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Buvęs Seimo vadovas pasitiki
būsimuoju
Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS) valdžią, suprato, kad vadovauti
— Baigusio savo kadenciją ket Seimui iš tikrųjų yra sudėtingas
virtojo Seimo pirmininkas Čes ir sunkus darbas, todėl reikia
lovas Juršėnas pasiryžęs teigia daug žmonių", sakė Č. Juršė
mai vertinti naujojo Seimo pir nas. Pasak jo, tuometinis Kons
mininką, nepaisant to, kas juo titucinio teismo sprendimas da
bar yra „palaima oponentams",
bus išrinktas.
Tačiau visi jaučia, kas bus nes jie gali skirti tris, keturis ar
naujojo Seimo pirmininkas, pa penkis pavaduotojus.
stebėjo paskutiniajame savo,
„Manau, kad trijų kiek mažo
kaip parlamento vadovo, susiti ka, tuo labiau, turint galvoje,
kime su žurnalistais. „Manau, kas bus Seimo vadovas ir kuo jis
kad bus dirbama labai tinkamai užsiims, ir, turint galvoje, kad
ir panaudojant tiek Aukščiau reikės kažkam vadovauti posė
siosios Tarybos, tiek mūsų džiams", pažymėjo Seimo pir
patyrimą, einama toliau", sakė mininkas.
C. Juršėnas.
Č. Juršėnas tikisi būsimajame
Buvusio parlamento vadovas Seime dirbti Valstybės ir teisės
mano, kad trijų pavaduotojų arba Užsienio reikalų komitete.
Seimo pirmininkui per maža. Jis pažymėjo, kad apsiprasti su
Jis priminė prieš ketverius mintimi, jog teks dirbti opozici
metus opozicijos pareiškimą joje, nebuvo sunku. „Sunku bu
Konstituciniam teismui, mėgi vo apsiprasti su pralaimėjimu",
nant įrodyti, kad Seimo pirmi pastebėjo 12 vietų būsimajame
ninkas gali turėti tik vieną Seime turėsiančios LDDP pir
pavaduotoją. „Labai džiaugiuo- mininkas.
ai, kad mano oponentai, atėję į

Naujasis Lietuvos Respublikos Seimas

Esif5i
(LA, 11.12)

Lietuvos medikai Seimo
atsakymo lauks iki Kalėdų

„liazprom" grasina
sustabdyti dujų tiekimą
Lietuvai

Latvijos ambasadorius: reikia
mažiau emocijų ir daugiau
proto
.lapkričio 22 d. (BNS)
— Penktadieni kalbėdamas se
minare „Lietuvos ir Latvijos
politika 1990-1996 m.", Latvijos
ambasadorius Atis Sjanits pa
brėžė, kad sprendžiant tarp
tautines problemas, reikia ma
žiau emocijų ir daugiau proto.
„Pagrindinė problema Balti
jos juros sienos nustatymo pro
cese yra kompromisinis susitari
mas", BNS sakė Latvijos amba
sadorius. Pasak jo, jau rengia
mas konkrečių veiksnių plano
pateikimas naujajam Lietuvos
Seimui, tam gali būti pakviesti
ir konsultantai, kurie padės
greičiau pasiekti palankiau
sią susitarimą.
Pasak A. Sjanits, Latvijai rati
fikavus sutartį su AMOCO ir
OPAB, nebuvo pažeistos suvere
nios Lietuvos teisės. Be to, dėl
Lietuvos nuostatos neturi būti
prarasta ši svarbi ir didelė in
vesticija.
Latvijos ambasadorius pažy
mėjo, kad konservatoriams Lie
tuvoje laimėjus Seimo rinkimus,
santykiams su Baltijos kaimy
nais yra teikiamas didžiulis dePaklaustas apie Maišiagalos
Memorandumo problemą, A.
SJanita priminė, kad ypatingu

70

Ar atsistatydins
LDDP vadovybė?
Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS)
— LDDP pirmininkas Česlovas
Juršėnas neatskleidžia tikrųjų
partijos vadovybės ketinimų
šeštadieni j vyksiančiame LDDP
tarybos posėdyje.
„Mano apsisprendimas ir siū
lymas bus šiek tiek kitoks, bet
jis bus išdėstytas partiečiams",
sakė Č. Juršėnas, penktadieni
atsakydamas į žurnalistų klau
simą, ar jau apsisprendė atsis
tatydinti.
LDDP pirmininkas dar praė
jusią savaitę viešai prašneko
apie savo ir kitų partijos vado
vų atsistatydinimą po Seimo
rinkimų pralaimėjimo. „Atsa
komybę reikia prisiimti. Visų
pirma — prezidiumui", sakė Č.
Juršėnas praėjusią savaitę. Jis
tuomet atsisakė nurodyti gali
mus kandidatus LDDP pirmi
ninko. „Visko gali būti", sakė
Č. Juršėnas šią savaitę, siūly
damas palaukti šeštadienio.

darbuotojų. 97.4 proc. streikui
pritarė. „Mes streiko nenorim,
-,-<*
bet esam įvaryti j kampą",
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) žalotais žmonėmis, pažymėjimai BNS korespondentui sakė LGS
BeiaPAN žinių agentūrų pranešimais)
kūrimas su Kaliningrado sriti — Ketvirtadieni Lietuvos gydy bus išduodami tik mirties atve prezidentas A. Mickis. Jo nuo
JAV valstybės sekretoriaus
Talinas. Ketvirtadienį Estijos
mi turėtų tapti vienu pirmu tojų sąjungos (LGS) taryba savo jais, nebus vykdomi profilak mone, labai daug kas priklausys
nuo
naujos
vyriausybės.
pirmasis
pavaduotojas Strobe
Reformų
partija
pareiškė
pasi
posėdyje
nusprendė,
kad
iki
tiniai
patikrinimai,
pacientai
tinių Lietuvos uždavinių, mano
Talbot
straipsnyje
žurnale
A.
Mickis
nemano,
kad
strei
traukianti
iš
valdančiosios
gruodžio
21
d.
lauks
Seimo
nebus
siunčiami
planinėms
ope
A. Brazauskas.
Aplamai, pabrėžė jis, ekono sprendimo dėl medicinos dar racijoms, sanatoriniam ir pro kas sumažins gydytojų autori koalicijos, taip sukeldama šalyje „Time" pareiškė, kad JAV XXI
tetą visuomenėje, nes ,,jis vyriausybinę krizę. Partijos amžiuje reikės Rusijos kaip stip
mika yra tvirčiausias tarptauti buotojų atlyginimo padidinimo. filaktiniam gydymui.
Prieš organizuojant streiką, nukentėti daugiau nebegali". valdyba pareiškė, jog daugiau rios bendrininkės. S. Talbot tei
nio bendradarbiavimo pagrin Iki to laiko nebus streikuojama.
Taip pat reikalaujama, kad buvo atliktas slaptas gydytojų LGS prezidentas teigė, kad nebegali dirbti kartu su savo giamai įvertino Rusijos laimėji
das, o Lietuvos ekonominis
pastovumas yra „tikrosios in būtų tariamasi su LGS, renkant balsavimas, kuriame dalyvavo sprendžiant iš tarybos narių buvusiais kolegomis — minist mus pertvarkant ekonomiką ir
tegracijos į Vakarus raktas". sveikatos apsaugos ministrą. 74.9 proc. Lietuvos medicinos nuotaikų, jie streikuos iki galo. ro pirmininko Tiit Vaehi vado jos apsisprendimą taikiai spręsti
vaujama Koalicijos partija, kuri Čečėnijos problemą. Kalbėda
„Dabar karštas momentas —
Prezidento kalba pradėta
sudarė bendradarbiavimo sutar mas apie NATO plėtimą, jis pa
formuojamas
biudžetas",
sakė
konferencija yra tradicinė,
tį su didžiausia opozicine Cent žymėjo, kad JAV sieks sukurti
surengta jau trečią kartą. Jos LGS prezidentas Algis Mickis.
ro partija. Apžvalgininkų nuo abipusiu pasitikėjimu paremtus
organizatoriai — Vilniaus uni Pasak jo, medicinos sesuo per
mone, Koalicijos partija vėl NATO ir Rusijos santykius.
versiteto tarptautinių santykių mėnesi uždirba 250 litų, gydyto
mėgins susivienyti su Centro
ir politikos mokslų institutas, jas — 390 litų.
Versalis. Prancūzijoje ketvir
partija. Ankstesnioji dviejų par tadienį susirinkusi Siaurės At
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) la Vita'e".
Nepatenkinus LGS reikalavi
Lietuvos pilitologų sąjunga ir
mų, streikas tikrai bus orga — Rusijos dujų bendrovė „Gaz- Trečiadienį skubiai sušauk tijų koalicija žlugo, kai Centro lanto asamblėja (NAA) savo
Konrado Adenauerio fondas.
Dviejų dienų konferencijoje nizuotas. LGS viceprezidentas prom" pagrasino nuo gruodžio tame pasitarime laikinasis partijos vadovas buvo apkaltin naujuoju pirmininku išrinko
pranešimus skaito ir diskutuoja Liutauras Labanauskas susirin 1 d. visiškai nutraukti gamtiniu premjeras Mindaugas Stanke tas slapta įrašinėjęs savo viešai JAV senatorių William Roth.
žymiausi Lietuvos politologai, kusius tarybos narius užtikrino, dujų tiekimą Lietuvai.
vičius pažadėjo spręsti prob neskelbtinus pokalbius su šalies Jis šiose pareigose pakeitė atsis
kad
rengiant
streiką,
jokie
parlamentarai, užsienio reikalų
„Gazprom" vadovai trečia lemą. Tačiau vyriausybės gali politikais.
tatydinusi vokieti Karsten
bei krašto apsaugos ministerijos įstatymai nėra pažeidžiami. dieni premjerui, energetikos mi mybės labai mažos, mano „Lie
Varšuva. Lenkijoje pradėta Voigt, vadovavusi Asamblėjai 2
pareigūnai. Joje taip pat daly Prieš pradedant streiką, pagal nistrui ir bendrovės „Lietuvos tuvos dujų" generalinis direk mažinti parlamentarų, kurie be metus.
vauja mokslininkai ir Kalinin įstatymą antrą kartą perspėti dujos" vadovui atsiųstoje te torius Kęstutis Šumacheris. pateisinamos priežasties nesi
Varšuva. Lenkijos Seimas
grado srities, Latvijos, Lenkijos, nereikia, tačiau medikai sakė, legramoje perspėja, jog dujų Kartu jis teigia, kad galbūt rodo posėdžiuose, atlyginimus.
ketvirtadieni
vienbalsiai įga
kad jie bus humaniški ir tai tiekimas bus nutrauktas, jei Lietuvai pavyks išvengti sank Parlamento raštinės vadovas
Baltarusijos ir Vokietijos.
liojo
prezidentą
Aleksandr
būtinai padarys.
Lietuva negrąžins 30.8 mln. cijų, nes ketvirtadienį 12 mln. pateikė pirmąjį „pravaikšti
Kwasniewski
ratifikuoti
sutarti
Streiko metu gydytojai teiks dolerių (123 mln. litų) skolų. Iš litų (3 mln. dol.) tiesiai „Gaz ninkų" sąrašą, kuriame — net
tarp
NATO
ir
šalių,
dalyvau
tik būtiną medicininę pagalbą, šios sumos, „Gazprom" skai prom" pervedė bendrovė .lietu- 84 įsatymų leidėjai, nežinia dėl
jančių „Partnerystės vardan
ligonius namuose lankys išim čiavimais, 16.7 mln. dol. (67 vos energija". Pinigus iš biu ko praleidę posėdžius.
taikos" programoje.
džeto
skyrė
finansų
ministerija.
mln.
litų)
skolinga
bendrovė
tinais atvejais, girtumo laipsnis
Versalis. Prancūzijos gy
Ryga. Nuo trečiadienio dau
„Lietuvos
dujos",
14.1
mln.
dol.
bus nustatinėjamas tik įvykus
Dar 80 mln. litų (20 mln. dol.) nybos ministras Charles Millon
gumoje
Latvijos pasienio punk
(56
mln.
litų)
—
bendrovė
„Stelavarijoms
su
aukomis
arba
suatveju šį klausimą spręs,
Rusijos dujininkams bus perves ketvirtadienį sušvelnino savo
tų
nebeišduodamos
vizos, kol
analizuos ir išvadas pateiks
ta greičiausiai kitą savaitę, šalies nuomonę ginče su JAV
kas
dirba
tik
Rygos
aerodromo
teismas arba arbitražas.
gavus Šveicarijos banko „Union dėl vadovavimo NATO ginkluo
Paklaustas apie Latvijos
Bank of Switzerland" paskolą. tosioms pajėgoms Europos pie vizų inspektoriai. Sis sprendi
premjero pasakytus užgaulio
„Manau, po to padėtis turėtų tuose, sakydamas, jog jos tikslui mas priimtas siekiant sukurti
jančius žodžius Lietuvos vado
Vilnhu, lapkričio 22 d. (BNS) stabilumas', interviu BNS vėl kuriam laikui pagerėti", paversti tikrove gali prireikti Latvijoje tokią vizų išdavimo
vams, Latvijos diplomatas pasa — Lietuvos užsienio reikalų mi penktadieni sakė ministras Po tikisi „Lietuvos dujų" vadovas. daug laiko. Kalbėdamas Šiaurės sistemą, kuri leistų gerai pa
kė, kad premjeras Andris Skėlė nistras Povilas Gylys pasvei vilas Gylys.
Tačiau perspektyvos, anot K. Atlanto asamblėjai (NAA), tikrinti vizai gauti pateiktus
Kopenhagoje nedavė interviu kino kaimyninės Baltarusijos Baltarusijos prezidentas Alek Šumacherio, nėra geros, nes Charles Millon jau nebekartojo dokumentus, atitiktų Europos
Lietuvos žurnalistei. „Tai yra tik prezidento ir parlamento sude sandras Lukašenka ir Aukščiau energetikai neturi pinigų mo Prancūzijos grasinimų sustab sąjungos šalių praktiką bei pa
politinis žaidimas, kai Lietuvos rėtą kompromisini konstituci sioji Taryba penktadienio naktį kėti už dabar gaunamas dujas. dyti šalies įsijungimą į NATO dėtų įvesti bevizi režimą su jo
mis.
valdžia tiki vienos žurnalistės nės krizės sprendimą.
sutarė, kad referendumas dėl
karines struktūras. Vašingto
nuomone, o netiki oficialiais lat
Talinas. Estijos parlamentas,
prezidento
galių
išplėtimo
„Kompromisas teikia vilties,
- Bendrovės „LUKOIL- nas kategoriškai atsisako
vių pranešimais", teigė ambasa kad Baltarusijoje bus išlaikyti nebus įpareigojantis, o parla Baltija" direktoriaus pa perduoti kam nors vadova nepaisydamas Rusų frakcijos
dorius.
demokratiniai institutai ir mentas savo ruožtu atsisakys vaduotojas Bronislovas Vainora vimą Europos pietuose dislo prieštaravimų, ketvirtadienį
pradėto apkaltos proceso prieš agentūrai ANI pasakė, kad Ru kuotoms ginkluotosioms pajė priėmė įstatymą ratifikuoti Eu
prezidentą.
sijos susivienijimas „LUKOIL" goms. Čia taip pat dislokuotas ropos Tautinių mažumų teisių
Taip pat susitarta sudaryti susilaikys nuo investicijų į Bū ir JAV Šeštasis laivynas, kuris gynimo susitarimą. Tautinėmis
konstitucini komitetą, į kurį tingės terminalo statybą, nes vi kontroliuoja Viduržemio jūrą ir mažumomis, remiantis Estijos
įstatymais, laikomi tik Estijos
Maskva, lapkričio 22 d. (BNS) ninkas Gediminas Vagnorius įeis ir prezidento, ir parlamento same pasaulyje terminalai sta palaiko NATO karinę įtaką Vi
piliečiai.
tomi
iš
kreditų,
o
ne
didinant
durio
Rytuose.
— Lietuvos politinio gyvenimo padarė „revoliucinius pareiš atstovai ir kuris patvirtins galu
pokyčiai po neseniai įvykusių kimus", ketindami gerinti są tini naujos konstitucijos varian juos statančiu kompanijų įsta
KALENDORIUS
Diplomatų teigimu, JAV ir
rinkimų suteikia naujų galimy lygas Rusijos investuotojams ir tą. Komisįja atsižvelgs i sekma tinį kapitalą, kaip yra šiuo at Prancūzijos nesutarimai perėjo
Lapkričio 23 d.: Klemensas,
bių plėtoti Rusijos ir Lietuvos tobulinti vizų režimą. K. Boro dienio referendumo rezultatus, veju.
į aukščiausią lygį. Dėl jų jau su Kolumbanas, Lakštutė, Dovilsantykius. Tai pareiškė Rusijos voj teigė, kad Lietuva supranta bet jie nebus privalomi.
- Lietuvos atstovai NATO sirašinėja abiejų valstybių prezi tas
Valstybės dūmos deputatai Rusijos siekius Lietuvoje ir į
Lietuva jautriai reagavo į šalių ir bendradarbių susitiki dentai. Manoma, kad šis kon
Lapkričio 24 d.: Šv. Andrie
Konstantin Borovoj ir Jurų Nes- juos atsižvelgia.
kritinę įtanpą kaimyninėje me Briuselyje paragino suma fliktas neleis kitą mėnesį jus Dung Lac, kankinys, šv. Kriterov, sugrįžę iš Lietuvos, kur Jurij Nesterov, atstovaujantis valstybėje ir kelis kartus ragino žinti skirtumą tarp programoje Briuselyje susirinksiantiems
zogonas, kankinys; Mantvinas,
vyko Seimo rinkimus laimėju „Jabloko"frakcijaiparlamente, demokratiškai spręsti konsti „Partnerystė taikai" dalyvau NATO valstybių užsienio reikalų
Rumbaudas, Žybarte, Gedkansių konservatorių surengtos
pareiškė, kad Rusijai nederėtų tucinę krize Tokį raginimą jančių šalių ir NATO narių. Jie ministrams susitarti dėl naujos tas, Tvirmantė. 1864 m. mirė
„apskritojo stalo" diskusijos.
įsižeisti dėl Lietuvos pasirinktos pareiškė Seimas, prezidentas pasisakė už savarankiško pasi NATO karinio vadovavimo sis istorikas Simsnaa Daukantas.
Pasak Konstantin Borovoj, vakarietiškos orientacijos, nes Algirdas Brazauskas bendrame rinkimo principą, kuris leistų temos, kurioje turėtų būti suma
Lapkričio 25 d.: Kotryna,
Tėvynės sąjungos pirmininkas jos rytinė kaimynė - nepastovu Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos skirtingus siekius turinčioms žintas regioninių vadaviečių Gedkantas, Santautas, Germilė.
vadovų pareiškime bei Užsienio šalims siekti individualių san- skaičius ir suteiktas didesnis 1943 m. įvyko pirmasis VLDCo
Vytautas Landsbergis ir gali mo Šaltinis.
fykių su NATO.
reikalų ministerija.
balsas europiečiams.
mas būsimasis ministras pirmi
posėdis Kaune.

A. Brazauskas vizitu į Latviją
parodys toleranciją ir ryžtą
Vilnius, lapkričio 22 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas sakė į Rygą važiuo
siąs, nes „reikia pademon
struoti toleranciją ir dar kartą
pabrėžti Lietuvos ryžtą". Tai jis
pasakė penktadieni, kalbėda
mas Vilniuje surengtoje tarp
tautinėje konferencijoje „Lie
tuva ir jos kaimynai".
Eilinis A. Brazausko susiti
kimas su Latvijos ir Estijos
prezidentais Gunčiu Ulmaniu ir
Lennart Meri ivyks antradieni
Rygoje. Lietuvos prezidentas
- mano, kad dabar Lietuva ir Lat
vija turėtų lygiagrečiai vykdyti
naftos žvalgybą — kiekviena
sąlyginai sutartoje savo pusėje.
Lietuvos vadovas pripažino,
kad lengviausia dabar yra kal
bėti apie dvišalius santykius su
Lenkija — tokie geri jie nebuvo
„dar niekada istorijoje, nors per
200 metų ir gyvenome bendroje
valstybėje".
Stiprių ekonominių ryšių su-
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Lietuva sveikina Baltarusijos
susitarimus krizei sumažinti

Rusijos parlamentarai kalba
apie santykius su Lietuva
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$100.00 $55.00
(Air cargo)
lietuviškas dainas. Kompiute gimui savaitgalio programon. mokslo metų Č i kagos Studentų lymų ir idėjų mūsų tolesnei
$55.00
Tik
šeštadienio
laida
Ateitininkų
sąjungos
susirinkiveiklai.
riai yra įrankis. Reikia pagalvo
Pastabos
Užsakant į užsieni
Susirinkimo
gale
išrinkome
mas.
Organizacijos
nariai
ir
ti kaip užjūrio lietuviai skirsto
Viena klausytoja apie pa
$500.00 $250.000
oro pasta
si, gyvena toli viens nuo kito. skutinį „Ateities" savaitgalio svečiai susirinko šiltuose Rena naują valdybą šiems mokslo me
$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida
Laikas sukurti „elektroninį simpoziumą pastebėjo, kad žmo tos ir Irenos Kvantaičių namuo tams. Pirmininku bus Marius
Polikaitis, vicepirm. — Aldis
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Marąuette parką". Galima pre gus prarastas, jei per daug prisi se.
Administratorius Ignas Budrys
Pradėjome
susirinkimą Jameikis, iždininku — Tomas
kiauti — dėti skelbimus kny rišęs prie „tos dėžės" (t.y.
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
Vasiliauskas,
ryšininku
—
Kas
goms apie Lietuvą. Lietuviškos kompiuterio). Tačiau, kaip tik malda. Pristatydamas susi
• Redakcija dirba kasdien nuo
• Administracija dirba kasdien
organizacijos gali turėti savo kompiuteriai, kaip įrankiai, rinkimo temą, Audrius Polikai tytis Šoliūnas, sekretore —
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadieniais
Renata
Kvantaitė,
o
korespon
tis
paragino
pratęsti
diskusiją,
..tinklapius" prašant aukų, gali pasitarnaut ruošiant tokio
nedirba.
dente
—
Jurgita
Benetytė.
Mes
kuri
dažnai
iškildavo
praėju
skelbiant savo renginius. 2 5 ^ pobūdžio savaitgalius, ruošiant
• Redakcija straipsnius taiso
* Redakcija už skelbimų turini
JAV šeimų, dabar turi savo reklamas, tekstą, meną ir tele siuose studentų ateitininkų nuoširdžiai dėkojame mūsų
savo nuožiūra. Nesunaudotų
neatsako. Skelbimų kainos pri
straipsnių nesaugo. Prašome
kompiuterius, ir jais susi komunikacijos būdu — siun susirinkimuose: „kas yra atei- buvusios valdybos nariams už jų
siunčiamos, gavus prašymą ką
siunčiant pasilikti kopija.
nors skelbti.
siekimo dėka. Lietuva yra už čiant vieni kitiems elek-.roniniu tininkija mums, jos nariams ir darbą ir pasišventimą ateitikampo. Toliau gyvenančios paštu žinias. Sis savaitgalis lietuvių bendruomenei, ir ką ninkijai per praėjusius metus.
lietuvių šeimos gali palaikyti mums parodo kokių skirtingų kiekvienas iš mūsų, jos narių, Susirinkimo pabaigoje nepralei
DR. JANINA J A K S E V £ l U S
Kab. t a i . (312) 471-3300
ryšius su kitais, ir jei kas su pomėgių esame, kokių skirtin galime įnešti į organizaciją? dome progos pasidžiaugti mūsų
JOKSA
VIDAS J . NEMrCKAS, M.D.
galvos gerą kompiuterinę gu talentų ir gabumų. Retas Susibūrimo dalyviai pradėjo draugyste — juokavom ir kalbė
t . Putaakt na., i
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
programą, galės mokyti savo kuris klausytojas išsėdėjo per dalintis savo patyrimais ir min jomės, ir gimtadienio proga
Rez. 70O-422-7S07
7 7 2 2 S. Koatais Ava.,
Ka*. (1-312) S82-0221
vaikus lietuvių kalbos elektro viso savaitgalio renginius ir ly timis apie tai, kaip ateitininkija sveikinom vieną iš mūsų narių.
Chtcago, IL 00052
Valandos susitarus
ninėje lituanistinėje mokykloje. giai tai pat įsigilino į pateikia ir jos idėjos įtakojo mūsų kas Na, o kai suėjom į virtuvę, dvi
VIDAS T . NOREIKA, D.D.S.
DR. V. J . VASAJT1ENĖ
Danguolė Kviklytė davė mas žinias, nes gal ne kiekviena dieninius gyvenimus. Mes užsakytos picos nespėjo net
OantH Gydytoja.
DANTŲ GYDYTOJA
kalbėjome, kaip per penkis prin ataušti!
konkrečių pavyzdžių, kaip vi tema lygiai taip pat domina.
ilAUR. VAK. INOIAMOJE
4317 W. 83 St., Burbanti, IL
cipus ateitininkija įtakojo mūsų
su CaaaSaa K. Oand, D.D.S.
siems prieinamos kompiute
Jurgita Benetytė
Tačiau, negalima per daug
20S S. CastNSMt PM.
Tol. 70S-423-S114
siekius moksluose ir pasise
rinės duomenų bazės gali būti
visko apibendrinti. Penkta
Valandos
pagal
susitarimą
kimus
karjerose,
mūsų
drau
ARAS ŽUOSA, M. O.
naudingos. Ji dirba kaip žinių
Ka*. (21S) 020-1032
dienio vakaras mus nustebino
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
gavimą tarpusavyje ir bendra
teikėja (bibliotekininkė) univer
DR. EUGIJUS UEUS
Valandos pagal susitarimą
seniai nematytų kolegų, pro
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
vimą šeimose, mūsų veiklą
siteto bibliotekoje. Studentams
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
fesionalų ir jaunų šeimų — tėvų
D A U A A. CEPELE, D.D.S
1020 E Ogden Ave , Suile 310
visuomenėje ir bažnyčios
1SSOS—127 • » .
dažnai užduodami uždaviniai
DANTŲ GYDYTOJA
kūrybingumu. Šeštadienį pa
Naperville.
IL
60563
gyvenime. Šioj diskusijoj mes
suprojektuoti naują industriją
7*18 W. 171st
(•30)
527-OOM
žvelgėm į istorinę bei litera
Tai. S15-723-1SS4
pastebėjome, kad ateitininkija
kokiam kraštui — pvz. Jie ieško
Tinto*/ Potffc, IL 90477
3825 Highland Ave.. Tower 1, Suite 3C
7S00 W. Coaaia Dr.
tūrinę praeitį ir radome ryšių
(700) •14-4071
mums davė daug pagrindo au
įvairių maisto ir kitų pramonių
Dovmers Grove IL 60515
vedančių į šias dienas. Susirūpi
Valandos pagal susitarimą gimui ir stiprėjimui visuomeniš
Tai. 700-3014010
(•30) 438-0120
informacijų apie Pabaltijo kraš
nome Lietuvos vaikų būkle.
kais, išprususiais žmonėmis,
Dfft. D A U A J O O W A U S ~
tus. Internete, žinoma, yra
EVERGREEN PARK X-RAY
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
Sekmadieni pasidžiaugėme savo
DANTŲ GYDYTOJA
katalikais ir lietuviais. Vėliau
grafomanų, kurie išstato savo
DANTŲ GYDYTOJA
DR.
E.
RINGUS
RADIOLOGAS
sąjūdžio klestėjimu Lietuvoje ir
O Ava., 24s>. 201
•3SS
S.
Roberte
Road
diskusija
palinko
kita
linkme:
mintis be didesnės atrankos.
S7M S. Kedzte
(skersai gatves nuo
ieškojome būdų pažvelgti į kom
pradėjome kalbėti apie tai, kaip
Tai TOS « M S800
Tačiau, galime pažiūrėti j Lietu
Good Samantan ligonines)
piuterinę technologiją iš lietu
Tai. (TOS) SSO-2131
Valandos 9-5 kasdien
ir ką kiekvienas iš mūsų galime
> Ore/va, H. SOS1S
voje sukurtas duomenų bazes,
Valandos
pagal
susitarimą
viškos perspektyvos. (Siūlyčiau
Tai. 700 000 3113
duoti ateitininkijai. Mes
tinklapius ir matyti, jog galima
DR. DANA M. SAUKUS
pensininkų klubams nepa
Valandos susitarus
DR. viuus MiKArrrs
klausėme, ką galime įnešti į or
pasididžiuoti jų pasiekimais.
DANTŲ1SYDYTOJA
miršti, kad technologija domisi
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
8 * # • . M41nfWvSJtff9 R C .
ganizaciją, kaip mes galime ją
DR. VILMA KERELYTE
Perduodamas Lietuvos gyve
FAMH.Y MBNCAL C U M C
ir vyresnieji. Jie turi gyvenimo
Waetetnetar, IL S01S4
Chiropraktinis gydymas, sveikos
pagyvinti ir atnaujinti, kokius
ĮSOM—127 St.. L—Basa, IL N 4 M
nimo margumynas — turistinė
patyrimo ir daug skaito, bet
Tai. (7SS) 344-1 m
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
Priklauso Palos Community Hosprtal
pakeitimus turėtume priimti,
informacija (pvz. traukinio
Valandos pagal susitarimą
7271 0 . M a r t a i , ta
Silver Cross HospiUl
jauni profesionalai gali jiems
kokius naujus tikslus sau
kelionių informacija), kultūros
Valandos pagal susitarimą
pateikti gyvų pavyzdžių, kaip ta
UNAS A. SIDRYS, M.D.
Tet gOSj 2S7-MSS
turime nubrėžti. Svarbu supras
turtais pasidalinimas (pvz. kai
Valandos pagal susitarimą
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
technologija veikia ir kaip ji
ti, kad imdami iš organizacijos,
kurie Čiurlionio paveikslų pa
DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS
•S30 $. miasland Ava.
PatnTr
naudojama).
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
mes neturėtume pamiršti ir
vyzdžiai randami kompiuterine
Chtcago RMga, IL S041S
Skausmo gydymo specialistai
Kaip
visada,
sveikiname
tuos,
ss40
s.
Psassai
no.
704-434-4422
patys duoti, patys investuoti
forma), galima rasti Lietuvos
JONAS V. rftUMOKiS. MO
Tai. 312-MS-2S02
414t W. S3rtf St.
T I R M DALLAO PftUttSKIS, M
valdžios institucijų žinias. Daug kurie išlaiko tradicijas ir neša savo entuziazmą, talentus, nau
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd . trecd. ir
312-73S-77M
1 312-721 M M
kas gerai techniškai paruošta. sunkiai suprojektuojamų ren jas idėjas. Neturime sustoti tik
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p.
1 047-M1-1212
ginių
naštą.
Dėkojame
„Atei
prie
pokalbių,
nebegalime
likti
ketvd 10 v.r. - 7 v.v. Sestd ir kt
Baltic News, Service, SOROS,
Tat 7S0052-41H atsakomas 24 vai.
•ioCW#Of^f I I 9" 9v>9"V9Br9
dienomis reikalingas susitarimas
ELTA ir kitos žinių agentūros ties" savaitgalio rengėjams, kad pasyviais nariais — mes turime
•ak Grove M7-71S-1212
DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
pateikia turiningą informaciją. vėl pajėgė sutraukti tokią tiesiogiai veikti ir kurti, ir ne
Sumokama
po
vizito
1443 So. SOth Našų Ctcsro
Ro laukiame? Iš Lietuvos — margą publiką su tokia įvairia bijoti prisiimti atsakomybę.
•132 0 .
Ava.
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
..Lietuvos ryto" teksto, „Pano programa. Jono Pabedinsko Žinoma, svarbu buvo suprasti,
1
Išskyrus
trečd
;
šešto
.
11
4
v
p
p..
4047 W. 103 S*., Oall L*wn, IL
Tai. 312ramos", ne tik ELTOS žinių, „Ateities" savaitgalio prie kad yra sunku rasti greitus at
Pirmas apyl su Northweetem un-to
RlatGAUDAS
NEaMCKAS M D
auglis
auga
ir
bręsta,
nors
jis
sakymus į tokius gana neapi
Lietuvos Banko duomenų. O už
Ka*. te*. 312-SSS-31SS
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
pats
nebėra
taip
įsijungęs
Mamą
447-3S1-3772
prieinamą kainą. Pacientai priimami
brėžtus klausimus. Tačiau
S PRASAD TUMMALA, M.D.
jūrio lietuviai turėtų pasirūpinti
absoliučiai punktualiai
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
DR. PETRAS ŽUOSA
paruošti „Draugo", Lietuvių į savaitgalio „auklėjimo" pro džiaugėmės tuo, kad vis gi
(kalbėti angliškai) tai. 700422-1
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
cesą.
Sveikiname
dr.
Vytą
Na
turime
tarpusavio
supratimą
Bendruomenės, Lietuvių fondo,
•745
Ws*t
S3rd
Street
DR. ARVYDAS J . D A I U D E
DR. A. B. GLEVECKAS
Tyrimo centro ir kitus rutį ir visą jo talką — paskai tame, kad pasikeitimai yra
Vai pirmd ir ketvd. 3 v p.p - 6 v. p.p
DANTŲ GYDYTOJAS
tininkų pristatytojus, vaišių reikalingi, kad suprantam
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tinklapius.
Kitomis dienomis — susitarus
21470 S. Makt OL
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
rengėjus ir prelegentų globėjus. mūsų, kaip narių, atsakomybę
H M W . H t t . Tel. (TOS) 4 1 1 4 1 1 1
SUNG L CHOU, M.D.
Pagaliau, sveikiname prele organizacijai. Mes raginome
Valandos pagal susitarimą
Tai. 700-7 m M 3 3
Poetai i r poezija
Vidaus Ilgos, akupunktūra
Pirmd 3 v p p - 7 v v . antrd 12:30 - 3 v. p.p.
gentus, kurie sutiko pasidalin vieni kitus pamąstyti apie tuos
Valandos pagal susitarimą
trsed uždaryta; ketvd 1 - 3 v. p.p.
MOLY CROSS
klausimus, kad ateinančiame
.Ateities" akademinis savait ti savo žiniomis su mumis.
penktd ir settd 9 v r. . 12 v. p.p.
DR. L. PETREIKIS
PHYSICIANS
PAVIUON
Ramunė Kubiliūtė
galis pasižymėjo savo išbalan
DANTŲ GYDYTOJA
• 1 3 2 S. KeOate A v a .
3 fl. South, Eaat Suttos
SOMO.RataraiRa^iail I I Į I O I I . R .
suotu vaizdu — tai humanita
(312) 77SSSOS arba ( 3 1 2 ) I
ATEITININKŲ
K.0ČIO8
AČIŪ
Uthuanlan Plaza Ct.
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava.
DR. K. JUČAS
riniai, istoriniai, muzikiniai
ČIKAGOJE
IZABELEI STONČIENEI
at Cafffomta Avo.
Ta*. (700) M 0 - 4 0 M
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
momentai. Poetai vyravo kai
Čikagos studentų ateitininkų
Valandos pagal susitarimą
Nuoširdi gerų darbelių dar
Chtcago, IL S0S2S
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
kur.
bininkė Izabelė Stončienė, šių draugovė nuoširdžiai kviečia
(312M71-S142
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
DR. LEONAS SBIBUTtS
Literatūrini vakarą surengė metų „Ateities" akademinį sa- visą lietuvių visuomenę dalyKOSMETINĖ CHIRURGIJA
Kalbame Natuvlikal
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
poezijos specialistas, literatūros vaitgalį atidarant tradiciniu vauti Ateitininkų Kūčiose, kuCHIRURGIJA IR GYDYMAS
• • • • • • • • ' • • o
DR. JOVITA KERBUS
daktaras, poetas dr. Vainis literatūros vakaru Jaunimo riasjie ruošia sekmadienį, gruo• 1 3 2 1 . Kiaan
Vai.: antrd. 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v. p.p.
Aleksa. A.a. Henriko Nagio centro kavinėje, viena pati pa- džio 22 d., 1 vai. p.p. Jaunimo
MOLY CROSS FAMILY
Kab Chtcagrjja uždarytas
šestd pagal susitarimą
prisiminimui skirtame vakare ruošė kavutę ir užkandėlius centro didžiojoje salėje. Popietė
MEMCAL CENTBR
9525 S 79th Ava . Hiekory Hifts IL
1 m. 312-770-1
dalyvavo poeto sesuo Liūne tame vakare dalyvavusių atsi- prasidės šv. Mišiomis. Po ben74t W. 31st St.
Te*. (700) SOO-0101
CHrCAOO, IL S0S1S,
Sutema, skaičiusi savo a.a. gaivinimui. Jai priklauso droš Kūčių vakarienes, kurią
Valandos pagal susitarimą
(312r22S-OffS
broliui skirtą poeziją. Poeto rengėjų ir visų dalyvių padėka, paruoš šeimininkė Ona NorSpecialybe — Vidaus ligų gydytojas
bičiulis, buvęs čikagietis Kazys
' D R . PETRAS V. KISIELIUS
Kalbama lietuviškai
vilienė su padėjėjomis, bus
Kak. 112-734-4477
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Bradūnas iš Lietuvos atsiuntė
•1«7 S. Archer Ava. (prie AusOn)
Ras.
7M-24MM7
arba
7SS-24S-SM1
trumpa
programėlė
ir
visų
lau
Žiemos Kursai moksleigydymas bei chirurgija
Valandos pagal susitarimą
eilėraštį, skirtą poeto atminčiai.
DR. B. DBCKYS
rlams atrirlninkaias Poinavn kiamas bendras bendras kalė
172
t.Nsni
OL, mmtmm, a, 00120
Tai. (312) M
Studentų vakare dalyvavo dvi
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
700041-2000
je vyks gruodžio 26 — sausio 1 dinių giesmių giedojimas. Kvie
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
jaunos poetes - rištine Vilya
DR. KENNETM J . YBRKBS
Valandos pagal susitarimą
čiame visus kartu švęsti Kris
•44$ •#. Patašai RasO
Bogutaitė ir torontiškė Adriana d. Kviečiami visi 11 12-13 sky
Vakaras ir »a»e«aa»eu tat 700O34-11M
taus gimimą ir toliau tęsti šią
Valandos pagal susitarimą
Karkait*. Tik pirmoji skaitė rių moksleiviai ateitininkai i i
Dantų Gydytojai
SURBNOSR LAL, M . D .
gražią Čikagos visuomenės tra
JAV
ir
Kanados.
Rafiatracuai
Pensininkams nuolaida
DU. DOMAS LAPKUS
savo poeziją, o antroji džiugino
Speoaiybe
—
Vidaus
Hgos
diciją. Apie dalyvavimą pra
4007 W 50 St.. Chicago. IL
VkJa.ua ir plaučių hgos
7722 O. KaOats Ava.,
gražiai atliktomis solo daino tol. 706-488-1272. UUregistrašoma pranešti Valerijai ŽaideiTai. 312-720 M M
vus
iki
gruodžio
16
d.
kaina
1S300
»ssf
Ava.,
Ortą**
Para
mis. Dalyvių tarpe —jos močiu
x
4707 S Grtbart, LaGrangs. IL
kienei (706) 4244160. Lauksime
Tai. 31*4*4-2123
7M-340-0100
asmeniui
170
doleriu,
po
gruo
tė Julija Švabaitė Gylienė.
Tai. 70O-9M-4407
Valandos pagal sualtartmą
visų!
Vaandot ksjdan. aaVyna »*viitgatu»
džio 15 d. - kaina 186 dol.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
(Pabaiga)
Sekmadienis, lapkr. 10 d.
Sekmadien) girdėjome įspū
džių apie Lietuvos ateitininkų,
ypač moksleivių, viltingą ateitį
Pasiklausėme ir pagalvojome
apie kompiuterio tinklų įtaką
mūsų gyvenimui ir svarstėme
Interneto įtaką žinių teikime,
rinkime, ir platinimą iš Lietu
vos ir į Lietuvą.
Dr. Petras Vytenis Kisie
lius, jn., prieš metus lankėsi
Lietuvos Moksleivių Ateitinin
kų akademijoje. Jo paskaitose gir
dėjosi šiek tiek apibendrinimų.
Gal kai kurios pastabos parodė
Lietuvos ateitininkų veiklos
ypatybes būdingas tik tam sa
vaitgaliui, ar tos akademijos
dalyviams. Kitos pastabos gan
įžvalgios ir turbūt apibūdino ir
šiandieninę Lietuvos atei
tininkų veiklą. Dr. Kisielių su
žavėjo ateitininkų sąmoningu
mas ruošti tokio pobūdžio aka
demijas ne vien Lietuvos did
miesčiuose. Ši akademija vyko
nutautėjusiame miestelyje —
Eišiškėse. Rengėjai pakvietė
miesto gyventojus dalyvauti šv.
Mišiose ir programoje. Aka
demijoje dalyvavo ir trys našlai
čiai — pamestinukai. Ta savaitė
visiems jiems padarė įspūdį,
juos paveikė. Dr. Kisielių
paveikė faktas, kad Lietuvos
ateitininkai atstatė katalikybę
į pirmą vietą, kad jie giliai tiki
savo misija. Jo manymu — Lie
tuvoje veikia nesustabdomas
procesas per katalikišką jau
nimą, ir. kad ateitininkų eilėse
nebus ateitininkų vadovų sto
kos krizės. Buvo nemažai klau
simų ir pastabų apie kritikos
geras pasekmes, apie sąmonin
gumo procesą. Pagaliau, ses.
Daiva Kuzmickaitė pastebėjo,
kad
užjūrio
ateitininkai
primena Lietuvos ateiti
ninkams, kad meilė Lietuvai
yra apčiuopiama per veiksnius
ir darbas.
Vytas Čuplinskas, Arvydas
Tamulis ir Danguolė Kvik
lytė supažindino klausytojus su
pasauliniu kompiuteriniu tink
lu ..Internet "' ir pareiškė savo
nuomones apie to tinklo panau
dojimą užjūrio lietuvių tarpe ir
Lietuvoje.
Vytas Čuplinskas dirba ko
inerciniame pramonės pasaulyje
ir savo darbui bei ateitininkiškai veiklai vis randa būdų
panaudoti technologiją. Jis
apibūdino Internet tinklą, kad
kompiuteriai ,.kalbasi". Jis mus
supažindino su lietuviška
kompiuterine terminologija —
..kompgalvis"', „nuovadas",
..tinklapis' ir pan. Jis paminėjo,
kad jaunesnioji karta naudojasi
kompiuterine komunikacija —
net 10 moksleivių užsiregist
ravo dalyvauti žiemos kursuose,
naudojant MAS CV paruoštą re
gistracijos ankftą kompiuteryje.
A r v y d a s T a m u l i s dirba
didelėje spausdinimo įmonėje
Jis pasidalino mintimis apie ly
giagretes ir skirtumus tarp
knygų ir kompiuteryje sukurtų
kūrinių. Reikia kitaip galvoti
apie tiražą, veikalo eigą, turinj,
formatą. Jis apibūdino įdomų
projektą, kuris vykdomas Vil
niaus u tėte ir Muzikos akade
mijoje Lietuvos turtas — dainų
lobynas yra kataloguojamas.
Galima rasti apibūdinimus ir
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MUS IŠGELBĖS JĖZUS

SOVIETINIS TERORAS
KRAŠTO APSAUGOJE?
J O N A S UŽURKA

Prąjeusio sekmadienio skaiti
niai pabrėžė mūsų atsakomybę,
siekiant išganymo; šį sekma
dieni — Kristaus Karaliaus
šventėje — dėmesys sutelkia
mas i Dievo veikimą. Ezekie
lis tvirtina, kad buvome pražu
vusios avys, reikalingos sura
dimo. Ne mes Jėzų randame, o
jis mus. Svarbiame pirmojo
laiško korintiečiams penkiolik
tame skyriuje, kuris yra kla
siškas ankstyvosios Bažnyčios
tikėjimo išpažinimas, rašoma,
kad buvome mirę, tad neturin
tys gyvybės, ir tik Kristuje vėl
atgijame. Pagaliau, Evangeli
joje, mūsų klaidingos nuomonės
atitaisomos ir sužinome, kad pa
skutinę dieną būsime teisiami
ne pagal žmogišką išmintį, o
paties Žmogaus Sūnaus savo
šlovėje, kartu su visais angelais,
savo garbės soste.
Šio sekmadienio skaitinius
komentuojantis, kun. Carroll
Stuhlmueller pastebi, jog laimė,
kad paskutinę dieną mus teis ne
koks žmogiškas tribunolas, bet
Jėzus. Tad mus išgelbės mūsų
tikėjimas, jog dieviškasis mūsų
Ganytojas neleis mums pražūti
dykvietėje ir kad, kai mirtis
mus pašauks, kaip ji pašaukia
kiekvieną Adomo vaiką, nelik
sime kapo duobėje, bet Kristuje
vėl atgysime. Pagaliau, pama
tysime, kad tų dalykų, kurių ne
vertinome, nes juos darėme tik
„mažiausiems mūsų broliams",
Jėzus vertino lyg darytus jam
pačiam ir tad vertais atlyginimo
amžinuoju gyvenimu su juo.
Šio sekmadienio Evangelija
(Mato 25:31-46) mus moko, jog
tikėjimo paslaptis šiuo klau
simu yra ne ta, kad mūsų žmo
giškoji išmintis ir žmogiški
veiksmai nieko neverti, bet ta,
kad Jėzus mūsų pačių ir mūsų
žemiškų bendrakeleivių išmin
tyje bei veiksmuose įžiūri daug
daugiau gerumo, nei patys įver
tiname. Paskutinę dieną saky
sime: „Viešpatie, kada gi mes
tave matėme alkaną ir pavalgy
dinome, trokštantį ir pagir
dėme? Kada gi mes matėme
tave keliaujantį ir priglaudėme
ar nuogą ir aprengėme?" Jėzaus
atsakymas m u s nustebina:
Tuomet, kai tuos dalykus da
rėme mažiausiems iš žmonių —
jam darėme.
Mato evangelijos paskutinio
teismo atvaizdavimas gražiai iš
ryškina visoje jo evangelijoje pa
brėžiamą lygsvarą tarp žmo
gaus veiksmų ir Dievo veiksmų.
Vieni žodžiai neišgelbės mūsų.
Žodžiai neduoda pastogės sve
timšaliui, neaprengia nuo šalčio
drebančių žmonių. Matas daž

nai pabrėžia, kad darbai privalo
pik. ltn. L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s kūrėjas savanoris
nuolat išreikšti tikėjimą. Kun.
Stuhlmueller pastebi, kad Mato
evangelija taip pat duoda Baž
Mes įsitikinome, kad komu metu įvairiausiais būdais, pasi
nyčiai veiklos gaires. „Mažu nistinei ideologijai persunk naudodami įstatymų stoka, buvo
tėliai", arba žemiausio socia tiems žmonėms neįtiko tie, išgujami iš aukštų postų Lietu
linio lygio žmonės, Mato evan kurie nedavė, neėmė, sakė vos patriotai, savanoriai kūrė
gelijoje kaip tik yra tie, kurie iš teisybę. Seniai j a u tokie ne jai: monsinjoras A. Svarinskas,
siunčiami Jėzaus pasiuntiniais betarnauja nei pasienyje, nei A. ir F. Vaitkaičiai, A. Zaram(Mato 10:40-42). Paskutinio muitinėje. Kas sakė teisybę jau ba ir dar ne vienas, tų, kuriuos
teismo metu Jėzus klausia, ar ir su kr Mo apsauga atsisvei sovietiniai desantininkai ir
buvome uolūs pasiuntiniai, ar kino arba atsisveikina. Tokie kolaborantai spardė. Surašomas
buvome ištikimi Bažnyčiai, ar žmonės apšaukiami politikuo šmeižikiškas raštas prieš Arse
turėjome misionieriškos dva jančiais. Kariams tai daryti nalo viršininką pik. Zigfridą
sios?
draudžiama. Tačiau, ką daryti, Orentą, kuris vėliau paneigia
Nors paskutinę dieną būsime kuomet už pasakytą viešai tei mas, — bet savanoris jau ap
teisiami pagal padarytus artimo sybės žodį, net Lietuvos Seimo šmeižtas ir prasideda gynimas.
meilės darbelius, Ezekielio narys K. Gaška aukščiausiems O dar su kitu kūrėju savanoriu
pranašystėje (34:11-12, 15-17) KAM pareigūnams grasina: bandoma susidoroti net karo
pabrėžiamas mūsų bejėgišku „Ar ilgai jūs su tuo nacionalistu medikų pagalba — kone bolše
mas be Dievo pagalbos. Ezekie dar cackinsitės...?! Negi galima vikmetis! Tuo tarpu kariai mai
lio pranašystėje tos paklydusios tylėti, matant, kad KAM perso tinasi, rengiasi skolon, neturi
avys, reikalingos pastogės, nalo vadai t y l i a i priima į šaudmenų, reikalingų ginklų,
maisto ir gydymo, esame mes tarnybą buvusius aktyvius kolo- gynybinių, mobilizacinių planų
patys. Dievas mus suranda: borantus, kurie mums, sausio ir įstatymų. Iš savanorių net
„Nuvesiu j ganiavą savo avis ir gynėjams, grasino? Negi tyliai, privilegiją — nemokamai į pra
duosiu joms pailsėti., sužeistas nuolankiai žygiuoti vienoje tybas atvykti atėmė. O Seimo
perrišiu, nusilpusias šersiu, rie rikiuotėje su jais? Argi tai yra Nacionalinio saugumo komiteto
bias ir sveikas prižiūrėsiu". Gir politikavimas, kuomet ban nariai, atstovai J. Karosui pri
dėdami šį skaitinį prisimename, doma duoti per nešvarius nagus tariant, Lietuvai triūbijo: kariai
jog sugebame daryti meilės dar Tautos pažangiečiams už ban aprūpinti visa kuo, patys nesu
bus „mažutėliams" dėl to, kad dymą brutaliu būdu pasisavin sitvarko, per daug pinigų gau
pirmiau patys patyrėme Dievo ti karininkų Ramovę, statytą už na. O gal ir patikės tauta, ims
paguodą ir pagalbą savame karininkų pinigus?
neapkęsti savo gynėjų... Kiršink
gyvenime.
ir
valdyk!
Tad ir šį kartą aš nepoliti
Šv. Pauliaus pirmame laiške kuosiu, o kaip Lietuvos pilie
Prisidengę šiuo triukšmeliu,
korintiečiams (1 Kor 15:20-26, tis naudodamasis teisėmis, kadangi kariuomenės spaudos
28) primena, kad dar toliau už suteiktomis Lietuvos Respubli bei kitų informavimo priemonių
skausmingos padėties, k a i kos Konstitucijos, už kurią nėra, ( s u k u r t a s l a i k r a š t i s
esame paklydę, sužeisti, išalkę kovojau su ginklu rankose, ne „Krašto apsauga" nefinansuo
ar ištroškę yra mirties kara sutiksiu ir nesitaikstysiu su jamas mirė, o žurnalas „Karys"
lystė. Paulius ją pavadina pa padėtimi, kuri ypač šiuo tarpu- tik redakcijos dėka vis dar gy
skutiniu priešu, kuris bus su valdžio metu susidarė krašto vuoja) apie Krašto apsaugą gali
naikintas. Tai bus paskutinis apsaugoje.
ma formuoti klaidingą nuomo
begalinės gyvybę duodančios,
Iki šių metų rudens krašto ap nę.
Dievo meilės mums pasireiški
Nebijant viešumos, Vilniaus
sauga neturėjo juridinės bazės.
mas.
Į jos struktūras buvo priimami karininkų ramovėje suteikia
Dievo meilės veiksmais mūsų vienas po kito kolaboravę, švel mos patalpos buvusiems sovietų
gyvenime vis tobuliau tampame niau tariant, toli gražu nelo karo veteranams, dabar pasiva
Viešpaties kaimenės nariais: jalūs valstybei žmonės. Kariuo dinusiems antihitlerinės koali
kai Viešpats mus suranda, menės vadas, KAM personalo cijos veteranais. O kodėl ir ne
duoda poilsį, perriša mūsų žaiz d e p a r t a m e n t o d i r e k t o r i a u s antistalininėa? Ši grupuotė įsi
das, sutvarsto s u l a u ž y t u s pritarimu, siūlė, skyrė j aukš kūrė kaip dėlės ant Ramovės
kaulus — ir pagaliau, kai jis tas, atsakingas pareigas (A. ir kūno: nemoka nei nuomos, nei
mus išveda iš mirties į amžinąjį G. Montvilas, A. Kavaliauską, už komunalines paslaugas, nei
gyvenimą. „Kristuje visi bus at J. Lukauską, A. Stulginskį, V. už tarptautinius gausius pokal
gaivinti". Kiekviena mūsų Ravinską bei dar keletą kitų), bius su Minsku, Maskva. O tuo
gyvybės ląstelė, kiekvienas suteikė aukščiausius Lietuvos tarpu patriotinio žurnalo „Kar
lašas mūsų kraujo priklauso karininkų laipsnius. Tuo pačiu das" redakcija čia negali pris
Dievui Kristuje Jėzuje.
glausti, Lietuvos kariuomenės
Nors mirtis yra nuodėmės
kūrėjų savanorių sąjunga — mū
pasekmė — mūsų pačių ir visos Dievui. Tuo momentu, kurį iš sų valstybės patriotinis žiedas,
žmonijos, kaip Adomo ir Ievos gyvena visi Dievo išrinktieji, Jė — tik miesto mero dėka nuomo
vaikų — nuodėmės pasekmės zus taria: „Ateikite, mano Tėvo ja patalpas, mokėdami už viską.
tampa proga mūsų gyvenime, palaimintieji, paveldėkite nuo O Ramovė dar pusę aukšto ati
kur Dievas gali visiškai paša pasaulio sukūrimo jums paruoš duota Rusijos pensijų skyriui
linti nuodėmę. Kai mirtyje tą karalystę!"
Lietuvoje (kur išmokamos pen
tampame visiškai bejėgiai, Jė
Tuomet „visa bus pajungta sijos toli gražu ne Lietuvai
zaus gyvybę duodantis veiks Sūnui", kuris nusilenks Tėvui, nusipelnusiems).
mas smelkiasi į mūsų asmens, kuris buvo „viską jam pajungęs,
Baigiantis šio Seimo kadenci
visų svajonių ir vilčių gelmes, kad Dievas būtų viskas visame
jai, karštligiškai išleidžiami,
sunaikindamas visa, kas prie kame".
krašto apsaugai skirti, įstaty
šinga begaliniam gerumui —
Aldona
Zailskaitė mai. Ne tokie, kokie buvo mūsų,
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— Matai, aš tave atsimenu. O dabar pats likimas
netikėtai man tave atvedė. Pamilau tave iš pirmo
žvilgsnio. Ir apglėbė jis jos liekną liemenėlį, o ilgas pasi
bučiavimas sutvirtino jaunosios poros staigiai gimusią
meilę.
Laivelių prieplaukoje reikėjo šiek tiek palaukti —
visi laiveliai šitokią dieną švaistosi Šventojoje.
— Malonu čia ir laukti tokio gražaus, ąžuolais apau
gusio, kalnelio papėdėje, — grožėjosi Marytė.
— Tai piliakalnis, Maryte. Pagal užsilikusią le
gendą, ši vietovė jau dešimtame šimtmetyje buvo žinoma
Vilkmergės vardu. Čia gyvenusi pagarsėjusi žynė, kuri
turėjusi prijaukintą didžiulį vilką, todėl žmonės ją va
dino Vilkmerge. O čia, prie to piliakalnio, buvusi pa
gonių šventykla ir vaidilutės saugojusios šventąją ugnį.
Kartą, vaidilutėms išėjus į kaimyninę Romuvą, šventąja
ugnimi rūpintis buvo palikta tik viena vaidilutė. Užpuo
lęs ją vilkas ir sudraskęs. Tai būtų lyg ir antroji miesto
pavadinimo versija. Tačiau piliakalnis — ne legenda. Tik
nežinomi pilies atsiradimo metai, bet XIII amžiuje ji jau
buvo ir gynėsi nuo kryžiuočių. Iš jų kronikų žinome ir
apie Ukmergę. 1233 metais kalavijuočiai iš Livonijos
įsiveržė į Lietuvą ir atsidangino iki Ukmergės, bet čia
buvo sulaikyti, o prie Užpalių sumušti. Po šimtmečio
kunigaikštis Gediminas šią pilį buvo atidavęs sūnui
Jaunučiui, kuriam teko gintis nuo kryžiuočių Ukmer
gės pilies reikšmę rodo faktas, kad 1398 metais, Vytau

tui su kryžiuočiais pasirašant Salyno sutartį, dalyvavo
ir Ukmergės vietininkas Vygeika. Iš kitų Ukmergės vie
tininkų arba seniūnų žinomiausias buvo Martynas Gie
draitis, kurio plačioje giminėje buvo itin žymių vyrų
Katalikų Bažnyčios hierarchijoje bei mokslo pasaulyje.
Paminėtinas 1831 metų sukilimo Ukmergės apylinkės
vadas Petkevičis.
Dabar piliakalnio viršuje įrengta graži aikštelė mies
čionių poilsiavimui. Ukmergėje yra apie 8,000 gy
ventojų, neskaitant 1 pėstininkų DLK Gedimino pulko
ir artilerijos dalinio karių. Gyventi čia malonu, ypač kai
ją puošia ramiai sruvenanti Šventosios upė. Taigi, bran
gioji Maryte, ir mudu pasidžiaukime šios upės
bangelėmis — mums skirtas laivelis jau laukia. Galė
tumei ir uždainuoti — „Plaukia sau laivelis piliakalnio
link".
— Galėtumėm dainuoti duetą, — linksmai atsakė
ir lyg ir pati sau ramiai tęsė, — kas galėjo man išpra
našauti, kad mano gyvenimo takas staiga pasikeis
Ukmergėje, kur stabtelėjau tik su vaikystės drauge
pasimatyti.
— Ir aš ta pačia mintimi gyvenu. Kaip greit vienas
kitam pajutome dėmesį ir kaip greit pareiškėme meilę.
Diena po dienos kartojosi jau beveik rutina tapęs
plaukiojimas laiveliu ir maudymasis Šventojoje. Tačiau
vieną popietę Marytė pranešė, kad ji turinti porai savai
čių išvykti pas motiną į Anykščius:
— Žinau, ne linksma sėsiu į autobusą, tačiau nors
dalelytę atostogų privalau paskirti savo motulei
sengalvėlei. Tai bus ir mudviejų jausmo viens kitam iš
bandymas... O kai tu plaukysi Šventosios bangelėse,
pasiklausyk — ar jose nesruvena mano ilgesio atodūsis.
Jau ne skriejo, o tiktai vėžio žingsniu slinko dienos,

k a r i ų profesionalų, j u r i s t ų ,
paruosti. O paruosti patyliukais
A. Ambrazevičiaus iniciatyva.
Kariai, ypač savanoriai, susipa
žinę su juo, apstulbo. Nenagri
nėsiu. Tik vieną 35 straipsnių
pakomentuosiu, kuriame pasa
kyta, kad „ginčų dėl karinių
laipsnių suteikimo, priėmimo į
karo tarnybą bei jos pratęsimo"
teismai nesprendžia. Taip, kad
šiuo tarpuvaldžiu, ką nori esa
ma vadovybė tą daro. Nepasis
kųsi niekur. Bus atkeršyta
visiems neįtikusiems valdantie
siems. Štai kodėl vykdomos
reorganizacijos Krašto apsaugo
je! J u k sveikas žmogus pagal
vos, kam vėl kariuomenėje reor
ganizacija rinkimų metu, k a m
tas skubėjimas, juo labiau ne
sant tvirtos valstybės gynybinės
nuostatos, valstybei neapsisprendus tvirtai, kokias turėti
karines struktūras, ginkluotę,
kariuomenės vystymo strateKurį laiką apie padėtį Krašto
apsaugoje informavo vyriausy
bę, Seimą, prezidentą Genera
linė inspekcija, tačiau pasku
tiniu metu ir šios informacijos
atsisakyta, o Kariuomenės va
das, bandęs uždrausti inspek
tuoti dalinius, išvyko mokytis į
Italiją. Na ir kas, kad netgi
gaunama labdara, pradedant
minosvaidžiais ir b a i g i a n t
aerodromine įranga, iškomplek
tuojama, merdi dėl finansavimo
ir etatų stokos. Gal tokia KAM
personalo vadų, laikmetį atitin
kanti, politika ir tenkina vykdo
mos politikos užsakovą.
Taigi už tokius KA žlugdymo
„nuopelnus" ir suteikiami aukš
čiausi kariniai laipsniai, apdo
vanojimai, o praėjusiems Gula
gus, nepalūžusiems Lietuvos at
sargos karininkams atsisakoma
(vilkinimo, popierių stumdymo
bolševikiniu metodu) suteikti
jiems bent simboliškai aukštes
nius laipsnius, pagerbiant jų
ištikimybę savo Tėvynei. Ir
ordinų negauna, nors ne kartą
buvo teikta net į prezidentūrą,
bent enkavadistų užkankintu
Lietuvos Generalinio štabo
karininkų atminčiai. Užtat or
dinai it sagos sublizgėjo a n t
krūtinių tų, kurie juos pamatė
pirmą kartą ant savo krūtinės,
net nesupratę už ką. O gal žino
už ką, bet mes savanoriai kūrė
jai, nuo pirmų dienų kovoję už
Nepriklausomybę, nežinome.
Aš atsiprašau t ų vyrų, kurių
krūtines pelnytai puošia or
dinai, betgi juos žinome visi —
vienose barikadose stovėjome.
Jiems ir patiems šleikštu į
anuos žiūrėti. Kada gi pagaliau
pražygiuos ir vėl Gedimino pro
spektu garbingi šauliai, savanoriai-kūrėjai, Lietuvos par
tizanai na ir, žinoma jauni
dabartiniai kariai?
(Nukelta į 5 psl.)

Danute

Bindokienė

Lapkričio 23-oji
Jeigu k a s turėjo progą Ameri
kos sostinėje aplankyti Arlington kapines, be abejo, patyrė
ypatingą jausmą: pagarbą, liū
desį, pasididžiavimą ir pasibai
sėjimą. Ten palaidoti Amerikos
kariai, daugiausia praradę
gyvybę k a r o lauke. Atrodo, kad
balti kryželiai tęsiasi, kiek tik
akys aprėpia — į begalybę. Visi
,r
ienodi, e i l i ų eilėmis išsi
rikiavę, nelyginant drausminga
kariuomenė, kiekvienas pažymi
kario amžino poilsio vietą. Vaiz
das nepaprastą įspūdį palieka
dar ir dėl to, kad daugybė tų ka
rių žuvo ne savo tėvynėje, bet
toli nuo gimtosios žemės, sve
timose šalyse, kovodami dėl
laisvės, demokratijos ir žmo
niškumo.
Kiekviena tauta didžiuojasi ir
remia savo kariuomenę, o žu
vusius ar mirusius karius palai
doja su atitinkamomis apei
gomis bei pagarba, tačiau įpras
t a , kad jų pareiga visų pirma
yra saugoti ir ginti savo tėvynės
laisvę, jos sienas. Amerikos ka
riai, aplaistę savo krauju kone
kiekvieną mūsų planetos že
myną, y r a išimtis. Tad gal kai
k a m keistokai atrodytų prie
laida, kad šiuo atveju ir lietu
viai t u r i d a u g bendra su ameri
kiečiais.
Amžių būvyje lietuviams taip
pat daug k a r t ų teko kovoti sve
timuose kraštuose, deja, ne savo
noru, ne dėl savo tautos inte
resų. Kovėsi jie su japonais
Rusijos armijoje, žuvo Afganis
t a n e sovietų kariuomenės gre
tose; vertė juos dalyvauti savo
karuose ir vokiečiai, ir kiti —
k a s tik tuo metu buvo užvaldęs
Lietuvą ir turėjo galimybę
panaudoti jos vyrus savo karinei
agresijai. Daug tuose svetimuo
se karuose mūsų karių galvas
paguldė, k a r t a i s gal nesupras
dami, nei už ką, nei kodėl jiems
tenka kovoti ir mirti. Liko jų
k a p a i i š b a r s t y t i tolimose
žemėse, neapraudoti, gėlėmis
neapsodinti, baltais kryžiais
nepažymėti... Nenuostabu, kad
mūsų liaudis nesižavėjo karo žy
giais, nedainavo apie karžygius,
kaip graikai, germanai ar kiti.
Lietuvių karių įvaizdis paki
to po 1918 metų, kai Vasario
16-tosios a k t u buvo pasauliui
paskelbta, kad Lietuva y r a
„ n e p r i k l a u s o m a , demokrati
niais p a m a t a i s s u t v a r k y t a "
valstybė. Tų pačių metų lapkri
čio 23 d. išleistas pirmasis įsa
kymas organizuoti savo ka
riuomenę, kad Nepriklauso
mybės a k t u paskelbtąjį sprendrmą paremtų ginklu, jeigu kas
bandytų su tuo nesutikti.

mintyse suplasnojant „mėlyno žvilgsnio" mergaitei ir
tebeaidint jautriems atsisveikinimo žodžiams. Keitėsi
laiškais, kaip buvo susitarę, tačiau jis antrosios savaitės
pradžioje išsiuntė iškart keturis, nes savaitgalį ji bus
jau kelionėje. Ir neapsiriko: ji atvyko net šiek tiek
anksčiau.
Vidurvasario saulėtos dienos buvo tikra palaima,
nors kartais ir varginanti. Jų pokalbiams palengva
krypstant apie šeimą, abu sutiko, kad jų būdai, požiūris
į gyvenimą yra panašūs, tad bendro gyvenimo dienos
galėtų spindėti darna. Jų pirštai pasipuošė sužadėtuvių
žiedais Pulko .metinės šventės proga tik artimesnieji
Raugo bičiuliai atkreipė dėmesį į sužadėtinius, palinkė
dami laimingos ateities. I kai kurių pasiteiravimą, kada
įvyks „pati svarbiausioji apeiga". Raugo a t s a k y m a s
buvo pridengtas juoku:
— Pasakysiu po posėdžio. Rimtai šnekant, pirmiau
sia reikia sutvarkyti sužadėtinės iš Lazdijų į kurią
Ukmergės mokyklą perkėlimo reikalus. Ukmergės mo
kyklų inspektorius atsargos leitenantas Cibulskis dabar
atlieka stažą mūsiškėje kuopoje. Pažadėjo mano bran
giausiajai vietą surasti.
Taip ir įvyko: trečią dieną inspektorius Cibulskis
įteikė raštą, prašydamas perduoti sužadėtinei. Ji paskir
ta į Ukmergės miesto pradinę mokykla nuo rugsėjo
1-osios.
Su Marytės darbo pirmąja diena nuaidėjo žinia:
prasidėjo karas! Hitleris užpuolė Lenkiją. Laikraščiai
sumirgėjo pranešimais apie atskirus mūšius, radijas be
pertraukos skelbė vokiečių žaibiško veržimosi į Lenkijos
gilumą šiurpius epizodus. Pasigirdo žinios, kad vokiečiai
paragino ir Lietuvą pasinaudoti proga ir ginklu atsiimti
Vilnių. Net buvo kalbama apie Vokietijos pasiuntinio

Dar daug lietuvių prisimena,
o kiti iš istorijos žino, kad didieji
kaimynai, ypač lenkai, rusai,
amžius Lietuvą laikę „gardžiu
kąsneliu", dėl kurio net tarpu
savyje riejosi, t a i p lengvai
parankaus grobio atsisakyti
nesiruošė, nepaisant lietuvių
tautos sprendimo, kad „valstybė
atskiriama nuo visų valstybinių
ryšių, kurie buvę su kitomis
tautomis". Tuoj po 1918 m.
lapkričio 23 d., kai tūkstančiai
lietuvių vyrų stojo į kariuo
menę, krašto nepriklausomybė
buvo bent laikinai — 22 metams
— apginta.
Tad lapkričio 23-oji, to pirmo
jo įsakymo paskelbimo data, vi
siems laikams Lietuvoje pava
dinta Kariuomenės švente. Čia
verta pridurti, kad tą pačią
dieną buvo švenčiama ir Vyčio
Kryžiaus ordino šventė, pager
biant laisvės kovų didvyrius,
apdovanotus šiuo y p a t i n g u
žymeniu. Apskritai Vyčio Kry
žius išreiškė ir k r a š t o vy
riausybės aukščiausią padėką,
ir k a r i o , juo a p d o v a n o t o ,
narsumą, pasiaukojimą. Tai or
dinas, kuris nebuvo dalijamas
lengva ranka ir bet kam! Deja,
po 1990 m. kovo 11 d., kai į
Lietuvos valdžią vėl pateko
buvusieji tautos okupantų tar
nai, Vyčio Kryžius tarytum pra
rado savo vertę, nes jis buvo
lengvapėdiškai s u t e i k t a s ne
pagal tradicijas, o visai kitais
sumetimais.
Minime Kariuomenės šventę,
kai mūsų tėvynė vėl laisva.
Kaip ir pirmojo nepriklau
somybės laikotarpio pradžioje,
kariuomenė patiria daug sun
kumų. Kai kurie organizaciniai
nesklandumai kelia ir pasipik
tinimą, ir liūdesį, bet, norime
tikėti, kad tai laikinas reiški
nys. Pasikeitus vyriausybei, be
abejo, karinėms pajėgoms bus
skiriamas reikiamas dėmesys ir
pirmenybė. Verta pastebėti ir
vieną ypatingą skirtumą: po
1918 m. lapkričio 2 3 d. pirma
sis lietuvis karys žuvo savo
krašte, gindamas tėvynę nuo
agresyvaus kaimyno. Po 1990
m. pirmoji kario gyvybės auka
buvo toli nuo savo žemės — Bos
nijoje. Tiesa, šį kartą lietuviai
kariai į svetimą kraštą buvo ne
svetimųjų prievarta išvaryti, o
savo tėvynės įsipareigojimus
vykdydami.
Lapkričio 23-osios proga svei
kiname visus lietuvius karius.
šiandien su pasididžiavimu
vilkinčius savo laisvos tėvynės
kario uniforma, ir visus, kurie
ją bet kada vilkėjo.

lankymąsi Užsienių reikalų ministerijoje su konkrečiu
karinės pagalbos siūlymu. Šiam planui su pakilia
n u o t a i k a p r i t a r ė Lietuvos pasiuntinys Berlyne
pulkininkas Škirpa, kurio nuomonę rėmė dalis mūsų
spaudos, o taip pat pasigirdo pritariančių balsų ka
riuomenėje bei Šaulių sąjungoje. Deja, vyriausybė nuta
rė laikytis griežtos neutralumo politikos.
Visa toji pasaulinio masto įtampa stipriai veikė abu
sužadėtinius. Kas bus, kai pirmas pulkas pajudės iš Uk
mergės? O jei karo banga užlies ir Lietuvą...
Abu nutarė skubėti prie altoriaus. Kukliai, be jokios
puotos. Palengva dairytis buto, o kol kas pasitenkinti
vienu kambariu.
Teisingai nujautė jaunavedžiai: 1 p. DLK Gedimino
pulkas skubiai buvo išsiųstas prie Širvintų ir Giedraičiu
internuoti besitraukiančių lenkų, Ukmergės įguloje
paliekant 'jaunavedžių džiaugsmui!) tik vieną sunkiųjų
kulkosvaidžių būrį vadovaujamą leitenanto Raugo, ir
vieną artilerijos dalinį.
Rugsėjo 28 d. Lenkiją pasidalijo Hitleris su Stalinu
Rusai užėmė didesnę pusę I^enkijos teritorijos. įskaitant
ir Vilniaus kraštą. Baimė, kad vokiečiai ar raudonieji
sovietu daliniai gali įžengti} Lietuvą, praėjo Tos baimes
poveikyje Lietuvos vyriausybė buvo paskelbusi dalinę
mobilizaciją, bet įvykių raida parode, jog ji buvo ne
reikalinga. Tačiau ji turėjo savo gilią prasme — daugybė
klaidų, gera pamoka ateičiai. Tuo tarpu demarkacijos
linija, vadinant ją pašaipiu „šiaudines" vardu, tapo
Lietuvos kariuomenės ginklų ugnies linija, sustabdžiu
sia ginkluotus Lenkijos karinius dalinius, besigelbstin
čius nuo dviejų priešų — vokiečių ir bolševikų
Bus daugiau'
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Estijos prezidentas Lennart
Meri Talino miesto rotušėje su
šypsena paskelbė: „Ši diena
reiškia, kad pagaliau mes patys
atsistojome ant savo kojų".
Kokia skaudi gyvenimo pašai
pa! Štai du kaimyniniai kraštai
— Estija ir Lietuva, abu vieno
du metu prisikėlė iš raudonojo
pragaro gelmių ir gyvena tų
pačių aplinkybių bei sąlygų
apimtyje, bet Estija jau atsisto
jo ant kojų ir kitų pagalbos ne
reikalinga, o Lietuva, spaudos
pranešimais, užsieniui skolinga
milijardą dolerių ir vis ieško
naujų paskolų skoloms mokėti.
Ir išryškėja du kraštutinumai:
nuoširdus valdžios rūpinimasis
savo tautiečių gerove Estijoje ir
kiekvieno doro žmogaus pasi
piktinimą keliantis begėdiškas,
akiplėšiškas valstybinio iždo
grobimas Lietuvoje. Išvada:
Lietuvoje skurdas yra valdžios
sukurtas!

TEGAIVINA MŪSŲ
ŠIRDIS LIETUVOS
KARIUOMENĖS DVASIA
KAROLIS MILKOVAITIS
Kiekviena valstybė savo sienų
saugumui užtikrinti laiko ka
riuomenę. Jei nebūtų priešų ir
valstybės nebijotų užpuolio,
kariuomenės nebūtų reikalin
gos. Lietuvos valstybei atsikū
rus, ji buvo pavojuje laisvę vėl
prarasti, todėl 1918 metais buvo
atkurta Lietuvos kariuomenė.
Šiemet suėjo 78-ri metai nuo
oficialaus Lietuvos karinių pa
jėgų atkūrimo. 1918 metų lap
kričio 23 dieną Vilniuje buvo
išleistas pirmas jai įsakymas
Tuo istoriniu dokumentu Lietu
vos kariuomenė buvo atkurta ir
įteisinta. Sakome „atkurta",
nes, kaip žinome, kadaise buvo
didelė Lietuvos valstybė, turėju
si didelę ir narsią kariuomenę.
Bet ji žlugo kartu su Lietuvos
valstybe, III valstybės padali
nimo metu, 1795-taisiais me
tais. Nuo to negarbingo sveti
mųjų poelgio praėjo jau du
šimtai vieneri metai.
Nors, istoriniu mastu matuo
jant, minime tik trumpučio
laikotarpio — nuo 1918 iki 1940
metų veikusios — Lietuvos ka
riuomenės šventę, bet jos pras
mę turėtume išplėsti ir sieti su
visų amžių Lietuvos kariuome
nėmis, nes senovės karių narsių
žygių dvasia lietuvio širdyje
neišdildomai įdeginta, o be tos
anų laikų karžygių dvasios
kažin ar 1918 metais būtų
atkurta Lietuvos valstybė.
Iškovojusi ir užtikrinusi
Lietuvai laisvę bei nepri
klausomybę, jaunutė, bet nepri
klausomybės kovų ugnimi pa
krikštyta, kariuomenė, stipriai
įsitvirtino ir ištikimai budėjo
tėvjnfiB- Sargyboje. Ji greit iš
sivystė ir išaugo į modernią,
švarią, kultūringą ir draus
mingą pajėgą. Greta karinio
auklėjimo, ji buvo mokoma
tėvynės meilės dorybių ir kitų
dvasinių vertybių. Gražūs buvo
jos papročiai ir tradicijos. Mes
savo kariuomene didžiavomės,
ją mylėjom ir todėl čia, išeivijoje,
tęsiame Lietuvoje anksti pradė
tą paprotį plačiu mastu tą mūsų
meilę jai išreikšti minėjimais.
Tai meilei išreikšti nebūtina
kartoti mūsų kariuomenės isto
rijos bei jos organizacinės sudė
ties, nes ji jau daug kartų gir
dėta ir visiems žinoma.
Mūsų kariuomenės organi
zavimo plėtotėje ir laisvės kovų
žygiuose yra labai ryškus, ir
mūsų istorijoje auksinėmis rai
dėmis įrašytas savanorių-kūrėjų
vardas. Jie, tėvynės meilės ir to?
senovinės karžygių dvasios
įkvėpti nesustojo pagalvoti ir
neklausė, kokia „man bus iš to
nauda'? Jie pirmieji, širdy paju
tę pareigą ir išgirdę protėvių žy
gių trimito gaudesį, metė viską
ir išskubėjo į frontą iškovoti

laisve savo tėvų ir protėvių
žemei, ir atkurti nepriklausoma
Lietuvos valstybę. Todėl jie ir
vadinami „savanoriais kūrė
jai?". Savanoriai buvo mūsų ka
riuomenės užuomazga, nes jie
sudarė ir pirmąsias mūsų karių
gretas Savanoriai-kūrėjai yra
mūsų tautos pasididžiavimas!
Juos anuomet gerbė Lietuvos
valdžia visa tauta, todėl kiek
viena proga turime juos prisi
minti ir atiduoti atitinkamą
pagarbą.
Jei kariuomenė ir savanoriai
1918-1921 metų laikotarpyje iš
kovojo tautai laisvę ir nepri
klausomybę, t~i mūsų garbingi
nepriklausomybės, o ypač antro
jo bolševikinio antplūdžio, parti
zanai, kurių eilėse buvo daug
karininkų, puskarininkių,
eilinių karių, šaulių ir moterų,
patyrė ir išgyvenę raudonųjų
siautėjimą Lietuvoje, o nerimo
valandai išmušus, išskubėjo į
miškus. Bet ne uogų rinkti ar į
Lietuvos žemę grįžtančių rau
donųjų su orkestru pasitikti jie
išėjo: išsisklaidė po miškus rau
doniesiems kelią pastoti ir kieta
ginklo ugnies muzika pareikš
ti, kad lietuvis raudonąjį požmogį laiko savo mirtinu priešu ir
jam mūsų žemėje vietos nėra! Jų
širdis slėgė ir ryžtą skatino
svarbi, dar neišsakyta, priežas
tis: jie išėjo ginklu okupantui
priminti, kad mūsų tautos
kankinių ašaros ir kraujas, pra
lietas NKVD požemiuose, kalė
jimuose bei lediniame Sibire,
dar nenudžiūvo ir skardžiu
balsu keršto šaukias. Todėl
težino okupantas, kad kiekvie
na kalva, kiekvienas krūmas
jam nebus saugus ir ugnimi pri
mins, jog jo nešvarus batas ne
teisėtai mindžioja šventą Lietu
vos žemę, ir kiekvienas akmuo
į jį kulkų sriautu spjaudys, nes
už jo guiės lietuvis partizanas su
ginklu rankoje.
Tokių vidinių žaizdų ir įsitiki
nimų pilnomis širdimis parti
zanai kovėsi su tūkstanteriopai
galingesniu priešu ir išsilaikė
visą dešimtmetį.
Partizanai, žinoma, iki dantų
apsiginklavusių sovietų su
laikyti negalėjo. Įsiveržę į
Lietuvą, jie mūsų partizanus va
dino banditais ir elgėsi, kaip su
tokiais: jie juos kaip žvėris me
džiojo, be pasigailėjimo kan
kino, šaudė, viešai korė. jų išnie
kintus kūnus po turgavietes
valkiojo.. Bet raudonieji niekšai
gerai pateisino savų partizanų
veikla. Antai raudonųjų Vilniu
je 1972 metais išleistame „Da
bartinės Lietuvių kalbos žody
ne" partizanai štai kaip ver
tinami: „Partizanas yra gink
luotos kovos priešo kariuomenės
užnugaryje veikiantis dalyvis...

Karo invalidų eisena iš muziejaus Kaune. Nuotrauka daryta 1921 1931 metais.
Iš Andriaus D r a i k a u s rinkinio

Masinis partizaninis judėjimas
Ituri labai didelę reikšmę... kovo
je prieš svetimšalius grobikus...,
o taip pat liaudies masių kovoje
prieš išnaudotojų klases..."
Koks akiplėšiškas, dvilypis tie
sos standartas!
Nėra didesnės kančios už fizi
nę, o dvasinė gali būti dar sun
kiau pakeliama! Šias kančias
patyrė lietuvis. Daugelis kan
kinamųjų, skausmo nepakęsdami, maldauja būti nužudomi.
Raudonieji, tos rūšies specialis
tai, tuo atveju dar didesniu
kruopštumu bei pasitenkinimu
kankina. Nėra abejonės, kad ne
vienas lietuvis kankinys prašėsi
mirties.
Kyla dabar jau retai mūsuo
se užsimenamas klausimas: ar
tikrai suprantame raudonųjų
įvykdytų nusikaltimų Lietuvoje
apimtį ir tautai padarytos žalos
svorį?
Suprantama kad, greta karių
ir savanorių, partizanai yra vie
ni brangiausių mūsų tautos
sūnų ir dukrų. Jie, supratę tau
tai padaryta baisia skriaudą,
išėjo, savojo kraujo nebrangin
dami, okupantui atsilyginti. Bet
mūsų kalbose partizanai bene
mažiausiai minimi. Jų niekas
dar tinkamai neįvertino, niekas
jiems pasižymėjimo ženklų
neprisegė. Neteko girdėti, kad
jiems būtų koks valstybiniu
mastu paminklas pastatytas.
Tiesa, yra vienoje ar kitoje vie
toje privačiomis pastangomis
pastatytas paminklėlis. Pavyz
džiui, Juozui Lukšai — Dau
mantui, brolio Antano (taip pat
buvusio partizano) pastangomis
pastatytas nedidelis paminklas
Veiveriuose. Bet tokiu ribotu
mostu pagerbiamas tik vienas
asmuo, o kur pagarba visiems
kitiems? Todėl būtina, kad bent
tokių progų metu, kaip ši, jie
būtų neužmiršti ir atitinkamai
pagerbti.
Giedrą kariuomenės minėjimo
nuotaiką š i e m e t n i a u k i a
neraminančios žinios iš tėvynės.
Nūdienė Lietuvos vyriausybė
ne tik neįvertina partizanų, bet

juos net pasmerkė, o išlikusiems
visokius sunkumus daro bent
pusiau padoriai įsikurti. To
priežastį nesunku suprasti;
d a u g e l i s dabar minkštose
valdžios kėdėse sėdinčių savo
nejautrumu ar net tiesioginiu
talkininkavimu padėjo priešui
partizanus medžioti, prisidėjo
prie jų kankinimo ir naikinimo.
Apie eamos valdžios santy
kius su nūdiene kariuomene
Lietuvos kariuomenės pik. ltn.
Jonas Užurka „Drauge" rašo:
„LDDPvaldiiojs buvo ketverius
metus ir ką mes pamatėme po
ketverių metų? Ogi tą patį, ką
po pusės amžiaus patyrėme
bolševikinėje Sovietų Sąjungoje:
sužlugdyta ekonomika, išpar
celiuotas mūsų turtas, nusiaub
ta gamta, nuvarginti iki vergiš
kumo žmonės. Kas kaltas? Nėra
kaltų. Nėra konkrečių, ap
čiuopiamų asmenybių. Ir nenuo
stabu: juk jų nebuvo mūsų visos
tautos kovose už Nepriklau
somybe nei 1989, nei 1990, nei
1991 metais. Vieni jų lūkuriavo,
kiti net aršiai priešinosi šiai ko
vai (atsiminkime Algirdo Bra
zausko „patarimą" Landsber
giui nereikalauti iš Gorbačiovo
laisves. K.M.), o dar kiti tyliai,
kaip ir dabar, it kirminai graužė
mus iš vidaus. O po rinkimų,
LDDpartįjai laimėjus, tuoj pat
į visas valstybines struktūras
sulindo „pogrindyje" buvę par
tijos draugai, chebrantai, sėbrai.
Puolė visa ruja, mūsų tik ant
kojų atsistojusią valstybę, ištąsė
po kąsnį, išsidalijo turtą, išvogė
per bankus pinigus, netgi bandė
sugriauti sukurtą Lietuvos ka
riuomene. Ir vis patyliukais, iš
vidaus, lenininiu-bolševikiniu
principu — įleisti į sveiką kūną
bolševikines bacilos nuodus ir
graužti, naikinti... Aš esu giliai
įsitikinės, kad tai daroma todėl,
kad mes nepasitikėtume vieni
kitais, kad dar labiau susi
priešintume... Tokiu būdu tauta
ir toliau skaldoma, ir nuosekliai
formuojamas vergo ir nepilna
verčio žmogaus kompleksas mu
myse".
„Kaip galima pasitikėti šia
grupuote, — toliau rašo
pulkininkas, — kuri nualinusi,
į skolas įgramzdinusi kraštą, ir
toliau meluoja, kad mūsų gyve
nimas eina vis geryn,.. Ar gali
ma tikėti kai kurių karių pa
triotiškumu, atėjusių jau net po
pučo ne tik į Seimą patarėjais,
bet ir kariuomenės generalinio
štabo vadovaujančius postus,
Karo akademįją. Ir šiandien
matome šio darbo rezultatus:
kariuomenė neturi nei ginklų,
nei šaudmenų, nei valstybės gy
nybos planų, nei teisinių aktų,
nei juridinių dokumentų..."

Lietuvon konuoTriPtip iiy(jiuoj« i Vilnių 1939 metais.

Kitur pik. Užurka apie val
džios santykius su dabartine
Lietuvos kariuomene štai ką
atidengia: „Darant įvairius per
tvarkymus, į kariuomene sulin
do Lietuvai niekuo teigiamai
nenusipelnę asmenys, lauke
'asvųjų'atėjimo į valdžią, buvę
uolūs komunistiniai tarnai —

zampolitai, jedinstvininkai, kiti
pakalikai, 1989 m. netgi vaikę
Lietuvos žmones gatvėse, aikš
tėse. O dabar apsivilko Lietuvos
kario uniformas, prisisegė
Vyčius, dideles žvaigždes. Jie su
pasididžiavimu kalba buvusio
okupanto kalba ne tik namuose
su savo tatjanomis ir ninomis,
bet ir viešose vietose... Jau tiek
suįžūlėjo valdantieji, kad iš kai
kurių valdžios vyrų lūpų neretai
pasigirsta kaltinimo ir paniekos
žodis 'nacionalistas'. Tas žodis
skiriamas tiems, kurie kovojo ir
kovoja už tautos nepriklau
somybę ir kaip išsaugoti švarią
gimtąją kalbą, sukurti patrio
tišką Lietuvos kariuomenę".
Dorą Lietuvos karį tokios
žinios nupurto, nes jam rūpi
gerovė krašto, kurio sargyboje
budėjo. Todėl norisi paklausti:
jeigu taip elgiamasi su ka
riuomene, tai kas blogo visuo
meniniame Lietuvos gyvenime?
Daug girdime įvairiausių žinių,
bet kur tiesa?
Teatsako į tai žmogus, kuriam
visi galime tikėti — Vilniaus
arkivyskupas Audrys Bačkis.
Neseniai vieno pamokslo metu
jis štai ką pasakė: „Jau šešeri
metai, kaip išsipildė didysis
tautos lūkestis — Lietuva at
gavo nepriklausomybę. Tačiau
su skausmu ir liūdesiu žvelgia
me į mūsų krašto padėtį. Jo
kiais gražiais žodžiais ir minė
jimais nepridengsime vargo,
skurdo ir nevilties, kurie atsi
spindi mūsų tautiečių akyse.
Tie, kuriems patikėjome savo
valstybės vairą, privedė kraštą
prie pavojingos ribos: sugriautas
ūkis, pramonė, bankai... Cha
osas ir nepasitikėjimas, melas ir
nesąžiningumas užnuodijo
mūsų tautos laisvės lūkesčius,
supriešino žmones. Daugybė
dorų žmonių, kurie visą gyve
nimą sąžiningai dirbo, augino
vaikus, taupė senatvei, šiandien
nepajėgia pragyventi iš savo
vargingos pensijos. Kaip skaudu
matyti kilnių veido bruožų
inteligentą, droviai nuleidusį
akis prie vargšų valgykloje
dalinamos sriubos lėkštės.
Dar skaudžiau žiūrėti į jaunus
žmones, kurie, netekę darbo, be
viltiškai . varsto įstaigų duris,
MiS-nHami — Į ir pHpTfttfJUMfrft

darbo, nes namuose laukia
alkani vaikai, nesumokėta
nuoma už butą ir slogi baimė
dėl ateities. Būriai mažųjų
šiandien auga gatvių landynėse
ar stotyse, neturėdami papras
čiausių gyvenimo sąlygų. Juk
tai potencialūs nusikaltėliai,
kuriuos patys auginame..., ne
galėdami padėti jiems surasti
prieglaudą ir darbą".
Štai turime dviejų garbingų
žmonių: arkivyskupo ir pulki
ninko parodymus, kurie abu
vienodai kaltina vyriausybę
kriminalinio pobūdžio savanau
diškumu. Vadinasi, nėra abejo
nės, Lietuvoje skurdas!
Tačiau neseniai skaitėme, kad
Estija jau nebesinaudoja užsie
nio parama. Anot laikraščių,

Tokia padėtis tėvynėje iki šir
dies gelmių sukrečia kiekvieną
dorą lietuvį. Todėl peršasi klau
simas, kaip mes, išeivijos lietu
viai, atsiliepsime į girdėtus
kaltinimus, mestus Lietuvos
valdžiai? Sakome, kad tai yra
niekšingas veiksmas prieš lietu
vių tautą ir atviras talkinin
kavimas tautos priešui, doram
lietuviui griežtai nepriimtinas!
Tauta valdžią išsirinko jai
tarnauti, ne valdžiai vergauti.
1928-siais metais, buvę nepri
klausomybės karo savanoriai,
susirinkę Karo muziejaus so
delyje, Kaune, iškilmingai ir
nedviprasmiškai pareiškė: „Žu
vusiųjų savanorių ir savo vardu
mes skelbiame didžiausią pa
nieką tokiam Lietuvos žemės
sūnui ir dukrai, kas bet kokio
mis aplinkybėmis atsisakytų
švenčiausių žmogaus teisių... ar
bet kuria kaina parduotų prie
šui nors mažiausią savo Tė
vynės reikalą".
Ar to pareiškimo pavyzdys
mūsų nepaskatina veikti?
Sakau, kad ne tik ramovėnai,
ne tik ALTas, ne tik Bend
ruomenė, ne tik išeivįja, bet visa
lietuvių tauta turėtų padaryti
dar griežtesnį pareiškimą prieš
dabartinę Lietuvos vyriausybę!
Atsiradus tokių nuotaikų aki
vaizdoje, norisi paklausti: ar ta
senųjų karžygių dvasia, kurią
savanoriai parodė 1918 metais,
šiandien dar tebegyva gimta
jame krašte? Manau, kad taip,
nes dar labai gyvi yra Romo
Kalantos, Televizijos bokšto
gynėjų ir kiti laisvės kovotojų
pavyzdžiai. Deja, to negalima

pasakyti
apie
dabartinę
Lietuvos vyriausybę. Nūdienė
prokomunistinė Lietuvos vy
riausybė netarnauja tiems,
mūsų knygnešių, Vinco Kudir
kos, Antano Smetonos, sa
vanorių kūrėjų, Lietuvos karių,
partizanų ir 1940 metų sukilė
lių idealams. Tos vyriausybės il
gesingas žvilgsnis nukreiptas į
dar vis raudonuojantį Kremlių.
Ir, reikia manyti, kad kas dabar
vyksta Lietuvoje nėra tik
nekaltas, nenumatytas atsi
tiktinumas, o gerai apgalvotas
veiksmas. Tos nuomonės yra ir
pulkininkas Užurka. Ta gro
bimo programa taip surežisuo
ta, kad, ir dorai valdžiai atėjus,
kraštas dar daug metų skurs,
nes negalės išlipti iš skolų
duobės.
Kas laukia Lietuvos ateityje?
Niekas negali į tą klausimą at
sakyti, nemėginsiu būti prana
šu nė aš. Žinome, kad į mūsų
kraštą labai gašliomis akimis
žiūri neseniai iš Lietuvos išsikraustęs okupantas.
Lietuvai, žinoma, tie faktai
negali būti raminantys. Bet
turime atsiminti, kad lietuvių
tauta yra gaji! Lietuvis per
visus amžius įrodė savo atspa
rumo ir kovingumo didybę.Tad
tegaivina mūsų širdis Lietuvos
kariuomenės dvasia ir, kas
ateityje beįvyktų, lietuvis ne
pražus: jis buvo, yra ir bus! Ir
turėtumėm atprasti kiekviena
proga verkšlenti, kad Lietuva
yra tik kankinių, kryžių ir
smūtkelių kraštas, o galė
tumėm atsiminti ir pasididžiuo
ti, kad ji yra ir didvyrių žemė!

• J u o z o Klimo II pasaulinio
karo metu atsiminimus „Pasku
tinio kariūno odisėja", prieš
kiek laiko spausdintus „Drau
go" atkarpoje, dabar Lietuvoje
žurnalas „Kardas" išleido 1,000
egz. tiražu. įvade redaktorius A
Martinionis pastebi: „Buvusio
PLP karo mokyklos kariūno
Juozo Klimo, dabar gyvenančio
Kanadoje, atsiminimai yra visos
Lietuvos kariuomenės tragiš
kojo likimo istorijos epizodas.
Tūkstančiams vyrų teko pergy
venti mirtį, kančias, panieką,
badą, šaltį. Vieni žuvo ir neži
nomi jų kapai, kitiems likimas
buvo dosnesnis ir leido gyventi,
dirbti, palikti dokumentus, kaip
šie prisiminimai, mūsų tautos ir
kariuomenės istorijai", leidyk
los adresas: „Kardas", p.d. 1847,
2043 Vilnius.
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ALASKA '97
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duodama speciali nuolaida
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Susipažinkime
LIETUVAITĖ - ROKO
ŽVAIGŽDĖ

PROF. JUOZAS ERETAS IR
LIETUVA
IGNAS U R B O N A S
Šiais metais yra minima prof. dugne baltas Lietuvos Vytis,
Juozo Ereto 100-sios gimimo aukso spalvos rėmuose. Prie šio
metinės. Spaudoje ir minėji Vyčio vėliau Eretas ir mirė.
muose iškeliama jo didelė kultū
Po jo mirties vysk. Antanas
rinė veikla Lietuvoje ir jo spau Deksnys (vysk. Deksnys Eretą
dos žodžiu kova už Lietuvos ir palaidojo) nuvežė mane į
laisvę Šveicarijoje.
Bazelio kapines aplankyti prof.
Šia proga ir aš noriu priminti Ereto kapą. Ir čia antras nuste
keletą prof. Ereto lietuviškųjų bimas! Ant jo paminklo tik šis
momentų, kurie, atrodo, niekur užrašas: „Ona Jakaitis - Ehret;
nebuvo paminėti. Nors jie yra ir Joseph Ehret - Jakaitis'. Tai jo
labai smulkūs, bet, mano supra testamentinė valia.
Jei šie du nežodiniai pareiš
timu, charakteringi jo nuošir
džiam lietuviškumui paliudyti. kimai, bet jo gyvenimo faktai
būtų įvykę Lietuvoje, Kaune,
Mano artimesni kontaktai su tai būtų nieko nuostabaus. Bet,
prof. J. Eretu prasidėjo 1953 m. kad jie įvyko prof. Ereto
rugsėjo mėn. Bazelyje. Būdamas tėviškėje, Šveicarijoje, tai rodo,
Europoje, nuvykau į Bazelį, koks nuoširdus, tikras, buvo
pasiruošęs prašyti prof. Eretą E r e t o lietuviškumas. Mes
parašyti prof. St. Šalkauskio turime tikrų lietuvių, kurie gė
monografiją. Žinojau, k a d dijasi savo lietuviškos pavardės,
Eretas artimai draugavo su o Eretas nesigėdijo jos užrašyti
Šalkauskiu. Jie trys: Šalkaus net ant savo kapo.
kis, E r e t a s ir Pakštas turėjo
Tarp kitko, ir nuostabi ironi
savaitinius pasitarimus —
ja, kad šalia Ereto kapo yra „trečiadienius". Jie planavo ir
sovietų saugumiečio kapas.
kūrė Lietuvos kultūrinę ateitį.
Atrodo, kad tas saugumas sekė
Susitikome Bazelio gelž. stoty Eretą gyvą, seks jį ir mirusį...
Prof. Eretas ir žodžiu, ir savo
je. Pasiūlymą parašyti Šalkaus
kio monografiją jis mielai pri veikla gyveno Lietuvos nelai
ėmė. J i s norėjęs šią monogra mėmis. kovojo už jos laisvę.
fiją r a š y t i , bet nebuvo lei Kada jis tik mane Šveicarijoje
dėjo, kurį a š jam čia pat pra atsisveikindavo, visada saky
nešiau — k u n . Juozą Kara davo: „Būkime lietuvių tautos
lių. Po to jis mane nusivežė į sa avangardas —jūsten už marių,
vo butą. įėjęs nustebau; a n t o mes čia Europoje ". Jis kalbė
sienos didžiulis — raudoname damas visada save laikė lietu

nelengviau nei „The Beatles"
plokštelę. Po to buvo dar penki
soliniai įvirios muzikos albu
mai, koncertai, TV laidos, mu
zika įvairiems TV ir kino fil
mams. Keletą kartų teko fil
muotis pagrindiniuose vaidme
nyse TV ir kino filmuose. Nuo
šešiolikos metų turėjau savo
roko grupe, todėl galėjau rašyti
ir atlikti savo muziką. Nuosta
bu, tačiau pirmosios mano pa
rašytos ir atliekamos, dar gan
vaikiškos, dainos „Mediniai žir
geliai", „Dobilo širdy", „Pa
vasarėjant" tapo populiarios
Lietuvoje. Visą šią veiklą teko
derinti su akademinės muzikos
studijomis.
— Ką reiškia a l t e r n a t y v i n ė
Gintarė Jautakaite.
r o k o muzika ir p r i e k o k i o
muzikinio stiliaus p r i s k i r t u S u s i p a ž i n k i m e s u muzike, mėte savo kūrybą š i a n d i e n ?
kompozitore, r o k o muzikos
— Roko muzika, kaip ir kiek
soliste G i n t a r e J a u t a k a i t e .
viena rūšis, turi savo nusisto
Lapkričio mėnesio pradžioje vėjusį klasikini pavidalą, o vis
turėjau progos susipažinti ir ke kas, kas nueina toliau nuo tos
letą valandų praleisti pokalby formos, tampa alternatyvine,
je su muzike Gintare Jauta papildoma, netradicinė tos rū
kaite, kuri yra ne tik muzikė, šies išraiška. Niekada neban
bet ir dailininkė-grafikė ir džiau ir nenorėjau prisiglausti
kurios koncertą Washingtono prie vienos kurios srovės ar sti
lietuviai išgirdo spalio 26 d. Lie liaus. Rėmų muzikoje nemėgs
tuvos ambasadoje. Koncertas tu, beje, visi mano tapybos ir
buvo skirtas pirmosios lietu grafikos darbai taip pat neturi
viškos knygos 450-osioms meti rėmų... Muzikoje, kaip ir dailėje,
nėms ir paminklo Martyno Maž pirmiausia mane domina koky
vydo Klaipėdos mieste statybai bė. Muzika, abstrakčiausia ir
nematerialiausia iš menų, at
paremti.
Ši jauna muzikė, kuri šiuo lai veria beribes galimybes. Kaip
ku gyvena Oxford, Anglijoje, pasinaudoti šiomis beribėmis
yra įsijungus į tarptautinį roko galimybėmis lemia individuali
muzikos pasaulį, tačiau su giliu prigimtis ir profesiniai su
jausmu ir meile prisideda ir prie gebėjimai. Todėl ir turime tokią
savo tėvynės siekių ir rūpesčių, muzikos įvairovę, gerą ir n e
aukodama savo laiką ir muziką tokią gerą, kurią savo patogumo
dėlei skaldo muzikos industrija
labdaringiems darbams.
Mūsų susitikime ir pokalbyje komerciniais tikslais. Kritikai
prašiau Gintarės atsakyti į teigia, jog turiu savo ženklą ir
danguje, ir muzikoje, todėl ne
keletą klausimų.
— Ar galite papasakoti apie suku sau galvos, į kurią lentyną
save, kur gimėte, augote, mo muzikos parduotuvėje bus įdėta
mano plokštelė.
kėtės?
— Gimiau Lietuvos Žemai
— Kodėl roko muzika tokia
tijoje, Taurelėje, muzikų šei triukšminga?
moje. Mano mama yra „Pasto
— Pirmiausia, t a i istoriškai,
ralės" įkūrėja ir vadovė. Motina techniškai atsitiko, naudojant
yra taip pat ir Kauno Sakrali elektrines gitaras. Šios gitaros
nės muzikos mokyklos įkūrėja, išdavė visai kitą garso prigim
kur ji kartu su mano tėte dėsto tį. Naujovė savaime jaudino mu
muziką. Jaunystę praėjo Tau zikos atlikėjus ir vis didėjančią
Prof. Juozas
ragėje. Mūsų namą supo didžiu minią klausytojų. Tai nulėmė
lis sodas, kuriame bičių dūzge tos naujos muzikos krypties
sys susiliedavo su pro atvirus azartiškumą. Galima palygint
langus sklindančiais fortepijono tą azartiškumą ir garsumą su
garsais. Fortepijonų mūsų name Beethoveno devintosios simfoni
buvo net keletas. Jais grojo ir se jos finalu, nes ten yra iššaukia
PAKRIKŠTYTAS
nelis ir tėtis su mama, o vėliau mi patys garsiausi muzikos gar
DANIELIUS
ir mes su seseria. Pirmą savo sai. Čia vyksta muzikos kulmi
kūrinį „sonatina fortepijonui" nacija, čia ir klausytojai nori tą
Neseniai buvo pakrikštytas
parašiau, būdama šešeri ųrfnetų. kuo garsiau išgirsti. Tai roko Danielius Algirdas Mockaitis,
Tėvai, norėdami, kad mes gau muzika ištisai y r a azartiška, Algio ir Daivos (Barškėtytės)
tume kuo gerensį muzikinį išsi valdanti žmogaus savaiminį ins sūnelis, Sofijos broliukas.
lavinimą, persikėlė į Kauną. tinktą klausyti tai kuo garsiau.
Krikšto apeigos įvyko rugsėjo
Kaune mūsų namą taip pat su
22
d., Palaiminto Jurgio Matu
— Kokie J ū s ų ateities pla
po ne tik sodas, gėlės, bet ir nai ir apie ką J ū s ų muzika? laičio Misijos koplyčioje. J a s
prūdas su žuvytėms. Mums au
— Artimiausiu metu Anglijo atliko misijos kapelionas kun.
gant, teko intensyviai mokytis je išeina mano „Whisper" kaip Algirdas Paliokas, SJ. Danie
muzikos ir groti vis daugiau ir CD, kuri bus visose pagrindi liaus krikšto tėvai buvo Marius
daugiau. Po muzikos mokyklos nėse diskografikos parduotu Kriaučiūnas ir Delia Breimerypatekau į prof. Sonatos Bie- vėse, o visą savo laiką teks tė-Brent. Na, o Danieliui taip
lionytės fortepijono klasę, o pašvęsti savo pirmojo albumo nusibodo laukti to svarbaus mo
vėliau klasikinio fortepijono užbaigimui ir įrašymui. Mano mento, kad krikšto metu išgir
studijas tęsiau Muzikos akade- muzikos išleidėjas yra G u s dome būsimo „dainininko" balmijos Klaipėdos fakultete, vie Dudgeon, kuriuo labai didžiuo są,nepaisant apeigų svarbumo.
ninteliame to meto Lietuvoje tu juosi ir kurio vardą rasite a n t Tačiau, tapęs j a u visateisiu
rėjusiame džiazo laboratoriją, visų Elton John plokštelių. Jis krikščioniu, buvo taip pavargęs,
kur dėstė visos tuometinės džia deda savo pastangas ir viltis į šį kad tuojau užmigo saldžiu
zo žvaigždės.
projektą. Taip p a t tikiuosi miegu.
— Kaip pradėjote profesine; atlikti koncertą Lietuvoje. O
mano muzika yra apie „žemę mo ant pečių, kai pro miegus at
karjerą?
— Penkiolikos metų j a u dobilo širdy", apie drugelio rodydavo, jog pavirstam į du an
dainavau tuo metu populiariau skrydžio prasmę, apie šunis ir gėlus, su dideliais baltais spar
sioje roko-operoje „Ugnies me angelus. Apie viską, k a s ne nais ir pradedam kilti. Tai ir
džioklė su varovais", ne chore, paprasta ir turi prasmę šiame viskas.
bet sukūriau pagrindinį Moni gyvenime. Biografiškumo mano
Padėkojau Gintarei už pokal
kos vaidmenį. įdainavau šešias kūryboje beveik nėra, nes t a i bį, o ši talentinga jauna moteris
plokšteles Lietuvoje, tačiau tai pavirstų į lėkštą aprašymą m u m s atskleidė roko muzikinį
nebuvo mano autorinė muzika. įvykių, kurių grožis vis tiek yra pasaulį, per kurį jinai ir dau
Dar ir dabar niekaip negaliu at neatspindimas. Turiu tik du to gelis Lietuvos jaunimo, pamėsistebėti, kad mano įdainuotos kius kūrinius „Whisper" ir gusio šio stiliaus muziką, tapo
„Kregždutės" Lietuvoje tebe- , ,Histeria". Pirmasis, tikrai apie nepaliesti sovietinės indoktridainuojamos iki šiol. Beje, tik meilę; antrasis tai apie anksty nacijos.
pasirodžiusį dvigubą albumą vą vaikyste, kai tėvelis nešdavo
Kalbėjosi
Lietuvoje tada nusipirkti buvo mane miegančią iš močiutės naElvyra Vodopalienė

viu. Lietuviški yra ir jo vaikai.
Kartą, būdamas Bazelyje, pa
kviečiau Eretą į restoraną pietų
ir paprašiau pakviesti ir savo
vaikus. Prieš pietus jis man
pranešė, kad į pietus iš vaikų at
vyks tik j o jauniausioji dukra
Julytė. Jis čia pat apgailestauja
ir atsiprašo, kad turėsime kalbė
ti vokiškai, nes Julytė ką tik iš
tekėjo už šveicaro, kuris dar
nekalba lietuviškai. Pietų metu
su profesorium ir jo žentu kalbė
jomės vokiškai, bet Julytė į
mane kalbėjo tik lietuviškai.
1961 m. Lietuvių Katalikų
Mokslo akademija rengė savo
suvažiavimą Čikagoje. Rengimo
komitetas pakvietė prof. Eretą
su paskaita. Po suvažiavimo aš
jį kiek paglobjau ir pavežiojau
po gražųjį, lietuviškąjį Marquette Parką. Pirmiausia jis
paprašė nuvežti pas Salomėjos
Neries brolį, Bačinską, kuris su
šeima gyveno čia pat, Marąuette P a r k e . Važiuojant j i s
prisiminė Salomėją Nerį. Viena
vasarą jis buvo nuvykęs į Ba
zelį, į tėviškę atostogų. Vie
ną dieną prie tėviškės namų
durų atsirado — Salomėja, pa
reiškėjam savo meilę ir prašė,
kad profesorius ją vestų. Eretas
labai nustebęs ir su didele jai
pagarba, užuojauta bei nuošir
dumu, stengėsi paaiškinti, kad
jis yra ką tik vedęs Onutę Jakai
tytę, tad jos pasiūlymų negali
priimti. J i , išvykus namo.
parašė tą žinomą eilėraštį:
„Be Bažnyčios, be altorių
Be sumainymo žiedų..."
Eretas prisiminė, kad ir čia.
Čikagoje, lietuvės ponios jam
perša vedybas. Jis, kiek nusi
šypsojęs, sako: „Mano amžiuje
(jis tuomet buvo pasiekęs 60 m J
vedybos j a u būtų ne vietoje ir aš
nemanau to daryti, bet jeigu
k a r t a i s ir vesčiau, t a i t i k
lietuvę".
Prof. Eretas, parašęs S. Šal
kauskio monografiją „Stasys
Šalkauskis", man atsiuntė ir aš
1960 m. spalio 22 d. parašiau
„Draugo" kultūriniamepriede
šios knygos recenziją: „Alpių
riteris apie Lietuvos lygumų
šventąjį". Ten tarp kitko apie
Eretą parašiau: „Nežinau, kaip
kitiems, bet mums, kiek jau
nesnės kartos lietuviams, Ere
t a s visada atrodė, kaip riteris
nuo Šveicarijos kalnų, pamilęs
Lietuvos lygumų, linų ir rugia
gėlių žemę. Pamilęs ją ir jos
žmones, o žmonės — jį. Iš viso,
prof. Ereto santykiuose su lietu-

Eretas.

Mūsų šeimose
Vaišės vyko Ateitininkų na
muose, kur susirinko didelis
būrys Barškėčių ir Mockaičių
giminių bei draugų. Didžioji
dalis svečių buvo Daivos ir
Algio Mockaičių draugai su
savo prieaugliu, o jų buvo daug,
todėl krykštavimas skambėjo ne
tik viduje, bet ir ąžuolyne.
Ateitininkų namuose dabar
vyksta daug renginių. Juos ypač
pamėgo jaunos šeimos. Čia
vyksta mergvakariai, vestuvės,
k r i k š t y n o s ir d a r visokių
pramogų, pobūvių.
Svetainėje stalai buvo labai

gražiai padengti. Juos puošė
baltų rožių ir rugiagėlių žiedai,
savo grožiu prisidėdami prie
šios ypatingos, Danieliui skir
tos, džiaugsmingos dienos.
Krikštynose dalyvavusių jau
niausiųjų svečių amžius buvo
įvairus: nuo kūdikio, Montes
šori „studentų", iki mokyklinio
amžiaus. Reikia džiaugtis, kad
jaunos lietuviškos šeimos ben
drauja: krikštija vaikus lietuvis
koje bažnyčioje, leidžia juos į
lietuviškus darželius ir mo
kyklas.
Stebint jauniausiąją kartą, de
dame viltis, kad lietuviškas
medis augs ir šakosią.
Karolina Kubilienė
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NUSTEBINO NET LENKŲ
ŽURNALISTUS
„Ko ieško Lietuvos vyriausybės a t s t o v a i , a t v y k ę į
Balstogę, t i k r i n t i Lenkijos
lietuvių pavardžių ir vardų
rašysenos asmens dokumen
tuose?" — nustebęs klausia
lenkų dienraščio ..Gazeta
VVyborcza" žurnalistas. Kaip
toliau informuojama š i a m e
laikraštyje, į Balstogę atvyko
oficiali Lietuvos delegacija,
vadovaujama Seimo Kalbos ko
misijos vicepirmininkės D.
Mikulėnienės (delegacijos sudė
tyje buvo taip pat Migracijos
departamento, Teisingumo bei
Lietuvių kalbos komisijos ats
tovai), kuri turėjo patikrinti,
kaip asmenų, gimimo bei ki
tuose dokumentuose rašomos
Lenkijos lietuvių pavardės. Šios
delegacijos atvykimas sietinas
su ruošiamu Lietuvoje (sunku
p a s a k y t i , a r ir Lenkijoje)
įstatymu dėl tautinių mažumų
pavardžių ir vardu rašysenos
taisyklių asmens dokumentuose
(Lietuvos lenkai reikalauja jų
pavardes ir vardus rašyti pagal
lenkišką tranksripciją).

legacija, atvykusi tikrinti, kaip
Lenkijoje įgyvendinamos tarp
valstybines sutarties nuostatos
lietuvių atžvilgiu, taip pat
nukeliavo į Balstogę, (vėliau į
Bialovežos miškus, ir dar toliau
į Čenstakavą, nesuradus laiko
pasidomėti, kaip problemos
sprendžiamos vietoje: Seinuose.
Punske ir pan.i Vis tik įdomu
būtų sužinoti, ko ieškojo minėta
Lietuvos delegacija Balstogės
vaivadijos įstaigose, ką surado,
ir kokias išvadas pateikė Lie
tuvos Seimui bei vyriausybei".
L.I.L.
S O V I E T I N I S TERORAS
i Atkelta iš 3psl.)

Aukštai,
išdidžiai pakėlę galvas, bliz
gančiais medaliais už nuopelnus
savo Tėvynei Lietuvai.
Ypač kelia nerimą, paskuti
niu metu padažnėjusios, šiurkš
čiai pažeidžiančios Lietuvos
Respublikos Konstituciją ir
galiojančius įstatymus provo
kacijos prieš krašto apsaugos
Suprantamas y r a Lietuvos karius savanorius arba prieš
noras susipažinti su esama šioje struktūras, kaip antai prieš
srityje padėtimi Lenkijoje, bet Šiaulių apskrities TGŠ vadą
net lenkų žurnalistui nesupran mjr. J . Z a t u r s k į , Arsenalo
tama, kodėl ši delegacija pa viršininką p i k . Z. Orentą,
sirinko ne Suvalkų, o Balstogės žmones, kurie visas žinias ir
vaivadijos įstaigas. Skubame jėgas atidavė bandydami atkur
pranešti, kad Lenkijos lietuviai ti Lietuvos karo pramonę. Arba
kompaktiškai gyvena šiaurės- antai išprovokuotas išpuolis
rytineje Suvalkų vaivadijos prieš CSD struktūras, kuri sėk
dalyje, ir jei kas nors to nežino, mingai ir veiksmingai veikia.
lengvai gali įsitikinti, pavartęs Šios provokacijos subliūkšta
tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, iš kaip muilo burbulas, tačiau ar
leistas enciklopedijas. O jeigu į ne už jų „sėkmingą" pravedimą.
Balstogę atvyksta lietuviai, tai diskredituojant Lietuvos ka
riuomenę, jos karius suteikia
(studijoms ar pastoviam gyveni
mui), tai būtent iš Seinų — mas tos įstaigos vadovui ge
Punsko krašto, su jau „surašy nerolo laipsnis. O kad ligi šiol
tais" tos vaivadijos įstaigose as valstybės oro erdvė tinkamai
mens dokumentais. Vienos iš nekontroliuojama, kiauros sau
Lenkijos lietuvių organizacijos sumos sienos į tai dėmesio ne
atstovas (prašęs neskelbti pa kreipiama. O gal kam šitokia
vardės, kadangi bet kokia Liet- padėtis naudinga?
vos pareigūnų kritika gali už
Taigi, būtina sustabdyti, kad
traukti nemalonę ant visos or tautos nustumta nuo politinės
ganizacijos) pasakė: Mus j a u arenos, bolševikine ideologija
nustojo stebinti k a i k u r i ų persunkta partija, daugiau ne
Lietuvos tarnybų atstovų veik pakenktų Lietuvos gynybinėms
la. Nesenai Lietuvos Seimo de- s t r u k t ū r o m s , n e i š d r a s k y t ų
krašto apsaugos, neišblaškytų
vių tauta yra kažkas riteriška, žmonių prisidengus reorganiza
kažkas romantiška, kilnaus cija. Norėtųsi, kad Lietuvos
įsipareigojimo, už ką mes jį ger gynyba kuo greičiau susirūpin
tų naujasis Seimas.
biame".

Danielius su savo kriketo tėveliais rugsėjo 22 d.

Po krikšto apaigų (ii kairta) krikšto motina Delia Breimeryte Brent. laikanti Danielių, krikšto
tęva* Marius Kriaučiūnu, DanieliAs mainyte Daiva Bar*ketvte-Mockuvi«>n»' su Sofija ir tėtis
Algis Mockaitis.

Danielius Mockaitis
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KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.
4% iki $2,000 — 3% virš $2,000
Siunčiama suma

$

Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas į rankas

$

Iš viso

$

1 2

* >

Gavėjas

Siuntėjas

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siūlo juras
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS
(Licenaed)
Džiaukimės jų bronzos
medalio laimėjimu!
Daugiau informacijos suteiks:
angliikai kalbanti Michelle
Day Toli Free 888-NOT-FADE
(888-668-3233);
lietuviškai kalbanti Vita
po 6 v.p.p. EST laiku
1-908-531-1513,
fax 1-908-531-1530.
MARŠKINUKAI • KEPURĖS • UPtNUKAI • ŽENKLIUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI

Ž m o g u i , kurtam
_ _
b a , siūlome gyventi prie mūsų
Šeimos neribotą laiką. Teirautis:
(773) 863-8960 A p o o n i b .

CLASSIFIED GU1DE
REAL ESTATE

AUTOMOBILIO. MAMŲ, SVBKATOS,
IR CYVYMU DRAUDIKUI.
Agentas Frank Zapoli* ir Ott Mgr.
Auksą S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZANHJS
32Q*ViW*ett«
Tel. (70t) 4240S44
(312) SS1-SSS4 •

^a.

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkit 3

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.r
312-779-3313

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, O n t
C a n a d a L8E 5A6, tel. 905-643-3334

KLAUDUUS

BUDRAIČIUI

tZSSS

putmrro

^3,2^307

Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą
, j K 8 CONSTRUCnON
^Shingte" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tat. 7 U » - 9 6 9 - 2 6 5 8 .

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

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

BAKE

)1 New Av., Slite D
2719 West 71 Street,
>nt, IL 60439 *
Chicago, IL 60629
Tel: 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Parduodame Kalėdines dovaneles iš Lietuvos.
Skambinkite: 1-868-775-SEND

Savaitgali uždaryta

) CARE from $175. Porsches,
Cadiltecs. Chevys, BMWs, Corvettes.
Also Jeeps, 4WD's. Your Area. Toli
Free 1-660-216-9000 Ext. A-2418
for eurrent listings

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis faunomis.
Draudimas garantuotas.

AMERICAjy r ^ ^

v

!!JE

POIAND

708-687-5677
po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

RUDENS
KAINOS

s' 4 j .

Ten ir a t g a l

"•****'

AUSTRALIJOS LIETUVE
ŪKININKAUJA
PLUNGĖJE
Plungės rajono Smilgių kaimo
ūkininkė Danutė Baltutienė iš
Australijos Lietuvon sugrįžo
prieš trejetą metų. Atgavusi 54
ha žemės tėvų ūkį, ji viena
pirmųjų Lietuvoje ėmėsi ekolo
giškos žemdirbystės. — rašo
..Lietuvos rytas". Kaimiečiai,
beje, ją dažnai vadina ..Smilgių
donkichote"'. Nors mano ūkis ,
dar mažiausiai 5 metus bus ne
pelningas, ekologiškos žemdir
bystės nežadu atsisakyti, —
tvirtino šešiasdešimtmetė ūki
ninkė. } ūkį jau investavusi apie
200.000 litų. - Kol kas gyvenu
iš savo santaupų. Pinigų val
gymui svajoju užsidirbti t i k
tada, kai laikysiu 10 karvių,
samdysiu du darbininkus ir pati
su jais sunkiai dirbsiu".
Dirvas Smilgių ūkininkė trę
šia tik kompostu ir mėšlu. Kvie
čius, bulves ir miežius ravi ran
komis, nes nenaudoja nei mine
raliniu trąšu, nei cheminių prie
monių. Ji skundėsi, kad Lietu
voje beveik neįmanoma parduo
ti ekologiškos žemės ūkio
produkcijos.
Mediniame tvarte dabar D.
Baltutienė laiko 4 karves. 3
veršiukus, keletą avių ir ožką.
Pasak moters, ji labai nusivylė
Žemaitijos karvių augintojais,
kurie nemoka išauginti geros
veisles karvių. Numetantiems
auginti daugiau gyvuliu, statys
molinius tvartus. Baltu plytų
namai jai visada atrodė šalti ir
atstumiantys, todėl savo namo
Smilgiuose statybai nusprendė
panaudoti molį ir presuotus
šiaudus. Tai ir pigu Namo,
kurio bendras plotas 400 kvad
ratinių metrų, sienos kainavo
tik 6.000 litų. Kaimiečiai, aiš
ku šaipėsi iš tokios statybos ir
pranašavo, kad namo sienos
sutiš per pirmąjį lietų. Tačiau
ūkininkė iš Australijos nekrei
pė dėmesio i pašaipas.

'

/
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NEW OFFICE

Belmont/Central

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

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

Belmont/Laramie
5150 W. Belmont

3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999

Tel. 312-685-2020

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

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriujr FAX pagalba
• Nuosavybig įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

tai norite perauott ar pirkti namus,
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profeaionaSai, aąžkvngai n asmentekai
patarnaus, (kainavimas veltui.

ACCENT REALTY
5265 West 95th Street
Oak Lawn. Itinois 60453

Bus. 708-636-9400
Ras. 708-423-0443
ASTA T . M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių Dir
bkime ir pardavime, mieste iri
^priemiesčiuose. *
.
1

f*BROAI* INC

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

RE/MAX
REALTORS
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

DANUTĖ MAYER
284-1900

H E L P YVANTED

Užsisakykite šventėms
J

;rt

KMIECIK KEALTOSi
7923 S. M o k i Rd.
**B> ejaj $. Archer Ave.

H o u a a for Sala
Handyman special 2 bdrm. home,
$65,000. T a i . 615-834-0524,
lockport.

GEDIMINAS
3I2-92S-433I

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS

GREIT
PARDUODA

REALMART II, Ine
6602 S. Puteski Rd.
Chicsgo.IL 60629

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Tel.

RtfAL ESTATE

S:

BALYS BUDRAITIS

N O T FADE A W A Y GRAPHICS, I N C
P.O. Box 20*2, Kinfston, N Y 12402
Te!.

MISCELLANEOUS

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705

| vlen«| p u s ę
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

NorthSIdc

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

$485
$485
$485
$485

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda f Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virs 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • CALCULATORS
5 6 1 0 S . PutaeJd M .
Tel. ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1

KRAUSTOTE* Į FLORIDA?
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PRORERT1ES siūlo pagalbą per
kam namus, žemes ir verslą.
Tal./Fax: 1-a00-330-547S

Š e i m a VVashington, D C ieško
moters prižiūrėti 2 m. mergytę ir
padėti namų ruošoje. Susidomėję
prašome kreiptis:
tai. 301-251-9586
RENATA'S DOMESTIC
PLACCMENT AGENCY
Positions available: nannies. house
fteepers tor Enqlish speaking women
Call: 312-286-7267
Speak Englisrr
.

l a i k a u muzlkoe/planlno
m o k y t o j o o a prie
Marejuatta P a r k o .
Tol. 312-581-8026

SIŪLOME DARBUS1
—
Hawa« — nuostabi sala. je."
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas". kur
jūsų laukia Ieva Ir pusryčiai Dėl
, informacijos skambinkite: tai906-326-8169

Gail seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti i darbą ir išvykti
Kreiptis:
Ali C a r e
Employmant Agency
„ T o l . 31Ž-736-79J0O

FOR

REMT

N u o K a t a t e Į v a k a r v a iinuomojamas saulėtas 2 mtmg. botos,
antrame aukšta, ramiam, naujeaniam
name. Virykla, šaldytuvas, plovimo
masina, auto. pastatymui vieta.
Ramiems vyr. amžiaus žmonėms,
ponsinlnKame*. ToL

gražus 3 miog. butas.
TOL 312-254-7885

l*nuomo)emaa butaa arti karimieriečių vienuolyno; 2 miog., su
šiluma. Trys šimtai septynias
dešimt penki į mėn.
Tol. 772-828-8808

komo. 1 miog. butaa 67 & Kodzie
apyl. $355 į mėn. -f „security".
Tel. 773-778-1481. Kalbėti

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S

KALĖDINE DOVANA
"INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE"
IPSA ' N T E R N A T I O N A L siūlo Jūsų gimimėms ir draugams Lietuvoje
rūkytos mėsos produktų rinkini:
$98.00
15A-15kg.

$85.00
13A-12kg.

$70.00
10A-16kg.

1. Jautienos išpjova

2 kg.

2 kg.

2. Kiaulienos kumpis
3. Kiaulienos šoninė
4. Kiaulienos išpjova
5. Lašiniai "Naminiai"
6. Dešros:
Šaltos rūkymo

2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

1 kg.

4 kg.

3 kg.

1 kg.

3 kg.

3 kg.

7.

Dešrelės:
Karšto rūkymo

Ikg.
1 kg.
1 kg.

M I G L I N A S TV
GE/RCA A T S T O V Y B Ė
2346 W . 69th Streat
Tel.: 3 1 2 7 7 6 - 1 4 6 6

Dantų laboratorija l a i k o sekreto
re*, kuri galėtų taip pat mokytis dan
tų technologijos. Turi mokėti anglų
kalbą ir turėti darbo leidimą. Kreiptis
į Arvydą, tat. 773-434-31»«

AMBER CONSTRUCT10N CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding".
atliekami cemento, „plumbing* bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucensad, Insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 312-767-1929

MISCELLANEOUS

IEŠKO BUTO

arba netoli Lemonto.
Darbo tel.: 6 9 0 - 2 4 3 - 1 6 6 6 .
Namų tel.: 7 7 3 - 9 2 6 - 2 2 6 1

FOR

SALE

* *

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

restaurant & M on 69 S t , Cnteago, 8 t a n l a l a v a n d H e f e a
Kaoroald, now now ownors of

(vncut 0nKaro KOVOMI, ,tpmomW9 tu
v^bzdžiftrs, ro2lntal( dkMi ir mftžt 0MMO
Pi i Ui<W, A i * t * Vtrtų Mw»
inkrustuoti ptvoMrjM, ĮMerOsKnoi
Tuftyofn# dMp( pMtMMni% T^uoni^ ScMiį

6624 W. 96 t t ,
3 kg.
14 kg.
(30 lb.)

12kg.
(26.41b.)

10 kg.
(221b.)

'VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos -JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiaulių rajone,
Būtėnų kaime, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš
aukščiausios kokybės mėsos patikrintos Veterinarijos Tarnybos. Siuntinys bus
pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, Inc. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu.
DS ENGINEERING, Inc.
12421 ARCHER AVE.
LEMONT,IL 60439

TeL 630-257-2034
Fax 630-257-5S52

i

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
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.; ieJtd:' 8 v.r. - 4 v.
p.p.; sekmd. uždaryta.
Antrd. ir titid. susikalbėsite
lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Te!. 312-776-8998 '

» — -»

—

ftealBBav

88

nPBHOry fW6W, I8»

ToL 788 686 1169
We nava Llthuanian « M a j
and bekery goods.

US. Savingš Bonds
Make Great Gifb.
vnfsoO R . KlMHeff

Imigracija, avarijos, sklryboa,
susižekEmai, biznio bei kiti juri
diniai klausimai. Konsultacija ne»
mokama. Kafcame lietuviškai.
Tol. 312-966-2824
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IMMMIMMI

Pagrindinės HMO rūšys.
1. „The staff model" — jus
JAV LB Krašto Valdybos
gydo to HMO apmokami gydy
Socialinių Rolkalų Taryba
tojai to HMO gydymosi įstai
gose.
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
2. „The Group or Network
(312) 476-2655 • Fax (312) 4366909
Model" - HMO sudaro sutartį
su viena ar keliolika daktarų
grupių, kurie gydo už nustatytą
sumą kiekvieną tos HMO ap
draustą narį. Daktarų grupės
dažnai dirba vienoje įstaigoje.
3. „The Independent Practice
„Managed care" yra plačios kurie gauna Medicare.
Association Model" (IPA). Turi
apimties sveikata rūpinimosi
Tačiau toks greitas pasikei privačią praktiką daktarai susi
planas, siekias sumažinti gydy timas iš tradicinių apdraudos jungia į draugiją (association) ir
mosi išlaidas. Tai bandoma pa planų į „managed care" nebuvo padaro sutartį su įvairiais
siekti, naudojant iš anksto lengvas. Sveikatos draudimų HMO. Daktarai paprastai dirba
nustatytas ar sumažintas kai specialistai sako: tai yra lyg savo kabinetuose.
nas, nurodant, į kuriuos gydy Sovietų Sąjungos griuvimas.
Point - of Service (POS). Grei
tojus galima kreiptis, kuriomis Niekas nebūtų galėjęs išprana čiausiai augantis „managed
ligoninėmis asmuo gali nau šauti to, o ir mes nesame tikri, care", leidžia jums eiti pas dak
dotis, prižiūrint daktaro kaip reaguoti į naująją pasaulio, tarus, kurie ir nėra jūsų HMO
gydymą ir jo ligonių siuntimą atseit sveikatos apdraudos, pasi nariai, bet jums reikia papildo
kitur pas specialistus, į labora keitimo tvarką.
mai primokėti už medicinos
torijas tyrimams ir pan. Kitas
Kai kam tai atrodo lyg naujas išlaidas.
svarbus „managed care" aspek kelias, kurį reikia pasirinkti ir
„Prefered Provider Organizatas yra profilaktinis gydymas kuris neturi pažįstamų kelio
tion" (PPO). Tai yra tinklas
(preventive care), besistengiant ženklų. Kitiems — pasirinkimas
nepriklausomų daktarų ir li
asmenį iš anksto nuo ligų ap tradicinės, ar naujos (managed
goninių, sudariusių sutartis jus
saugoti. Taip pat svarbu asmens care) apdraudos yra sveikintina
aprūpinti medicinine pagalba
informavimas sveikatos klau galimybė peržvelgti sveikatos
žemesnėmis kainomis (discount
simais ir kai kurių HMO sten priežiūros pirmumus — galimy
rates). PPO planai turi didesnę
gimasis sekti bei koordinuoti li bes.
negu HMO pasiūlą daktarų, iš
gonio gydymą.
„Managed care" programos kurių galite rinktis, bet PPO
„Managed care" apdraudos nėra visai naujos. Jau 60 metų nekoordinuoja, ar retai koor
planai yra įvairūs savo forma, egzistuoja grupinės apdraudos. dinuoja, jūsų gydymą. Jei eisite
kokybe ir veikimu. Bet visiems Bet 1990 metais jos sulaukė pas daktarus, kurių nėra PPO
tiems planams yra bendra: įga naujo dėmesio, kai buvo ban sąraše, jums reikės mokėti
linimas gydytis ir užmokėjimas doma įvairiais būdais sumažinti papildomai. Daugiau negu 91
už gydymą. Jei turite tradicinę sveikatos priežiūros išlaidas. milijonas amerikiečių priklau
sveikatos apdraudą, jūsų apAbi Amerikos politinės partijos so PPO planams.
draudėjas užmoka daugumą gy
kalbėjo apie tai, leisdamos nau
, .Physician Networks" — dak
dymo išlaidų, bet jūs patys turi jus įstatymus. Prezidentas Clin- tarų grupinės apdraudos. Dide
te susirasti daktarą ir susitarti ton jau 1993 metais siūlė visą lės daktarų grupės susijungia ir
su juo dėl gydymo. „Managed apimančią (comprehensive) ap imasi finansinės rizikos dėl jų
care" atveju, jūsų išlaidos ir be draudą, o Kongreso respubli pacientų gydymo, ką paprastai
veik visas gydymas suteikiamas konai įjungė tai į savo paskuti daro tradicinė apdraudą. Ap
bei sutvarkomas vienos organi nius Medicare reformos planus. lenkdami apdraudėjus (insu
zacijos.
Tos pastangos dar nepavyko, rance comp), daktarai nori išlai
Tiek tradicinė apdraudą, tiek bet „managed care" darosi vis kyti savo autonomiją ir su
„managed care" turi savo pliu populiaresnis valstijose, kur mažinti administratyvines bei
sus ir minusus. Bet dar nėra darbdaviai ir apdraudejai (drau kitas išlaidas.
visiškai aišku, kaip pasi dimo bendrovės) ragina darbi
Medicare pasirinkimai (choirinkimas vienos ar kitos ap ninkus, Medicare gavėjus ir ki ces). Kai kurios „managed care"
draudos gali atsiliepti į jūsų tus imti tas apdraudas. Dabar apdraudos nenori Medicare
teisininkai, daktarai, vartotojų (vyresnio amžiaus) pacientų, o
OJlytltĄ ir gy*fy,,in *p"»"fc*jiT»ą
Geriausios „managed care" ap (consumers) patarėjai ir apdrau kitos jų nori ir padaro sutartį su
draudos siūlo viską apimantį dejai (insurance co.), grumiasi Health Care Financing Admi(comprehensive) gydymą — su rūpesčiais, kylančiais iš tokio nistration (HCFA), kuri tvarko
„sveikata plūs", sako ekspertai. greito tų apdraudų (managed Medicare. Medicare „managedKaip užsitikrinti gerą apdrau care) augimo-, kaip apsaugoti care" apdraudas dabar galima
dą? Būkite atsargūs ir gerai draudžiamuosius, kaip suderinti gauti beveik visoje Amerikoje,
pasitikrinkite, ieškodami sau išlaidas su gydymo kokybe. išskyrus 9 valstijas. Šios
Daug grupių, daug žmonių dir apdraudos duoda plačiau viską
geriausių galimybių.
ba, kad paruoštų informaciją, apimančią (more comprehen
kuria naudodamiesi, draudžia sive) apdraudą, negu tradicinė
Naujos galimybės keičia
gydymo (hesith) pasirinkimą mieji galėtų suprasti ir žinoti Medicare. Jūs mokate įprastinį
„managed care" pliusus bei mi Medicare Part B mokestį, bet
vyresniesiems
nusus. Šios pastangos ir darbai jūsų medicininės išlaidos yra
»metu daugumas, ypač vy yra aprašomi AARP organi
resniųjų amerikiečių dar zacijos specialiame pranešime, mažesnės, negu turint Medicare
nepajėgia persiorientuoti ir kuriame nurodomi pirmieji tol, kol laikotės tos apdraudos
suprasti naujo gydymo — svei žingsniai į naują sveikatos prie taisyklių.
Medicare „managed-care"
katos apdraudos plano vadi žiūros apdraudą, kuri ateityje
namo „managed — health gali tapti Amerikoje visuotinė. plane pasirinkimai yra šie:
1. „Risck Contracts". Beveik
care", apie kurį prieš dešimt
Daugiau apie „managed care"
metų retai kas kalbėjo ar žinojo. apdraudą rašysime kituose 3.9 milijonai amerikiečių, 65
Šiandien „managed care" šeštadienio Socialinės reikalų metų ar vyresni, yra įsijungę į
234 „Risk contract" HMO, kur
apdraudą turi pusė amerikiečių, tarybos skyriuose „Drauge".
Medicare moka HMO nustatytą
ių tarpe 4 milijonai vyresniųjų,
sumą už apdraustąjį. Gydymas
apima visus Medicare teikia
HMO duoda dideli patarna mus patarnavimus ir, pagal pa
Jei galvojate įsijungti j „ma
naged care" tipo apdraudą, tu vimų pasirinkimą (sveikatos skirą apdraudą, gali dar turėti
rite žinoti galimus pasirinkimus. patikrinimą, operacijas, dakta papildomų patarnavimų, pvz.,
Kokią apdraudą pasirinksite, ro vizitus, laboratorijos tyrimus apmokamus receptinius vaistus
atsilieps į jūsų kišenę, jūsų dak ir t.t.) už nustatytą ir iš anksto ar akinius. Beveik 65% žmonių,
tarų pasirinkimą ir potvarkius, sumokėtą kainą (a fixed amount įsijungusių į tokias apdraudas,
kurie apsprendžia medicininės prepaid by you) jūsų paties, jūsų nemoka jokių mėnesinių mo
pagalbos gavimą. Taip pat svar darbdavio ar Medicare. Jūs pasi kesčių už apdraudą, o 25% moka
bu yra ir kur gyvenate, nes renkate daktarą. Jūsų pasi tarp 20 ir 60 dolerių. Šią ap
kaimo (rural) apylinkės turi rinktas daktaras gydo, o rei draudą turintieji, gauna visus
mažiau „managed-care" pasi kalui esant, siunčia pas spe patarnavimus, išskyrus „emerrinkimų. Svarbu ir kokiu keliu cialistus. HMO apdraudomis gency", bet jie yra lyg „užra
gaunate apdraudą: per Me dabar naudojasi beveik 70 mi kinti" savo apdraudos tinkle ir
dicare, ar per darbdavį, pri lijonų amerikiečių. Jos yra pi turi naudotis jų patarnavimais,
vačiai, ar individualiai, ar giausios, bet tuo pačiu ir labiau jei jie nėra įsirašę j naują „out
siai apribojančios mediciniškus - of - network" pasirinkimą. Tas
gaunate Medicaid.
pasirinkimas yra brangesnis ir
Perskaitykite pateikiamą in patarnavimus (most restrictive galima gauti tik nuo 1996 m.
formaciją apie skirtingas rūšis type of managed care). Mokėji sausio mėn. iš kai kurių „risk
„managed care" apdraudų, kad mai už tokias apdraudas yra 8%
contract providers". Jie leidžia
žinotumėte, kuri geriausiai - 10% žemesni, negu tradicinių iš dalies būti HMO plano dali
apdraudų,
bet
nėra
„deduc
jums tiktų. Jei galite gauti Me
mi, bet naudoja kai kuriuos
dicare, skaitykite, kad sužino tibles" ar „coinsurance" mokė patarnavimus ir už HMO tink
tumėte ir apie Medicare „ma jimų, o jūsų primokėjimas lo ribų (Šiuo metu tik 9 apdrau
(copayment) yra nuo 5 dol. iki 10
naged-care" pasirinkimus.
dol. už vizitą. Bet jūs dažnai dos siūlo tokius planus).
įvairios apdraudų rūšys
turite rinktis tik U i HMO
2. „Cost Contracts". Mažiau
Jų yra įvairių, bet dauguma apdraudai priklausančius dak negu 200,000 vyresnių ameri
yra variacijos vienos ii šių tarus ir ligonines, turite gauti kiečių turi šią apdraudos rūšį.
sutikimą (approval) jūsų gydy Ji leidžia naudotis medici
pagrindinių apdraudų.
Health maintenance or- mui ar pasiuntimą vizitui pas niškais patarnavimais už ap
specialistą daktarą.
draudos ribų, bet tas planas turi
ganisation - (HMO)

KAS YRA „MANAGED CARE" KONTROLIUOJAMA SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA

APDRAUDŲ ĮVAIRUMAS
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A.tA.
MĖTA JONYNIENĖ
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Anksčiau
— Kanadoje.
Mirė 1996 m. lapkričio mėn. 21 d , 3:00 vai. p.p., sulaukus
72 metų.
Nuliūdę liko: sūnūs Vytas ir Vylius su šeimomis, Algis
su žmona, ir duktė Aušrelė Jonynaitė. Brolienė Sofija su
šeima. Lietuvoje liko dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis ir
kiti g'TniT>*^
Velionė pašarvota sekmadieni, lapkričio mėn. 24 d. nuo
3 v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave., Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 25 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, Brighton Parke, kurioje bus aukojamos gedulin
gos šv. Mišios ui velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus su šeimomis, duktė, giminės ir mylimi
draugai.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 773-623-0440.

A.tA.
SESUO M. DAVIDICA
N
VICHULES, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė Motherhouse Infirmary 1996
m. lapkričio 20 d., sulaukusi 84 metų.
I Vienuolyną jstojo iš Sv. Pranciškaus, Minersville, PA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji
giminės: sesute Augusta Fischer. Minersville. PA:
brolvaikiai Ralph ir Frank Fanelli ir jų šeimos, bei kiti
giminės ir pažįstami.
Velione pašarvota penktadienį, lapkričio 22 d. nuo 10 vai.
ryto iki 7 vai. vak. Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. Mar
auette Road, Chicago.
Gedulingos šv. Mišios ui sesele bus aukojamos šeštadienį,
lapkričio 23 d. 9:30 vai. ryte Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno koplyčioje.
Laidotuves įvyks po šv. Mišių Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės siela.
Šv. Kazimiero Seserys ir Vichules šeima.

A.tA.
VINCAS ANČIULIS
Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. lapkričio 21 d., 10:35 vai. ryto, sulaukės 81
metų.
Gimė Lietuvoje, Joniškyje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Juzefą, sūnus Kęstutis su žmona
Karen, dukterys: Rita Kelly, vyras James, Giedrė Spizzo,
vyras Leo, Greta Arrioga, vyras Rudy; 9 anūkai; brolis Stasys
su žmona Terese; sesuo Apolonia Lietuvoje ir kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei ir
Sauliams
Velionis pašarvotas sekmadieni, lapkričio 24 d. nuo 2 v.
p.p. iki 9 v.v. Petkus Marauette laidojimo namuose, 2533 W.
71st St., Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 25 d. Iš laidojimo
namų 9K» vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Maruos
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, Brighton Parke,
kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS

-

FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Fu/ieral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4 3 3 0 S o . California

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

1-773-523-0440

NuliūdVsmona, sūnus ir dukterys su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel.
1-800-994-7600.

LACK & S O N S
FUNERAL DIRECTORS
„coinsurance", yra decutibles"
bei mokėjimai, kaip ir regulia
riame Medicare.
3. Health Care Prepayment
Plans (HCPP's)
Daugiau negu 447,000 vyres
niųjų amerikiečių naudojasi
šiuo planu, kuris išsivystė iš
darbdavių numatytos apdrau
dos savo pensininkams. Šios
apdraudos panašios į „cost con
tracts", bet gali dengti tik dalį
Medicare „benefits"; paprastai
dengia Medicare Part B dakta
rų išlaidas. Tokias apdraudas
turintieji, naudoja tradicinę Me
dicare Part A (ligoninės ir kt.)
apdraudą.

4. Medicare Select. Ši ap
draudą papildo tradicini Me
dicare, kaip ir Medicap ap
draudą. Tai nėra „managed
care", bet naudoja panašias
idėjas. Jūs pasirenkate gydy
tojus ir ligonines iš jų patvir
tinto sąrašo, kad galėtumėte
gauti visą apmokėjimą. Bet jei
jūs to nedarote, jei pasirenkate
jų nepatvirtintus daktarus ir li
gonines, tai Medicare užmokės
tik jos tradicinę dalį jūsų sąskai
tos. „Select" turi narius 20 vals
tijų. Greit atsiras jų ir kitose
valstijose.

TRANSPAK - nuo

Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

l.m. gruodžio 2 d.

persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629. Tel.: 773-838-1050
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu i namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.

Komercines siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais nuo iSsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarą įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $ 3 9 $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, misos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių) Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, DL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsa atstovybe Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24*27

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
CICERO 5940 W 35 ST
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (St DERBY RD )
EVF.RGREEN PARK 2929 W 87 ST
TINLEY PARK 16600 S OAK PARK A V E

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, 1 4 2 4 S. 5 0 A V E N U E
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . C E R M A K
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS FUNERALS
"Chicagoland's Finest Funeral Service"
PALOS HILLS
11028 S. Southwest Hwy.
( O T H E R LOCATIONS AVAILABLE)

1 -708-448-6209
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ČIKAGOJE

IR

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", lapkričio 27 d.,
trečiadieni, 2 vai. popiet, bus ne
eilinė proga išgirsti „Uostamies
čio" muzikantų koncertą,
kuriam vadovauja muz. Bronius
Mūras. Rengėjai, norėdami su
taupyti salėje daugiau sėdimų
vietų, praneša, kad ši trečia
dieni bendrų pietų nebus. Tuo
pačiu kviečia visus dalyvauti ir
savo draugus paraginti. Visi
laukiami — atvykite!
Kazimierietė seselė Davidica Vichules mirė vienuolyno
slaugos namuose Čikagoje lap
kričio 20 d., sulaukusi 84 metų
amžiaus. įžaduose išgyveno 64
metus, i Šv. Kazimiero seserų
kongregaciją įstojusi iš Šv.
Pranciškaus parapijos, Minersville, PA. Ten tebegyvena
jos sesuo Augusta Fisher.
z „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis nuoširdžiai dėko
ja už aukas padėti našlaičiams,
invalidams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje:
Ramoną ir Ken Indą $75, Elena
ir William Sieczkowski $50,
Daina ir dr. Donatas Siliūnai
$100, Rima ir Walter Binder
$50, Rita Venclovienė $50, dr.
Dalia ir dr. Jurgis Anysai $50,
Aldona Ješmantienė $200, Juo
zas Mikulis $100. Labai ačiū,
„Saulutė", 419 Weidner Rd.,
Bnffalo Grove, IL 60089, TAX
ID # 36-3003339. TeL (847)
537-7949.
x Jaunimo centro kavinėje
lapkričio 29 d., penktadieni, 8
v.v. įvyks nematyta, negirdėta
pramoginė — informacinė disko
teka „1996 m. geriausios dainos
Lietuvoje". Šeštadieniais vyks
ta populiarios lietuviškos
muzikos, šokių vakarai. Ši sa
vaitgali, lapkričio 23 d. 8 v. v.
savo draugus, renginių ir šokių
vakarų, vykstančių kavinėje,
lankytojus bei naujus svečius
kartu švęsti gimtadieni kviečia
renginių šeimininkai — Sigita
ir Arūnas Augustaičrai.
(sk)
Advokatas

"

GINTARAS P. ČEPĖNAS
•43* S. Palaiki M., Chicago, H 60624
(to b) j taure nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell U., Lockport, II60441
Tel. 708-301-4846
Valandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Cibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 ild 7 vai. vak.
5e*tad. 9 v r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chkago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo ,,Draugo'
Tel. 312-284-0100

Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629

APYLINKĖSE

Reikalingas d a r b i n i n k a s
mūsų dienraščio spausdinimui.
Darbas susideda iš nuotraukų
(klišių) paruosimo, puslapio su
projektavimo, skelbimų sutvar
kymo ir kitų techniškų pa
ruošiamųjų darbų atlikimo. Bus
dirbama, vartojant Apple
kompiuterių sistemą. Pagei
daujame patyrimo šiose darbo
srityse, bet noras ir sugebėjimas
išmokti bei asmeninis tvirtas
įsipareigojimas galbūt dar svar
biau, kaip patirtis. Būtina
mokėti anglų kalbą. Norintiems
„Draugo" administracija pa
rūpina sveikatos draudimą.
Suinteresuotieji prašomi kreip
tis i administratorių Igną Budri
„Draugo" telefonu, darbo valan
domis.

r—

DRAUGO FONDAS
TEL: 312-565-9500

PRISIMINTI MIRĘ
KUOPOS NARIAI
Lietuvos Vyčių organizacija,
įsteigta 1913 metais,'daugiau
sia taikoma jaunimui. Praėjus
jau tiek laiko, dabar Vyčiams
priklauso ir vyresnio amžiaus,
ir senesnio nariai. Vyčiai turbūt
yra pati gausiausia organi
zacija. Jie yra susiskirstę kuo
pomis. Veik visos kuopos prave
da susirinkimus anglų kalba dėl
lietuvių kalbos silpno žinojimo.
Sabinos Henson iniciatyva,
išliko dar viena, lietuviškai kal
banti, kuopa, t.y. Vyčių senjorų.
Labai gerai atsimenu, kai
Sabina pasakė: „Mes turime
turėti nors vieną lietuviškai
kalbančią kuopą". Ir taip įvyko.
Šiandieną ta kuopa gražiai
veikia, kiek jos jėgos leidžia.
Kiekvienais metais surengia
mirusių savo kuopos narių
prisiminimą, tuo pačiu padaro
susirinkimą.
Šiais metais kuopos amži
nybėn iškeliavusių narių prisi
minimas įvyko spalio 29 d. Tėvų
marijonų koplyčioje Čikagoje.
Šv. Mišias aukojo kun. Antanas
Miciūnas, MIC, gyvenantis vie
nuolyne. Mišių metu buvo prisi
minti šie senjorų kuopos, į
Amžinybe iškeliavę, nariai:
Sofija ir Antanas Janučiai,
Adelė Gabalienė, Jonas Jokub
ka, Elena Krištolaitienė-Jokubkienė. Po pamaldų visi susi
rinko kavutei su užkandžiais
vienuolyno patalpose. Dalyvavo
18 narių ir du kunigai: kun. dr.
Vytautas Bagdanavičius — šios
kuopos dvasios vadas, ir kun.
Antanas Miciūnas. Truputį už
kandę, susimokėjo nario mokes
tį, pasvarstė kuopos reikalus ir
padiskutavo mūsų tėvynės
klausimus ir su pakilusia nuo
taika, kad atlikta graži tra
dicija, prisimenant mirusiuo
sius, visi atsisveikinę išsiskirs
tė namo.
Ant. Repšienė

DRAUGO FONDAS REMIA
„DRAUGĄ"

Draugo fondo metiniame nariu suvažiavime spalio 26 d. buvo įteikti garbės narių pažymėjimai
dalyvaujantiems nariams. U kairės: dr. Antanau Belickaa, Dzūkų draugijos pirm. Julius Kanas,
Jonas Rugelis, Broniaus ir Reginos Latožų pažymėjimą, priėmė* Kostas Dočkus, Edvardas Pocius
ir Lietuvių fondo tarybos pirm. Vytautas Kamantas.
Nuotr. dr. Kasto Ambrazaičio
„DRAUGO" renginių komi
tetas gruodžio 15 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tro kavinėje rengia literatūrinę
popietę. Dalyvauja: rašytojas
Eugenijus I g n a t a v i č i u s ir
aktorė Olita D a u t a r t a i t ė .
Eugenijus Ignatavičius yra pen
kių knygų autorius, paruošęs
keletą scenarijų dramos teatrui
ir dokumentiniams filmams.
Šiaulių dramos teatro aktorė
Olita Dautartaitė yra suruošus J
nemažai vieno asmens rečitalių
Lietuvoje ir kelis Kanadoje. Abu
menininkai lankysis Čikagoje
ir atliks malonią prieškalėdinę
popietę.
Naujų metų sutikimas Pa
saulio lietuvių centro pokylių
salėje — „Tebūnie, tartum
pasakoje". Puikią, kaip sakoma,
tikrai pasakišką, vakariene pa
ruoš Aldona Šoliūnienė, šo
kiams gros Sauliaus Gylio
„Žiburio" orkestras, o rezer
vacijas jau dabar priima Laima
Trinkūnienė - 630-257-5220 ir
Dalia Šlenienė - 630-257 2034.
Naujų metų sutikimą rengia
Lietuvių dailės muziejus.

J U D R Ū S „SEKLYČIOS" LANKYTOJAI
E. Sirutienei, „Seklyčios" iš
vykų vadovei, paskelbus, kad
vykstame į Unitede Center
pamatyti muzikinį veikalą ant
ledo „Spirit of Pocahontas",
b e m a t a n t v y k t i norintieji
užpildė autobusą. Tad spalio 3
d.,esant nepaprastai gražiam
orui, leidžiamės miesto gat
vėmis. United Center visos vie
tos numeruotos. Vadovės, turė
damos šioj srity gerą patyrimą,
iš anksto parūpino vietas, kur
spektaklio stebėjimas buvo kuo
puikiausias.
Užgesus salėj šviesoms, atsi
dūrėme legendos pasaulyje.
Tarp uolų, tarp miškų ir ežerų
pasirodė įvairiausi miškų žvė
reliai ir paukščiai. Savo nuosta
biais žaidimais ir šokiais jie mus
nukėlė į gamtos pasaulį. Štai
pasirodo indėnė Pocahontas su
savo drauge, kuriai skundžiasi,
kad tėvas, indėnų tauteles va
das įsako jai ištekėti už jau iš
rinkto šaunaus narsaus jauni
kio. Dukrelės širdis nuliūdusi —
nelinksta. Ji ema pas gluosnyje

x TRANSPAK
praneša:
„Vienintelis Lietuvoje ežeras
turintis du vardus tai Žemait
kiemio ežeras, kurio kita pusė
vadinama Kimiu. Šis ežeras yra
vakarinėj Lietuvos dalyje".
Pinigai, s i u n t i n i a i ir ko
mercines siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St„ Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
x „LYRIKA" muzikos ir po
ezijos valandėlė, bus sekma
dienį, gruodžio 1 d., po 11:00
vai. šv. Mišių Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte. Arfa gros Jo
Ann Glover, dainuos Audronė
Gaižiūnienė, pianinu skambins
Ričardas Šokas, deklamuos
Audrė Budrytė. „Saulutė",
Lietuvos vaikų globos būrelis,
nuoširdžiai kviečia visus daly
vauti,
(sk)
x Baltic Monuments, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Pigiausi telefoniniai ry
šiai su Lietuva. Pastovūs
įkainiai 24 vai. per parą, 7
dienas per savaitę. Į Lietuvą —
tik 85 centai už minutę. Galite
skambinti bet kur už JAV ribų.
Nereikia persirašyti iš* vienos
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10
v.v. atstovybės
telefonu
708-3860656.
(sk)
x Gabu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortelę,
vairavimo leidimą (driver's
license) ir vizų pratęsimą. Ed
Šumanas, tel. 1-708-2468241.
(sk)

Smagiai nusiteikę Monteasori mokyklėlės „Žiburėlis" auklėtiniai, ia kairės:
Tomas Slaptys, Ugnė Klibaite ir Vincukas Olšauskas (jis jau „abiturientas").
x Z. Zinkevičiaus „THE
HISTORY OF THE LTTHUANIAN LANGUAGE". Pirmą
kartą lietuvių kalbos istorija
pasirodo anglų kalba! Tai puiki
kalėdinė dovana studentams ir
visiems, kurie domisi lietuvių
kalba. Galite įsigyti šią knygą
pas vertėją, Ramutę PUoplytę,
teL 773-778-7566.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite S t .
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą,
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
pageidavimą, brėžinius. Prieš
pastatant paminklą, galėsite
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 312-2334335.
(sk)
x Greit parduodu v i e n o s ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/M AX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 5864969 ar
ba (706) 426-7161.
(sk)

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
60805-2325. Tel. 708-422-3455.
(sk)
x KALBA J Ū S Ų VAIKAI,
ĮDOMIŲ Ū K I M Ų ŽMONĖS.
Tai tik dvi naujienos iš dau
gelio, įtrauktų į sekmadieninę
kultūrinę pramoginę programą
VAIKAS. Klausykite visų ŽE
MES L PRODUCnONS radijo
laidų VATRO, VERSMĖS, ir
STUDIJOS R kasdien nuo pir
madienio iki sekmadienio nuo
10 iki 11 v.r. p e r WNDZ 750
AM b a n g o m i s . Redakcijos ad
resas: Lithuanian News Radio,
PO Box 1161, Oak Park, IL
60304. R e d . t e l . nr. 7083864)656.

įaugusią senelės dvasią, ieško
dama paguodos. Senelės dvasia
pataria palaukti, juk ir Pocahontos mama ateidavo to paties
patarimo, ir neapsiriko.
Tuo tarpu vienas gobšus
anglas su pulku pasekėjų at
plaukia užimti kraštą, nes čia
esą daug aukso ir erdvės. Vie
tinius gyventojus vadina žiau
riais laukiniais, kurie turėtų
jiems paklusti. Atvykusiųjų
tarpe buvo ir jaunuolis. Pama
tęs gražiąją indėnų mergelę,
susidomi. Susitikęs mėgina jai
išaiškinti, kad jie išpjaus me
džius, statys namus, įgyvendins
kultūrą. Abu jaunuoliai net
nepajunta, kaip juos apsupa
meilės tinklai, iš kurių nebegali
išsinarplioti. Kada tarp indėnų
ir baltųjų išsivysto kova, yra nu
š a u n a m a s jaunas indėnas.
Galvodami, kad tai įvykdė Jon,
jis yra suimtas, pririštas prie
medžio, nuteistas mirčiai. Pocahonta pareiškia tėvui — prieš
nužudant Jon, turės ją pirma
nužudyti. Tėvas įsako Jon
paleisti. Tuo tarpu pasigirsta
šūvis, kuris taikomas Pocahontos tėvui. Pastebėjęs tai, Jon
stumtelėjo jį ir kulka teko jam.
Jeigu žmonės vienas kitą gerbtų
ir mylėtų, nebūtų jokių vaidų ir
karų. Meile galinga ir stebuk
linga. Šį veikalą ant ledo tikrai
verta pamatyti. Aktoriai —
čiuožėjai nuostabūs, dekoracijos
pasakiškos. Atrodo, kad esi dar
nematytam rojui.
Kadangi legenda pasibaigė,
scena išnyko, salėje šviesos
užsidegė,tai lyg pabudę iš nuo
stabaus sapno, turėjome apleis
ti legendų šalį, ir žingsniuoti į
realybę — link autobuso. Vis
dar paskendę savose svajonėse,
net nepastebėjome, kaip atsidū
rėme prie „Seklyčios" durų. įėję
į šviesią veidrodžių salę, radome
darbščių rankų gražiai užtiestus
stalus.
Mes išalkę, o mikliosios
patarnautojos narsto kaip
peteliškės. Alkiui aprimus,
ekskursijos vadovė E. Sirutienė
pasidžiaugė, kad esame susi
klausiusi grupė. Jai malonu
tokiai grupei vadovauti. Mes
savo ruožtu esame dėkingi už
rūpestį ir triūsą. Būdami vie
niši, džiaugiamės, kad atsi
randa pasiaukojančių ir mus su
prantančių asmenų, kurie mūsų
niūrias dienas praskaidrina.
Tad laukiame daugiau tokių iš
vykų.
O. Lukienė

N a m ų apsaugos reikalais
šaukiamas susirinkimas antra
dienį, lapkričio 26d., 7 vai. vak.,
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Kalbės Čikagos
policininkas ir pateiks daug
svarbių nurodymų. Visi kvie
čiami. Susirinkimą šaukia Švč.
x N A M A M S PIRKTI PA M. Marijos Gimimo parapija ir
SKOLOS duodamos mažais mė Lietuvos Vyčių 112 kuopa.
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
z TRANSPAK
praneša:
į Mutual Federal Savings, „Nuo s-m. gruodžio 2 d. mūsų
2212 West Cermak Road. Tel. ištaiga persikelia i DRAUGO
(312) 847-7747.
Trartalpfit
(sk)
(sk)

Dar neseniai Draugo fondo
metiniame narių suvažiavime,
iždininko pranešime, buvo pa
skelbta, kad šiais metais iš
gauto pagrindinio kapitalo pel
no Draugo fondas paskyrė
125,000 dolerių „Draugui" jo
pašto, popieriaus, atlyginimų ir
kitoms išlaidoms padengti. Ii jų
15,000 teko administracijos
kompiuterių nupirkimui.
Dar laukė leidėjų — Lietuvių
katalikų spaudos draugijos
prašymas skirti 25,000 dolerių
redaktorių ir rinkėjų naujiems,
moderniškiems kompiuteriams
nupirkti, kurie pagreitintų
dienraščio paruošimą ankstes
niam išspausdinimui spaustu
vėje ir tuo pagreitintų dien
raščio pristatymą į Chicagos
centrinį pastą. Gal tas suma
žintų skaitytojų skundus dėl
labai vėluojančio dienraščio
gavimo periferijoje.
Draugo fondo direktorių
taryba 1996.11.11. posėdyje šį
prašymą patenkino ir iš likusio
kapitalo pelno paskyrė 25,000
dolerių kompiuterių pirkimui.
Tad šiais metais Draugo fondas
išmokėjo 150,000 dolerių sumą
„Draugo" leidybai. Tokios
didelės finansinės paramos
„Draugas" dar niekad nėra
gavęs. Su pernai metais, išmo
kėtais 27,000 dolerių, iš viso
Draugo fondas išmokėjo 177,000
dolerių dienraščiui „Draugui".
Palanki investavimų biria
davė galimybę tokios stambios
sumos išmokėjimui, i i prie
auglio, nepaliečiant Draugo fon
do kapitalo, sukaupto narių ir
rėmėjų, šiuo metu sudarančio
563,164.00 dolerių. Šis pagrindi
nis nuolat auginamas kapitalas
siekiant milijono dolerių, DF
direktorių tarybos nutarimu lie
ka užšaldytas dviems metams,
kad planai būtų įgyvendinti.
Dar labai toli iki milijono
dolerių pagrindinio DF kapi
talo. Yra būtina į jį dėti ir

didesnę dalį prieauglio, kuris
šiais metais visas buvo atiduo
tas dienraščio „Draugo" lei
dybai, panaudojant ir 1995 m.
gautą prieauglį.
Nežinia ar per ateinančius
metus JAV ekonomija bus taip
tvirta ir nuolat didėjantis inves
tavimų birios indeksas, To
kapitalo prieauglio gali būti
mažai, arba visai nebūti. Laikas
ir dienraščio „Draugo" leidė
jams racionaliau tvarkyti
, .Draugo" leidybos finansus, pa
keliant prenumeratos mokestį,
jau seniai nekeltą, kai pašto
išlaidos padvigubėjo per 1995 ir
1996 metus. Neribota Draugo
fondo parama, gal dar labiau
reikalinga dvidešimt pirmajame
šimtmetyje, „Draugo" leidybai,
gali nebūti tokia, kaip šiais me
tais ir „Draugui" reikalinga
stengtis stovėti ant „savų kojų",
nežinant, kokioj padėtyje bus
rytdienos investavimų birža.
Tenka džiaugtis ir labai dėko
ti Draugo fondo garbės nariams,
nariams ir rėmėjams, gausiai
dalyvaujantiems Draugo fon
do rudens vajuje. Dar pasi
gendame daugelio „Draugo"
skaitytojų, iki šiol neatsi
liepusių su DF nario ar rėmėjo
įnašais. Pasigendame ir eilės or
ganizacijų, kviestų į DF garbės
narius, ar padidinti įnašus. Dar
yra laiko. Rudens vajus tęsiasi
iki metų galo. Visų, kurie atsius
šimtinę ar daugiau per lapkričio
mėnesį, laukia Romo Pukščio —
TRANSPAK 5 Kalėdų dovanos
— maisto siuntiniai (39.00 dol.)
į Lietuvą, loterijos keliu, kurios
laimingi bilietai (tos šimtinės)
bus traukiami 1996.lZ.ttS.""
Kas nespės paremti Draugo
fondo rudens vajaus proga, atei
na gera proga paremti su Kalė
dų senelio dovana. Visus kvie
čiame remti Draugo fondą, kad
jis per daugelį metų galėtų rem
ti „Draugą".
Bronius Juodelis
Draugo fondo i*iiiiiiwk—

IŠ ARTI IR TOLI
30-TAS LITERATŪROS
VAKARAS
Užbaigdami 30-ties metų lite
ratūros vakarų ciklą, Los An
geles Lietuvių fronto bičiuliai
sukaktuvinį literatūros vakarą
pavadino „Ir visus mus Lietuva
augino" vardu.
Vakaro programą atlikti ii
Lietuvos atvyksta Šiaulių
dramos teatro aktorė Olita
D a u t a r t a i t ė ir rašytojas
Eugenijus Ignatavičius.
Olita Dautartaitė nuo 1976
metų sukūrė arti šimto vaid
menų ir garsėja savo individua
liais rečitaliais, kuriuose su
jungia deklamavimo, vaidybos,
dainos ir teatrinio humoro ele
mentus. Dalį tekstų ji parašo
pati. Olitai nesvetima ir poli
tika. Ji Sąjūdyje nuo pirmųjų
dienų, vadovavusi daugeliui
programų Vytauto Landsbergio
ir kitų žymių politikų susi
tikimuose su visuomene, pra
ėjusių metų savivaldybių rinki
muose išrinkta į Šiaulių mies
to tarybą.
Eugenijus Ignatavičius yra
parašęs penkis novelių rinki
nius, inscenizacijų ir pjesių
dramos ir lėlių teatrams, scena
rijų apie M. K. Čiurlionį, tris
scenarijus rezistencinėmis te
momis dokumentiniams fil
mams. Neseniai sukurtas filmas
„Ketvirtasis prezidentas" vaiz
duoja garsiojo partizanų vado
Juzo Žemaičio gyvenimą.
1953 metais Eugenijus bai

giamojoje gimnazijos klasėje už
antisovietinio turinio eilė
raščius buvo saugumo areštuo
tas ir nuteistas 10 metų laisvės
atėmimo. Kaip nepilnametis,
Stalinui mirus, už 2 metų i i
Sibiro grįžo Lietuvon.
Eugenijus Ignatavičius yra
išeivijoje žinomo švietimo
darbuotojo ir kelių romanų
autoriaus Čikagoje mirusio
Jeronimo Ignatonio brolio
sūnus.
Literatūros vakaras Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyksta gruodžio 8 d.,
sekmadieni, 12:30 valandą p.p.
Jubiliejinio literatūros vaka
ro pasiruošimui vadovauja LFB
sambūrio pirmininkas dr.
Zigmas Brinkis.
J.KJ.
x Cicero Maldos būrelis
per Oną Vencloviene, atsiun
tė $150 ir nori globoti našlaitį
Lietuvoje. Rašo: „Cicero koloni
joje mūsų maldos būrelis nebu
vome gausus skaičiumi, dabar
dar labiau sumažėjome. Bet mes
visi norime padėti Lietuvos
vaikams!" Dėkojame už pagal
bą! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71
S t , Chicago, IL 60826.
(sk)
X

nuo 18 metų amžiaus (su ID
kortele) į tradicini „Turkey
Danes", lapkričio 28 d. 8 v.v.
PLC — Lemonte.
(sk)

