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Č. Juršėnas:'LDDP vadovybė
turi atsistatydinti
Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS)
— Lietuvos demokratinės darbo
partijos pirmininkas Česlovas
Juršėnas mano, kad po partijos
pralaimėjimo rinkimuose visa
jos vadovybė turėtų atsistaty
dinti.
.Atsakomybę reikia prisiim
ti. Visų pirma, prezidiumui",
pasakė Č. Juršėnas penktadieni
interviu radijo stočiai „Znad
Wilii".
Jis nesutiko su prielaida, kad
partija yra ištikusi krizė, tačiau
pripažino, kad negali „nebūti
sunkios situacijos po tokio pra
laimėjimo".
Sunkumų, pasak Č. Juršėno,
būta ir prieš rinkimus. Tačiau
partijos pirmininkui „prie
kaištų kol kas nėra". Č. Juršė
nas įsitikinęs, kad nuo pavasa
rio, kai tapo partijos pirminin
ku, nedaug ką galima buvo pa
daryti. „Prie suskilusios geldos"
— taip jis apibūdino padėtį par
tijoje, kuria perėmė, atsistaty
dinus buvusiam partijos vado
vui ir Lietuvos premjerui Adol
fui Šleževičiui.
Partijos vidaus problemos,
pasak C. Juršėno, buvo trečioji
pralaimėjimo rinkimuose prie
žastis. I pirmąja vieta jis iškėlė
tai, kad žmonės nepajuto tei
giamų būtinų reformų rezulta
tų, o į antrąja — nusikalsta
mumą ir bankų problemas.
LDDP pirmininkas mano, kad
partijai nereikia naujos reor
ganizacijos, tačiau „reikia persi
tvarkyti ir įveikti pralaimėjimo

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

Opozicijos klubo idėja
liko nesuprasta
LDDP pirmininkas mano, kad
jo partijos siūlymas būsimajame
Seime įkurti opozicijos klubą
nesusilaukė susidomėjimo,nes
buvo neteisingai suprastas. Jis
pabrėžė, kad būsimajame Seime
opozicijos parlamentarų bus
mažiau nei šiame. „Vadinasi
visi, kurie liko, neišvengiamai
turi telktis".
Jis pažymėjo, kad atskirai į
Konstitucinį teismą negalės
kreiptis nei 13 Seimo narių
turėsianti Centro sąjunga, nei
po 12 parlamentarų turėsian
čios LDD ir socialdemokratų
partijos.
„Yra daug tokių konstitucinių
ir Seimo statuto reikalavimų,
kuriuos galėtume įvykdyti,
jeigu mes veiksim kartu", sakė
Č. Juršėnas. Jis įsitikinęs, kad
„vistiek reikės tartis" ir po kiek
laiko tokie pasitarimai vyks.
LDDP vadovas apgailestavo,
kad jo partijos iniciatyva ver
tinama kaip „siūlymas susi
jungti su mumis arba net būti
po mūsų stogu ar po mūsų ke
pure".

Vasarą ambasadoriumi Londo
ne buvo paskirtas buvęs prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos klausimais Justas Palec
kis, kurį pakeitė buvęs Seimo
kancleris Neris Germanas.
Atsilaisvinusią prezidento
referento vieta kitą savaitę
užims Seimo užsienio reikalų
komiteto vicepirmininkas Algir
das Gricius, nedalyvavęs naujo
jo Seimo rinkimuose.
D. Trinkūnas yra vienas se
niausių prezidentūros darbuo
tojų. Šios tarnybos metu jis
baigė Marshall centro strategi
nių tyrimų kolegiją Londone ir
aukštųjų valstybės valdininkų
kursus Olandijoje.

Lietuvos rusai daug tikisi
iš naujojo Seimo
Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS)
— Penktadienį į Lietuvą atvykę
keli Rusijos Dūmos deputatai
Seime susitiko su Lietuvos rusų
kultūros centro atstovais ir
aptarė bendradarbiavimo per
spektyvas.
Lietuvos rusų kultūros centro
atstovai teigė, kad jaučiasi at
skirti nuo Rusijos gyventojų,

Pasaulio naujienos

padarinius".
Č. Juršėnas atsisakė paminėti
kokius nors kandidatus į LDDP
pirmininko postą. „Galimas
dalykas, kai kas tai nagrinėja.
Bet pirmiausia partiečiai turi
tai nagrinėti", sakė LDDP pir
mininkas.

Permainos prezidento
užsienio politikų
,komandoje"
Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS)
— Lietuvos prezidento referen
tas užsienio politikos klausi
mais Dainius Trinkūnas baigia
tarnybą prezidentūroje ir nuo
pirmadienio išvyksta dirbti pir
muoju sekretoriumi Lietuvos
ambasadoje Baltarusijoje.
„Jau seniai norėjau praktinio
diplomatinio darbo. Tai mano
stichija", sakė BNS korespon
dentui už prezidento užsienio
politika nuo Lietuvos į rytus iki
Australijos buvęs atsakingas
pareigūnas.
Tai jau antrasis prezidento
užsieno politikos komandos
•magna, keičiantis darbą prezi
dentūroj į diplomatinę tarnybą.
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nuo rusų kultūros, problemos
iškyla net norint užsiprenume
ruoti Rusijoje leidžiamus laik
raščius. Jie skundėsi, kad rusų
mokyklos negauna naujų vado
vėlių, labai daug problemų iš
kyla, norint gauti vizą į Rusiją.
Savo demokratinėmis nuosta
tomis pasižymintis Dūmos de
putatai Jurij Afanasjev, Konstantin Borovoj, Vladimir Šumeiko pokalbio metu išreiškė
viltį, kad po šių Seimo rinkimų
padėtis Lietuvoje žymiai page
rės, ir kad šis Seimas daugiau
kalbės apie tautines mažumas.

- Ketvirtadieni Vilniuje
prasidėjo Tarptautinės Hel
sinkio Žmogaus teisių fede
racijos metinis susitikimas.
Panašus susitikimas Vilniuje
vyko prieš 5 metus. Dalyvauti
Lietuvos tautinių mažumų
susitikime atvyko federacijos
nariai iš 24 valstybių. Tarp jų atstovai pabrėžė, kad jie palai
— Vokietijos, Švedijos, Nor ko labai draugiškus santykius
vegijos, Olandijos, JAV žmc- su konservatoriais ir tikisi iš jų
gaus teisių gynėjai. Numatoma daug daugiau nei iš LDDP.
išrinkti naują federacijos pre
Šeštadienį Rusijos Dūmos de
zidentą, valdybą bei komitetų putatai dalyvaus konservatorių
pirmininkus. Federacijos nariai rengiamoje konferencijoje, skir
numato susipažinti su žmogaus toje Lietuvos ir Rusijos santy
teisių padėtimi Lietuvoje.
kiams.

Mugunga - Roma, lapkričio 15 d. (Reuter BNS) — Tūkstančiai hutų pabėgėlių paliko dideles
stovyklas Rytų Zaire ir patraukė atgai j Ruandą Pasak liudininkų, į Ruanda išėjo mažiausiai
250,000 pabėgėlių, bet jų yra dar 500,000.
Nnotr.: Pabėgėliai pereina Ruandos sieną.

Baltijos šalys susitarė kovoti
prieš finansinius
nusikaltimus

tautinė narkotikų kontrolės
programa taip pat jsipareigojo
finansiškai ir kitais būdais rem
ti ją įgyvendinančias šalis, bei
jų
organizacijas, teikti techninę
Ryga, lapkričio 15 d. fBNS) - taip pat „įšaldant" bei kon
pagalbą,
koordinuoti patarėjų
Baltijos šalių ministrai pirmi fiskuojant lėšas.
darbą, taip pat plėtoti tarptau
Europos komisija, JT Tarptau
ninkai ketvirtadienį Rygoje
tinį bendradarbiavimą.
tinė
narkotikų kontrolės prog
pasirašė Kovos su neteisėtais pi
Susitarimą, be Baltijos prem
niginiais sandėriais susitarimą. rama ir Finansinės veiklos
jeru,
savo parašais patvirtino
taryba
dokurente
patvirtino,
Dokumente reiškiamas ryžtas
Europos
Komisijos, JT Tarptau
kad
rems
Baltijos
šalių
kovą
su
sutvarkyti įstatymus, padedan
tinis
narkotikų
kontrolės pro
neteisėtais
piniginiais
sandė
čius kovoti su „pinigų plovimu",
gramos
ir
Finansinės
veiklos
riais
ir
suteiks
būtiną
pagalbą.
siekis apsaugoti ekonomiką nuo
tarybos
atstovai.
Europos
komisija
ir
JT
Tarp
„nešvarių pinigų", skatinti
bankų ir finansų sektorių bend
radarbiavimą, taip pat bendra
darbiauti su kitomis šalimis, ko
vojančiomis su šiomis negerovė
Kaliningradas-Vilnius, lap džiama jau antrą kartą. Anks
mis.
kričio 15 d. BNS) - Penktadie čiau panašūs bandymai buvo
Susitarimo teiginiuose reko
nio vidurdienį Kaliningrado vykdomi viename Kazachstano
menduojama įstatymu įtvirtinti
srityje, vos už 20 kilometrų nuo poligonų, tačiau dėl pasienio
nuostatas atpažinti klientus,
Lietuvos sienos, buvo paleista procedūrų problemų ir lėšų
būtinai pranešti apie įtartinas
vidutinio nuotolio raketa „Toč- stygiaus raketiniai
daliniai
pinigų perlaidas, galimybę susi
ka" be kovinės galvutės.
pradėti
treniruoti
pačioje
pažinti su bankų, finansų ir
Šią
savaite
taktinius
moky
Kaliningrado
srityje.
komercijos duomenimis, taip
Lietuva apie Rusijos karinius
pat, esant reikalui, atskleisti mus Dobrovolsko mokymo cent
re
surengus:
Rusijos
11-osios
ar
bandymus
netoli bendros sienos
bankų paslaptį, jeigu to pareika
mijos
taktiniu
raketų
brigada
informuota
nebuvo. Vienas parei
laus teisėjas, tiriantis bau
raketą
iššo\e
vertikaliai.
Įvei
gūnas
pažymėjo,
kad pagal ga
džiamąjį nusikaltimą.
kusi užprogramuotą trajektori liojančius tarptautinius įsipa
Taip pat rekomenduojama nu ją, ji sėkmingai nusileido. Mo reigojimus apie tokius bandy
matyti teisę konfiskuoti lėšas, kymo centras yra Kaliningrado mus nereikalaujama pranešti
įgytas kriminaliniais veiks srities Nesterovo rajone Lietu kaimyninėms šalims.
mais, ir už jas įsigyta turtą; ben vos pasienyje.
„Tačiau įspėjimas iš anksto
dradarbiauti su kitomis šalimis,
BNS žiniomis, raketa Kalin būtų tik patvirtinęs Vilniaus ir
tiriant „pinigų plovimo" bylas, ingrado srityje šiemet paleiMaskvos pasitikėjimą ir tar
pusavio supratimą", sakė dip
lomatas.

Netoli Lietuvos buvo paleista
Rusijos raketa

Kauno bažnyčios išniekinimu
įtariami nepilnamečiai

Kaunas, lapkričio 14 d. (BNS)
— Kauno nepilnamečių sociali
nės pagalbos ir skirstymo cen
tre laikomi 4 paaugliai, kurie
įtariami lapkričio 10 d. išnie
kinę Šv. Mykolo Arkangelo
(Įgulos) bažnyčią.
Anot savivaldybės vaikų tei
sių apsaugos tarnybos vyres
niojo inspektoriaus Petro Beitnaro, vaikėzai jam yra sake.
kad per nerakinamas duris kar
tais įeidavo bažnyčion ir pasi
likdavo joje nakvoti. Kauno
kriminalistai ieško tebesislaps
tančių dar 4 įtariamų nepilna
mečių, nes. policijos nuomone,
sekmadienio nak:j joje buvo 8
paaugliai.
Sulaikytieji vaikėzai, kuriu
jauniausiam yra devyneri, o vyriausiam neseniai sukako 14
metų. yra iš asocialių šeiniu, jų
tėvams atimtos I evystes teista,
du iš jų yra vaikų globos namų

„Viltis" auk etiniai, kitus buvo
priglaudusi panaši savivaldybės
įstaiga.
Globos namų „Viltis" direk
torės nuomone, vaikai gal ir
prisidėjo prie šio nusikaltimo,
tačiau j'< ikrai negalėjo
sugalvoti užrašų, kuriais buvo
ištepliotos IŪ.nyčios skulptūros
ir sienos. Ant kairėje altoriaus
pusėje esančios sienos ištepliota:
..Stabas. Pagoniškas stabas.
Aukštos įtampos — pavojinga
sielos gyvybei! Sunaikino pa
baisa — nuoboda!".
Kaip BNS sakė bažnyčios
kleboną* R "ardas Mikuta
vičius, šio va dali/mo esme —
kūrybos išniekinimas, nes nusi
kaltėliai neieškojo pinigų (aukų
dėžutės buvo neliestos). Polici
ja tikrina vergiją, kad tai galėjo
būti satamst .darbas Klebono
:.i.imon«.! i padaryt; galėjo ir
kitų religijų fanatikai.

Tokijas. Japonija penkta
Kigalis. Mvengos pabėgėlių
stovykloje Rytų Zaire prasidėjus dienį pranešė, kad atiduos Rusi
choleros epidemijai, ligonius jai 500 mln. dol. pagalbos pake
globoja vienintelis argentinietis tą, kuris buvo „įšaldytas" nuo
gydytojas, kuriam, palaikiu 1991 m., kai žlugo Sovietų Są
siam gerus santykius su abiejų junga. Rusija savo ruožtu
kovojančių pusių kareiviais, pa pasiūlė Japonijai kartu plėtoti
vyko pereiti fronto liniją. Or ekonomiką Pietų Kurilų salose,
ganizacijai „Gydytojai tarptau į kurias pretenzijas reiškia abi
tinėse katastrofose" gydytojas šalys.
pranešė, kad stovykloje masiš
Kijevas. Patirdama vis didesnį
kai miršta žmonės. Nuo chole elektros energijos trūkumą, Uk
ros, kuri plinta per užkrėstą raina kitais metais gali atnau
vandenį, 1994 m. per kelias jinti vieno iš Černobylio atomi
savaites mirė mažiausiai 30,000 nės elektrinės reaktorių darbą.
pabėgėlių, kai iš Ruandos į Rytų Pareigūnų teigimu, norint už
Zairą po tutsių genocido pabėgo tikrinti bent minimalų elektros
daugiau nei milijonas hutų.
energijos tiekimą Ukrainoje,
turi veikti bent 2 elektrinės
Minskas. Baltarusijos prezi reaktoriai. Vakarai seniai spau
dentas Aleksandr Lukašenka, džia visiškai uždaryti Černo
siekiantis gauti papildomų bylio elektrinę, tačiau Ukraina
įgaliojimų per lapkričio 24 d. nesutinka, nes neturi kito elek
referendumą, ketvirtadienį at tros energijos šaltinio.
leido Centrinės rinkimų komisi
Maskva. Rusų pasitikėjimas
jos vadovą Viktor Gončiar, kurį,
prezidentu
Boris Jelcin, kol pa
remiantis konstitucija, išrinko
staraisiais
mėnesiais
buvo gydo
parlamentas. Gončiar pareiškė,
ma
širdies
liga,
smarkiai
smu
kad neketina palikti savo parei
ko.
Trečiadienį
paskelbti
visuo
gų. Penktadienį prezidentas
nusiuntė miliciją ir ypatingos menės nuomonės tyrimai rodo,
paskirties būrį OMON į rinki kad birželio mėn. 29 proc. rusų
mų komisijos būstinę, kad ne teigė labiausiai pasitikintys
leistų į ją patekti Viktor Gon Jelcin, dabar prezidentu tiki tik
10 proc. Didžiausi Jelcin konku
čiar.
rentai yra Aleksandr Lebed ir
Jeruzalė. Žydų naujakuriai komunistų vadas Genadij Ziu
pažadėjo protestuoti prieš Izra ganov.
elio pajėgų išvedimą iš Vakarų
kranto miesto Hebrono, dėl ku
rio derasi Izraelio ir palesti
niečių atstovai. „Pradedame
kovą prieš vyriausybę", pa
reiškė 130,000 žydų naujakurių
Vakarų krante ir Gazos sekto
riuje tarybos pirmininkas Pihn
VVallerstein.

J u n g t i n i ų Valstijų Teis
ingumo departamentas ketvir
tadienį pareiškė, jog sieks de
portuoti iš šalies buvusį nacių
koncentracijos stovyklos sar
gybinį Ferdinand Hammer. Ge
gužės mėnesį iš Ferdinand
Hammer buvo atimta JAV pi
lietybė.

JAV pareikšti kaltinimai
buvusiam KGB agentui

Worce8ter, lapkričio 13 d.
(Reuter-BNS). JAV federalinis
teismas Massachusetts valstijos
Worcester mieste antradienį
pareiškė kaltinimus buvusiam
KGB agentui Vladimir Galkin.
Jis kaltinamas, kad 1991 m.
bandė gauti slaptus pranešimus
ir didžiausio slaptumo informa
ciją apie JAV „Žvaigždžių ka
rų" programą, kuri oficialiai va
dinta „strategine gynybos ini
ciatyva".
50-metis V. Galkinas atvirai
nurodė savo buvusį darbą, kai
prašė vizos vizitui į JAV su
oficialia delegacija. Spalio 29 d.
jis buvo suimtas New Yorko
Kennedy aerouoste. Antradienį
pareiškus kaltinimą, buvęs šni
pas grąžintas į kalėjimą.
— Švedija suteikė Lietuvai 1
Įtariama, kad V. Galkin
mlrd. Švedijos kronu paramą, užverbavo indą verslininką ir
kuria Lietuvos institucijos galės milijonierių Aluru Prasad,
naudoti 3 metus. Pagrindinis
Vašingtonas. Rusijos am
šios paramos tikslas — padėti
Lietuvai įsijungti i Europos basada Vašingtone ėmėsi pa
stangų išlaisvinti savo pilietį
Sąjungą.
Vladimir Galkin. kurį. įtarus
— Ketvirtadienį Klaipėdoje šnipinėjant, spalio 29 d sulaikė
buvo svarstoma, kaip orga JAV Federalinis tyrimų biuras
nizuoti Būtingės terminalo na 'FBR ..Jeigu Galkin byla nesi
vigacinį, priešgaisrinį, pasienio baigs taikiai ir jam nebus leista
ir muitinių aptarnavimą. Ter nekliudomai grįžti į Maskva.
minalas, kurio statyba prasidėjo Rusija imsis atsakomųjų prie
pernai. 1998 m. spalj turėtu būti monių", ketvirtadienį pareiškė
baigtas.
Rusijos Užsienio reikalu tarybos
— Lenkijos b a n k a s ..Kredyt atstove spaudai. Jos teigimu, šis
bank S.A." gavo Lietuvos banko ilgai besitęsiantis reikalas tam
leidimą steigti Lietuvoje savo pa ..antausiu Rusijos valstybei".
skyrių. Tai bus pirmasis užsie
Maskva. Rusija penktadieni
nio bankas. ..atėjęs" į Lietuva. jau sveikino JAV sprendimą,
„Kredyt banko" pagrindinis panaikinus kaltinimus, paleisti
kapitalas rugsėjo mėne«i buvo Vladimir Galkin Tai įvyko po
265 mln. litų. akcini> kapitalas Ru -ijos premjero Viktor Cerno— 150 mln , banko turtas — dau myrdin ir JAV viceprezidento
giau kaip 2 mlrd. litų.
Al Gore telefoninio pokalbio.

kuris yra baigės Massachusetts
technologijos institutą. 50-metis
A. Prasad praėjusią vasarą bu
vo teisiamas dėl bandymų iš
gauti JAV karines paslaptis ir
parduoti jas KGB. Tačiau teis
mas nutarė, kad prisiekusiųjų
išgirsta informacija neleis pa
reikšti bešališko nuosprendžio,
todėl indas bus iš naujo tei
siamas gruodžio mėnesį.
Svarbiausias liudininkas
prieš A. Prasad buvo Massa. chusetts gyvenąs 51 metų indas
Subrahamanyam Kotą, kuris
birželio mėnesį buvo nuteistas
už sukčiavimą, mokesčių vengi
mą ir sąmokslą. Jam pareikšti
kaltinimai buvo sušvelninti už
sutikimą liudyti.
Manoma, kad S. Kotą liudys
ir prieš V. Galkin. S. Kotą
susitiko su V. Galkin Kipre, kur
prašė iki 10,000 dol. užmokesčio
už kiekviena pranešima, susi
jusį su „Žvaigždžių karų" tech
nologija.
KALENDORIUS
Lapkričio 16 d.: Švč. M.
Marija Aušros Vartuose, Gailes
tingumo Motina, šv. Margarita
Škote 11046-1093), šv. Gertrūda
'1227-1297 >; Edmundas, Aiškutis, Tyda.
Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbie
ta vengrė, grafienė, vargšų slau
gytoja '1207-1231); Dionyzas,
Grigalius, Getautas. 1904 m.
gimė poetė Salomėja Neris.
Lapkričio 18 d.: Šv. Petro
(1626) ir Šv. Pauliaus (1854)
baziliku Romoje pašventinimas,
šv. Rože Philippine Duchesne,
vienuolė, misionierė Amerikoje
(1769-1852); Salomėja, Lizdeika,
Ledrūna.

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 16 d.
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„ATEITIES" AKADEMINIS
SAVAITGALIS

Korp! Giedra narės 1995 metų šventėje, Čikagoje, kurioje Birutei Jasaitienei buvo įteikta premua
ir žymuo „Lietuve moteris ypatingai pasižymėjusi krikicioniikų idealų tarnyboje". Ii k.: I eil.
— Raminta Marchertienė, Bronė Kizlauskienė, Giedre Gilleapie, Deli* Kucsniene, laureate Bi
rutė Jasaitienė, Julija Lungienė, Stasė Jakubonienė, Eugenu* Daugirdienė. II eii. — Ramune
Račkauskienė, Indrė Tijūnėlienė, Rima Balčiūniene, Silvija Foti, Dana Stonienė, Vida Gilvydienė,
Irena Juškienė, Vida Tijūnėlienė, Angelė Dirkienė, Rūta KiUenė, Irena Polikaitiene, Giedrė Kon
čienė, Rita Venclovienė ir Marytė Gaiiutiene
Nuotr. '.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
čiama susitikti su įdomiais ir žy
akademinis
savait- kyklinio gyvenimo priežastimis,
„Ateities
miais žmonėmis. Paskaitos
galis, lapkričio 8-10 d. vykęs vaikas gali pasimesti. Iš ses. Premija „Lietuvė moteris ypa kaitei, Nijolei Sadūnaitei ir vyksta šalia bažnytėlės esan
Čikagoje ir Lemonte, buvo sėk Daivos sužinojome, kad dar ne tingai pasižymėjusi krikščioniš Aldonai Žemaitytei.
čioje Marijonų salėje.
mingas. Tai buvo lyg „smorgas- daug asmenų baigė Vytauto kų idealų tarnyboje", 1996 m. Šįmetinės premijos įteikimas
Prieš įteikiant premiją, susi
bord" pobūdžio renginys, ku Didž. u-to socialinių darbuotojų paskirta dr. Nijolei Liobikienei, š.m. rugsėjo 19 d. vyko Kaune, rinkusiems buvo paaiškinta
riame įvairių pomėgių asmenys, programą. Kai k u r mokyklose Kauno „ C a r i t a s " skyriaus Šv. Gertrūdos bažnyčioje po šv. Korp! Giedros, o taip pat ir šios
galėjo rasti juos dominančių kyla konkurencija t a r p peda Šeimos centro vadovei. Šios Mišių, 6 vai. vakaro. Nedidelė premijos istorija. L a u r e a t ę
programų. Gal dr. Vytui Naru goginių psichologu ir kitų premijos mecenatas yra prel. bažnytėlė buvo pilna žmonių, sveikino j o s b e n d r a d a r b ė s .
čiui ir rengėjų komitetui būtų socialinių darbuotoju. Ses. Dai Juozas Prunskis. Tokios anks kurių tarpe ir būrys studentų Dalia Kabašinskaitė sveikin
mieliau, jei dalyviai būtų atvy va papasakojo apie savo patirtį tyvesnės metinės premijos buvo ateitininkų, susirenkančių dama įteikė vaisių — ananasą,
kę į visus savaitgalio renginius. prie Kauno esančioji Panemu paskirtos ir įteiktos: Gintei ketvirtadienių vakarais į LSAS linkėdama pasistiprinti juo ir
Tačiau nėra ko nusiminti, nes nės mokykloj, kaip kartais ga Damušytei, Juzei Daužvardie- organizacijos paskaitas. Tai toliau dalinti savo darbo vai
paskaitose ir vakaruose da lima išvengti mokyklos ir val nei, Alinai Grinienei. Birutei paskaitų ciklas Kauno aka sius. Nuoširdžiai laureate svei
lyvavo maždaug tarp 40 ir džios biurokratijos. Pasiprašant Jasaitienei, Albinai Pajars deminei visuomenei. Čia kvie kino studentai ir, pritardami gi
daugiau negu 100 asmenų. p a g a l b o s ir p a s i k v i e č i a n t
tara, sudainavo šiai progai
Vieni čia atvyko kai ką išgirsti savanorių talkos, galima „užge
sukurtą dainą. Dr. Nijolė jiems
ar sužinoti, kiti — paskaitininką sinti gaisrus". Savanoriai pa
gerai pažįstama, nes kartu visą
ar atlikėją paremti, dar kiti — deda vaikams pasivyti moksle,
savaitę praleido ateitininkų su
nes savaitgaliai jiems tapo tra po reguliarių pamokų nemo
ruoštoje akademijoje.
kamai pravesdami pridėtines
diciniais „mini-kursais".
Premijos įteikimas, kurį suor
pamokas; iš „ C a r i t a s " papra
ganizuoti
padėjo Lietuvos Atei
šant švarių a r šiltų drabužių, ar
P e n k t a d i e n i s , l a p k r . 8 d.
tininkų
federacijos
pirm. Vidas,
perkeliant vaiką gyventi Das
Abraitis,
praėjo
malonia,
labai
Savaitgalis buvo pradėtas tra močiutę, kai tėvai jo neprižiūri.
šilta
nuotaika.
diciniu literatūros vakaru, vy Vaikų mokyklos nelankymo
Raminta Marchertienė
kusiu jaukioje Jaunimo centro priežastis y r a socialinė. Jos
kavinėje. Jį organizavo dr. Vai spręsti negalima t i k vienu ku
nius ir Laima Aleksai. Tai buvo riuo būdu. K a r t a i s valdžia ne
AMAS ŽUOBA, M. D.
labai kūrybingas a.a. poeto pajėgia įžvelgti, kaip įstatymai
INDRA RUDAITIS, O.O.
Henriko Nagio prisiminimui gali net neigiamai paveikti Korp! Giedra 1996 m. premiją „Lietuvė moteris ypatingai pasižymėjusi krikš
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
skirtas vakaras. Programos atli padėtį. Iš ses. Daivos paskaitos čioniškų idealų tarnyboje" š.m rugsėjo 19 d. Kaune, laureatei dr. Nijolei Lio
1020 E. Ogden Ave., Suite 310
kėjai savo sukurta muzika susidarė įspūdis, k a d mokyk bikienei įteikė Korp! Giedra pirm. Raminta Marchertienė, stebint Lietuvos
Naperville, IL 60563
interpretavo įvairius H. Nagio linio amžiaus problemomis turi Ateitininku federacijos pirm. Vidui Abraičiui.
(•30) S 2 7 - 0 M 0
Nuotr. Loretos Abraitienės
kūrinius, o H. Nagio kūrybą ir rūpintis valdžia, humanitarinės
3*25 Highland Ave.. Tower 1, Suite 3C
Dovmers Grove. IL 60515
pasaulinės (ypač vokiečių) įstaigos, mokyklos, jų darbuo
(•30)438-0120
l i t e r a t ū r o s į t a k a s a p t a r ė tojai bei savanorių talka. Sten
TORONTO MOKSLEIVIŲ VEIKLA
Vytauto Didž. u-teto doktoran giamasi išvengti atskirų vaikų
EVEROREEN PARK X-RAY
Toronto moksleiviai ateitinin organizuojamame kalėdiniame
tė Dalia Kuizinienė, šiuo metu tragedijų. Lietuvos valdžios
DR.C.RINQUSRADIOLOQA»
•7SO S. Keett*
savo disertacijai renkanti me įstaigos n e t n e t u r i tikslių kai savo metų veiklą pradėjo „Bazare", kuriame moksleiviai
Tol. 70e «3S 9100
džiagą Lituanistikos tyrimo ir skaičių, nes mokyklos praneša susirinkimu rugsėjo mėnesio jau treti metai iš eilės turi savo
Valandos 9-5 kasdien
studijų centre, Čikagoje.
skirtingas žinias, atsižvelgiant gale. Pirmame suėjime buvo ap stalą. Šiais metais nutarta pa
DR. DANA M. SAUKUS
Girdėjome pianino, gitaros ir į tai, kuri įstaiga tos informa tarta metų veikla: nutarta iki tiems, su mamyčių pagalba kep
DANTŲ GYDYTOJA
vargonėlių muziką. Matėme cijos prašo. Ses. Daivos duome Kalėdų turėti du susirinkimus, ti lietuviškus meduolio bara
sas a. n*»win»n na-.
kompiuterių — meno skaidrių ir nis reikėtų paskelbti spaudoje, dalyvauti Prisikėlimo parapijos vykus ir juos gražiai kalėdiniai
W l X i H m i i , 4.49154
įpakavus, parduoti. Pelną nu
poezijos žodžius. Ar poetas su kad visi suprastume socialinių
Te*. (703) 344.1494
tarta
skirti
paremti
kuopos
na
replikų
iš
„savųjų"'
—
Lietuvos
susirūpinimą.
tiktų su jo kūrinių muzikine in d a r b u o t o j ų
Vatandoa pagal susrtanmą
terpretacija? Sunku pasakyti. Reikia tikėtis, k a d psichologai biudžeto, gynybos ir kitose srity rius, kurie vyks į Popiežiaus
UNAS A. STORY*, M.D.
Įdomu išgirsti V. Aleksos, E. ir kiti mokyklose dirbantieji se. J i s nesirgo, dr. Meškausko šaukiamą tarptautinį jaunimo
Ophtdmotogna/Akiu. Chirurge*
" " l S. H U Į I I M U Ave.
Saliklio, L. Kuliavo, F. Strolios, nesiginčys, k a s labiau patyręs žodžiais, ,.emocine hemople- suvažiavimą Paryžiuje atei
IL 44419
nančią
vasarą.
Taip
pat
nutar
gija",
nežvelgė
į
klausimus
iš
problemas
spręsti,
bet
kad
visi
R. Poskočimienės muzikinę
vienos pusės. Prof. Eretas buvo ta paruošti programėlę Ateiti
kūrybą ir matyti kaip V. Čup- kartu dirbtų.
414S W. « M e t
unikumas, aktyvus, platus. ninkų kūčioms gruodžio 21 d.;
linskas pritaikė kompiuterinę
312-735-7709
Dr. Milda P a l u b i n s k a i t ė , Nors jis buvo išrinktas i Lietu surengti gimnazistams kalė
technologiją ir muziką H. Nagio
14 va*.
eilėraščių interpretacijai. Audrė neseniai Columbia u-te, New vos Seimą, jame tarnavo tik me dojimą gruodžio pradžioje, į jį Tat 794-441-4199 MMli
DR. ROTUS KISIELIUS
Budrytė, labiau tradicine forma, Yorke, įsigijo italų literatūros tus, gal kaip tik dėl tų būdo pasikviečiant bent po vieną neaGYDYTOJAS IR CHIRUGAS
deklamavo/skaitė poeto žodžius. doktoratą ir šiuo metu dėsto bruožų, kurie jj įgalino tiek teitininką draugą. Sausio mė
1443 8o. SOMt Ave., deere
Delavvare
u-te.
J
i
pasidalino
kai
nesį
nutarta
priimti
dr.
Rimo
ir
daug
pasitarnauti
Lietuvai
ki
Po programos turėjome progos
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v
kuriomis žiniomis iš savo di tose plotmėse. Dr. Meškauskas Aušros Karkų kvietimą pasi
pabendrauti.
Išskyrus trefid.; Sestd 11 - 4 v. p.p.,
sertacijos. Italų susivienijimo siūlė užjūrio lietuviams, ypač naudoti j ų vasarviete netoli
Kast, tet 311 — 1 1 0 1
laikotarpyje poetai ir meni ateitininkams, susipažinti su šio Mėlynųjų kalnų, VVasagoje/ColŠeštadienis, l a p k r . 9 d.
Ne*** 447-341-3772
ninkai reiškė „tautiškumą" garbingo asmens gyvenimu bei lingwoode ir surengti savait
Šeštadienį išgirdome apie
DR. METRAS ŽUOBA
savo žodžiais ir temomis. Giosue pasiekimais. Jis paminėjo Lietu galio slidinėjimo-žiemos sporto
Lietuvos mokyklų nelankančius
GYDYTOJAS n CHIRURGAS
Carducci 1907 m. laimėjo No vos didvyrius — S. Šalkauskį, išvyką.
4744 Weet 43rS ttreet
vaikus ir tuo pačiu apie naujai
belio premiją, o jo darbai lietė kuris kalbėjo apie sintezę; apie
Vai.
pirmd
ir ketvd 3 v. p p - 6 v. p.p.
Pirmasis
susirinkimas
sekma
Lietuvoje atsiradusią socialinių
Kitomis dienomis — susitarus
1859-1886 m. laikotarpį. Meni K. Pakštą, kuris kalbėjo apie dienį, spalio 27 d. tuojau po
mokslų profesijos įtaką. Girdė
ninkas Giuseppe Abbati tapė laikrodžio pasukimą į ateitį ir J. Mišių, Prisikėlimo parapijos
jome ir apie italų poeziją bei
SUNO L. CHOU, M.D.
maždaug t u o pačiu laiku. Po Ereto įsitikinimą, kad mokslas patalpose susilaukė 20 dalyvių.
meną Italijos susijungimo laiko
Italijos susivienijimo tik 2% ves kraštą į pažangą.
NOLYCROSS
Susirinkime moksleiviai disku-!
tarpyje. Prisiminėm Lietuvą pažmonių turėjo teisę balsuoti.
S t u d e n t ų Ateitininkų są tavo Visuomeniškumo temą —
PNYSKIANS PAVIUON
milusį a.a. šveicarą Juozą Ere
70% buvo beraščiai. Moterims j u n g o s C e n t r o valdybos Me „Kokius savo įsitikinimus esu
3 n. SotNh, SssJt SuNa*
tą, jo 100 metų gimimo proga.
tik žymiai vėliau buvo suteikta n o i r k ū r y b o s vakaras buvo pasiruošęs ginti?" Temą prave
LHhuaman «1aaa C t
Vakare pasidžiaugėme studen
teisė balsuoti. Su kuriais lietu gan kuklaus pobūdžio. Pasaulio dė kuopos globėja Gabija Pet
m\ v l s m O f U s s l A W *
tų talentais — tapyba, foto
vių poetais prelegentė palygintų Lietuvių centro koridoriuose ir rauskienė. Kun. Edis Putrimas
CMeaĮO,
IL SSSSS
menu, muzika, žodine kūryba,
italų kūrėjų jausmus? Su Mai salėje buvo išstatyti meno, foto pranešė apie planuojamą kelio
(S11M71-S143
poezija ir dainavimu.
ronio (to laiko) i r S. Geda (pra
Ses. Daiva Kuzmickaitė pa ėjusį penkmetį). Klausytojai ra grafijos, skulptūros (ir vėliau nę į Popiežiaus saukiamą tarp
•
• • • • • • • • • • •
žįsta Lietuvos jaunimą, pažįsta gino jaunąją mokslininkę tęsti kulinarijos) darbai (E. Joku- tautinį jaunimo suvažiavimą
ir Lietuvos religinę ir humani tyrimus, ieškant lygiagrečių bauskaitės, D. Kasparaitytės, L. Paryžiuje 1997 m. rugpjūčio mė
HOLY CROSS FAMILY
tarinės pagalbos hierarchiją. Ji italų ir lietuvių istorijoje ir Landsbergio, K. Lapšio. L. nesį. Kuopa džiaugiasi ir svei
Lapšytės,
R.
Polikaitytės,
J.
Su
kina naujai kuopon įsijungusius
dirbo su jaunimu ateitininkuose kūryboje.
74SW. SIOtSL
bačiaus, T. Vasiliausko). Salėje 8-tos klasės moksleivius.
ir mokyklose. Baigusi peda
, R.SSS1S,
pasiklausėme Kastyčio Soliūno
Toronto moksleivių Stasio
gogiką, ses. Kuzmickaitė savo
Dr. J u o z a s M e š k a u s k a s
(S1SV:
socialinių mokslų tezei rinko daug metų pažino a.a. prof. studentų — kūrėjų pristatymo. Šalkauskio ateitininkų kuopos
Ka*. 311.734-4477
medžiagą apie Lietuvos valdžios Juozą Eretą. Paskaitoje jis Girdėjome kelis kūrėjus skai valdybą sudaro pirm. Stasys
tant
savo
darbus
(V.
Bogutaitė
e.
744-1444447
artM 744-1444441
Kuliavas, vicepirm. Arūnas'
įstaigas ir įstatymus, pade iškėlė ne vien savo asmeniškus
DR.
L
DSCKYS
ir
H.
Subačius),
kiti
savo
inter
Radkė,
sekretorė
Lidija
Putedančius ar gelbstinčius mo prisiminimus, bet ir epizodus,
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kyklų nelankančius vaikus. pagrįstus Lietuvos valdžios nuo pretacija atliko kitų kūrinius rytė, iždininkė Vilija Pet
NERVŲ IR EMOCINĖS UGOS
(„Dainavos"
ansamblio
vyrų
ok
rauskaitė, narė ypatingiems
Vaizdas ne visai optimistiškas, rašais, stenogramomis. Tai buvo
bet gal labai nesiskiria nuo kitų įdomus žvilgsnis į prof. Ereto tetas, L. Landsbergis, A. Kar- projektams Ona Smalenskaitė
pasaulio kraštų. Vaiko šeimos charakterį- J>» buvo tvirtų nusi kaitė, J. Adickaitė). Publika ir korespondentė Emilus Bugyvenimas dažnai išryškėja jo statymų „adoptuotas lietuvis". domėjosi studentų vakaru, kuris šinskaitė. Globėjai: kun. Edis
Vidaus ir ptauflų Hgos
mokykliniame gyvenime. Jei Dirbdamas valdžioje jis nepa jau antri metai „glaudžiasi" prie Putrimas ir Gsbija Petrauskie
(Aea., i
nė.
mokyklos administracija ir laikė vien savo partijos puse, „Ateit e s " savaitgalio
(Bus daugiau)
mokytojai nesidomi vaiko mo- todėl k a r t a i s s u s i l a u k d a v o
O.P.
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BŪTI GERU TARNU
Aiškinant palyginimą, šeimi
Šio sekmadienio skaitiniuose
matome puikius pavyzdžius, ninkas, žinoma — Jėzus, o tar
kaip žmogus gali būti nagingas, nai — mes. Jei stengiamės gy
kūrybingas ir drąsus. Evange venti krikščioniškai — tuo
lijoje randame ne tik šio Mato rūpinamės ir darbuojamės arti
evangelijos skyriui būdingą mo labui, esame gerųjų tarnų
temą — kad reikia ne tik ti vietoje. Ir tuomet šis palygi
kėjimo, bet ir gerų darbų — bet nimas sukelia mumyse džiaugs
ir kitą Matui būdingą temą: kad mą ir nuostabą: kad Jėzus mu
baimė gali visiškai sukaustyti mis taip daug pasitiki, kad jis
žmogų, net taip, kad nebegali taip džiaugiasi net mūsų men
daryti gerų darbų: trečiasis tar kais pasisekimais. Mus nuste
nas, bijodamas rizikos ir baus bina, jog jis taip nuoširdžiai
mės, užkasė gautą talentą. No atsidėkoja už tai, kad tik da
rint būti geru krikščioniu, rei rėme, ką privalome.
kia ir drąsos, pastebi šio sek
Pirmame skaitiny iš Patarlių
madienio skaitinius komentuo knygos (Pat 31:10-13, 19-20,
jantis kun. Carroll Stuhlmuel- 30-31) doro gyvenimo idealu pri
ler.
statoma moteris — „sumani
Taurios moteriškės pavyzdys žmona" A. Rubšio tikslesniame
pirmame skaitinyje susumuo vertime. Šis pavyzdys, duotas
jama visa Patarlių knygos iš kaip Patarlių knygos susumuo
mintis kaip išmintingai elgtis ir janti iifcdrlnnHn, smulkiai išsa
gyventi. Antrasis skaitinys ko kas buvo vertinama motery
ragina nuolat budėti, kad suge je Senojo Testamento laikais. Si
bėtume reaguoti į staigius pasi ištrauka svarbi ir sociologams,
keitimus, kad sugebėtume kū nes ji parodo moters svarbų
rybingai ir išmintingai nusi vaidmenį tų laikų viešame
visuomenės gyvenime. Dėl to ir
lenkti realybei.
Mums, gyvenantiems dvide mums įdomu susipažinti ir pla
šimtame šimtmetyje, iio sek čiau su šia užsklanda Tikinčios
madienio Evangelija (Mato moters darbštumas ir kūrybin
25:14-30) kelia įvairių sunk gumas smulkiai išpasakojamas:
kūmų, pastebi kun. Stuhlmuel- Ji „pasirūpina (t.y., nuperka)
ler. Kad nesmerktume seimi vilnų bei linų ir darbuojasi
ninko už nelygų pinigų dali įgudusiomis rankomis ... ji
nimą, reikia žinoti, kad vienas apžiūri ūkį ir jį nuperka; iš savo
talentas lygu tūkstančiui si rankų uždarbio į veisia vynuogy
dabrinių — tai milžiniška suma ną ...ji dosniai duoda vargšui ir
tų laikų žmogui ir rodo didelį ištiesia savo rankas elgetai... ji
seimininko pasitikėjimą net ir siuva lininius drabužius ir juos
negabiu tarnu. Kadangi tai, ką parduoda; pirkliams tiekia juos
žmogus gali nuveikti per trum tas" (A. Rubšio vertimas). Čia
pą žmogiško gyvenimo laiko susumuojama visa Patarlių
tarpį, yra ribota, jau turint knygos išmintis — klasikinės
„vieną milijoną" turto, dar Izraelio išminties viršūnė.
vienas milijonas daugiau ar
Išmintingas Dievu tikintis
mažiau nesudaro didelio skirtu žmogus nepabėga nuo realybės,
mo. Antra, pinigai buvo pada bet moka joje išmintingai veikti
linti „kiekvienam pagal jo net ir ištikus staigiems pasikeigabumus" tiek, kiek jis suge 4iniaiaa, kartą asįissmšisa kon
bėtų valdyti išmintingai — kad troliuoti. Antrame skaitinyje (1
uždavinys nebūtų per sunkus. Tes 5:1-8) iv. Paulius rašo: „Kai
Palyginime matome ir didelį žmonės kalbės: 'Gyvename ra
seimininko pasitikėjimą savo miai ir saugiai', tada juos ir
tarnais. Patikėjęs kiekvienam ištiks netikėtas žlugimas, tary
didelę sumą pingų, , jis iške tum gimdymo skausmai nėščią
liavo" — nepasiliko, kad galėtų moterį, ir jie niekur nepabėgs".
smulkiai nurodinėti ką daryti, Tačiau net ir kai „Viešpaties
'tikrinti ir rodyti nepasiten diena užklups lyg vagis naktį",
kinimą, kai tarnas tvarkė skir Paulius primena: „Jus neskentingai, nei jis pats būtų darės. dite tamsoje, kad toji diena jus
Jam išvykus „praslinko nemažą užkluptų lyg vagis".
laiko", kuriuo metu tarnai
Be abejo, ir staigūs pasikeiti
galėjo kūrybingai bandyti vie mai neišvengiami, bet kadangi
naip ir kitaip, turėjo laiko ati visa tvarinija priklauso jos
taisyti nepavykusius bandy Kūrėjui ir Valdytojui Dievui,
mus. Bet sugrįžęs, seimininkas mūsų tikėjimas mus paruošia,
„pradėjo su jais daryti apys kad mokėtume prisitaikyti nuo
kaitą". Jis iš jų nereikalavo per lat besikeičiančioms aplin
daug — tik kad ištikimai dar kybėms. Jis mums padeda iš
buotųsi. Gavės gerą apyskaitą, vengti kartaus gailėjimosi dėl
jis apsidžiaugė ir davė daugiau didelių klaidų; ugdo mumyse
atsakomybės.
šiltą pasitikėjimo, atvirumo

Pal. Jurgio Matulaifto beatifikacijos iškilmės* Romoje 1967 m. turtelio 28 d. pamokslą —ko kardJoseph Bernardin.

KARDINOLAS BERNARDIN
- ŽMOGUS, KURIŲ RETA
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Paskutinį kartą kardinolą
Bernardin susitikau New Yorke
1990 m. gruodžio 9 d, kai mudu
abu gavome Ellis Island Medai
of Honor. Sąraše jis buvo pa
žymėtas kaip „Italian Religious
Leader", o ai kaip „Lithuanian
Community Leader/Psychologist". Pagal alfabetą buvome
abu susodinti vienas Salia kito.
Bet tai nebuvo tik vienintelis
dalykas, kas mus rišo. Kardino
las, prieš išvykdamas į Čikagą,
buvo Cincinnati arkidiecezijos
arkivyskupas ir su juo tuomet,
čia jam gyvenant, turėdavau
neretus susitikimus. Teko su juo
susitikti kartais Xavier univer
siteto renginiuose, kur aš buvau
profesoriumi, ir taip pat įvai
riuose pasitarimuose religiniais
reikalais. Atsimenu, kai vieną
kartą po paskaitos, kurią skaitė
jėzuitas prof. Dulles, man besi
kalbant su arkivyskupu, priėjo
universiteto prezidentas ir pa
kvietė į specialių svečių priė
mimą, duodamas man suprasti,
kad manės ten nereikia. Bet
arkivyskupas pasakė: „Ai
noriu, kad jis su manimi eitų,
nes jis yra mano draugas".
Cincinnati jis buvo mėgsta
mas kaip labai paprastas ir
gilus religinis vadovas. Turėjau

ne kartą su juo pasitarimus apie
seminarijos auklėtinių ir būsi
mų kunigų ateitį. Jis labai buvo
susirūpinės kunigų ir vienuolių
pašaukimų mažėjimu ir neretai
klausdavo, ar mes, psichologai,
negalėtume šiuo atžvilgiu ką
nors padėti. Jis buvo labai susi
rūpinės Amerikos neturtingai
siais ir jų vargais. Buvo labai at
viras tautinėms problemoms.
Teko net nustebti, kad jis 1990
m. sutikės mane, reiškė didelį
susirūpinimą dėl lietuvių Šv.
Kazimiero kapinių Čikagoje ir
taip pat dėl Villa Lituania jos
priemiestyje. Klausė mano pa
tarimo ir nuomonės. Kalbėda
mas su juo, supratau, kad ten
jam buvo duodami įvairūs pa
siūlymai, kurie būtų gilinę kon
fliktus ir nesusipratimus, kurių
jis nenorėjo. Kard. Bernardin
buvo žmogus, mėgstantis taiką,

Neseniai mūsų laikraštyje
„Cincinnati Enąuirere" buvo
įdėtas piešinys, kuriame rodo
mas Dievas, kalbantis su kard.
Bernardin. Dievas sako: „Anks
čiau galvojau, kad tu galėtum
būti geru popiežium, bet dabar
nutariau, kad tu būsi geras
šventasis".

Kardinolas Bernardin buvo
vienas žymiausių Amerikos re
liginių vadų. Jis suprato teo
logijos gilumą ir dabartinių
žmonii; sunkumus. Tokie žmo
nės retai pasirodo istorijoje, o iš
tikrųjų jų labai reikia. Bet gal
nemažiau jų reikia ir amži
najame gyvenime, kur kard. Jo
aeph Bernardin buvo taip anksti
kurią jis stengdavosi visuomet ir taip garbingai pasauktas.

dvasią. Tikėjimas mus išmoko,
kaip šeimininkas Evangelijoje,
patikėti kitiems savo turtą ir
vėliau džiaugtis jų laimėjimais.
Tikėjimo dėka, net tamsai mus
gaubiant, liekame, anot Pau
liaus, „šviesos vaikai, dienos
vaikai Mes nepriklausome nak
čiai nei tamsai". Mūsų akys jau
dabar pratinasi prie garbėje
Romoje 1967 m. įvykusiose arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaimintuoju pa
ateinančio Kristaus šviesos.
skelbimo iškilmėse kardinolas Joseph Bernardin (kairėje) ir vysk. Henryk
Aldona Zailakaitė Gulbinowicz.

Kf1**"* apie šį bei tą, jaunėlis brolis pradėjo teirautis:
— Mano draugai klausia, kodėl tu pradėjai studijuo
ti teist, bet tuoj nuėjai į Karo mokyklą. O vienas sakė,
BALYS RAUGAS
kad rašai eilėraščius ir straipsnius, nestudijavai
literatūros.
64
— Tu jiems pasakyk, kad sugebant rašyti, nebūtinai
Juozas Kuzma, baigas šią mo
kyklą, stojo į kariuomene, tarnauja liktiniu puska reikia studijuoti literatūrą. Ir karininkų yra rašytojų
rininkiu, rašo dramas, kurias vaidina kariai, bet jo bei žurnalistų. O teisininko profesija nedraudžia nei
scenos veikalų yra įtraukta į Kauno teatro repertuarą. domėtis literatūra, nei ką nors rašyti, bet, jei teisę studi
Su juo Balys Raugas išlaido sudėtinį eilių rinkinį „Balti juoji, o tu neturi pinigų, nesunkiai gali gauti darbą ir
balandžiai". Neužmirštamas ir šią mokyklą baigta palengva studijuoti. Pamačiau, kad, jau dabar baigę
Bronius Kviklys, žurnalo „Potidja" radaktorius. Už teisės mokslą, sunkiai gauna darbą savo profesijoje, o
para kilometrų gyveno du bendramoksliai Ignas Talan- kas bus po penketo sr šešeto metų? Tai štai kodėl tuma
skas, šiemet baigta tą pačią Karo mokyklos laidą, ir tai aavo brolį karininko uniforma. Tai graži ir prasmin
ga tarnyba tėvynės labui.
Leopoldas Pratkelis, šiemet įšventintas kunigu.
UžpvamanktokikinatroįŠiaurtirBiitkaUųkamias,
— Galėtumai pasidžiaugti, kad karininkams geriau
pakilta ant kalvos, tarytum kokia tvirtovė, prisišliejęs ui kitas atkasi su merginom, - juokėsi brolis Norbelis.
prie Svaituto esero.
— Priešingai — su jomis karininkai turi daugiau
Autobusų sustojimo vietoje, Kraštu kaimą, jau lau sia bėdų, — parrirk* juokdamasis.
ka jauniausioji sesutė Kastutė. Tik pasisveikinus, ji pa
Rugpjūčio pabaigoje Rytų Aukštaitijos kaimuose di
aiškino, kad brolis labai norėjęs mane perrėžti, bet ir dysis darbymetis pasibaigsi ir beveik visas derlius jau
ji su ašarom prašiusi šį kartą pabūti šoferiu". Mama klojima, o kiti darbai, kaip čia sakoma, jau nebėra
juokdamosi paėmė degtuką ir pasakė,, Jei atspėsi, ku „degantys", todėl visi namiškiai galėjo nesivaržydami
rioje rankoje degtukas, tai tu važiuosi". Taigi laimė bendrauti su svečiu. Aplankė jis ir kaimynus, su kurių
buvusi jos pusėje. O Juozukas pašaipiai ištarė, kadi
hendraamtiais vaikais šėldavo šilelyje ir nardydavo keistarime netinka vežikauti.
tavardžio Svaituto bangose. Ir taip vieną vakarą, prisi
Kieme po didžiuoju kast
ras laikus, jis su Kudlium išžygiavo per
stalo, lankė svečio, tačiau pirmasis pripuolė Kuolius, lanką į giraite, kur kartą netikėtai grožėjosi čigonės
porą kartų amtelėjęs, vizgindamas uodegą, pakelta šokia. Kažkodėl parupo žvilgtelėti į tą vietą.
galvą, tarytum tikėdamasis lauktuvių.
Kaktą dienų paviešėjęs, staiga pajuto betikslį lai
Nora jau porą kartų buvo pranešęs, kodėl atostogos ko gaišinimą su tuo slampinėjimu tėviškėje, kai Ukmer
atidėtos, bot ir vėl teko aiškinti to atidėjimo prisraatį
gėja laukia susitvarkymas gerojo kapitono užleistame

TĖVYNĖS LABUI

pasiekti susitarimu.
Prieš metus kard. Joseph Ber
nardin buvo vieno jaunuolio ap
kaltintas seksualine prievarta.
Tai buvo didelis, nepagrįstas
kaltinimas, kuris jam, bet abe
jo, suteikė daug skausmo. Po
kiek laiko tas jaunuolis viešai
pasakė, kad kalbėjo netiesą, bet
žalos, kurią buvo padaręs, pa
taisyti negalėjo.

Kiekvieno gyvo prigimtas
jausmas yra išsaugoti savo gy
vybę. Sakoma, kad „neprotin
guosius gyvius" tai verčia dary
ti gamtos įdiegtas instinktas.
Juk ir menkas vabalėlis, ir
skruzdėlytė ant tako, peteliškė
ant gėlės žiedo skuba pabėgti,
nuskristi, kai pajunta pavojų.
Juo labiau mirties baimė per
spėja žmogų, pavojingai situa
cijai atsiradus, o, sveikatai pai
rus, ieškoma pagalbos, kad liga
nepasibaigtų mirtimi. Deja, ne
visuomet, net ir moderniau
siomis medicinos priemonėmis,
pavyksta išgelbėti žmogaus
gyvybę.
Kol kūdikis pasiekia suaugu
siojo amžių, daug kas jį „moko
gyventi". Ta gyvenimo patirtis-mokslas nepasibaigia ir
brendimo metų sulaukus. Gal
būt ji niekad nesibaigia, nes ir
mūsų liaudis sako: „Gyveni,
sensti, mokaisi, o vis tiek kvai
las miršti..." Tačiau retai kas
mus pamoko, kaip reikėtų mir
ti, ypač krikščionio mirtimi.
Tokią pamoką visi gavome už
vakar, lapkričio 14 d: Čikagoje
mirė netoli dviejų su puse mili
jonų katalikų Ganytojas, Čika
gos arkidiecezijos arkivyskupas-kardinolas Joseph Ber
nardin.
Keista teigti, kad jis galbūt
daugiau įtakos katalikams ir
nekatalikams turėjo, sirgdamas
nepagydoma vėžio liga, ypač
paskutines savaites prieš mirtį,
negu vadovaudamas arkidiecezijai nuo 1982 metų, kuomet,
staiga mirus kard. Cody, buvo
paskirtas į Čikagą. Juk tiesa,
kad tikrasis žmogaus sielos sto
vis išryškėja, nelaimei ištikus.
Tuomet pasireiškia jo drąsa,
kantrumas, pažiūros į mirtį ir
gyvenimą; tačiau kitoje medalio
pusėje yra beviltiškumas, bailu
mas, neapykanta. Pavojaus bei
nelaimės metu žmonės atlieka
daug stebinančių žygdarbių, bet
parodo nemažai ir gėdingo elge
sio.
Kas iš tikrųjų suteikia vie
nam nepaprastos ištvermės, o
kitą paskandina neviltyje? Kas
padaro skirtumą, kuriuo žavisi
ar piktinasi žmonės? Kardinolas
Bernardin mums suteikė at
sakymą — tikėjimas, malda,
pasitikėjimas, pavedimas savęs
Dievo valiai. Tai nebuvo vien
žodžiai, tuščias pamokslavimas
kitų labui. Paviršutiniškumas
būtų daug kartų išryškėjęs, nes
kardinolas nuolat buvo viešu
moje — sekiojamas, stebimas,
kausinėjamas. Pajutę jo dvasinę
stiprybę, ramybę ir giedrumą,
stovint ant mirties slenksčio
daugelis stengėsi pasisemti iš

kambaryje.
Jauno karininko pareigos kulkosvaidžių kuopoje jam
patiko, o kai darbas patinka, tai jis ir sekasi. Kuopos
vadas tai pastebėjo ir pulko vadui pasiūlė jį pasiųsti į
pėstininkų sunkiųjų ginklų papildomus trimėneainius
kursus. Tai buvo maloni naujiena, o kartu ir prasmingas
kreditas jauno karininko karjeros pradžioje. Be to,
nenorėdamas nutraukti bendradarbiavimo ir nekarinėje
spaudoje, prieš išvykdamas, raštu kreipėsi į pulko vadą
prašydamas leidimo. Jis prašymą patenkino, įspėdamas
nenukrypti nuo karinio statuto nuorodų.
1939 m. išvakarėse baigėsi istorinės reikšmės Miun
cheno konferencija, kur Didžiosios Britanijos premjeras
Čemberlenas, pataikaudamas Hitleriui, veltui stengėsi
išsaugoti taiką Europoje. Taigi Naujieji metai prasidėjo
su tarptautinės įtampos ženklu, kai iš Vokietijos pradėjo
vis garsiau ir garsiau aidėti įsitvirtinusio nacionalizmo
grėsmingi šūkavimai, keliantys kaimynų rūpestį.
Pasaulinės politikos apžvalgas kursantams paruošdavo
majoras Bartkus, laisvai kalbantis vokiškai ir prancū
ziškai, remdamasis radijo pranešimas ir užsienine
spauda. Anot jo,, .Hitlerio įžūlus drąsumas auga ne die
nomis, o valandomis". Vokiečių tauta jį remia, nes po
Didžiojo karo Vokietija buvo paklupdyta ir atsidūrė ūkio
bei kultūros griuvėsiuose, o Hitlerio staigi tarptautinė
sėkmė, be pasipriešinimo užėmimas Reino srities,
Austrijos ir Sudetų vokiečius tiesiog svaigino. Tos nuo
taikos persimetė ir į Klaipėdos kraštą, kur jau po
Neumano - Sasso bylos nacistų sąjūdis buvo gerokai su
stiprėjęs. Šitokioje nuotaikoje 1939 m. kovo 20 d. hitle
rinė Vokietija įteikė Lietuvai ultimatumą, grasindama
jėga užimti Klaipėdą. Kovo 22 d. Lietuva, nesitikėdama

Bindokienė

amžinybę
tvermės ir sau, ir savo artimie
siems, nes baisioji liga, iš kurios
jokia medicinos priemonė ne
galėjo išgelbėti, kardinolą Ber
nardin staiga padarė kančios ir
mirties autoritetu. Ne pagal
krikščioniškąją teologiją, ne
pagal dvasininko pašaukimą,
bet kaip žmogų, turintį as
menišką patirtį šioje srityje ir
žingsnis po žingsnio besitrau
kiantį į amžinybę.
Jis ne kartą tvirtino, kad mir
tis gali būti „draugė", jeigu
žmogus tiki sielos nemirtingu
mu. Ligos ar kokios kitos prie
žasties sukeltas kentėjimas yra
labai laikinas ir jį galima
nugalėti, kai tiki, kad, jam pasi
baigus, grįši pas savo Kūrėją.
Paskutinės kardinolo gyvenimo
dienos ir valandos kaip tik pa
tvirtino tuos jo žodžius, dėl to ir
paliko visiems neišdildomą
įspūdį.
Nėra abejonės, kad vėžio ligos
paskutinė stadija labai skaus
minga. Tai gali paliudyti visi,
turėję nelaimę matyti artimą
asmenį, mirštantį šia baisia
liga. Pastaraisiais metais vis
garsiau pasigirsta balsai, kad
kenčiantis žmogus turėtų turėti
teisę savo gyvybės siūlą pats nu
traukti. Kai kurios valstybės
net svarsto eutanacijos atvejus,
kai kur šis „žudymo" metodas
jau praktikuojamas. Amerikoje,
tuo „išgarsėjo" gyd. Kevorkian,
padėjęs nusižudyti netoli pus
šimčiui ligonių. Tačiau tai bai
lio išeitis — skubiai pabėgti iš
beviltiškos padėties.
Kard. Bernardin visai prieš
mirtį parašė JAV prezidentui
laišką, kuriame pasmerkė li
gonių žudymą, nepaisant, kokia
sunki liga. Jis pats savo liga ir
mirtimi paliudijo, kad malda bei
tikėjimas yra stipresnis už
skausmą, neviltį ir baimę. Nėra
abejonės, kad kardinolas-išgy
veno akimirkų ir kartu su Kris
tumi, besimeldžiančiu prieš
kančią Alyvų sode, norėjo
sušukti: „Tėve, tepraeina ši
taurė pro mane!" Bet jis visuo
met pridurdavo ir antrąją Jė
zaus maldr ; dalį: „Tebūna
Tavo, ne mano valia".
Taip pat nėra abejonės, kad
kardinolas norėjo gyventi. Jis
buvo tik 67 metų, visų gerbia
mas, turintis daug įtakos, pasi
ruošęs įvykdyti daug planų,
atlikti svarbių sielovados darbų
ne tik savoje arkidiecezijoje, bet
ir platesniu mastu. Tačiau jo
tikėjimas buvo gilus ir tvirtas.
Jis įstengė nugalėti žmogiškąją
mirties baimę, nuolankiai susi
taikyti su Dievo valia. Tai nepa
mainoma pamoka kiekvienam
krikščioniui.

jokios pagalbos nei iš Tautų Sąjungos, nei iš didžiųjų
valstybių, Klaipėdą atidavė Vokietijai, kuri sutiko leis
ti Lietuvai Klaipėdos uoste įsteigti laisvą zoną savo lai
vynui, pasižadėdama „nevartoti jėgos ir neremti trečio
sios šalies, grasinančios Lietuvai". Šį tragišką įvykį kur
santai išgyveno su nenuslepiama širdgėla, ypač kai vi
siems pastarųjų kelių mėnesių laikotarpyje Hitlerio
įvykdytiems agresijos veiksmams ne tiktai niekas
nepasipriešino, bet net žodinio protesto nepareiškė. Ar
galėjo mažytė Lietuva pastoti kelią Hitlerio keleto mili
jonų armijai, triumfuojančiai Europoje savo pergalėmis
be šūvio? Kaip įvyko Klaipėdos paaukojimas, paaiškėjo
po keleto dienų paskelbtame vieno korespondento pasi
kalbėjime su Lietuvos užsienio ministru Urbšiu.
Korespondentas paklausė:
— Nejaugi neturėjote jokios žinios arba nenujautėte.
ko Vokietijos vyriausybė siekė, pakviesdama važiuoti
į Berlyną?
— Aplamai, mūsų pasiuntinio Berlyne pakartotinai
mums buvo aiškinama, kad Vokietija dabar, kai Lietu
vos vyriausybė vykdo Klaipėdos statutą taip, kaip m
Reichas reikalauja, nenorinti Klaipėdos krašto atplėšti
nuo Lietuvos, bet atvirkščiai — nori per Klaipėdą tiesti
savo ranką Lietuvai. Tokių raminančių žinių mums bu
vo teikiama ir iš vokiečių pasiuntinybės Kaune. Todėl
mes niekuomet tinkamai neįvertinome gubernatūros
aliarmų iš Klaipėdos, - ataakė Urbšys.
— Ar Vokietįjos vyrisusybė tiesiogiai kvietė Tams
tą atvažiuoti į Berlyną?
(Bus daugiau*

DRAUGAS,tostadiOTii,1996 m. lapkričio man. 16 d.

UETUVOS GARBĖS
KONSULATAS
CLEVELANDE

SJ. mnJmm*

Ufotf '

|
si

1

H >w

«*

t • > 1

,

čiau visko ir kad lietuviška
knyga buvo rašyta visiems
lietuviams, kur jie bebūtų. Bai
giant ji supažindino svečius su
šio vakaro programos atlikėjais,
prelegentu Romu Kasparu,
soliste Gintare Jautakaite
atvykusia iš Anglijos, ir tuo
pačiu paminėjo, kad salono
kambfHĮHi dar vyksta ir daili
ninko Celestino G. Krulio iš
Vilniaus meno paroda, kurioje
eksponuojamas autotipijų ciklas
„Prie Aukštaitijos ežerų".

Kasparo kalba buvo įdomi ir
visų svečių atidžiai išklausyta.
Tuomet atėjo eilė solistės Gin
tarės Jautakaitės dainų kon
certui. Prie elektroninių mu
zikinių instrumentų atėjo
grakšti, juodai apsirengusi, jau
na moteris, solistė Gintarė
Jautakaitė. Šį vakarą solistė su
pažindino mus su kitokia roko
muzika. Ji mums atskleidė
elektroninį muzikos pasaulį,
naudojant vėlyviausią elekt
roninę techniką ir kompiuteri
zuotą muzikinę programą. Tai
moderni muzika, kurią mes gir
dime, bet ne visi jos klausomės.
Žinoma, ambasados rūmuose
milžiniški garsiakalbiai dar la
biau išryškino roko muzikos
garsumą. Tačiau, praskleidus
stipraus garso aidus, matėme
Gintarės nuostabų muzikos
pajautimą ir talentą. Su
šypsena ir švelnumu žvelgianti
j žiūrovus, ji grojo sintezatorium
ir dainavo savo pačios sukurtą
melodingą muziką. Jos išraiška,
energija, platus balso diapa
zonas, kartu ir jautrumas pa
rodė, kiek daug jausmo ir sielos
ji įdėjo į kiekvieną savo kūrinį.
Prieš kiekvieną dainą paaiškin
davo ir apie jos atsiradimą. Pa
vyzdžiui, daina „Lėktuvai"
buvo skirta jos vyrui dr. Vytau
tui Žaliui jų sužieduotuvių pro
ga ir dėl to, kad jų susitikimas
dažnai būdavo lėktuvų skry
džiais. O daina „Į tave einu" —
tai jausmai, išreikšti kai pirmą
kartą ji sugrįžo į Lietuvą. Solis
tė teigė, kad tai jos svarbiausia
daina gyvenime, nes čia įrašyti
visi jos jausmai apie tėvynę
Lietuvą: per giliausią sniegą,
per tamsiausią naktį, per aukš
čiausią kalną į tave einu. O
Dievo širdyje tėviškėlė šviečia...
Gintarė dainavo angliškai ir
lietuviškai, užbaigdama koncer
tą daina „Viešpaties lelija",
su kuria ji sveikino ir atvykusį
į Lietuvą popiežių Joną Paulių
II.

^
Clevelande jau buvau supa
y. J/,'
žindinta su diplomatiniu korpu
su, kuris čia gan gausus garbės
konsulais. Jų daugumoje advo
4 * , .
katai arba biznierai, tai jau
čiuosi esanti savųjų tarps. Susi
m
r
laukiau ir įvairių skambučių ii
y
Programą pradėjo Romas Kas
* v
Clevelando kultūrinių organiza
»
V.
"•4*
v
paras, kuris savo kalboje įdo
cijų, kurios kviečia į įvairius
f"
miai supažindino klausytojus su
renginius ir pakalbėti apie
keliais pirmosios lietuviškos
Lietuvą. Aišku, reikės ir man
knygos išleidimo spektrais ir
Atvyks pasveikinti naujajt Lietuvos garbes konsule Clevelande, Ingridą B u b l i ų , '* kaires: „Ehr
suorganizuoti įvairių pobūvių,
kas lėmė tos knygos išleidimą
vos" redaktorius dr. Jonas Jasaitis, Lietuvių fondo atstovė Ohio valutijai Dalia Puškorienė, kun.
kuriuos, tikiuosi, padės ir Cleve1547 metais. Jis teigė, kad tai
Laosas Zaremba, SJ, pavadavęs atostogaujanti Dievo Motino* parapijos kleboną, Dana Čipkienė,
lando visuomenė. Garbės kon
buvo
dvi priežastys: pirma, kad
Lietuvių sodybos administratore, Regina Čiuberkiene, Gražina ir Vladas Peikaičiai.
sulams jokia valdžia neskiria
atsirado spaustuvės, Vilniuje
Nuotr. Vlado Bacevičiaus
lėšų.
1522 m. ir Karaliaučiuje 1524
— Clevelandas, o tuo pačiu straipsnyje, įvardintame „Wil
m., antra, jau daug gilesnė prie
ir jo lietuviai, yra {vertinami, loughby Hills woman named
žastis, kad tuo laiku Lietuvoje
čia paskiriant Lietuvos gar Lithuanian Consul" pranešimą
vyko reformacija, rungtis tarp
bes konsule. Kokie pagrindi pradeda: „Šaltojo karo metu In
katalikybės ir protestantizmo.
niai motyvai Lietuvos grida G. Bublienė dažnai buvo Šeštadienio vakare, spalio 26 Jos rūpesčiu susidarė pagalbinis Jis taip pat iškėlė priežastį, dėl
valdžiai padiktavo, darant šį matoma miesto centre su kitais d., buvome sukviesti į Lietuvos komitetas, kurio iždininku tapo ko ši knyga pasirodė vėliau,
pabaltiečiais demonstrantais, ambasadą Waahingtone išgirs Tadas Mickus, taip pat klaipė negu buvo numatyta, nes 1545
sprendimą?
— Lietuvos valdžia seka kovojančiais už jų buvusių ti Gintarės Jautakaitės dainų dietis, gimęs visai netoli tos m. mirė du mums žinomi Lietu
mūsų išeivijos veiklą. Visa eilė gimtųjų kraštų laisve. Dabar, koncertą, kuris buvo skiriamas vietos, kur stovės Martyno Maž vos mokslo žmonės — S. Rapolio
nis ir A. Kulvietis, kurie ruošė
Lietuvos muzikos-dsinos ir ki jau laisvei atėjus jos Lietuvon, pirmosios lietuviškos knygos, vydo paminklas.
Šeštadienio vakare amba „Katekizmo" išleidimą lietuvių
tokių kultūrinių vienetų yra Bublienė gavo naują rolę, ji pa Martyno Mažvydo „katekizmo"
skirta garbės konsule Clevelan- artėjančiam 450 metų jubiliejui. sados vartai jau buvo atidaryti. kalba. Po jų mirties Martynas
viešėje Clevelande.
Šio vakaro tikslas buvo sukaup Kruopščiai sutvarkyti ir Mažvydas pats parengė „Ka
Lietuvos gaminiai pirmą kar dui ir Cino valstijai".
„Tai yra didelė atsakomybė, ti lėšų klaipėdiečiams, kurie yra apšviesti ambasados rūmai tekizmo" laidą 1547 m. Prele
tą po 50 metų okupacijos buvo
išstatyti Clevelando Parodų bet ją priimu su meile Lietuvai pasiryžę iš asmeniškai surink didingai atrodė. Įvažiavus j kie gentas supažindino ir su pačiu
rūmuose. Mūsų telkinį dažnai ir džiaugiuosi po ilgų kovų vėl tų aukų Klaipėdos miesto aikš mą, buvo matyti visokie page leidiniu, kad knygos formatas
aplanko įvairūs valdžios ir ją matydama laisvųjų tautų tėje pastatyti Martynui Mažvy rinimai. Naujai pastatyta maši buvo 11 cm ilgio ir 18 cm pločio
tarpe", — ji sakė žurnalistui. dui paminklą. Klaipėdiečiams noms pastogė, padėtas lauko ir turėjo 79 puslapius. Buvo
verslo atstovai.
Čia atvyksta ir Lietuvos gydy Toliau dienraštis duoda garbės tai jaudinantis dalykas, didelė stalas su suolais, o gale žalios parašytas gotišku raidynu ir
tojai stažuotis garsiuose Cleve konsulato adresą: 18021 Mar garbė ir pasididžiavimas, kad žolės aikštelė,kuri ilgainiui gal susidėjo iš 5 dalių: pratarmės,
lando klinikose. Didžiuojamės celis Rd., Cleveland, Ohio Martyno Mažvydo paminklas taps ir skulptūrų parku. Net žodžio Lietuvos Didžiai Kuni
savo aktyvia lietuvių parapija 44119, kur yra ir jos vado stovės miesto aikštėje, vietoje 50 smagu eiti i ambasadą šio gaikštystei, elementoriaus,
su klebonu kun. Gediminu Ki- vaujama DB Communications- metų jau stovinčios patrankos. didingo pastato pašone, kuri katekizmo, giesmyno su gai
jausku, SJ. Veikia ir kita lie International consultants. Šio labdaros koncerto inicia pasipuošusi kryžium ir kartu dom. Nors buvo pavadintas
tuvių Šv. Jurgio parapija. Tu įstaiga, skirianti daug dėmesio torė buvo pedagogė, mokytoja matyti priekyje išdidžiai ant „katekizmu", tačiau tik vienas
klaipėdietė Birutė Eidintienė. stulpo plevėsuojančią trispalvę. ketvirtis knygos buvo skirtas
rime Lietuvių namus. Leidžia tarptautinei prekybai.
Įėjus į ambasadą, taip pat pa katekizmui. Knygos tiražas,
Ji
yra
pirmoji
garbės
konsule,
mas savaitinis laikraštis „Dir
matai
pakeitimus. Akį tuoj pa manoma, buvo tarp 200 ir 300.
paskirta
Lietuvos
demokratinės
energija,
nors
jau
užaugino
va". Lietuvą ilgus metus gar
traukia
prie laiptų pastatyta Toliau teigė, kad šiuo laiku yra
vyriausybės.
Toliau
straipsnyje
penkių
vaikų
šeimą
ir
džiau
sino meno vienetai: Čiurlionio
ansamblis. Grandinėles, Cleve prisiminta trumpai jos nueitas giasi pirmuoju anūkėliu, tebely stiklinė spinta, kurioje apšvies išlikę du egzemplioriai — vienas
lando vyrų* choras, Oktetas, kelias nuo 1951 metų, kai ji su di jos kelius. Perėjusi lietu tos jau sugrįžusios po restau Lenkijos universitete, Torūnės
Po koncerto ambasadorius
Ramovėnų choras, Nerija ir tėvais atvyko į Clevelandą. viškos veiklos mokyklą, stipriai ravimo iš Lietuvos dailininkės mieste, kitas yra laikomas
dabar Dievo Motinos parapijos Lituanistinis švietimas, kultū įsijungusi į ateitininkų ir skau Tulienės '39 metų Pasaulinės Lietuvoje, Vilniaus universite Eidintas nuoširdžiai dėkojo Gin
choras. Clevelande buvo rinis gyvenimas, tautiniai tų organizacijas, tautinių šokių parodos dalyvės — „Kupiškėnų to bibliotekoje. Prelegentas tarei Jautakaitei už puikiai
trumpai supažindino ir su Mar atliktą koncertą, Romui Kas
daugelio organizacijų centro šokiai. Nuo 1990 m. ji daug entuziastė, lituanistinės mo vestuvių" lėlės.
kartų
lankėsi
Lietuvoje,
kur
be
tyno
Mažvydo biografija, teig parui už įdomų pristatymą apie
kyklos
pedagogė,
ansamblių
Šio vakaro svečius prie įėjimo
valdybos. Čia stipriai reiškėsi
kitų
įsipareigojimų,
sudarė
ir
damas,
kad jo gimimo data nėra Martyną Mažvydą ir savo
pranešėja,
stovyklų
vadovė.
Ji
pasitiko
pati
šeimininkė
Birutė
mūsų Lietuvių Bendruomenės
prekybinių
sandėrių.
Čia
priaitiksliai
žinoma, tačiau manoma, žmonai Birutei už šio vakaro su
savo
veiklos
pėdsakų
paliko
Eidintienė
ir
ambasadorius
dr.
vienas iniciatorių ir vadovų —
Ingrida Bubliene
Bendruomenėje, Alfonsas Eidintas. Kiekvienam kad buvo tarp 1510 ir 1520 m., ruošimą. Po to ambasadorius
Stasys Barzdukss. Čia amžinam minta didžiulės jos pastangos iš Lietuvių
poilsiui lieka ir pirmasis gelbėti Lietuvos parodų rūmus, Amerikos Lietuvių taryboje. svečiui pasirašius aukų lapą, kad jis buvo pirmasis lietu kvietė visus pasivaišinti ir
— Kaip Jūsų prekybiniams Lietuvos prez. Antanas Sme kurie buvo norima paversti Nesvetimas jai ir spaudos dar buvo įteikiama ir ambasado vis studentas Karaliaučiaus apžiūrėti dailininko Krulio pa
ryšiams su Lietuva talkins tona. Veikia jaunimo organi akcijų birža. 1992 m. ji or bas. Ji atrado laiko ir gražiai riaus dr. Alfonso Eidinto naujai universitete. Mokėjo daug rodą.
Tai buvo tikrai įspūdingas
šios naujai prisiimtos parei zacijos. Tai tiktai keletas prisi ganizavo Lietuvos produktų pa reprezentuoti lietuvius tautinėse išleista spalvinga knyga „Lietu kalbų: lietuviškai, lenkiškai,
rodą tarptautinėje parodoje bendruomenėse —1985 metais vos ambasados rūmų Wa- gudiškai, galbūt graikiškai, o vakaras su įdomia ir įvairia
gos ir prisidės prie visų pa mintinų pavyzdžių.
stangų stiprinant Lietuvos
- Vaidilos-laikinas reiš Clevelande. Čia savo gaminius Clevelando miestas ją išrinko shington D.C. istorija". Dar vėliau ir vokiškai, kunigavo Ra programa.
Elvyra Vodopalienė
apžiūrėję lėlių ir gintarų gainėje ligi savo mirties. Romo
ekonomiją bei keliant atsikū kinys. J e i sakykim, pasikeis išstatė ir 18 Lietuvos įmonių. žymiąja miesto piliete.
Ingrida
yra
populiari
World
eksponatus,
kėlėmės
j
antro
rusios valstybės prestižą?
Mano
atmintin
stipriai
įsirė
dabartinės Seuno daugumos
— Mano naujos pareigos — tai valdžia, ar lauktina ir kokių Trade Association organizacijoje. žė, dirbant jos vadovaujamoje aukšto kambarius, kur netru
nauja vizitinė kortelė į verslo ir pasikeitimų ar įtakos Jūsų, Ji turi chemijos ir matematikos LB Kultūros taryboje (1980- kus prasidėjo vakaro programa.
Svečius pasveikino iškalbi pe
kultūrinio gyvenimo pasaulį. kaip garbes konsulės dar diplomą ii Ursuline Kolegijos. 1986), kai ji šios svarbios in
Dirbo tyrinėjimų skyriuje stitucijos darbų apimtį praplėtė dagogė B. Eidintienė, kaip ir vi
Vos tik Clevelando amerikiečių bui?
Republic Steel kompanijoje. naujais užmojais: įsteigtos Pre suomet su šypsena, ir padėkojo
spaudai paskelbus apie mano
- Clevelandas JAV-se yra ži
paskyrimą, susilaukiau įvairių nomas, kaip prekybos centras. Išaugino su vyru inž. Romu, mijų šventės, atgaivinti Teatro už tokį gausų atsilankymą. Ji
pakvietimų bei pasiūlymų. Vie Šiandien Ohio valstybė, propor vienu ii aeronautikos kompa festivaliai, organizuoti įvairūs pasidalino mintimis, kaip šis
na gan stambi korporacija krei cingai gyventojų skaičiui, nijos vadovu, penkis vaikus. konkursai. Ji siekė penkių vakaras tapo realybe: ji buvo pa
Praleiskite šv. Kalėdas Lietuvoje
Kita „The News-Herald" dešimtmečių atitrūkusią išei skatinta VVashingtone gyve
pėsi dėl ryšių su Lietuvos ga- daugiau eksportuja negu kitos
mintojais-pramonininkais. Tad valstijos. Lietuviai vis daugiau laikrašty žurn. Cecilla V. Dol- viją suartinti su tėvyne. Ji buvo nančių klaipėdiečių, kad visi
Chicago/Vilnius/ Chicago
$625.00
šios naujos pareigos atidaro turi ryšių su įvairiomis įmo gan spalio 10 d taip pat iliust viena organizatorių pirmosios savo aukomis galėtų prisidėti
ruotame
jos
nuotrauka,
straips
naujas duris tam darbui, nėmis ir valstybinėmis insti
„Lietuva-iieivija" konferencijos prie Klaipėdos miesto gy
Chicago/Vilnius
$365.00
ventojų, kurie savo lėšomis nori
kuriam daug valandų ir entu tucijomis, todėl tie ryžiai turėtų nyje rašo „apie augantį tarp- Birštone.
ziazmo skiriu jau penkerius būti ir toliau stiprinami ir tautinį diplomatinį korpusą Cle
Lietuva neapsiriko, Ingridą pagerbti Martyną Mažvydą, pa
Prie bileitų kainos reikia pridėti mokesčius.
metus. Todėl manau, kad ši ateityje, nepaisant kokia val velande, paskiriant Ingridą Stasaite-Bublienę paskirdama statant jam paminklą. Tai yra
Bubliene
garbės
konsule.
Dabar
Bilietai
turi būti išpirkti iki 1996m. lapkričio 15 d.
jaudinantis
dalykas,
kad
visgi
nauja vizitinė kortelė tikrai džia ten būtų. Reikėtų nepa
garbės konsule.
švietimas
ir
mokslas
yra
aukš
padės rasti naujų ekonominių miršti, kad kiekvienas diploma Clevelande yra 21 svetimų kraš
V.R.
ryšių bei atidarys duris į dar tinis paskyrimas yra Amerikos tų konsulų. „Kai priei metus
Lietuvos ambasadorius JAV-se
ALASKA '97
svarbesnius ir aukštesnius valdžios aprobuojamas.
prašė manės pagalvoti apie
prekybinius sluoksnius. Reikia
Aišku, nieko nėra gyvenime numatomą paskyrimą šiai pozi
PRINCES CRU1SES laivu ir traukiniu nuostabi
atsiminti, kad, kaip ir kiek
amžina.
Manau,
kad
nauja
cijai",
ai
netikėjau,
sakė
laik
12 dienų kelionė, aplankant gražiausias ir įdo
viename pasaulio krašte, taip ir
valdžia
peržiūrės
savo
diploma
raščiui
Ingrida.
Toliau
laikraš
Amerikoje, diplomatinėms tar
miausias vietas Alaskoje, 1997 m. birželio 5-16 d.
nyboms skiriamas didelis dė tines tarnybas ir pagal jų veik tis taip pat duoda jos biografinių
lumą ir reikalingumą nuspręs duomenų bei Clevelando LB
mesys ir reiškiama pagarba.
Užsirašant iki 1996 m. gruodžio, 1 d.,
jų tolimesnį tęstinumą.
apylinkės koopirmininkės Ados
- Atstovauti kraštui, reiš
- Ačiū už pokalbi!
duodama speciali nuolaida
Stungienės pokalbį, kuriame
kia gan dainai susitikti su
Kalbėjosi Vacys Rocianas „džiaugiamasi, kad ji buvo pa
kitų kraštų diplomatais, pre
skirta į iį postą"- Ingrida
kybininkais, pramoninin
Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
žurnalistei pakartojo: „Mes
Amerikiečių
spaudos
kais, teikti jiems informacijos
turime įrodyti, kad Lietuva turi
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų
atgarsiai
ir žodžiu, ir raitu, ir faksu,
kažką pasiūlyti būdama tarp
raštinę. Maloniai Jums patarnausime.
dalyvauti ir pačiai rengti su
Ingridos Bublienės paskyri- tautinės rinkos partneris".
sitikimus bei pobūvius su mas Lietuvos garbės konsule ra
Lietuvai svarbiais asmenimis do ir gražų atgarsį'amerikiečių
ir pan. Tai ii Jūsų tiesioginio tinissklaidojs. CleveLdtdo „The
Prisimename ir žinome
darbo, pelnančio duoną, Plain Dealer" dienraštis, turis
Ingridos Bublienės — dabar
9439 S. Kedzie
aunu ne tik daug laiko, bet fa* siti pusės milijono skaitytojų,
užkrauna didelę išlaidų spalio 5-os numeryje, pailiust- garbės konsulas pristatyti mūsų
Evergreen Park, IL 60805-2325
naštą. Ar ir tokiu atveju ruojant su didžiule (4 " x «**) gyvajai lietuviškai visuomenei Vakaras, skirtas sutelkti Usų Martyno Mažvydo paminklui pastatyti Klaipė
doj*, įvyko Lietuvos ainti—adoj*. Vašingtone spalio 26 d. Ii kairės: programos
TeL:
708-422-3000, Tel.:800-422-3190
Lietuvos vaidila Jums nors tipiška Ingridos nuotrauka su nereikia. Ji nuo pat moksleivės atlikėjai — tol. Gintarą Jautakaite, paskaitininką* Romas Kasparas ir vaka
FAX 708-422-3163
dalinai padengia reprezen skrybėlaite, žurnalistas Wuuam dienų iki dabar visur matoma, ro iniciatore Birute B»*ntiene.
apie
ją
rašoma.
Jaunatviška
tacinių išlaidų dali?
F. Miller trijų skilčių ilgame
Nuotr. E. Vodopalten**

Sveikiname pirmąją Lietuvos
garbės konsule Clevelande
Ingridą Bubliene! Linkime jai ir
toliau nepritrūkti energijos,
entuziazmo bei vertingų idėjų ir
jos naujoje diplomatinio darbo
srityje! Tegu ši nauja darbo
našta ir įsipareigojimai stiprina
mūsų Lietuvą jos kelyje į pil
nutinę laisvę ir demokratiją.
Garbės konsulės titulas su
teikia ne tik garbę ir pagarbą,
bet uždeda nelengvų pareigų.
Tad ir kalbiname gerb.
Konsule.
— Kokios svarbiausios gar
bės konsulės pareigos?
— Priimu naujas pareigas su
viltimi, kad pajėgsiu atstovauti
Lietuvai tautinėje, kultūrinėje
ir komercinėje srityje. Sudary
dama ryšius tarp dviejų kraštų,
tikiu, kad tai bus naudinga ir
Lietuvai ir Ohio valstijai Steng
siuos reprezentuoti Lietuvą
visur kuo pozityviausiai, ypač
kai šiuo metu vyksta pilnutinės
demokratijos įgyvendinimas.
Informacija, reprezentacija ir
ryšiai bus mano veiklos pa
grindas. Clevelando lietuviams
buvau ir būsiu pagalbos ranka
įvairiuose santykiuose bei rei
kaluose su Tėvyne.
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DAINŲ KONCERTAS
LIETUVOS AMBASADOJE

American Travel Service

American Travel Service
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KORP! NEO-LITHUANIAI
74 METAI
ANTANAS JUODVALKIS
Atgimusios Lietuvos paskelb
ta ir iškovota nepriklausomybė
1918 m. vasario 16 d., pašaukė
tautą kūrybingam darbui. Šimt
metį rusų okupantų engta ir
niekinta lietuvių tauta, pajuto
savo verte ir griebėsi darbo, ku
rio ir okupantai neleido dirbti,
o tik grobė tautos gėrybes. Savų
žmonių išrinkta krašto vadovy
bė, sumaniai ir sąžiningai pra
dėjo tvarkyti nualintą žemės
ūkį, pramonę, prekybą, švieti
mą ir kultūrines vertybes. Per
trumpą laiką buvo išplėstas
švietimas, įvestas privalomas
pradinis mokslas. įsteigtos
aukštesnės mokyklos — gim
nazijos ir įsteigtas Lietuvos
universitetas Kaune, kuris 1930
metais buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo vardu.
Universitete studentai ne tik
mokėsi ir ruošėsi kūrybiniam
darbui, bet steigėsi studentų
ideologinės korporacijos ir
profesinės draugijos. Lietuvos
gyvenimas, nors ir labai sunkio
mis sąlygomis, suklestėjo ir lie
tuvis pasijuto esąs žmogumi, o
ne svetimųjų pastumdėliu.
Padaugėjus iš kaimo kilusių
studijuojančių jaunuolių, buvo
įkurta Lietuvių Studentų Tauti
ninkų Korporacija Neo-Lithuania (1922 m. lapkričio 11 d.).
Universitete studentų veikla
pagyvėjo, nes reikėjo varžytis su
kitų ideologiniu korporacijų stu
dentais. Universitetas ūžė, kaip
bičių avilys ir vyko kultūringos
tarpusavio varžybos. Išaugo
nauja šviesuolių karta, kuri jun
gėsi į valstybės kūrimo darbą.

Per tą trumpą 22 metų Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą,
kraštas padarė nepaprastą ūki
nę ir kultūrinę pažangą, išugdė
savimi pasitikintį lietuvį.
Prasidėjęs Antras pasaulinis
karas, didžiųjų kaimynų —
komunistinės Rusijos ir nacis
tinės Vokietijos slaptu susita
rimu, Sovietai okupavo Lietuvą
ir kitas Pabaltijo kaimynes,
padarydami neapskaičiuojamą
žalą ūkiui ir žmonėms.
Nubangavo per visą kraštą
suėmimų ir trėmimų bei žudy
mų banga. Žmogus buvo nuver
tintas ir demoralizuotas, o vadai
ir organizacijų pirmininkai
suimti ir uždaryti į kalėjimus ar
NKVD čekistų nužudyti. Prasi
dėjęs nacių ir bolševikų karas
buvo lyg išsivadavimas iš bolše
vikinės pabaisos. Antrieji oku
pantai nebuvo tokie malonūs,
kaip tikėtasi, bet vykdė savo
planus ir išnaudojo lietuvių
palankumą, įjungdami lietuvių
jaunimą ir karius į pagalbinius
vienetus. Griuvus Rytų frontui,
didelė dalis lietuvių rezistentų
pasitraukė į Vokietiją, o vo
kiečiams kapituliavus, buvo
įsteigta Lietuvių tremtinių
draugija, kuri stengėsi suburti
pabėgėlius į veiksmingą orga
nizaciją bei rūpinosi lietuvių
padėtimi, ypač steigiant li
tuanistines mokyklas, kuriose
lietuviai tęsė pradėtą mokslą.
Gyvenimas DP stovyklose per
5-rius metus nusistovėjo ir pa
sitraukusių organizacijų va
dovai pradėjo surinkti narius,
atgaivino veiklą. Didžioji emi
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gracija, prasidėjusi 1949 metais,
nutraukė beatgyjančią veiklą, o
lietuviai išsiblaškė po visą
pasaulį.
įsikūrę naujosiose vietose ir
atsigavę ekonomiškai, vėl pra
dėjo ieškoti buvusių narių ir
veikla atgijo. Veiklesniųjų na
rių pastangomis, buvo šaukiami
suvažiavimai ir renkamos vado
vybės. Taip neolituanai 1955 m.
Toronto suvažiavime išrinko va
dovybę ir pradėjo sėkmingą
veikla. Buvo priimamas į korpo
raciją studijuojantis jaunimas,
steigėsi didesniuose lietuvių
telkiniuose Neo-Lithuanijos pa
daliniai, ruošiami minėjimai,
stovyklos, iškylos. Krop! NeoLithuania augo nariais ir kles
tėjo tautine veikla. Vyresnieji
kolegos ir filisteriai veikė kar
tu, sudarydami darnų vienetą.
Ilgainiui prieauglis pradėjo
mažėti ir veikla silpnėti. Prie
žasčių galima rasti daug, bet
svarbiausios — tai vyresniųjų
nuovargis, o jaunesnieji nerodė
rimto dėmesio korporacijos veik
lai, jungdamiesi į kitas organi
zacijas. Šiuo metu Korp! Neo-Lithuania veikla beveik sustojo, o
jos nariai įsijungė į naujus,
gyvenimo diktuojamus darbus.
Lietuvai 1990 m. kovo 10 d.
atstačius nepriklausomybe ir
atsikračius bolševikinio jungo,
dėmesys pakrypo į Lietuvą ir
prasidėjo bendravimas su Vy
tauto Didžiojo universitete
atstatyta Neo-Lithuanios korpo
racija.
Išeivijoje atgaivinta korpora
cija atliko didelį darbą studijuo
jančio jaunimo tarpe ir prisidė
jo (ir dabar prisideda) prie
lietuvybės išlaikymo bei tautie
čiu rėmimo darbo. Jau anksčiau
esu rases, kad tautiniam darbui
klestėti reikalinga sava žemė ir

Korp! Neo-Lithuania valdyba, 1938 metais įteikusi garbės nariui B. K. Balučiui korporacijos spal
vas. U kairės: Bronius Ambrozevičius, Kazys Balutis, Vytautaa Abreitia, Antanas Juodvalkis,
Povilas Ališauskas (pirm ) ir Mečys Valiukėnas
Nuotr. K. Banio

£"">' Neo-Lithu«n.a v v r • • !
i; y,, r „, {ntAi,. Vaclovas Maieiki - arbitar alegantiarum.
Daiva Meiliene - pirmininke. Vita Girdvainiene • sekr; stovi - Edutrda*
~
Modestas - ricapinn.
ir Algis Augaitis - iid
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Vytauto Didžiojo bareljefas.

Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus

VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETE

Vytauto Didžiojo bareljefo atidarymas Vytauto Didž. universitete. Nuotrauko
je (ii kaires: skulptorius Juozas Ruzgas rektorius Bronius Vaškelis ir pro
rektorius Vytautas Kaminskas).
Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus
visa aplinka. Svetimoje aplinko
je, nors ji yra ir labai palanki,
sukurti tautines vertybes yra
gana sunku. Jaunieji filisteriai,
greta profesinių darbų, yra įsi
jungę į labdaros darbą ir ryšių
palaikymą su Lietuva. Mes, vy
resnieji, tuo didžiuojamės ir ei
name tuo pačiu keliu.
Neužmirštame ir tų, kurie
svetimos aplinkos veikiami, ati
trūko nuo lietuvybės darbo ir
naudojasi teikiamais patogu
mais, nors ir jie kartais atsibun
da ir atsiliepia į tėvynės šauki
mą. Nesmerkiame ir tų filiste
rių, kurie dirba kitose organi
zacijose ir yra primiršę savo
duotus įsipareigojimus korpora
cijai, jei jų darbas prisideda prie
lietuvybės išlaikymo. Visiems
reikia rodyti geros valios ir
visokiais būdais padėti lietu
viams atsigauti iš bolševikinio
raugo.
Prisimenant Korp! Neo-Lithu
ania 74-tą gimtadienį, trumpai
žvilgtelėjau į nueitą prasmingą
veiklos kelią, nors šiuo metu
darbai yra susilpnėję, bet vado
vybė atlieka visas organizacijos
funkcijas.
Korp! Neo-Lithuania valdybą
sudaro: pirmininkė Daiva Mei
liene, vicepirm. Edas Modestas,
sekretorė Vita Girdvainiene,
iždininkas Algis Augaitis ir ar
bitras Vaclovas Mažeika.

ŽODYNO LEIDYBA
EINA Į PABAIGĄ

Išrinktas naujas Vytauto Di
džiojo universiteto Senatas.
Atkuriamasis Senatas, veikęs
nuo 1989 m., buvo sudarytas iš
96 asmenų — pusė jų iš Lietuvos
ir pusė — išeivijos mokslininkų.
Jis veikė iki 19% m. liepos 1 d.
1996 m., pasibaigus vasarai,
spalio 3 d. Vytauto Didžiojo
universiteto Mokslo taryba or
ganizavo naujus universiteto
Senato rinkimus. Senatas iš
rinktas iš 45 asmenų; tarp jų 24 iš Vytauto Didžiojo universi
teto dėstytojų, 8 iš susirišusiu su
VDU institutų. 5 iš kitų mokslo
institucijų ir organizacijų ir 8
užsienio mokslininkai: Algirdas
Avižienis, Vytautas Černius, Ri
mas Kalvaitis. Edvardas Ka
minskas, kun. Antanas Rubšys,
Kęstutis Skrupskelis, Viktorija
Skrupskelytė, Rimas Vaišnys.
(Bronius Vaškelis išrinktas kaip
VDU dėstytojas).
1996 m. spalio 16 d. universi
teto naujojo Senato posėdyje Se
nato pirmininku išrinktas Ro
mualdas Juknys, pirmininko
pavaduotoju — Leonas Gudaitis
ir atsakingu sekretoriumi —
Zigmas Lydeka — visi trys yra
Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytojai.
Universiteto naujojo Senato
pirmojo posėdžio dieną prie Vy
tauto Didžiojo universiteto sales
buvo atidengtas Vytauto Didžio
jo metalinis bareljefas, kurį su

kūrė kaunietis skulptorius Juo
zas Ruzgas. Prie bareljefo įsi
gijimo daug prisidėjo Amerikos
ir Kanados lietuviai. Si Vytauto
Didžiojo emblema duoda univer
siteto pastatui akcente, puošia
ir išskiria jį iš kitu pastatų.
Vytauto Didžiojo bareljefo ati
dengimu yra pradėtas Vytauto
Didžiojo universiteto įkūrimo
(nuo 1922 m. - Lietuves univer
sitetas, nuo 1930 m - Vytauto
Didžiojo universitetas' 75 mečio
renginių ciklas kuris nusitęs
iki universiteto gimtadienio —
vasario 16 dienos 1997 metais.
Jubiliejinius renginius organi
zuoja 5 Kauno aukštosios mo
kyklos, t.y Vytauto Didžiojo
universitetas ir išaugv iš
Vytauto Didžiojo universiteto —
Kauno technologijos universi
tetas, Kauno medicinos akade
mija, o taip pat jau prieš karą
atsiskyrę nuo VDU — Lietuvos
žemės ūkio universitetas 'bu
vusi Lietuvos žemes ūkio aka
demija) ir Lietuvos veterinarijos
akademija.
Vasario mėnesi įvyks jubilieji
nė universiteto konferenci)?cn$=
kilmingas minėjimas, bus ren
giamos parodos, veteranų ir ki
tų absolventų sambūris, rengi
niai televizijoje, kaip universiteto
tematika viktorina laidoje ..Mo
ki žodį — žinai kelią", studentų
diskusija universiteto krypties
tema ir kt.
—-.
Stasė Vaškelienė

Šių metų lapkritį knygynuose
pasirodys Lietuviu kalbos žody
no septinioliktasis tomas. Kau
no „Spindulio" spaustuvėje tai
giami paskutiniai darbai, susiję
su t i r a ž a v i m u . Leidyklai
įteiktas ir aštuonioliktas tomas,
kuris iš spaudos turės išeiti
maždaug po metų. Lietuvių
kalbos žodynas, dar vadinamas
didžiuoju arba Akademiniu, yra
ilgiausiai Lietuvoje leidžiamas
serialas. Pirmasis žodyno tomas
išleistas 1941 metais, naudojan
tis daugiausia žymiųjų tar
pukario Lietuvos kalbininkų
Antano Salio, Juozo Balčikonio
bei kitų kartotekomis. Antrasis
pasirodė 1947 metais. Kiek
vėliau abu šie tomai išleisti
pakartotinai.
Po to kas 1-2 metai išeidavo po
vieną tomą su maždaug 18,000
žodžių kiekviename. Manyta
visą akademinį 20 tomų leidinį
baigti leisti maždaug iki 1980
metų, tačiau septintajame de
šimtmetyje ir vėliau leidyba
sulėtėjo. Priežasčių būta įvairių
— tiek finansinių, tiek techni
nių, tiek pagaliau politinių.
Instituto mokslininkai tikisi.
jog dabar leidyba paspartės. Be
planuotų 20 tomų, kurie leidžia
mi akademinei knygai necha
rakteringai dideliu 5,000 eg
NAUJA SV. RAŠTO LAIDA zempliorių tiražu, ketinama
Šiuo metu Lietuvos Biblijos išleisti dar 4 papildomus tomus.
draugija rengia spaudai nau Kartotekoje atsirado šimtai
jausią Šventojo Raito vertimą. tūkstančių žodžių, kurie ne
Teigiama, kad šis tekstas yra pateko į ankstesnius leidinius
pirmasis vertimas iš originalo Kasmet instituto kartoteka pa
kalbų. Anksčiau būdavo sipildo 40-50 tūkstančių žodžių
verčiama ii lotynų, vokiečių, Juos renka mokslininkai, stu
lenkų ir anglų kalbų. Rengiamą dentai, mokytojai ir šiaip Ona ir Antanas Juodvalkiai savo Šeimos bei artimųjų tarpe šia vasara švente
spaudai Šventojo Rašto leidimą lietuviško žodžio mylėtojai. Iš 50 metų vedybinio gyvenimo sukakti.
sudaro prof. Antano Rubšio iš viso žodyno kartotekoje yra apie
verstas Senasis Testamentas 4 milijonus vienetų.
Į Didijį 20-ties tomų leidinį
(vertimas kartu su kitais dar
bais pažymėtas Lietuvos valsty bus sudėta daugiau kaip 300,
bine premija) ir prelato Česlovo 000 žodžių. Apie 70-80 tūkstan
Kavaliausko Naujojo Testamen čių jų ketinama užfiksuoti papil
to vertimas, jau anksčiau keletą domose tomuose. Lietuvių kalba
kartų leistas atskiromis knygo yra viena seniausiu indoeuro
piečiu kalbų grupėje. Ji studi
mis.
juojama daugelyje Europos bei
Numatoma, kad naujausioji
JAV universitetų. Pastaraisiais
Šventojo Rašto laida bus spaus
metais vis daugiau stažuotuoju
dinama ir gražiai įrišama Pie
iš užsienio atvyksta į Lietuviu
tų Korėjoje. Lietuvoje dar nėra
kalbos institutą bei Vilniaus
poligrafines technikos, galinčios
universitetą, kurie yra didžiausi
spausdinti tekstus ant specia
lituanistikos centrai.
laus, vadinamojo ..biblinio" po
(AGEP 10.2) Jonas ir Juzė Žebrauskai, nuolatiniai „Seklyčios" lankytojai, ypač trečia
pieriaus.
dieniu popiečių (J. Žebrauskas dažnai jas ir įprašo mūsų „Drauge"). Abu
Pirmosios šventojo Rašto iš
Kun. A n t a n a s Milašius at
neseniai švente savo 90 metų sukakti, bet toli ^r.ižu nejaučia <avo amžiaus
traukos lietuvių kalba pasirodė
leistas iš Jurbarko parapijos nažtos ir veikliai dalyvauja lietuviškosios visuomenes darbuos*-. remia lab
XVI amžiuje. Pirmasis lietuviš
altaristo pareigų ir paskirtas daros organizacijas Neseniai jie padovanoio „Seklyčiai" nauja video apara
kas Naujasis Testamentas buvo
Kauno Šv. Antano parapijos al- tą, kad ir toliau galėtu rodyti filmus mušu vyresniesiems, susirenkuntiems
išleistas Karaliaučiuje 1701
altanstu, suteikiant teise teikti į šią jaukia lietuvišką svetaine
matais.
(ELTA, 10.14)
Nuntr Zigmo Degtino
Santuokos sakramentą.

Mūsų

šeimose
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KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui

AvrėMoasuo, NAMU, SVSKATOS.
ta ovvYats omMJtmM.
Agentą* Frank Zapofe ir 0(1. Mgr.
Auka* S. Kana kalba kstuviifca*.
ntAMKZAPOUS

i rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

TRANSPAK-mn
š.m. gruodžio 2 d.
pasikelia į -Draugo** patalpas: 4545 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 60629. Tel.: 773-838-1050
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 $ 3 9 . $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th S t
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mflsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

4% iki $2,000 — 3% virė $2,000

Paslaugos 4 ar 3%

$
$

Pristatymas t rankas

$

m

$

Siunčiama suma

igjmoum puatpcrm
, J K t CONŠTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 7U4V888-2888.

Caneda LSE SAS, teL 805-843-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus i Lietuvą

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avc, Chicago, IL 60638
TeL 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

SŪDYTOS SILKĖS
1$ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarą statinaitė—$19.00
Skambinkite:

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N . Clark, Chicago, U 60610

708-687.5677

TeL 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

5058 S. Archer, Chicago, I L 6 0 6 3 2 • Tol.: 312-838-8888

W*AOCTTMaMTIAUTOM*T1CAUr)

aasar Basai TO rm mm o* s

RUDENS
KAINOS
T«n Ir atgal

Belmont/Central

Belmont/Laramie

3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020

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

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

FarNorth

4801W. P e t e n o n
Tel. 312-725-9500

$705
$705
$705
$705

| vienai p u s e
Vilnius
Rigs
Tallinn
Minsk

RE/MAX

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkimą bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkita
BUDRAIČIUI
Bu«.312-S*V6100
F«.312-5»5-39B7

Pagar312-a»«307

ACCENT REALTY
5265West95thstreet
Oak Lawn, minas 60453

$485

$485
$485
$485

>Na«> TO

ASTA T. M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirfkime ir pardavime, mieste ir.
Ipriemiesčiuose.
I

a^^Faja^B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jautienos išpjova
Kiaulienos kumpis
Kiaulienos šoninė
Kiaulienos išpjova
Lašiniai "Naminiai"
Dešros:
Šaltos rūkymo

7. Dešrelės:
Karšto rūkymo

$85.00
13A-12kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

4 kg.

3 kg.

Ikg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.
14 kg.
(301b.)

12kg.
(26.41b.)

$70.00
10A-16kg.
Ikg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

W e nava Uthuonian cutstne

IAMA STOMAS
fMtore
BIB. 708257.7100
Re.700.969.3732

DS ENGINEERING, Inc.
12421 ARCHER AVE
LEMONT,IL 60439

TeL 630-257-2*34
Fax 630-257-5852

RE/MAX
HOMECENTER

(312)735-6000

Pats savininkas parduo
da

-A-

apetftmentlnl,

6

bt.

MOVIMO

butų, gerai prižiūrėtą, paja

IkjarrNAprotaskmakelffaustymas

mų namą. Namas Chicagos
PKUAI — AUTOMOBILIAI!

Draudmaaganvtuotas.
GEDIMINAS

3I1-S1S-433I
KRAU8TOT8S 1 FLOmOat?
Juozas Stanaitta MiVlSTaftMT
ITafaTaHTaa*S aafėn nonalha nar
kent namus, žemas ir varste
ToUFejcl-

Mes padedama juos parduoti ir
nupirkti tiesiai i i varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
dėsnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuva; 56 cen
tai už svarą. Kreiptis: t e l .
70S 201 0 I M .

pietvakariuose,
niame

rezidenci

rajone, tik blokas

nuo autobuso linijos j Chi
cagos

centrą.

Skambinti

AMSBICOHeTtUCTIONCO.
Dengtam! stogai kalamas „skfng\
aMakeml cemento, ••ptomblng' bei
kW namų lemonto damai.

Sutaupysite pinigų,
uiejaHml autornobą
pas mus.

Kalbu BetuvUkai.
Taxlaa JuBtovičius
708-485-4** I

' Profesionalus ir greitas
patarnavimas
' Informacija paskolų,
investicijų klausimais

FORRENT

padėti vyreame
I namų ruošoje, gaminti
maistą ir gyventi kartu VVestchester
miestelyje. $600 į men., trecd. laisvas.
Kreiptis; tarp 2-4 v a i . p.p. t e l .
70S-SS2-9fta3.

išnuomojamas apšildomas 4
karna. 1 mieg. butas 67 k Kedzie
apyl $355 į men. + „securtty". Tel.
312-77S4M10.

N u o K e d z i e l v a k a r a s įSnuomojamas saulėtas 2 mlae. būtos, antrame aukite, ramiam, naujesniam
name. Virykla. šaldytuvas, plovimo
maSina, auto. pastatymui vieta.
Ramiems vyr. amžiaus žmonėms. Tel.

1 S S 4 m . Bostone išleistą
Tai.

783-452-8181

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
t

' Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

H E L P VVANTED

Tafc$12«7s7.1t»

AUTOMOBILIAI

Jrkm

VIDAS
POŠKUS

70S-424-3846.

MNATA-S D O M O T K
PIACCMCMT AOCMCY
Positions avaitabta: nannies, house
fceepersfcxErtojish speaking women
Call: 312-2S6-7267
Speafc Engasrt

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 78 metų
patikimas patarnavimas
TYPEWRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
SS10 S. feBaatd f M .
Tel. ( 3 1 2 ) 8 8 1 - 4 1 1 1

(statton wagon)
78,000 mylių. Gerame stovyje.
TeL 773-778-8340

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

10 kg.
(221b.)

"VĖTRŲ AINIAT' bendra Lietuvos -JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiaulių rajone,
Būtėnų kaime, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš
aukščiausios kokybės mėsos patikrintos Veterinarijos Tarnybos. Siuntinys bos
pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, Inc. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu.

Handyman special 2 bdrm. home,
$88,000. TeL 811
Lockport.

*dksjBsprigtt»ir

FOR S A L E

$98.00
15A-15kg.
2 kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

Jei norite parauoS ar pirkti namus,
įOemaHMayir.Jiprot

TeL

I 800 449 0445

OC/RCA ATSTOVYBI
2 3 4 S W . S S * Street
T e U 313-778-1481

"INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE"
IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų jmimems ir draugams Lietuvoje
rūkytos mėsos produktų rinkinį:

DANUTĖ MAYEK
284-1900

Res^u—ere eP4j8ujre^a^eaąjaa

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
M I G L I N A S TV

KALĖDINĖ DOVANA

• Perkant ar perduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
;MLS konrciuteriujr FAX pagafca
- Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkama ir parduodama namus
• Apartmentus ir žarna '
• Pensininkams nuolaida

•iSFcLK

fillfllaaSl

F o r Mlfot i n a o o n c a l

R I M A S L STANKUS

KMIECIK RfALTOCl
m2&Ma*iReV
434$ l Archer Are

IltlStitiStmt
rsstaurant & dai on SB S t , Chica
go, a t a a t o l a v anai Metoo
now new owneri of

REALTORS
(312) 586-5858
(708)425-7161

Bus. 708-636-9400
Ros. 708-423-0443

»CAJtS from $175. Porsches,
CadiBacs, Chavys. BMWs. Corvattes.
Also Jaaps, 4WO's. Your Area. Toli
Free 1-aOO-2H S000 l x t . A-241S
for eurrent listings.

TELEPHONE CALLS
TO UTHUANIA
$0.62 PER/MIN

GREIT
PARDUODA

REALMARTII, I n e
SSOi S. Pulaski Rd.
ChkafO.IL S0629

Savaitgalį uždaryta

AMERICA4VT^^v^BROAIXINC.

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

fei m

••" • ' • • • • •
.
•...'- |
• L I K T U O S
r y t M M A I — PATAISYMAI
Turiu Chteagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu granai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-S31S

Genei-VytuiKa*tt»^517RuitiandR^

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

REAL ESTATE

- < • —

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite.

LT

REAL ESTATE

(311) M 1 -

TsL.

Tel.

CLASSIFIED G U I D E

Ta*, (ras) m mm
12.00

Gavėjas

Siuntėjas

MISCELLANEOUS

Savininkai malorrtal Mefla vhus Arnerfcta ftetuvkjs i attdarytną
naujausio Sportininkų laro Lemont mieste, penktaoVni
lapkričio 2 2 d. 8 vai. vakaro.

GAME TIME SP0RTSTAP
1134 M a t 8UH Rotd, lmmm\ R,
L e m o n t Plaza, erti Sears,
už First Chicago banko
Tek8M»t>4014
*SK tatSJMIII
* M M ke 21 M asaar •

^

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogių ,,lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; aeštd. 8 v.r. - 4 v.
p.p.; sekmd. uždaryta.
Antrd. ir treca. susikalbėsite
lietuviškai.

3314 VV. 63 St.
Tel. 312-776-8998 '

t6nuoroo|amae
rame aukšte, 71 ir Francisco. Pagei
daujami ramūs, vyr. amžiaus as
menys. Tol. 778*778 3888.

Bn>9**B'on i m no
2 arba 3 moteris.
Kreiptis nuo 10 v.r. iki 8 v.v.
TeL 778-378-8874

arti kazimiermCių vksnuotyno; 2 mieg.. su
šiluma. Trys šimtai septyniasueiimt penki į men.
TeL
.8,1
3keas*.i
•a, vyr. amUaus įma
nėme arba pomminkams. Be gyvuSuttų; $325 j man. • , j s c deeesr';
nuomininkaa užsimoka u t vkkno du
jas ir elektrą. TeL 700-28T-8788.

IE9KO BUTO

JAV LB Kraite Valdybos
2711 West 71* StrMt, Chicago, liinoia 60629
(312) 476-2666 • F«x (312) 4364600

KĄ TURIME ŽINOTI APIE
SMALKES
Paskutiniu laiku yra daug
kalbama apie smalkes, apie jų
pąįutėjus ir kaip galime nuo per
didelio smalkių kiekio mūsų na
muose nukentėti. Kodėl tai da
roma dabar? Juk smalkės buvo
visą laiką. Bet gal anksčiau
žmonės buvo atsargesni, gal na
mai nebuvo tokie sandarūs, gal
šilumos įrengimai buvo geriau
pagaminti, o gal dabar moder
ni technika pajėgia geriau su
rasti ir pajusti tas nuodingas du
jas, nuo kurių mes gerai nesi
jaučiame ar net ir mirštame.
Kadangi moderni technika įga
lina mus šiuo metu susekti tų
mirtingų dujų atsiradimą ir jų
pasekmes mūsų namuose, būtų
protinga visiems pasistengti ir
nuo jų apsisaugoti. Žinokite,
kad smalkių negalime matyti,
užuosti, girdėti ar jausti, bet jos
gali mus nužudyti. Anglies dvi
deginis — smalkės (CO) yra nuo
dingos dujos, kurios atsiranda,
nepakankamai sudegant bet
kokiam kurui: benzinui, žibami,
anglims, dujoms ar medžiui.
Žiemai artėjant, kuro pardavi
mo įmonės ragina savo klientus
susipažinti su iš šildymo kros
nies kylančiu pavojum — smal
kėmis.
Netinkamai veikianti šildymo
krosnis gali gaminti smalkes, o
užblokuotas kaminas — dūmtrau
kis — ir nepakankamas vėdini
mas gali priversti tas smalkes
susirinkti kambariuose. Viena
geriausių apsisaugojimo prie
monių prieš smalkes yra meti
nis namų apšildymo sistemos pa
tikrinimas. Gerai veikianti šil
dymo krosnis neturėtų sukelti
smalkių. Jei smalkės atsiranda,
reikia kad kaminai ir orlaidės
- dūmtraukiai nebūtų apleisti
ir nebūtų plyšių, kad garai
galėtų saugiai išeiti į lauką.
Šie pavojaus ženklai gali

parodyti, kad yra smalkių:
1. anglies - suodžių juodi
ruožai apie krosnies dureles;
2. oras nekyla į viršų kamine;
3. karštas oras veržiasi per
vamzdžių sujungimus tarp dūm
traukio ir šildymo krosnies;
4. apdrūdijes dūmtraukis ir
kita krosnies danga;
5. geltona krosnies uždegimo
liepsnelė. Krosnies uždegimo
liepsnelė turi būti mėlyna.
Ilgesnis buvimas ten, kur yra
susirinkusių smalkių, gali pri
vesti prie sąmonės netekimo, ar
net mirties. Ankstyvi įspėjimo
ženklai yra: galvos skausmas,
svaigulys, silpnumas ir vėmi
mas. Kartais šie simptomai su
maišomi su gripo simptomais.
Jei pastebite pavojaus ženk
lus, išjunkite — uždarykite kros
nį, atidarykite langus bei duris
ir tuojau apleiskite namus. Iš
kaimyno namo paskambinkite
gaisrininkams ar kuro tiekėjo
įmonei. Dujų ar kito kuro tie
kėjų įmonės telefonai yra ant
jūsų sąskaitų. Būtų gerai, kad
tuos telefono numerius laikytu
mėte aiškioje vietoje, kur galite
visada juos be vargo surasti.
Žmonės turėtų patikrinti šildy
mo krosnis kiekvieną rudenį,
nes tai apsaugoja ne tik svei
katą, bet gerai veikianti — sure
guliuota krosnis sutaupo ir pini
gų. Jeigu neturite pažįstamo
mechaniko, kuris tai gali pada
ryti, jums paprašius jūsų kuro
tiekimo įmonė gali jums duoti
sąrašą profesionalų, kurie jūsų
krosnį patikrins.
,
Žiemai ateinant, verta išleisti
keletą dolerių, patikrinti šil
dymo sistemą, kad galėtumėte
sveikai, šiltai ir pigiau per
žiemą gyventi.
Naudotasi medžiaga iš „Peoples Gas Customer Information
Bulletin".

NAUJAS „SOCIAL SECUMTY"
POTVARKIS
Visos „Sočiai Security"
mokamos p e n s u o s ar
pašalpos b u s siunčiamos
tiesiog i b a n k o sąskaitą
Visiems, kurie gauna įvairius
mokėjimus iš „Sočiai Security":
pensijas, nedarbingumo pašal
pas, invalido pensijas, tie mokė
jimai bus tiesiogiai siunčiami
į asmens banko sąskaitą elek
troniniu paštu — Electronic
Fund Transfer.
1996 metais balandžio mėn.
buvo pravestas ir pasirašytas
įstatymas, kad visi „Sočiai Se
curity" pinigai asmenims turi
būti tiesiogiai siunčiami į juos
gaunančių banko sąskaitas
elektroniniu pinigų persiuntimo
būdu. Taip bus sutaupoma daug
pinigų, nereikės paruošti žmo
nėms čekių ir nebus pašto išlai
dų. Tuo pačiu gaunantieji bus
apsaugoti: nebus pavagiami če
kiai iš pašto dėžučių ar kitu
būdu atimami.
„Sočiai Security" adminis
tracija išsiuntinėjo savo raš
tinėm nurodymus 1996 m. lie
pos mėn. kaip tą pasikeitimą
įvykdyti. Tas pasikeitimas yra
vykdomas dviem būdais:
1. visiems asmenims, kurie
padavė prašymus gauti „Sočiai
Security" mokėjimus po 1996
m. liepos 31 dienos, mokėjimai
gali būti siunčiami tik į gau
nančiųjų banko s ą s k a i t a s
elektroniniu pinigų perklėlimo būdu. Išimtis daroma as
menims, kurie neturi banko
sąskaitos. Tie asmenys turi
raštu parašyti, kad jie neturi
banko
sąskaitos
jokioje
finansinėje institucijoje.

2 . 1 9 9 9 sausio mėn. visi, gau
nantieji federalinės valdžios
mokėjimus, gaus juos tik į
banko sąskaitas elektroniniu
pinigų persiuntimo būdu. „So
čiai Security" gal padarys
išimtis tiems, kuriems šio
įstatymo įgyvendinimas gali
sudaryti sunkumu.
.
„Sočiai Security" žmonėms,
kuriems dėl lėšų trūkumo yra
sunku atsidaryti banko sąskai
tą, išmokės avansą, kad jie ga
lėtų atsidaryti banko sąskaitą.
Tiems žmonėms padės sąskaitas
banke atsidaryti „sočiai worker" arba asmuo iš „attomey"
raštinės. Sąskaitai atsidaryti
yra reikalaujama tapatybės įro
dymas su nuotrauka: tai gali
būti vairavimo leidimas arba
valstijos tapatybės įrodymo
kortelė.
„Sočiai Security" įstaiga, turi
teia« nemokėti išmokų visiems,
kurie turi ar gali turėti banko
sąskaitą, bet to nepadaro ir ne
duoda „Sočiai Security" įstaigai
sąskaitos numerio. Tie, kurių
pinigai bus sulaikyti dėl sąs
kaitos neturėjimo, galės skųstis
ir protestuoti, bet šių skundų
aiškinimas ir sprendimas užima
daug laiko ir rūpesčių, ir pagal
vokite ar apsimoka.
Žiūrint į šį potvarkį iš prak
tiškos pusės „Soc. Sec." įstaiga
— federalinė valdžia sutaupo pi
nigų: nereikia paruošti čekių
žmonėms ir paštu jų siuntinėti,
o išmokų gavėjams užtikrina pi
nigų gavimą: jie nebus pavogti
iš pašto dėžutės, ar kitų žmonių
iškeisti.
Naudotasi „Sočiai Security"
pranešimais.

ma, anksčiau jos paprašiusiems. DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 16 d.
Tie, kurie prašo anksti, turi
didžiausią galimybe gauti visą
ekonominę pagalbą, kurios
Brangiai Motinai
jiems reikia. Daugumas eksper
tų pataria, kad jūs gautumėte
A.tA.
Free Application for Federal
STEFANIJAI MERECKIENEI
Student Aid (FAFSA) lapkričio
mėnesį, nes tada ją paprastai
iškeliavus į Amžinybe, sūnui ZENONUI, ilgamečiui
pradeda išduoti. Užpildyta for
ma turi būti išsiųsta svarstymui
Lemonto LB apylinkės nariui bei jo artimiesiems gilią
anksti sausio mėn. Pradėję
užuojautą reiškia
anksti, per du mėnesius jūs
Valdybos nariai:
turėsite pakankamai laiko (for
ma yra ilga ir komplikuota) su
Neringa
Ambrozaitytė
rasti visus finansinius duome
Stasys
Džiugas
nis, kurių jums reikia, pildant
Stasė
Jagminienė
šią formą. Studentai, kurie pla
Gediminas
Kazėnas
nuoja studijuoti brangiuose
Kazys
Laukaitis
privačiuose universitetuose,
Lilė
Ramonienė
gali užpildyti antrą „financial
Vladas
Stropus
aid" formą, kurią duoda univer
Dana Slenienė
sitetai. Tie, kurie jau žino, kokį
Agutė
Tiškuuienė
universitetą lankys, turėtų pa
Algis
Urbutis
sikalbėti su „financial aid"
įstaiga, kad gautų daugiau in
formacijos ir paaiškinimų, kaip
• Šiauliai. Rugsėjo 14-osios gesinti prie Kryžių kalno budėję
paprašyti iš to universiteto fi naktį Kryžių kalne kilo gaisras, policininkai, jiems talkino grei
nansinės paramos. Kai kurie kurio metu sudegė 14-oje kva tai atvykę ugniagesiai. Nepra
universitetai ir privačias stipen dratinių metrų plote stovėję ėjus po gaisro nei savaitei 6
dijas teikiančios institucijos kryžiai. Priešgaisrinės apsaugos metrų ilgio ir 3 metrų pločio
priima prašymus gan anksti.
tarnybos darbuotoju nuomone, išdegusiame plote jau stovėjo
Jūs galite gauti bendrą infor gaisras galėjo kilti nuo degan keli nauji kryžiai. Šis gaisras
maciją apie federalinės valdžios čios žvakutės liepsnos. Pirmie Kryžių kalne yra ketvirtas ir
finansinę pagalbą, į kurią įeina ji gaisrą pastebėjo ir puolė pats didžiausias nuo 1992 metų
rudens.
ir FAFSA forma, skambinant
800-4-FED-AID.
L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
American Express Financial
SĄJUNGA
Advisors turi gražią, mažą
Turi
laidotuvių
patalpas
visose Chicagos miesto
knygelę, kuri paaiškina apie
apylinkėse ir priemiesčiuose
pagrindines universiteto išlai
MOKYKLŲ PASKUTINIŲ
das
ir
iš
kur
būtų
galima
gauti
Patarnavimas 24 vai.
KLASIŲ MOKINIAMS
pinigų. Jei paskambinsite 800Mokiniai ir jų tėvai turėtų 986-9598, gausite tą knygelę
žinoti, kad jau dabar laikas nemokamai.
pradėti tvarkyti universiteto
FUNERAL DIRECTORS
Aldona Šmulkstienė i r
reikalus. Kodėl? Nes daug fi
Directors of Eudeikis Funeral Hom« (EST ! 908)
Birutė J a s a i t i e n ė
nansinės pagalbos yra duoda

Sec." yra labai komplikuota
A P I E ILGALAIKĖS
PRIEŽIŪROS APDRAUDĄ sistema, kuri išsivystė iš
paprastos pagalbos pensinin
Jei darbovietė, kurioje dir kams į apdraudos programą vy
bate, jums siūlo „long term resnio amžiaus žmonėms, inva
care" apdraudą, kaip vieną iš lidams, įvairaus amžiaus išliku
darbininko privilegijų (benefit) siems šeimos n*"*™ Daugelis
ir jūs nežinote, ar ją imti, yra žmonių nesupranta „Sec. Sec."
puiki knygelė, paruošta The Na taisyklių, kada ir kaip jie gali
tional Assocaition of Insurance prašyti išmokų ir kokio didumo
Commissioners, kuri gali jums jos galėtų būti. Tiems, kurie
daug paaiškinti ir padėti apsi norėtų geriau suprasti šią
spręsti. „A Shoper's guide to sistemą, yra nemokama knyga
Long — Term Care Insurance" „Sočiai Security: Understanpaaiškina, kas yra ilgalaikė ding the Benefits". Jei norite
priežiūra (globa), kada tokios gauti tą knyga, rašykite Conišlaidos yra apmokamos Medi sumer Information Center Dept.
care ir kaip vertinti, ar ilgalaikė 517 C , Pueblo,Colo 81009. Kai
priežiūros apdraudą yra jums užsisakysite šią knygą, automa
tinkamas dalykas. Tenai taip tiškai gausite formą „Request
pat paaiškinami skirtumai tarp for Eamings and Benefit Estiapdraudų ir specifinių dalykų, mate Statement", kurią užpilde
su kuriais jūs turėtumėte susi ir pasiuntė JSoc. Sec." ad
pažinti, kai renkatės tokią ministracijai, gausite smulkų
apdraudą. Toje knygelėje išvar pranešimą, parodantį mėnesi
dinama, kur jūs galite gauti nes išmokas, kurių galite
pagalbos — visose valstijose — tikėtis, išėję į pensiją ar būdami
jei jums reikia informacijos apie invalidai. Tai yra apskaičiuoja
senatvę ir apdraudas. Toje kny ma pagal jūsų uždarbį, kur ir
gelėje yra naudingų palyginimo kiek yra įmokėta į „Soc. Sec."
būdų, kurie gali jums padėti jūsų sąskaiton. Visi, kurie pla
apsispręsti ir palygint įvairių nuoja išeiti į pensiją po 10 ar 20
draudimų kainas. įmonės, ku metų, turėtų prašyti ir gauti
rios parduoda ilgalaikės priežiū tokį pranešimą. Tai yra svarbu
ros apdraudą, turėtų jums duoti žinoti, kad žinotumėte kiek
šios knygelės kopiją. Ją galima jums reikia sutaupyti, kad turė
gauti nemokamai iš daugumos' tumėte pakankamai lėšų pragy
valstijų apdraudos skyrių (statė venimui išėję į pensiją.
insurance depart). Illinois gy
ventojai, norį gauti šią knygelę,
AUKŠTESNIŲJŲ
gali paskambinti šiais telefonais
ir jos paprašyti: 217-782-4515
arba 312-814-2420.
Medicinos stebuklams lei
džiant žmonėms ilgiau gyventi,
dažniau pasitaiko atvejų, kad
ilgalaikė ligonio globa yra
reikalinga. Si globa yra labai
brangi, todėl protinga turėti
draudimą, kuris padėtų šią
globą apmokėti.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996-10-29).
INFORMACIJA APIE SOC.
SEC. UNIVERSITETE
PASKOLAS IR
ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS
APDRAUDĄ
Ar jūs viską žinote apie „Soc.
Sec." išmokas? Atsakykite į
šiuos klausimus?
1. Koks yra anksčiausias am
žius, kada asmuo gali gauti
„Soc. Sec." išmokas — pensiją?
a/65 m. b/62 m. c/55 m. d/nuo |
gimimo.
2. Kokio amžiaus jūs galite
gauti visą „Soc. Sec." pensiją?
a/65 m. b/67 m. c/65 m. ir 3 mėn.
d/66m. e/teisingas atsakymas
priklauso nuo to, kuriais metais
gimėte.
3. „Soc. Sec." duoda išmokas:
a/nepilnamečiams vaikams,
b/našlėms, c/jūsų išlaikomiems
tėvams, d/visiems suminėtiems.
Atsakymai: l:d, 2:e, 3: d.
Kai kurie atsakymai gali mus
ir daugelį nustebinti. „Soc.

GAIDAS -

DAIMID

SERVICES AVAILABLE AT 0THER
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS

Suvenyrai pagaminti su tekamu (Hccroe) Lietuvos krepšinio komandos
SPORTINIAI M A K S I U H I A I ( T SHOTTS)
NAUO UI
NAUP f|f
UTHUANIA "96/UOHZOi MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYIDI
SUSKELĖTU » L ... X I . . . L... M ... $30.00
<=•*&$*
BALTI
MCL ...XL...L...M...S2S.OO
^ y

4330 So. California

1-773-523-0440
/

LACK & SONS

Rl
NAUP III
UTHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMMOIDERED) EMBLEMA
JUODI
XXI ...XI ...L... M ...$3000
(XXL pridėti $3.00)
KEPURES (BASESALLCAPS) SU EMBLEMA. JUODOS AR ŽALIOS.
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNf COLD TONE PINS)
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO M ARVYDO SABONIO

ALL PHONES

IFj

UTHUANIA M^Mi KOMANDOS EMBLEMA.
MARGI CTIE-OVeb) XXL... XL... L ... M ... $25.
JUODI, SALTI
XXI... X I . . . L... M . . . $20.00

4605 So. Hermitage

$20.00
$10.00
$25.00

NAUPIrl
NAUJim
UTHUANIA *96 UPINUKAI (BUMPER STKKERS)
$3.50^
PtrstuntiRMS (U.S A ) veltui

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410
• —i

Užsakymus su itUu ar pafto perlaida skuti
/aa. BUTKUS
MiASTlIlSTRSrr
EUCUO. OMO 44123-IMI
Vardai/para*-..
AOT*l#Jv

JONO MEKO

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC

„SEMENIŠKIŲ IDILĖS"
ir
„REMINISCENSIJOS"
lietuviškai
ir
VYT. B A K A I Č I O
vertime
angliškai
vienoje k n y g o j e
su
Czeslaw Milosz
įžanga

* Pershinfiamc siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado »., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams • AIR CARGO
* 8jriMM« šimtinius priimsimefltiUųikriBo 16 d.
*Anldto kokybės maktor^oduktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame Įsigyti aasotaobilius varžytinėse,
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercinei siuntas bei baldus;
* ParuoKame ilkriettau ir visos pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MCSV ADRESAI:
12301 New Ave., Suite D 2719 West 71 Street,
l i i i •! LL 60439
CMafs.IL 60629

180 p s l .
Knygos kaina: $14.95
Persiuntimas: $3.00

Tek 630-243.16*1
Fsr 630-243-1678

MmmYotk,MY1001l
T1M1Ė-Ž19-1I
L

Tek 773-434-2121
Fsx 773-434-9024

Parduodame kaHiuiM įpasassssi g Lietuvos.
Skambinkite nemokamu tel.l-ffk-775-SEND
JOSŲ PASLAUGOMS MOSU ATSTOVAI:
NEW YORK 914-2S»-5133, CLEVELAND 216481-0011
ROCHESTBR 716-323-30*, FTTTSBUROH 412-381-8859

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER. 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1 -708-652-5245

GAIDAS FUNERALS
"Chicagoland's

Finest Funeral

Service"

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

1-708-448-6209

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 16 d.

1
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", trečiadienį, lapkri
čio 20 d., 2 vai. popiet, bus pro
ga popiete praleisti ir pabend
rauti su poete Julija Švabai
te-Gyliene. Tai bus tikra ir nuo
širdi dovana visiems, my
lintiems poetišką lietuvišką
žodį. Po programos, kaip įpras
ta, bus bendri pietūs. Maloniai
visi kviečiami praleisti įdomią
popiete, pabendrauti ir pasisem
ti dvasinio peno, besiklausant
mūsų talentingosios poetės.
Atvykite!
„Skiriame šią 1,000 dol.
auką Lietuvos moksleivių atei
tininkų studijų dienų veiklai
paremti", taip pridėtame prie
čekio laiškelyje Ateitininkų fe
deracijos fondui rašo dr. Petras
Vytenis ir Daiva Kisieliai. Džiu
gu, kad jauni profesionalai
supranta katalikiškosios or
ganizacijos Lietuvos jaunimui
svarbą ir nepašykšti jai
paramos. Tai geras pavyzdys ir
kitiems.
Kun. J o n a s Kuzinskas, sėk
mingai ėjęs klebono pareigas
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje, išeina į pensiją š.m. gruo
džio 31 d. Ta proga lapkričio 24
d., sekmadienį, 2 vai. p.p., bus
aukojamos padėkos šv. Mišios
parapijos bažnyčioje. Po Mišių
visi kviečiami į parapijos salę
pabendrauti ir atsisveikinti su
klebonu. Vaišės yra nemo
kamos, bet, norintys dalyvauti
pagerbime, prašomi pasirašyti į
knygą šį sekmadienį, lapkričio
17 d., bažnyčios prieangyje. Sei
mininkėms svarbus būsimų dalyvių skaičius, kad galėtų
paruosti pakankamai vaišių.
x Muz. Ričardas Šokas,
a k t Audrė Budrytė, soL Aud
ronė G aižiūnie nė ir artistė
J o A n n Glover atliks „Saulu
tės" tradicinį prieškalėdinį lab
daros koncertėlį „LYRLKA",
sekmadienį, gruodžio 1 d., po
11:00 vai. šv. Mišių, Lietuvių
dailės muziejuje Lemonte. Bus
kavutė, užkandėliai. „Saulutė".
Lietuvos vaikų globos būrelis
maloniai kviečia visus daly
vauti. JŪSŲ AUKA - ALKA
NŲ VAIKŲ PARAMA!
(sk)
x „PENSININKO" žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Tarybix, red. Karolis Milkovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 S t ,
Chicago, IL 60629, teL312476-2665. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25.
Išeina 8 kartus per metus. Tai
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis.
(sk)

. 2T ,

J

Vyrauja Amerikoje posa
kis, kad ..žuvis yra maistas sme
genims", vadinasi, kas valgo
daug žuvies, bus ypač protin
gas... Atrodo, kad ir mums
„Drauge" būtų ne pro salį pasi
gardžiuoti žuvimi, nes ketvirta
dienio laidoje „prasiskverbė"
nesmagi korektūros klaida, esą
žuvies pietūs ruošiami ne
Pasaulio lietuvių centro, o .jau
nimo" salėje. Taigi — ati
taisome: žuvies patiekalų pietus
ruošia Pasaulio lietuvių centro
renginių komitetas, vadovau
jamas Bronės Nainienės, sek
madienį, lapkričio 17 d., 12 vai.
(pasibaigus 11 vai. Mišioms Pal.
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje). Pietūs bus didžiojoje
centro salėje. Tačiau skanu
mynais galima b u s pasigar
džiuoti ir Jaunimo centre
(galbūt dėl to šios dvi žinutės
kažkaip „sušoko" į vieną): JC
Moterų klubas sekmadienį,
lapkričio 17 d., po kiekvienų šv.
Mišių t. Jėzuitų koplyčioje,
svečius, atėjusius į JC kavinę,
vaišins skaniausiais pasaulyje
(taip mums šeimininkės užtik
rina) blynais ir dar pridės savo
gamybos obuolinės kosės. Visi
kviečiami ne tik pasivaišinti,
bet ir paremti Jaunimo centrą,
kuriam skiriamas visas pelnas.
Suvalkiečių draugija Čika
goje kviečia visus narius į me
tinį susirinkimą lapkričio 22 d.,
penktadienį, 1 vai. popiet, Vy
tauto Didžiojo šaulių namuose.
Bus priimami ir nauji nariai,
peržvelgta bei įvertinta visų
metų veikla, o po to visi links
mai pasivaišins.
Sofija Galante, Oak Brook,
IL, siųsdama „Draugo" prenu
meratos mokestį, pridėjo 155
dol. auką dienraščio leidimui
paremti. Už tokią dosnią auką
ir aukotojos nuoširdų dėmesį
lietuviškai spaudai tariame šir
dingą ačiū!
z Lietuvių Fondui vajaus
proga aukojo: $400 dr. Fer
dinandas ir Vanda Kaunai,
$300 Stefanija Radzevičiūtė,
$135 „X", po $100 Baltimores
lietuvių choras DAINA, Stasė
Baltrukėnas, Audra Deveikis,
Bronius ir Bronė Nainiai, dr.
Vytas ir dr. Jolita Naručiai,
Bronė Pakštienė, Vytas Saulis.
Nuoširdžiai visiems dėkojame ir
prašome aukas siųsti Lietuvių
Fondui, 14911-127th St., Lemont, IL 60436.
(sk)

Lietuvos Vyčių 36 k u o p o s
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 18 d., pirmadienį, 7:30 vai.
vak., Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo parapijos mokykloje
(įėjimas pro mokyklos duris,
4420 S. Fairfield Ave.). Po susi
rinkimo bus vaišės ir pabendra
vimas. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti.
Visi jau e s a m e girdėję apie
Maironio muziejų Kaune. Jis
ypač daug dėmesio skiria išei
vijos lietuviams, su kuriais gali
susipažinti lankytojai. Muziejus
labai pageidautų „Draugo",
kurį ne tik darbuotojai ir lanky
tojai galėtų skaityti, bet jis būtų
komplektuojamas ateičiai. Jei
gu kas galėtų „Draugą" užpre
numeruoti Maironio muziejui,
praneškite mūsų administra
cijai. Muziejaus adresas yra šis:
Maironio Literatūros muziejus,
c/o Dalia Kuizinienė, Rotušės a.
13,3000 Kaunas, Lietuva. Kaip
žinote, „Draugas" į Lietuvą kai
nuoja 100 dol. metams, siun
čiamas kartą per savaitę (visi 5
numeriai drauge) lėktuvais ir
skaitytojus pasiekia maždaug
per 10-12 dienų.
Pradžiuginkite pensininką
Kalėdų proga, užprenume
ruodami jam lietuvišką laik
raštį papiginta kaina. Kiek pa
piginta? Skaitykite JAV LB
Kultūros tarybos pranešimą
šiame puslapyje.
Paskutiniausias rudens ir
žiemos m a d a s pamatysime,
atvykę į Pasaulio lietuvių cen
tro madų parodą „Rudens simfoja" lapkričio 24 d., 12:30 vai.
p.p., centro didžiojoje salėje.
Pasivaišinę Aldonos Šoliūnienės skaniai paruostu maistu,
išpuoštoje salėje galėsime gė
rėtis modeliuojamais drabu
žiais. Jie bus įdomūs, gražūs,
elegantiški. I parodą kviečiame
ir vyrus, kad jie kartu su mumis
galėtų praleisti keletą linksmų
valandėlių. Stalus ar pavienes
vietas užsisakyti galite pas
Ireną Kriaučeliūnienę 708301-8183, Ireną Kazlauskienę
630-257-8346 ar Nijolę Maskaliūnienę 708-361 5128.
z Z. Zinkevičiaus „THE
HISTORY OF THE LITHUA
NIAN LANGUAGE". Pirmą
kartą lietuvių kalbos istorija
pasirodo anglų kalba! Tai puiki
kalėdinė dovana jaunimui ir vi
siems, kurie domisi lietuvių
kalba. Galite įsigyti šią knygą
pas vertėją, Ramute PUoplyte,
tel. 773-776-7566.
(sk}

z A.a. Zabeliukės Slavins
kienė* atminimui, Angelė Jonynienė atsiuntė „Saulutei",
Lietuvos vaikų globos būreliui,
$210, kuriuos suaukojo Justinas
z KALBA.JtJSŲ VAIKAI, Česnavičius, Dalia ir Edvinas
ĮDOMIŲ LIKIMŲ ŽMONĖS. Gedrimai, Angelė ir Jonas Jony
Tai tik dvi naujienos ii dau nai, Stasė ir Antanas Leikai,
gelio, įtrauktų į sekmadienine Vlada ir Juozas Stankai, Eleo
ADVOKATAS
kultūrine pramoginę programą nora Samulienė. „Saulutė" nuo
Vytenis Lietuvninkas
VAIRAS. Klausykite visų ŽE širdžiai dėkoja už auką reiškia
4536 W. 63th Staeet
MĖS L PRODUCTIONS radijo užuojautą velionės artimie
Chicago, IL 60629
laidų VAIRO, VERSMĖS, ir siems.
(Skersai gatves nuo „Draugo'
. (sk)
STUDIJOS R kasdien nuo pir
Tel. 312-284-0100
madienio iki sekmadienio nuo
z Baltic Monumentą, Inc.,
Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
10 iki 11 v.r. per WNDZ 750 2621W. 71 Street, Chicago, LL.
šeštadieniais ir vakarais
AM bangomis. Redakcijos ad Tel. (312) 476-2862. Visų rūšių
pagal susitarimą
resas: Lithuanian News Radio, paminklai, žemiausios kainos,
PO Boz 1161, Oak Park, LL geriausiomis sąlygomis.
Advokatas
(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS 60304. R e d . tel. nr. 7083664666.
(ak)
z Prie* užsisakydami pa
6436 S. PuUtki U., Chkago, II 60629
(h bi j šiaure nuo Balzeko muziejaus)
m i n k l ą , aplankykite St.
~ z Galiu padėti legaliai gau-' Casimir Memoriale, 3914 W.
Tel. 312-582-4500
fc4325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 ti „SOC. S E C U R m r kortelę,
11 lth"St. Turime didelį pasirin
T e i . 706-301-4866
vairavimo leidimą (driver's kimą: matysite granito spalvą,
Valandos pagal susitarimą
license) ir vizų pratesimą. Ed
dydį ir t.t. Gaminame pamink
Šumanas, tel. 1-708-24*6241.
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
(sk)
Advokatas Jonas Gibaitis
pageidavimą, brėžinius. Prieš
Civilinės ir kriminalinės bylos
"z Pigiausi telefoniniai ry pastatant paminklą, galėsite
6247 S. Kedzie Avenue
šiai su Lietuva. Pastovūs apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
Chicago, IL 60629
įkainiai 24 vai. per parą, 7 darytas, kaip buvo jūsų pagei
Tel. 1-773-776-8700
dienas
per savaitę. I Lietuvą — dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
tik 85 centai už minutę. Galite Nelsonai. Tel. 312-23341335.
Seštad. 9 v.r iki 1 vai. p.p
(sk)
skambinti bet kur už JAV ribų.
Nereikia persirašyti is»vienos
z Greit parduodu vienos ir
ARAS ROOHNG
firmos į kitą. Naudojate spe dviejų seimų namus Chicagoje
Ar vyrt.»<, K i f l . i
cialų kodą. Jokių papildomų ir apylinkėse. Skambinkite
D'Mirji.imp " t,ns. . " > "
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės REVMAX REALTORS, Rimas
vis i ' ,'~ , Mor)ii«,
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10 SUnkna, tel. (312) 5865068 ar-*
T o l :<\H-?'.>/<);
\h
atstovybės
telefonu ba (708) 425-7161.
v.v.
706-36*4)666.
(sk). m
(*k)

DRAUGO FONDO
POKYLIS FLORIDOJE

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

DF KONTROLĖS KOMISIJOS
PRANEŠIMAS
D r a u g o fondo kontrolės
komisijos posėdžio, įvykusio
1996 m. rugsėjo 25 d.
„Draugo" patalpose
aktas Nr. 3
Komisija, pagal Draugo fondo
įstatų (Bylaws) paragrafą Vl-d,
patikrino iždininko vedamas
pajamų-išlaidų knygas, Standart Federal banko knygutę Nr.
5112980 ir to banko mėnesinius
prenešimus, išlaidų pateisina
muosius dokumentus ir fondo
narių sąrašus. Tikrinamieji do
kumentai apėmė 1966.01.1 iki
1996.06.30 laikotarpį.
Komisija rado:
1. Pajamų-išlaidų knygos ve
damos tvarkingai.
2. Banko knygutės ir banko
mėnesinių pranešimų įrašai su
tinka ir iždininko šių metų šešių
mėnesių pranešimo balansas
yra tikslus.
3. Visi išlaidų pateisinamieji
dokumentai rasti tvarkingi, jie
prijungti prie banko mėnesinių

pranešimų.
4. Fondo narių atsiųstų čekių
registracija ir papildoma ko
respondencija numeruojama ir
nuolatiniai laikoma saugioje
vietoje.
5. Komisija neranda Draugo
fondo iždininko šių metų pirmo
pusmečio iždo apyskaitoje ne
tikslumų ir jo pranešimą tvir
tina.
Pastabos: a) banko mėnesiniai
pranešimai vėluoja 17 dienų,
palyginant su banko knygutės
paskutiniais įrašais;
b) visų Draugo fondo narių
sąrašas bei pakeitimai laikomi
kompiuteryje;
c) kontrolės komisija suvažia
vimui rekomenduoja pareikšti
padėką iždininkui už jo pasi
aukojantį darbą ir tvarkingą
sąskaitybų knygų bei dokumen
tų vedimą.
Kontrolės komisija: pirm. Ma
rija Remienė, Kazys Ambra
zaitis, Antanas Valavičius

RUDENS VAJUS DRAUGO FONDE

Floridos lietuvių telkiniuose
yra nemažai Draugo fondo na
rių ir rėmėjų. Jų tarpe ir kelioli
ka Draugo fondo garbės narių.
Dauguma jų gyvena St. Petersburge bei jo apylinkėse.
Žiemos sezono metu pietinė
Florida sulaukia nemažai „žiemotojų" iš šiaurinių JAV vals
tijų ir iš Kanados. Tuo metu čia
suklesti kultūriniai ir visuome
niniai renginiai.
Nors Draugo fondas neturi
įgaliotinio,-ės Floridoje, gau
siame St. Petersburgo lietu
vių telkinyje, tačiau čia gyvena
veikli visuomenininke Janina
Gerdvilienė. Ji atėjo į talką
Draugo fondui suruošti pokylį
gruodžio 6 diena, penktadieni
St. Petersburgo Lietuvių klubo
salėje. Šiuo pokyliu sudaroma
proga visiems Floridos lietu
viams savo dalyvavimu prisi
dėti prie Draugo fondo rudens
vajaus lėšų telkimo. Pokylyje
kviečiami dalyvauti visi Drau
go fondo nariai ir rėmėjai Flo
ridoje, kaip viena didelė šeima,
remianti dienraščio „Draugo"
išlaikymą.
Pokylio meninei programai
yra pakviesta ir solistė Aldona
Stempužienė iš Cleveland, OH.
! Pokylyje dalyvaus ir kalbės
•„Draugo" vyriausia redaktorė
Danutė Bindokienė iš Čikagos.
Be abejo, ji atsakinės ir į
„Draugo" skaitytojų klausimus
bei pageidavimus, paryškins ir
Draugo fondo svarbą, jo pa
stangas, paramą dienraščio
„Draugo" leidybai. Ji perduos ir
Draugo fondo direktorių tarybos
sveikinimus ir geriausius linkėj i m u s Floridos l i e t u v i a m s .
Draugo fondas nuoširdžiai kvie
čia visus Floridos lietuvius daly
vauti šiame Draugo fondo poky
lyje.
Br. J .

Neseniai v i s i e m s „Draugo"
skaitytojams išsiuntinėtos lietu
viškos Kalėdų kortelės. Labai
malonu, kad šiemet girdime
daug gerų žodžių jų adresu, o
žmonės atsiunčia gausių aukų
Štai Lithuanian Citizens Society of Western Pennsylvania,
Pittsburgh, PA, per pirm. Vito
A. Yucių atsiuntė 100 dol. auką
ir paprašė 10 papildomų rinki
nių „tų gražiųjų lietuviškų kalė
dinių kortelių". Jų prašymą
, .Draugas" su malonumu paten
kina ir labai dėkoja už auką.
Irena Kairytė, Oak Lawn,
LL, už kalėdines korteles at
siuntė „Draugui" 75 dol. auką.
Esame nuoširdžiai dėkingi.

z TRANSPAK

praneša:

„Didžiausios užsienio investuo
tojos Lietuvoje yra Vokietija —
273 mln. litų, JAV - 241 mln.
litų, Didžioji Britanija — 162
mln. litų, Švedija — 120 mln.
litų, Rusija — 92 mln. l i t ų Dau
giausia užsienio šalys inves
tuoja į Lietuvos prekybą; 413
mln. investuotų litų, maisto
prekių ir gėrimų gamyba, 162
mln. litų, finaw«iti| tarpininka
vimą — 95 mln. litų, tekstilės
pramone — 73 mln. litų. Pini
gai, siuntiniai ir komercinės
siuntos { Lietuvą. Maisto siun
tiniai. T R A N S P A K , 2838 W.
89 S t , Chicago, I L teL 312438-7772.

(sk)

z A.a. R a i m u n d o Stanio
Jau smarkiai krinta rudens Į Albina Savickienė, mirusio
atminimui, jo žnymĘ Danutė
lapai į šalnos sidabru pasipuo I vyro a.a. Jono Savicko atmi
Šlenienė atsiuntė „Saulutei",
šusią žemę. Tik ne taip smarkiai nimui, Chicago, LL.
Lietuvos vaikų globos būreliui,
krinta Draugo fondo narių ir Ona ir Petras Jasulaitis, iš
draugų suaukotus $100. „Sau
rėmėjų įnašai į DF iždą, kad ar- viso 400 dol., Chicago, IL.
lutė" nuoširdžiai dėkoja už auką
tėtume prie labai reikalingo Jane ir Ignas Skirgaudas, iš
padėti varganiems Lietuvos
milijoninio Draugo fondo kapi viso 300 dol., San Diego, CA.
vaikams ir reiškia užuojautą
talo. Šių metų DF rudens vajus Aldona ir Horacijus Žibąs, iš
a.a. Raimundo Slėnio artimie
yra atsilikęs bent 10,000 dolerių viso 400 dol., Cincinnati, OH.
siems,
(sk)
(iki šios datos), nuo praeitų Dr. Alina ir Vandelinas Doz Naujų Metų s u t i k i m a s manskiai, iš viso 800 dol., Palos
metų rudens vajaus.
„Tebūnie
Tarytum Pasakoje" Park,
LL.
Organizacijoms pasiųsti spe
Pasaulio
Lietuvių
centro poky
Su
100
dolerių:
cialūs kvietimai tapti garbės na
lių
salėje.
Kviečia
Lietuvių
Dai
riais, arba padidinti įnašus, jau Vincas Butvydas, iš viso 700
Linas Raslavičius, Huntinglės
muziejus,
reeervacnas
prima:
ton Beach, CA, už „Draugo" at
rado atgarsį. Pirmoji „kregždė" dol., Greenwich, CT.
siųstas kalėdines korteles mus L a i m a T r i n k ū n i e n e , «80yra Union Pier, MI, Lietuvių Antanas Valaitis, iš viso 500
apdovanojo 100 dol. auka. Ta 287-6220 ir Dalia Šlenienė,
klubas, atsiuntęs 500 dolerių dol., Eastlake, OH.
830-287-2034.
(tk)
Juoze
ir
Jonas
Daugėlos,
iš
riame jam širdingą ačiū!
prie ankstyvesnių 500 dolerių
viso
400
dol.,
Ormond
Beach,
įnašų ir tapęs garbes nariu. Ti
kimės, kad atsiras ir daugiau or FL.
ganizacijų bei pavienių asmenų, Povilas Mikšys, iš viso 500
kurie pasidarys DF garbės na dol., Juno Beach, FL.
riais ar padidins įnašus šio Anelė Lukosevičiūtė, iš viso
330 dol., Grand Rapids, MI.
rudens vajaus metu.
Vytautas Gudaitis (90 dol.), iš
VAJAUS ĮNAŠAI
viso 140 dol., Toronto, Canada.
Su 50 dolerių:
S u 1,000 dolerių:
Elena Miknius, iš viso 70 dol.,
Kazimiera Indreikienė, brolio Thompson, CT.
a.a. agronomo Kleopo DalinStasė Laniauskas, iš viso 300
d o s atminimui, jį įrašant gar dol., Euclid, OH.
b ė s nariu, Chicago, LL.
Henrikas Laucius, iš viso 100
S u 900 dolerių:
dol., Paterson, N.J.
Laima ir Jonas Šalčius, gar
Juozas Staškevičius (40 dol.),
b ė s nariai, iš viso 1,220 dol., iš viso 100 dol., Toronto, Lietavių fondo tarybo. pina, Vytautą. Kamanta. (dssiaėja) s a k i a s Drmoeo
fondo tarybos pirm. Broniu Juodelį, įteikdama, dovaną - keturis tomot
Arlington Hts., LL.
Canada.
„Lietuvos kovų ir kančia iasorjjos".
S u 500 dolerių:
Su 20 dolerių:
^^^
Nuotr. Dr.
Union Pier Lietuvių draugija,
Aldona Jakniūnaitė, iš viso 30
garbės narys, iš viso 1,000 dol., dol., Worcester, MA.
Lakeside, MI.
Teresė ir Faustas Strolia, iš
S u 200 dolerių:
viso 190 dol., Oak Forest, LL.
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS
Dr. Kazys ir Marya Ambrazai
Visiems nuoširdžiai dėko
čiai, garbės nariai, iš viso jame.
rMptįpRUm I
1,600 dol., Chesterton, IN.
Fondo iždininkas
DRAUGAS
$65.00 (vietoje $95)
4545W63rdStr.
z Daiva Paulis, Chicago, IL
z Automobilio, namų ir li
Chicago. IL 60629
gos draudimas atvykusiems iš globoja našlaiti Lietuvoje. PraLietuvos ir kitų kraštų. Kreip tesdama metine globą atsiuntė
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In $180. Dėkojame! „Lietuvos
DIRVA
$ 2 0 . 0 0 (vietoje $35)
surance Agency, 9439 S. Ked Našlaičių globos" komitetas,
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191
zie Ave., Evergreen Pk., IL 2711 W. 71 St^ Chicago, IL
60805-2325. Tel. 708-42*3455.
(sk)
Jsk)
DARBININKAS
$20.00 (vietoje $35)
z
„Saulutė,
Lietuvos
vai
341
Highland
Blvd
z NAMAMS PIRKTI PA
Brooklyn,NY 11207
SKOLOS duodamos mažais mė kų globos būrelis, dėkoja už au
nesiniais įmokėjimais ir priei kas padėti našlaičiams, vai
EGLUTĖ
$ 1 0 . 0 0 (vietoje $15)
namais nuošimčiais. Kreipkitės kams su negalia ir daugia
13154 SperrowCourt
vaikėms
šeimoms
Lietuvoje:
į Mutual Federal Savinga,
Lockport. IL 60441
2212 West Cermak Road. TeL Laimutė Antanėlienė $120,
Aldona ir Arnoldas Chesna $80,
(312) 847-7747.
$15.00 (vietoje $18)
BRIDGES
(sk) dr. Audronė Užgirienė $100,
dviem metams $25.00
anonimas $20, Raminda ir dr.
z Dėmesio! Dėmesio! Impor
LAC. Inc. Treasurer
Algirdas Msrchertai $240 tęsia
to-eksporto firma ieško agentų
1927 W. Boutevard
metine paramą mergaitei, Al
Racine WL 53403
Lietuvoje ir į JAV neseniai at
dona ir Rimantas Vaitkai $200,
vykusių šią firmą atstovauti.
Aldona Jeimantienė $280. La
Yra galimybė įsigyti „B-I-BusiLJTUANUS
bai
ačiū. „Saulutė'', 41$ Weid6621 S. Troy Str
n e s s Visa" ir dalyvauti būsi
Crncago, 0.60629
moje JAV prekybos parodoje. ner RcL, Buffalo Grove, IL
80689,
TeL
(817)
587-7849.
TAX
Kreiptis: Ed Šumanas, tel.
m #884888888.
1-708-2488241.
PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA!

VIENKARTINIS PAPIGINIMAS

(sk.)

(sk)
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