas 

Oras Čikagoje 
Šeštadienį spalio 26 d., malo

ni, saulėta rudens d iena Tem
peratūra dieną apie 67 Isrpsnisi 
F, naktį 50 laipsnių. Visos mote
rys raginamos dalyvauti „Mo
ters savai tgal io" renginyje 
Pasaulio lietuvių centre. Kaip 
daug kartų skelbta, paskaitos 
bus įdomios ir vyrams. 

Sekmadieni, spalio 27 d., 
dieną temperatūra 63 laipsniai 
F, n a k t į - 4 5 laipsniai Padangė 
daugiausia apsiniaukusi, vaka
rop gali lyti. *» 

Pirmadieni, spalio 38 d., 
vėliau, i i dalies debesuota. 
Tsmperatra tarp 56 ir 38 laips
nių F. 

mailto:zbeliaus@aiva.lt

