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Ginčijasi kandidato 
į prezidentus rėmėjai 

Vi ln ius , spalio 16 d. (Elta) 
—Advokatą Artūrą Paulauską 
remianti Lietuvos liberalų 
sąjunga (LLS) gali peržiūrėti 
savo nuostatą, jei kandidato 
rinkimų programa pradės 
„kairėt", ketvirtadienį inter
viu radijo stočiai „Radiocent
ras" pareiškė LLS valdybos 
pirmininkas Alvydas Meda-
linskas. 

Kaip jau skelbta, trečiadie
ni A. Paulauską parėmė 
LDDP, o antradieni — ir kai
ruoliška Valstiečių partija. 
LDDP vadovas Česlovas Jur 
šėnas teigia, kad A.Paulausko 
rinkimų nuostatos yra priim
tiniausios opozicinei partijai. 

Tuo tarpu A.Medalinskas 
sako, jog su liberalais suderin
ta A. Paulausko programa 
„turi labai daug kontrastų su 
LDDP ir kitų kairiųjų partijų 
programomis". 

Seimo LDDP frakcijos na
rys bei šios partijos ideologas 
Gediminas Kirkilas įsitikinęs, 
jog sprendimas paremti artė
jančiuose prezidento rinki
muose Artūrą Paulauską yra 
didelė politinė klaida bei žada 
iškelti partijos vadovybės at
sistatydinimo klausimą. 

Pasak G. Kirkilo, APau-
lauskas yra dešinysis kandi
datas, kurį jau remia dešinioji 
Liberalų sąjunga, todėl LDDP 
pasiskelbti, kad remia jį, nelo
giška. „Jei LDDP atsisako 
kelti savo kandidatą, tai logiš
ka būtų, jei ji paremtų social
demokratų kandidatą Vytenį 
Andriukaitį", teigė jis. 

G. Kirkilas įsitikinės, jog 
LDDP vadovai pasirinko A. 
Paulauską tik dėl to, kad jis 
yra „antilandsberginis kan
didatas". Frakcijos narys nu
stebo, jog LDDP pirmininkas 
Česlovas Juršėnas atsisakė 
pats kelti savo kandidatūrą, 
nepasitaręs su kitais partijos 
nariais. Tai, anot jo, rodo, jog 
LDDP vadovybė praranda 
įtaką partijai. 

Ar tūras Paulauskas ir Vil
niaus universiteto rektorius 
profesorius Rolandas Pavilio
nis svarstė tarpusavio bendra

darbiavimo galimybes. Kaip 
Eltai sakė A. Paulausko štabo 
narys Virgis Daukas, ketvirta
dienį įvykusiame teisininko 
susitikime su rektoriumi dau
giausia buvo diskutuota apie 
artėjančią kovą valstybės va
dovo rinkimuose. 

Susitikime buvo aptartas 
galimas bendradarbiavimas 
iki prezidento rinkimų ir po 
jų. „Tačiau tai nereiškia, kad 
kuris nors iš pretendentų atsi
sako siekio dalyvauti rinki
muose kito naudai", tvirtino 
A. Paulausko rinkimų štabo 
narys. 

Prezidento posto siekiantis 
teisininkas anksčiau buvo su
sitikęs su kitu kandidatu į 
valstybės vadovus, Socialde
mokratų partijos vicepirmi
ninku Vyteniu Andriukaičiu. 

A. P a u l a u s k a s 
į r eg i s t ruo ta s k a n d i d a t u 

Remiantis paskutiniais BNS 
žinų agentūros pranešimais, 
penktadienio vakarą Vyriau
sioji rinkimų komisija pa
skelbė, kad A. Paulauskas su
rinko daugiau kaip 20,000 bū
tinų rinkėjų parašų ir yra įre
gistruotas kandidatu į Lietu
vos prezidentus. Tačiau visos 
kandidato privilegijos jam 
greičiausiai bus skirtos po lap
kričio 6 dienos, kai baigsis vi
sų kandidatų registracijos lai
kas. 

A. Paulausko rinkimų šta
bas VRK buvo pristatęs 
73,000 parašų. VRK atrankos 
būdu patikrino 30,000 ir iš jų 
rado 21,000 tinkamų. 

Parašus dėl dalyvavimo 
gruodžio 21 dieną rengiamu
ose prezidento rinkimuose 
renka dar aštuoni asmenys — 
Seimo narys Rimantas Smeto
na, užsienio lietuvis Valdas 
Adamkus, Reformų partijos 
vadovas Algirdas Pilvelis, Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, bedarbis Jurijus 
Subotinas, Seimo nariai Kazys 
Bobelis ir Vytenis Andriukai
tis bei Vilniaus universiteto 
rektorius Rolandas Pavilionis. 

Prokuratūra kels baudžiamąją 
bylą dėl V. Landsbergio 

apšmeižimo 
V i l n i u s , spalio 17 d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra 
penktadienį nutarė kelti bau
džiamąją bylą dėl Vytauto 
Landsbergio apšmeižimo, esą 
jis bendradarbiavo su KGB. 
Tai buvo nuspręsta, ištyrus 
Seimo komisijos prašymą. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Kęstutis Betingis 
nekomentavo šio nutarimo, 
nes tai esanti Generalinio 
prokuroro Kazio Pėdnyčios 
kompetencija. 

Pasak K. Betingio, pirma
dienį bus galutinai nutarta, 
kas vadovaus tyrimui, o kol 
kas tai daro prokuroras Kęs
tutis Gudžiūnas. 

Seimo laikinoji komisija, 
tirianti galimus parlamentarų 
ryšius su užsienio specialiosio
mis tarnybomis, šios savaitės 
pradžioje kreipėsi į Genera
linę prokuratūrą, prašydama 
ištirti V. Landsbergio „ap
šmeižimo faktą". 

Komisija, kuriai buvo pa
teikti kelių buvusių KGB dar
buotojų liudijimai, neva V. 
Landsbergis šeštajame de
šimtmetyje palaikė ryšius su 

Vilnius, spalio 17 d PenkUidicii) i Rusijos sostine LŠV/KO Lietuvos užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo 
vadovaujama delegacija. Maskvoje surengtame posėdyje, kuriame dalyvpus Rusijos vicepremjero vadovaujami 
politikai, bus derinama abiejų valstybių vyriausybių komisijų tolimesne veikla Numatoma, kad Lietuvos UR 
ministras susitiks su Rusijos UR ministru Jevgenij Primakov. 

El tos nuotr.: Ministras Algirdas Saudargas (dešinėje1 atvykęs su oficialiu vizitu j Vengriją, spalio 7 d. susitiko 
su Vengrijos UR ministru Laszlo Kovacs. Spalio 8 d. Budapešte jis atidarė Lietuvos garbės konsulatą. 

JAV gynybos sekretorius: Durys 
į NATO atviros 

sovietų saugumu, atsisakė 
juos vertinti kaip įrodymus. 
Jokių dokumentų, patvirti
nančių įtarinėjimus dėl V. 
Landsbergio praeities, komisi
ja negavo, pareiškė jos pirmi
ninkas Algimantas Sėjūnas. 

* P e n k t a d i e n i Se imo pir 
m i n i n k a s Vytautas Lands
bergis išplatino pareiškimą, 
prašydamas neaukštinti jo 

. „ypatingais palyginimais arba 
pagyrimais". Kandidatas į pre
zidentus pastebi, kad susiti
kimuose su rinkėjais jį 
šalininkai ypač aukština „už 
tai, ką visi kartu esame lai
mėję — atkurtą Nepriklau
somybę". „Mano mielieji, labai 
prašau jūsų nenuklysti į jokį 
nereikalingą aukštinimą", krei
piasi V. Landsbergis. J is 
kviečia savo šalininkus būti 
santūriais ir galvoti, ką reikia 
daryti dabar, Jcokios yra pre
zidento pareigos Lietuvoje ir 
kas jas geriausiai atliktų". 
Pats V. Landsbergis žiūri į 
prezidento pareigas kaip į 
darbą, kurį, anot jo. tikrai 
išmano ir gerai atliktų. 

V a š i n g t o n a s , spalio 17 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Lietu
vos Kraš to apsaugos min i s t ras 
Česlovas Stankevičius tęsė 
savo oficialų vizi tą JAV. Ryte 
jis skai tė pranešimą JAV Val
stybiniame gynybos ins t i tu te , 
po to J A V Valstybės saugumo 
taryboje susitiko su specialiu 
JAV prezidento patarėju Vidu
rio ir Rytų Europos klaus i 
mams Stephen Flanagan. 

NATO plėtimosi procesas 
bei Lietuvos vaidmuo j a m e 
buvo pagrindinė minis t ro su
sitikimo su J A V senator iumi 
Charles Robb tema. 

„Laiptai į NATO narys tę yra 
labai statūs", pareiškė JAV 
gynybos sekretorius William 
Cohen, Pentagone sus i t ikęs su 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistru Česlovu Stankevičiumi. 
Tačiau JAV gynybos depar ta 
mento vadovas užtikrino, kad 
durys į sąjungą lieka atviros. 

Agentūros A F P praneš imu, 
prieš susitikimą Č. S tanke
vičius žurnalistams pareiškė, 
kad bendradarbiavimą su JAV 
laiko vienu iŠ svarbiausių. 

Per pokalbį ap ta r tas Lie tu-

Prezidentas 
pasveikino 

Seimo pirmininką 
Vi ln iu s , spalio 17 d. (BNS) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, sveikindamas su 
gimtadieniu Seimo pirminin
ką Vytautą Landsbergį , gyrė 
jo energiją. 

„Daug jėgų ir energijos pa
reikalaus rinkimų kampani 
ja", sakė pats joje pieš penke
rius metus dalyvavęs A. Bra
zauskas. Jis j u o k a v o jau savo 
kailiu patiriantis, ką reiškia 
V. Landsbergiui spalio 18-ąją 
sueisiantys 6 5 meta i , kur ių 
sukaktį pats A. Brazauskas 
atšventė prieš tris savai tes . 

Sveikinimo ceremonijoje 
taip pat dalyvavo Seimo pir
mininko žmona Gražina Land
sbergienė. 

Dovanodamas orchidėjų 
puokštę ir paveikslą, A. Bra
zauskas linkėjo V. Landsber
giui „visų džiaugsmų, kokių 
tik gali patirti geras vyras , tė
vas ir senelis". 

vos pasirengimas narystei 
NATO bei Lietuvos kariuo
menės integravimosi su są
jungos pajėgomis procesas, 
dvišalis bendradarbiavimas, 
bendros pratybos. Po delega
cijų susitikimo buvo pasi
rašytas Lietuvos ir JAV susi
tar imas dėl tyrimų ir pasi
keitimo karine informacija 
plėtros. 

Susitikime su JAV gynybos 
sekretoriumi bei per kitus po
kalbius ministras Č. Stanke
vičius pabrėžė Amerikos para
mos bei bendrų pratybų 
svarbą Lietuvai. Buvo aptar
tas pasirengimas kitąmet vyk

siančioms didžiausioms Lietu
vos istorijoje tarptautinėms 
pratyboms „Baltic Challenge". 

Kalbėta apie Baltijos valsty
bių regioninio oro erdvės 
stebėjimo centro Lietuvoje kū
rimą, kuriam JAV Kongresas 
kitąmet žada skirti 10.4 mln. 
JAV dolerių. Buvo aptart i 
BALBAT ir BALTRON pro
jektų įgyvendinimo klausimai, 
JAV pagalba jiems. Numatyta 
toliau tęsti Lietuvos karių 
švietimo ir mokymo Amerikoje 
programą (1998 m. JAV tam 
skirs 650,000 dolj. 

Taip pat buvo patikslinti 
planai artimiausiu metu pa
rengti ir pasirašyti Lietuvos ir 
JAV dokumentą dėl bendra
darbiavimo karinių įsigijimų 
srityje. 

Vokietija žada bevizi režimą su 
Baltijos valstybėmis 

Ryga , spalio 17 d. (BNSj — 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei penk
tadienį Rygoje savo kolegoms 
iš Baltijos valstybių pasakė, 
kad kitais metais turi būti pa
naikintas vizų režimas tarp 
Vokietijos ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos. 

J bendros Europos sam
pratą įeina ir žmonių gali
mybė laisvai važiuoti iš vienos 
valstybės į kitą", sakė K. Kin
kei Rygoje per susitikimą «u 
kolegomis Algirdu Saudargu. 
Valdžių Birkavs ir Toom Hen-
drik Ilves. 

Tradicinių kasmetinių susi
tikimų su Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministrais 
rengėjas K. Kinkei pernai 
pažymėjo, kad bevizio režimo 
su Estija, Latvija ir Lietuva 
įvedimas yra programinis Vo
kietijos uždavinys. 

K. Kinkei pranešė, kad. sie
kiant stiprinti Vokietijos ir 
Baltijos valstybių bendradar
biavimą, paskirti specialieji 
įgaliotiniai, kurie kitąmet pa
teiks ataskaitą apie bendra
darbiavimą ir jo perspektyvas. 

„Europon Komisijos reko
mendacija art imiausiu metu 
pradėti derybas dėl įstojimo į 
Europos Sąjungą su viena 
Baltijos valstybių kitų dviejų 
prisijungimo prie ES ilgam 
neatidedama", teigė K. Kin
kei. 

.Tai skatins kitas Baltijos 

šalis ir greičiausiai išeis joms į 
gera. Drauge Komisijos reko
mendacija yra nedviprasmiš
kas politinis ženklas, kuriuo 
vadovausis Europos Sąjungos 
viršūnės Luxemburge: Baltijos 
valstybės atitinka ES reika
lavimus", pažymėjo Vokietijos 
užsienio reikalų ministras. 

Pasak K. Kinkei, Vokietija 
pritaria individualiam, o ne 
grupiniam valstybių, kandida
tuojančių įstoti į ES, vertini
mui. J is sakė, kad būtinas 
mechanizmas, kuris užti
krintų glaudžią reformų eigos 
ir derybų sąveiką. 

* Ba l t i jos valstybių gyny
bos ministerijų atstovai ke
tvirtadienį Vilniuje suderino 
sutarties dėl Baltijos taikos 
palaikymo bataliono (BALT-
BAT) statuso projektą. KAM 
Tarptautinių ryšių departa
mento teisininkas kapitonas 
Artūras Čiaplikas sakė, kad ši 
sutartis iš dalies atkartoja su
darytąją 1994 metais tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dėl 
BALTBAT jkūrimo. tačiau pa
pildytas klausimais, kurių ne
reguliavo ankstesnioji bei val
stybių įstatymai. Tai — bata
liono l>endro vadovavimo me
chanizmas, karinio personalo, 
nuolat tarnaujančio kitos val
stybes teritorijoje. statuso 
klausimai. Naujoji ;utMtia 
išplečia galimybes panaudoti 
batalioną įvairiose tarptau
tinėse taikos operacijose. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BN:S, Reuter. DPA. AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN', 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Buenos Aires. JAV prezidento Bili Clinton vizitas Argenti
noje ketvirtadienį sut iktas siautėjančių protestuotojų. Nedidele 
smurtaujančių riaušininkų grupė sukurstė antiamerikietiško 
mitingo dalyvius. Prieš tai B. Clinton suteikė Argentinai ypa
tingą JAV ne NATO sąjungininkės statusą. Tokia garbe suteik
ta, pripažįstant ypatingą Argentinos vaidmenį taikos palaiky
mo operacijose. Šis iš esmės simbolinis s tatusas, kurį dar gali 
atšaukti JAV Kongresas, suteiks Argentinai pirmenybę gauti 
Amerikos karinę įrangą (pvz., sunkvežimius,', karines unifor
mas, bet ne modernius naikintuvus. 

Maskva. Rusijos gynybos specialistai penktadienio JAV 
spaudos pranešimų apie tai, kad Rusija iki 2005-ųjų ketina 
perpus sumažinti sausumos kariuomenę ir labiau remtis bran
duoline galia, nelaiko naujienomis. Pasak jų. gerai žinoma, jog 
ekonominės Rusijos problemos verčia imtis tokių reformų. Pre
zidentas Boris Jelcin ir gynybos ministras visiškai atvirai nori 
pertvarkyti ginkluotąsias pajėgas, ypač sumažinti sausumos 
kariuomenę. Tačiau Rusijos, kaip galingos branduolinės vals
tybės s tatusas bus visaip ginamas. Pasibaigus šaltajam karui, 
Rusija ir JAV smarkiai sumažino branduolinių ginklų atsar
gas, tačiau Maskvai nepatinka seno Rusijos priešo — NATO — 
plėtra. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski 
penktadienį oficialiai priėmė senojo ministrų kabineto atsista
tydinimą. Premjero Wlodzimierz Cimoszewicz atsistatydinimas 
po rinkimų buvo atidėliojamas laukiant, kol įsigalios naujoji 
Lenkijos konstitucija. Prezidentas į centro ir dešiniosios koali
cijos, kurią sudarys „Solidarumo" rinkimų akcija (SRA) bei 
Laisvės sąjunga (LS), vyriausybės vadovo postą turi paskirti 
Jerzy Buzek iš SRA. Derybos tarp abiejų partijų dėl vyriausy
bės postų pasidalijimo kol kas nesibaigė. 

Maskva. JAV kol kas nevykdo pažadų remti Rusijos pastan
gas įstoti į Pasaulinę prekybos organizaciją, nors Amerikos 
vadovybė aukščiausiu lygiu dažnai pareiškia, kad remia šį pro
cesą. Rusijos administracijos atstovas pažymėjo, jog pastaruoju 
metu Rusijos prezidento Boris Jelcin pareikšta JAV kritika pir
miausia susijusi su susirūpinimu Rusijos ekonominiais pasie
kimais. Maskvai tebekelia nerimą Jungtinių Valstijų nenoras 
nebetaikyti Rusijai įstatymo pataisos, dėl kurios ji negali gauti 
didžiausio palankumo režimo prekyboje su JAV, taip pat atsi
sakymas pripažinti Rusijos rinkos ekonomikos valstybe. 

Tokyo. NATO generalinis sekretorius Javier Solana 
trečiadienį bandė nuramint i nuogąstaujančias Azijos valstybes 
dėl sąjungos plėtros į Rytus, kas galėtų sutrukdyti Kiniją arba 
pastūmėtų Rusiją tapti Kinijos karine sąjungininke. Solana 
teigė žinąs kai kurių Azijos politikų požiūrį, kad NATO 
artėjant prie Rusijos sienų, Maskva gali kaip atsvarą tam 
plėtoti glaudesnius santykius su Beijing, o Kinija gali pajusti 
grėsmę, stiprėjant NATO ir Rusijos santykiams. Abu šie argu
mentai yra klaidingi, kadangi jie ignoruoja pagrindinį mo
mentą — NATO plėtra prisidės prie pastovumo pasaulyje. 

Londonas. ES planai plėsti į Rytus gali tvirtai atrodyti po
pieriuje, bet verslininkai ir oficialūs atstovai teigia, kad poli
tinė realybė gali gerokai užvilkinti projekto vykdymą. Europos 
Komisijos užsienio reikalų įgaliotinio kabineto vadovas Henk 
Post sakė, jog tam (plėtimuisi) reiks daug laiko, o pats procesas 
bus labai komplikuotas. Liepos mėn. pasiūlyti ES planai — 
1998 m. pakviesti narystės deryboms 5 Rytų Europos val
stybes, kurios turėtų įstoti į ES kito šimtmečio pradžioje. 

Šveicarijos pareigūnai trečiadienį pranešė areštavę apie 20 
milijonų Šveicarijos frankų (13.7 mln. JAV dolerių), kurie yra 
buvusios Pakistano premjerės Benazir Bhutto sąskaitose. Savo 
pareiškime Šveicarijos Federalinės policijos valdyba taip pat 
nurodė, jog gavo oficialų Pakistano užklausimą dėl teisinio 
bendradarbiavimo su Ženevos kantonu. Rugsėjo ir spalio 
mėnesiais Šveicarijos pareigūnai išleido nurodymą trims 
mėnesiams įšaldyti sąskaitas, priklausančias buvusiai premje
rei, jos vyrui ir jo motinai, septyniuose Ženevos bankuose. 

Vašingtonas. Antradienį JAV paskelbė skiriančios 5 mili
jonų dolerių vertės medicinos priemonių labdarą nuo bado 
kenčiantiems Šiaurės Korėjos vaikams. Pasak Valstybės depar
tamento atstovo James Rubin, JAV Tarptautines plėtros 
agentūra artimiausiu metu perduos siuntą Jungtiniu Tautų 
vaikų fondui (UNICEF). Anot J . Rubin. nepaisant laikino 
padėties pagerėjimo, laukiama nauja ,maisto krize. Todėl rei
kia rūpintis vaikais, kurie yra lengviausios bado aukos. 

* K a u n o d a r b o bi ržoje 
įsiregistravusiems žmonėms 
pasiūlytas laikinas darbas (2 
savaitės) rinkti gyventojų pa
rašus prezidento posto sie
kiančiam Kaziui Bobeliui pa
remti. Šis darbas teko 50 kau
niečių bedarbių, kuriems ket
virtadienį buvo įteikti parašų 
rinkimų lapai. Už vieną gautą 
parašą bedarbiams bus moka
mas 50 centų užmokestis. Pre
zidento rinkimų įstatymas 
draudžia mokėti už patį 
parašą, bet ne už jų rinkimą. 
Tokį susitarimą sudarė darbo 
biržos ir K. Bobelio štabo at
stovai. 

KALENDORIUS 
Spal io 18 d.: Šv. Lukas, 

evangelistas; Petras, Jodotas, 
Jaugilė. 

Spal io 19 d.: Šiaurės Ame
rikos kankiniai, jėzuitai misio
nieriai; šv. Jonas Brebeauf ir 
šv. Izaokas Jogues (mirė 1647 
m.); Akvilinas. Gnte. Sangela. 
1907 m. gimė Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas Juozas Ka
počius. 

Spa l io 20 d.: Šv. Paulius 
Kryžiaus (1694-1775*; Vende-
linas, Irena. Artemas. Godai-
nis. Saule 
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Arlington Heights, IL 60004 

ŠVIEČIANTIS ŽIBURYS 
Ankstyviausia kun. Ylos at

mint is grįžta į 1949 metų atei
t in inkų stovyklą prie Kons
tancijos ežero, kurio kitoje 
pusėje buvo Šveicarija. Ten, ji
sai, Stutthofo koncentracijos 
stovyklos buvęs kalinys, lan
kėsi iš Romos. Atsimenu kaip 
dinamišką, gyvą, patraukian
čią asmenybę. Aišku, dvylikos 
metų mokinukui nebuvo pro
gos su juo asmeniškai susi
pažinti . 

Kitas atsiminimas j au Ame
rikoje. Mano sesutė, a.a. Elvy
ra , ištekėjo už Juozo Karklio, 
kur is girdavosi buvęs kun. 
Ylos klapčiuku. Ypač pokario 
metais kun. Yla labai aktyviai 
dirbo su skautais . Šiek tiek 
nustebau, kada jis ilgainiui 
buvo paskir tas Ateitininkų fe
deracijos dvasios vadu, nuo 
1963 metų. Man, būnant Atei
t ininkų federacijos generali
niu sekretorium (1968-71), 
teko su juo bent porą kartų 
posėdžiauti. Maždaug tais lai
kais (ir daugelį metų po to) 
kun. Yla kasmet pravesdavo 
ta ip vadinamus „kalakursus" 
(vykusius Padėkos dienos sa
vaitgalyje) ir Žiemos kursus 
moksleiviams atei t ininkams, 
„Dainavoje". Su laiku tie kur
sai neoficialiai buvo vadinami 
ateit ininkų „boot camp" — 
naujokų apmokymo stovykla. 
Negalint atvykti numaty tam 
paskai t ininkui , bent porą kar^ 
tų, man, gyvenančiam netoli 
Dainavos, teko paskutinę mi
nutę padėti . Nuvažiavus kun. 
Ylą rasdavau prieinamą, mie
lą, dvasiniai artimą. Stengda
vosi jaunimą ne kritikuoti a r 
teisti , bet suprast i ir j am pa
dėti. Tai buvo jo, kaip auk
lėtojo, s t iprus bruožas. 

Daugiausia asmeninės įta
kos j is man turėjo savo knygo
mis ir kitais raštais . Nepa
keičiamas jo „Ateitininkų va
dovas" pasirodė 1960 metais. 
Teko skaityti jo „Modernią 
mergaitę", kurios an t ra laida 
pasirodė 1967 metais. Kaceto 
pergyvenimus aprašė „Žmonės 
ir žvėrys Dievų miške" 1951 
metais. Taip pat didelį įspūdį 
paliko jo leidinys apie „Lie
tuvių šeimos tradicijas", išleis
tas 1978 metais. Pagaliau, jo 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Pr i s imenant Kunigą 
Stasį Ylą 

Ateinančių metų sausio 5 d. 
kun. Stasiui Ylai būtų suėję 
90 metų. Tų pačių metų kovo 
24 d. sueina penkioliktos mir
ties metinės. Ši šviesi, kilni 
asmenybė, turėjusi įtakos ne
mažam būriui ateitininkiško 
jaunimo. Ir skyriaus redak
tore prisimena jo pašnekesius 
ir susit ikimus su juo — atsis
veikindavome nenoromis, ka
dangi norėjosi, kad jo pašne
kesiai nesibaigtų. Jo nuotaika 
pakeldavo visus. Minimų su
kaktuvinių datų proga, būtų 
įdomu sulaukti prisiminimų iš 
atei t ininkų plačios šeimos gre
tų. J u m s ypatingiausius mo
mentus kviečiu nedelsiant 
rašyti, ir savais prisiminimais 
prisidėti prie pagerbimo kun. 
Ylos. Vieną tokį rašinį spaus
diname šios dienos laidoje. 

L.Š. 

paskutinė (mano skaityta) 
studija liečia J . K- Čiurlionį — 
„Žmogus ir kūrėjas", 1984 
metais. 

Kun. Stasys Yla mirė 1983 
m. kovo 24 dieną Čikagoje. Po
rai metų praslinkus, mirė 
mūsų šeimos bičiulis. Ne
tikėtu sutapimu, pastarasis ir 
a.a. kun. Stasio Ylos brolis Jo
nas Yla turėjo kartu įsigytą 
sklypą Šv. Kazimiero kapi
nėse, Čikagoje. Kartu mes 
važinėjome po dirbtuves, ieš
kodami tinkamo paminklo. 
Buvau pradžiugęs, galvoda
mas, kad ką nors įdomaus pa
tirsiu iš jo brolio. Mano nusi
vylimui, sužinojau, kad jo bro
lis Jonas bene 1926 metais ar 
gal ir kitais, emigravo į Kana
dą ir su broliu Stasiu artimai 
nebendravo. Prieš kurį laiką, 
lankant mano šeimos bičiulio 
kapą pastebėjau, kad granitan 
įkalta ir Jono Ylos mirties 
metai. „Gal dabar, daug metų 
išsiskyrę broliai suartės", — 
pagalvojau. 

Tiek pabirų atsiminimų apie 
a.a. kun. Stasį Ylą, kuris man 
buvo ir visada liks šviečiančiu 
žibintu katalikiškame, lietu
viškame, ir aplamai žmogiška
me gyvenime. 

Romualdas Kriaučiūnas 

DVIEJŲ KULTŪRŲ DERINIMAS 
KASDIENINIAME GYVENIME 

Nepaprastoje Ateitininkų konferencijoje, Palangoje. Iš k.: dr. Audrius Polikaitis, buvęs Ateitininkų federacijos 
tarybos narys, Vygantas Malinauskas, naujai išrinktas Federacijos pirmininkas ir Vidas Abraitis, naujai 
išrinktas Federacijos vicepirmininkas. Nuotr. Algirdo Kairio 

ĮDOMŪS SVEČIAI 
ATEITIES SAVAITGALYJE 

Artėja Ateities savaitgalis. J is 
šįmet įvyks lapkričio 8 - 9 
dienų savaitgalį Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Jo metu 
išgirsime du svečius iŠ Lietu
vos, kurie atskrenda į Ateities 
savaitgalį. Tai naujasis Ateiti 

Gyventi tarp dviejų kultūrų 
gali būti sunku. Aš atsikeliu 
kiekvieną rytą ir galvoju, kur 
man reikia būti šiandien ir 
kada man reikės ten būti. Vie-

ninkų Federacijos pirmininkas ną dieną „Švyturys", kitą 
Vygantas Malinauskas ir Lietu- dieną mokykla, po mokyklos 
vos jaunųjų krikščionių demok- bėgimas, o kartais turiu skau-
ratų pirmininkas Artūras Vaz- čių arba ateitininkų susirinki-
bys. Abu yra jauni ir veiklūs — mus. Aš turiu pagalvoti ir 
su jais susipažinti ir juos iš- nuspręsti kur dalyvausiu ir 
girsti bus tikrai malonu. Atei
ties savaitgalio programoje da
lyvauti kviečiami ir nuoširdžiai 
laukiami visi, ne vien tik ateiti
ninkai. 

ATEITIES 
SAVAITGALIO 

PROGRAMA 

Keičiasi medžių lapų spalvos 
— arti Ateities savaitgalis. J is 
šį rudenį bus lapkričio 7 - 9 die-

ČIKAGOS KORP! GIEDROS 
SUSIRINKIMAS 

ko. Tada tikrai reikia apgal
voti ką daryti. Bet aš nesu vie
nintelė. Visi lietuviai Ame
rikoje, kurie veikia lietuvių ir 
amerikiečių organizacijose, tu
ri „dvigubus gyvenimus". 

Aš manau, kad gyventi t a rp 
dviejų kultūrų yra smagu ir 
vertinga. Moku dvi kalbas, tu
riu dvigubai daugiau draugų 
ir priklausau visokioms orga
nizacijoms, kurios man pade
da suprasti daugiau ir dau
giau apie gyvenimą. 

Turėdami dvigubus gyveni-
nomis. Visa savaitgalio progra- mus, mes galime daugiau da
ma vyks Ateitininkų namuose, ryti, daugiau sužinoti apie 
Lemonte. s a v 0 kultūras ir mokyti kitus 

Savaitgalis prasidės penkta- a p į e tas kultūras. Kuo dau-
dienį, lapkričio 7 d., 7:30 v.v. Ii- g i a u informuosime kitus apie 
teratūros vakaru. Kavutės me- d v i g u b ą gyvenimą, tuo ilgiau 

^J^S^^^T^J^f^ viskas ̂ 8is-
Nepaisant ar smagu, ar sun-

kartais net ką praleisiu. Kar
tais norėčiau būti dvejose vie
tose, bet nėra užtenkamai lai-

Korp! Giedros susirinkime, 
Š.m. spalio 5 d. vykusiame Pa
saulio Lietuvių centre, Le
monte, buvo paskirta premija 
Alytaus miesto gyventojai Al
donai Skinkienei —„Lietuvei 
moteriai ypatingai pasižymė
jusiai krikščioniškų idealų 
tarnyboje". Antroje susirinki
mo dalyje, giedrininkė Dalia 
Kučėnienė supažindino su 
kpt. Jono Noreikos — „Gene
rolo Vėtros" — gyvenimu ir 
veikla, kovojant už Lietuvos 
laisvę. 

Angelė Skinkienė, dirbanti 
Alytaus centrinėje ligoninėje 
medicinos sesute, yra aštun
toji šios premijos laureatė. 
Premijos mecenatas yra prel. 
J. Prunskis. Anot kun. Jau
niaus Kelpšo, kuris ją reko
mendavo, ji įgyvendina krikš
čionišką idealą savo meile ar
timui — be savo trijų vaikų, 
įsivaikino dar tris, vie^ą be 
kojų ir be rankos. Gyvendama 
gana ribotai materialiai, dar 
priglaudžia ir kalinių vaikus. 
Angelė labai žinoma ir myli
ma Alytaus žmonių, aktyvi 
parapijos krikščioniškame gy
venime. Su šia premija, kuri 
jai bus netrukus įteikta Lietu
voje, Aldona įsijungia į Korp! 
Giedros premijos laureačių 
sąrašą, kuriame jau įrašytos 
Gintė Damušytė, Juoze Dauž-
vardienė, Alina Grinienė, Ni
jolė Liobikienė, Albina Pajars
kaitė, Nijolė Sadūnaitė ir Al
dona Žemaitytė. Šį kartą kan
didatėmis taip pat buvo pa
siūlytos Gražina Landsber
gienė ir Aldona Vasiliauskie
nė. 

Dalios Kučėnienės pokalbis 
apie savo žuvusį tėvą Joną 
Noreiką giliai sudomino visas 
dalyves. Dalia mus supažin
dino su daugiapusišku žmogu
mi — advokatu, karininku, 
patriotu ir tėvu, kuris savo 
mylimai dukrai iš kaceto rašy
davo pasakėles. Sužinojome 

apie jo pastangas suvienyti 
partizanų veiklą, apie jo išda
vimą, kalėjimą, teismus ir nu
žudymą. Dalia papasakojo 
apie savo kelionę pernai žiemą 
tėvo vardu priimti Vyčio Or
diną, Lietuvos aukščiausi, ski
riamą kariškiams, kurį įteikė 
prezidentas A. Brazauskas. 
Per tą pačią kelionę, Dalia 
planavo palaidoti tėvo palai
kus Vilniuje, Antakalnyje, ta
čiau tą reikės atidėti kol palai
kai, buvę slaptai užkasti Tus
kulėnuose, bus tiksliai identi
fikuoti. Visoms klausytojoms 
šis pokalbis sudarė jau t rų 
įspūdį. 

Baigiant susirinkimą, buvo 
nutar ta ateinantį subuvimą 
ruošti gruodžio 7-tą dieną; jo 
metu bus paminėta 70 metų 
Korp! Giedros įsteigimo su
kaktis. 

Giedrė Gil lespie 

REKOLEKCIJOS 
STUDENTAMS 

SAS CV-ba kviečia studen
tus dalyvauti rekolekcijose 
lapkričio 7, 8, 9 d. Dainavoje. 
Rekolekcijų tema: „Kodėl ka
talikybė?" Registruotis telefo
nu pas Vytą Žemaitaitį 217-
384-6862, arba „Web bome 
page" — http://www.uiuc.edu/ 
ro/ateitis. Registruojantis iki 

žins su svečiais iš Lietuvos, ku 
rie atskrido dalyvauti Ateities 
savaitgalyje: Ateitininkų fede
racijos pirmininku Vygantu 
Malinausku ir Lietuvos jaunųjų 
krikščionių demokratų pirmi
ninku Artūru Vazbiu. 

ku gyventi tarp dviejų kul
tūrų, tai yra svarbi mano gy
venimo dalis. Mes turime pa
sistengti mokytis daugiau ir 
daugiau apie savo abejas 

Šeštadienio programa Ateiti- kultūras. Verta gyventi tarp 
ninku namuose prasideda 9:00 d v e J u k " l t u n i - M a n 0 gyveni

mas nebūtų pilnas, jei ne
turėčiau pareigų lietuvių ir 

v.r. kava ir registracija. 9:30 v. 
r. įvyks svarstybos: "Moksleivių 
ir jaunučių veiklos problemos ir 
galimybės tinkamai veiklai". 
Svarstyboms vadovaus Alė Lie-
ponienė. Ankstokas laikas pa
rinktas dėl to, kad tėvai, kurie 
atveža vaikus į lituanistinę mo
kyklą, galėtų dalyvauti. 

10:30 v.r. Vyganto Malinaus
ko pranešimas: "Ateities vizija 
ateitininkams Lietuvoje". 

12:00 v.r. Įspūdžiai iš Palan-

amerikiečių organizacijose. 
Laura Rukšėnaitė , 

Maironio kuopos moksleivė 
Clevelande 

PASITRAUKIA IŠ 
GLOBĖJOS PAREIGU 

Rima Polikaitytė pranešė 
MAS CV-bai, kad pasitraukia 
iš globėjos pareigų Čikagos ir 

gos konferencijos. Apvalaus sta- apylinkių kun. A. Lipniūno-
lo diskusijos. 

1:00 užkandžiai. 
2:00 v.p.p. Dr. Vytautas Vy

gantas: "Ateitininkų užjūrio 
veikla dabar ir ateityje". 

3:00 v.p.p. Svarstybos: "Kam 
ir kaip aukojama ateitinininki-
jos uždaviniams Lietuvoje?" 

Vakare: Lietuvių fondo vaka
rienė Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Sekmadienį, lapkričio 9 d.: 
11:00 v.r. šv. Mišios Palaimin

tojo Jurgio Matulaičio koplyčio
je. 

12:00 v.r. užkandžiai. 
1:00 v.p.p. Artūro Vazbio pra

nešimas: "Jaunoji karta Lietu
vos politiniame gyvenime". 

2:30 v.p.p. Politinis simpoziu
mas: "Užjūrio krikščioniškos 

lapkričio 1 dienos 40 dol. Po m i n t i e s politinis požiūris į Lie-
lapkričio 1 dienos 45 dol. t u v o s P a r t»as" 

HAMILTONO JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
KUOPA 

Hamiltono Prez. A. Stulgins- jom apie šių metų planus ir 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopoje. Kuo
pos reikalais prašo kreiptis į 
naują kuopos valdybą, kuriai 
pirmininkauja Audra Kaz
lauskaitė, tel. 708-349-1911. 
Gaila Rimos netekti tose pa
reigose. 

Is 

• 1263 m. spalio 14 d. nužu 
dytaa pirmasis Lietuvos kara
lius, Lietuvos įkūrėjas Min
daugas. 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲGYDYTOJA 

9366 S. Roberte Roed 
I Mi 'hj tfu Mite 

T«l. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

kio jaunučių/jaunių kuopos 
pirmasis po vasaros atostogų 
susirinkimas buvo š.m. rug
sėjo 23 dieną. Susirinkome 
bažnyčios salėje. Dalyvavo 
Vincas Gudinskas, Simonas ir 
Jus t inas Trumpickai, ir mūsų 
vadovė Felicija Gudinskiene. 
Gaila, kad Petras Vaičiūnas 
negalėjo dalyvauti. 

Susirinkimą pradėjome mal
da. Tada linksmai pasikalbė-

valgėm pyragaičius. Po to mes 
pradėjome mūsų darbelius. 
Mums reikėjo laikraštėliui 
parašyti apie praėjusių metų 
susirinkimus. Antras darbelis 
buvo skardinių puošimas. 
Skardinėse rinksim pinigėlius 
už kuriuos mes supirksim 
maisto neturtingiesiems. Susi
rinkimą užbaigėm malda. 

Garbė Kristui! 
Simonas Trumpickas 

DH.htzlHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

830-941-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 70S-SM-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Ketfzie Ava. 
Chicago. IL 80852 
Tat. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDCMASLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVaat Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien išskyrus savaitgalius 

DRAUGAS 
(usn-miai) 
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Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOK$A 

6441 S. PutasH RcL. Chicago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Keb. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KmtH» Av. 

'ai antrd 2-4 v.p.p. ir kervd 2-5 v.p.p. 
Sėsta pagal susitarimą 

Kabinate tai 773-778-2890 
Namuti. 706 4415845 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
2M70 S. Main St 
Mattsson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 50 St., Chicago, IL 
Tsi. 773-735-6666 

4707 S. Gllbert, La Oranga, IL 
Tel. 706-352-4467 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Mariem, Bfldgevww, IL 60456 

Tel. 708-5944400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7815 W. 171 St 

TinHy P**. IL 60477 
708-614-8871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtghtend Am, Ste. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligonines) 

Donmers Grova, IL 60615 
Tat. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Austtn) 

TaL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaHar St, Lemom, IL 60430 
Tel. 815-723-1854 &Ji 

7800 W. CoHege Dr _ 
Patoe Heights. IL 60453 

TaL 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 708-246-0067 arba 706-246-6561 
6448 S. PUHMH Road 
Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVettchartir, IL 60154 

Tel. 706-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAAHLY METJ4CAL CUMC 
I5«a»-127 3t. umrt , L agaM 

Pr-kiauic Pako Coromurury Hospiui 
SJvtr Crou Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 706-257-2266 

Ganfac Dfegnoafe, LTD. 
6132 S. KedbrJeAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RkJgetand Ave. 
Chicago fldge, H. 60415 

Tai. 708-838-8822 
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REALUS DVASINGUMAS 
Šio sekmadienio skaitiniuo

se vėl pamatome, kaip Šven
tasis Raštas sujungia antgam
tinį su gamtiniu pasauliu; 
tuos, kurie vadovauja, su tais, 
kuriems vadovaujama; nuo
lankumą su iniciatyva ir ryž
tingumu. Matome paralelinį 
ryšį tarp pirmo skaitinio (iš 
Izaijo) ir Evangelijos — Izaijo 
mintis apie Kenčiantįjį Tarną 
pritaikomą pačiam Jėzui: „Jis 
savo gyvybę aukojo už nuo
dėmes" (Iz 53:10) ir „Žmogaus 
Sūnus atėjo, kad pats tar
nautų ir savo gyvybės .kaina 
daugybę išpirktų" (Morkaus 
10:45). Kaip nurodo skaitinius 
komentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller, nors antrasis 
skaitinys atrodo kaip šalutinė 
mintis, tačiau jis dažnai iš
kelia gilesnę tikrovę, tuo būdu 
atrakindamas pirmąjį skaitinį 
ir Evangeliją rišančią tikėjimo 
paslaptį. 

Antrasis skaitinys — iš 
Laiško Žydams (Žyd 4:14—16) 
— kuris visas pasižymi gilia, 
turtinga teologija, įvairiais bū
dais pabrėžia, kad mūsų žmo
giškojo kelias jau prieš mus 
buvo pramintas daugybės — 
kaip debesys — liudininkų, 
kurių tarpe yra ir Senojo Tes
tamento šventieji, bet ir pats 
Jėzus (Žyd 9:24; 10:19). Anot 
kun. Stuhlmueller, Jėzus veda 
šią procesiją, kurioje žengiame 
ir mes. 

Bet Jėzus ne tik supranta 
mūsų žmogišką padėtį, jis 
pats išgyveno visus mūsų ken
tėjimus. Laiške Žydams rašo
ma, kad Jėzus „savo kūno die
nomis siuntė prašymus bei 
maldavimus su balsiu šauks
mu bei ašaromis į tą, kuris 
galėjo jį išgelbėti" (Žyd 5:7). 
Todėl turime „vyriausiąjį ku
nigą... kuris gali atjausti mū
sų silpnybes... kaip ir mes, vi
saip bandytą, bet nenusidė-
jusį". Nuostabu: pats Jėzus 
buvo „visaip bandytas", kaip ir 
mes! Tai didžiulė paguoda ir 
užtikrinimas: mus stiprina ir 
guodžia asmuo, iš savo patir
ties žinantis, ką mes išgyve
name ir iškenčiame. 

Pagundos dažnai yra gėdin-
gesnės nei mūsų blogiausi 
darbai. Kartais mus stebina, 
kokios blogos mintys mums 
ateina: kitus pažeminti; ne
kantrumas — noras nieko 
bendra nebeturėti su mūsų 
brangiausiu asmeniu, net 
žiauriausios keršto mintys; as
meniško pasitenkinimo noras, 
visiškai nepaisant kitų asme
nų jausmų. Tokios pagundos 
iš tiesų yra daug gėdingesnės, 
nei lytinio pobūdžio pagundos, 
pastebi kun. Stuhlmueller. 
Juk pats Jėzus mokė, kad pir
mieji du svarbiausi įsakymai 
Šventajame Rašte kalba apie 

meilę artimui ir Dievui (Mato 
22:37-40). 

Jėzus, nors visais būdais 
gundytas, kaip ir mes, „praėjo 
pro dangus", „kad mus už
tartų, stovėdamas prieš Dievo 
veidą" (Žyd 9:24). Jėzus mus 
užtaria, iš savo patirties pa
žindamas mūsų padėtį. Nors 
jis pats niekad nenusidėjo, jis 
jautė pagundų trauką ir pats 
savo kūne patyrė kitų nuo
dėmės padarinius. Jėzus mus 
atperka daugiau nei užtarimo 
žodžiais, jis su mumis susi
jungė — kaip vynmedis ir jo 
šakelės su juo esame vienas ir 
tas pats augalas (1 Kor 12:12). 

Pirmasis skaitinys (Izaijo 
53:10-11) yra iš ketvirtosios 
Kenčiančiojo Tarno giesmės 
pabaigos. Anksčiau toje gies
mėje rašoma, kaip tarnas vi
siškai prisiima savo tautiečių 
kentėjimus: „Jis mūsų nega
lias prisiėmė, mūsų skausmus 
sau užsikrovė. ... Jis buvo su
žalotas dėl mūsų nusižen
gimų, ant jo krito kirčiai dėl 
mūsų kalčių" (Iz 53:4, 5). Kaip 
matome, Tarnas buvo ne pa
kaitalas už žmones, bet pri
siėmė jų silpnumus ir užsi
tarnautą dabą. Bet kadangi 
jis tai padarė paklusnia, tyra 
širdimi, nors apsuptas nusi
kaltimų, jo paklusnumas ir 
tyraširdiškumas tapo ir tų 
žmonių dorybėmis. Tad Izaijas 
rašo: „Būdamas teisus, mano 
tarnas daugelį nuteisins (t.y., 
padarys teisiais)". Tarnas pa
daro teisiais, ne už žmones 
atkentėdamas, bet susijungda
mas su jais jų kentėjimuose. 
Tai galioja ir Jėzui. Kaip 
Laiškas Žydams (Žyd 4:14-16) 
mums primena, Jėzus yra vy
riausiasis kunigas, galintis at
jausti ne tik mūsų silpnumą, 
bet ir mūsų pagundas. Jis taip 
pat maldavo Dievą su ašaro
mis ir šauksmais, kaip ir mes. 

Jei Jėzus šitaip nusižemino, 
kad būtų vienybėje su mumis, 
kokia nesąmonė norėti su juo 
garbės vietų, kaip jų norėjo 
apaštalai Jokūbas ir Jonas šio 
sekmadienio Evangelijoje 

(Morkaus 10:35—45). Jėzus 
atsisakė duoti vietas savo de
šinėje ar kairėje — garbės vie
tas, kurios juos gavusius pas
tatytų aukščiau už jų artimus 
ar kaimynus. Ir Jėzus pamokė 
ir likusius dešimt mokinių, 
kad ir jie tos nesąmonės ne
norėtų: „Kas iš jūsų įsigeis 
būti didžiausias, bus jūsų tar
nas; ir kas panorės tarp jūsų 
būti pirmas, turi būti visų ver
gas" t.y., turi tarnauti vi
siems. Jėzus tai pagrindžia, 
save statydamas pavyzdžiu: 
„Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, 
ne tam, kad jam būtų tarnau
jama, bet kad pats tarnautų ir 
savo gyvybės kaina daugybę 
išpirktų". 

Laikinosios vaikų globos namai, išlaikomi Lietuvos Katalikių moterų sąjungos, kuriai pirmininkauja Gražina 
Paliokienė. Namai yra Vilniuje, Žirmūnų g. 123. Ar galite patikėti, kad tai pamestinukai? Rodos, kas galėtų at
sisakyti tokių mielų vaikučių... 

KĖSINASI I KLAIPĖDĄ? 
Kaip praneša BNS spalio 13 

d., ne tik Rusijos Dūma, bet ir 
lenkų savaitraštis „Czas" 
(Laikas, Nr. 41) abejoja, ar 
Klaipėdos kraštas turi pri
klausyti Lietuvai. 

„Nors Lietuvos politikai su 
Vytautu Landsbergiu prieša
kyje tvirtina, kad Rusija jokių 
teisių neturi į Klaipėdą, rei
kalas nėra jau toks aiškus", 
rašo savaitraštis. 
• Kaip argumentą jis pateikia 
faktą, jog „po Pirmojo pasauli
nio karo Klaipėda buvo atplėš
ta nuo Rytų Prūsijos ir atiduo
ta Tautų Lygos administraci
jai". Čia, rašo savaitraštis, iki 
1923 metų šeimininkavo pran
cūzai, ir tik lietuviams suren
gus dirbtiną maištą, kurį 
įvykdė persirengę kareiviai ir 
šauliai, Klaipėdos kraštas ati
teko Lietuy ai. 

„Tai, atrodo, buvo vienin
telė sėkminga lietuvių karinė 
akcija tarpukaryje", pašiepia 
„Czas". 

Kitas faktas, kalbantis Lie-

Toks dvasingumo suprati
mas, kuris nebando išsisukti 
iš žemiško gyvenimo realybės 
— su visom jo pagundomis — 
yra teisingas, tiesai atviras 
dvasingumas. Tuomet, žmo
gus išpažįsta savo nusikalti
mus, klaidas, ydas ir mokosi 

tuvos nenaudai, pasak savait
raščio, yra tai, kad 1945 me
tais, kai Klaipėda vėl buvo 
perduota Lietuvai, tai nebuvo 
pažymėta jokioje tarptautinėje 
konferencijoje. Tokiu būdu, 
teigia savaitraštis, „Klaipėdos 
kraštas Lietuvai priklauso tik 
'de fakto', bet ne 'de jure', ir 
todėl Rusija gali reikšti į jį 
pretenzijas". 

Pasak jo, „prieskonį visam 
šiam reikalui suteikia tas fak
tas, kad Rusija Klaipėdoje turi 
labai stiprų desantą' — apie 
30 procentų rusų, o rusakal
bių — beveik 40 procentų". 

„Lenkijos atžvilgiu situaci
ja yra tik tiek svarbi, kiek bus 
patikrintas Rusijos požiūris į ^ f ^ 3 1 ^ . 
Baltijos valstybes ir ypač Lie
tuvą. B. Jelcin, nepaisant Dū
mos raginimo, nesigriebs 
'Klaipėdos ginklo' ir pasirašys 
sienos sutartį su Lietuva, o tai 
reikš, jog jo protestai dėl baltų 
įstojimo į NATO yra grynai re
toriniai. Taip, atrodo, šį klau
simą supranta Dūmos specia
listai ir yra visiškai teisūs", 
baigia Realiosios politikos są
jungos leidinys. Sąjunga nėra 
populiari Lenkijoje ir, surin
kusi vos 2 proc. rinkėjų balsų, 
seime savo atstovų neturi. 

Vyriausybė iš esmės pritarė 
biudžeto pakeitimui, tačiau 
konkrečios pinigų sumos dar 
bus tikslinamos. Finansų mi
nisterija siūlė medicinos dar
buotojų atlyginimams papildo
mai skirti 110 mln. litų. 
Gegužės ir birželio mėnesiais 
vyriausybė nutarė padidinti 
medikų atlyginimus atitinka
mai 10 proc. ir 18.2 proc., 
tačiau pinigų šiems nutari
mams įgyvendinti trūksta. 
Mažas pajamas turinčioms 
šeimoms kompensuoti padi
dėjusias išlaidas šildymui 
siūlyta skirti dar 30 mln. litų. 
Pradinių klasių mokytojų atly
ginimams siūlyta skirti 9.6 
mln. litų. Šiems mokytojams 
darbo krūvis bus sumažintas 
nuo 20 valandų iki 18 valandų 

Danutė Bindokienė 

Dovanoto arklio 
dantys... 

DIDĖS ATLYGINIMAI 

Vyriausybė siūlo Seimui 
peržiūrėti šių metų valstybės 

iš jų. Toks dvasingumas įga- įr savivaldybių biudžetus, kad 
liną atjautimą ir meilę ki- būtų galima pakelti atlygini-
tiems ir traukia žmogų į vie- mus gydytojams ir mokyto-
nybę su kitais. Toks dvasingu- jams. Jei Seimas pritars patai-
mas sujungia mus su Jėzumi, soms, papildomai bus skirta 
vedančiu mus į tikrą garbę pinigų medikų ir pradinių kla-
vienybėje su juo ir su vargs- sįų mokytojų • atlyginimams 
tančia, kenčiančia žmonija. bei kompensacijoms už šilumą 

Aldona Zailskaitė įr karštą vandenį. 

Be to, 16.6 mln. litų siūlyta 
skirti Seimo kontrolierių atly
ginimams padidinti, 20 mln. 
litų — bankų akciniam kapi
talui didinti. 

Įvairioms reikmėms papildo
mai galėtų būti skirta iš viso 
239 mln. litų. 

Finansų ministras Algirdas 
Šemeta vyriausybės posėdyje 
teigė, jog skyrus papildomą fi
nansavimą, šių metų biudžeto 
deficitas nepadidės, nes į biu
džetą planuojama gauti apie 
60 mln. litų papildomų pa
jamų bei 179 mln. litų su
mažinti kai kuriuos paskyri
mus. LA 1997.09.12 

Praėjusį mėnesį Lietu
voje pastebimai pabrango tik 
švietimo paslaugos (privačios 
mokyklos, užsienio kalbų kur
sai, vaikų išlaikymas darže
liuose ir kita; — jos padidėjo 
3.8 procento, palyginti su 
rugpjūčiu. Nepasikeitė ryšių 
paslaugų kainos. O infliacija 
per šių metų 9 mėnesius suda
ro 6.4 proc. 

Sakoma, kad yra lengviau 
duoti, negu priimti, o dovano
tam arkliui į dantis žiūrėti 
nereikia. Tačiau ir gerano
riška dovana kartais sukelia 
įtarimų. 

Lietuviai labdaros prasmę 
gerai suvokia ir į šalpos darbą 
jungiasi, ypač dabar, kai 
savo kilmės kraštui ir jo gy
ventojams, vargusiems oku
pacijose. Kartais nusiskun
džiama, kad labdara yra lyg 
kiauras maišas, kurio niekaip 
negalima pripildyti, bet vis 
dėlto atsiliepiama į pagalbos 
prašymus. Žmonės dosniai au
koja, kartais daug ko patys at
sisakydami, kad galėtų varg
stantiems padėti. 

Mūsų tarpe nedaug turtuo
lių, kurie galėtų pakloti mili
jonines sumas, bet jau taip 
priprasta, kad mažiau turin
tis visuomet lengviau atsiski
ria su keliais doleriais, kaip 
tikras piniguočius, todėl ir 
aukų sumos, įvairių labdaros 
organizacijų skelbiamos mūsų 
spaudoje, retai turi daugiau 
kaip du nulius. Kaip sakyda
vo mūsų senoliai-žemdirbiai 
— dėk grūdą prie grūdo, pri
pilsi aruodą, tad kiekviena 
auka gali nušluostyti ašarą, 
įdėti duonos kąsnį į burną, 
apdengti virpantį nuo šalčio... 

„Nėra lengva atiduoti sun
kiai uždirbtus pinigus, bet kai 
tą padarai, jausmas tikrai 
malonus. Aš tikiuosi, kad dos
numas yra užkrečiantis. Pa
gal Jėzaus Kristaus žodžius, 
pinigai yra beverčiai. Jie nie
ko danguje nenupirks, jie 
neatvers net kelio į dangų", 
taip neseniai pasakė vienas 

Į turtingiausių Amerikos žmo
nių, „Cable News Network" 
pirmininkas Ted Turner, pa
dovanojęs Jungtinėms Tau
toms vieną milijardą dolerių! 

Kodėl? Ted Turner pajutęs 
gėdą, kad JAV atsisako su
mokėti pusantro milijardo do
lerių nario mokesčio JT skolą, 
savo delsimą sąlygodamos 
įvairiausiais reikalavimais ir 
atsikalbinėjimais. Tuo tarpu 
kitos, net ir labai neturtingos, 
JT narės stengiasi iš paskuti
niųjų išpildyti savo įsipa
reigojimus, nes tai laiko 
garbės reikalu. Jeigu JAV 
neatliks savo dalies (apie 25 
proc. metinio JT biudžeto), 
šios sąjungos pamatai pradės 
irti, nes ji turės sustabdyti 
daugelį programų ir paramos, 
kuri ypač svarbi šių dienų pa
saulyje. 

Atrodytų, kad Ted Turner 
dosnumas vertas tik padėkos, 
tačiau susilaukė nemažai kri
tikos, įtarinėjimų. Kai kas 
mano, kad jis savo milijardu 

nori nusipirkti balsą Junginių 
Tautų asamblėjose ir galbūt 
kažkokiu būdu kontroliuoti ar 
įtaigoti sprendimus < tai ne
įmanoma, nes JT tegali prik
lausyti valstybes, bet ne indi
vidai). 

Galbūt Ted Turner dova
nos sukeltas šurmulys yra ne 
kas kita. o nustebimas: žmo
nės nežino, kaip į tai reaguo
ti, nes nedaug panašių įvykių 
pasitaiko, juo labiau, kad dos
nusis turtuolis nuolat prime
na kitus turtinguosius pasek
ti jo pavyzdžiu, dalintis savo 
ištekliais. Tuo tarpu JT gene
ralinis sekretorius Kofi An-
nan tikisi, kad Ted Turner ne
savanaudiškas aktas paska
tins ir Amerikos vyriausybe 
atiduoti uždelstą JT skolą. 

Tiesa, Ted Turner nėra pir
masis Amerikos piniguočius, 
didelę sumą paaukojęs visuo
meniniams, labdaros ar kul
tūriniams reikalams. Praė
jusio šimtmečio pramoninin
kas Andre\v Carnegie yra do
vanojęs (šių dienų doleriais) 
apie 5 milijardus dol., dau
giausia remdamas knygynus. 
Dosnumu pasižymėjo ir John 
D. Rockefeller, ant kurio do
vanotos žemės šiandien stovi 
JT rūmai New Yorke. Dabar 
nuolat girdime apie George 
Soros, kuris iki šiol jau taip 
pat paaukojęs milijardą dole
rių. Jo įkurtas fondas padeda 
ir Lietuvai. 

Yra nuomonių, kad Ted 
Turner tik norėjęs pagarsėti, 
tą privilegiją pirkdamas už 
milijardą dol. Taip kartais 
kalbama ir apie labiau pasitu
rinčius mūsų tautiečius, daž
niau savo aukomis pare
miančius įvairius projektus ar 
organizacijas. Suprantama, 
kad ir jų pavardės, ryšium su 
tomis aukomis, dažniau pa
skelbiamos spaudoje. Tačiau 
kritikuoja daugiausia tie, ku
rie kaip tik nieko niekam ne
duoda. O juk tiek daug progų 
turime pasidalinti su paramos 
reikalingais: spalis jau įpu
sėjęs — BALFas laukia aukų: 
našlaičių ir kitų vargstančių 
vaikų globa besirūpinantys 
komitetai stengiasi juos šil
čiau aprengti ir sočiau paval-
gydyti, artėjant žiemai: vargs
ta seneliai, tremtiniai, parti
zanai; pagalbos laukia ligo
niai, o ir saviems, patinan
tiems įvairius trūkumus net 
šiame krašte, reikia paramos. 
Nesame milijonieriai ar dar 
turtingesni, bet mūsų širdys 
kupinos krikščioniškos artimo 
meilės. Kaip Ted Turner sako: 
„niekas į anapus turtų nenu
sineš". Dalinkimės! 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Mano uždavinys pir
miausiai buvo išrinkti geriau
sią rinktinę. Čia man talkino 
krepšinio komiteto nariai R. 
Dirvonis ir A. Lauraitis. Už
davinys buvo nelengvas, nes 
jaunų ir talentingų krepši
ninkų netrūko. Išgirdę apie 
būsimą išvyką, klubai sutelkė 
geriausias jėgas ir gerai pasi
ruošę atvyko į metines žai
dynes Toronte. Tai buvo vie 
nos iš pačių įspūdingiausių ii 
atkakliausių žaidynių visoje 
sąjungos istorijoje. Išrinkome 
16 kandidatų, o po pabaltiečių 
žaidynių Clevelande, sudarė
me galutinį sąrašą. 11 žai
dėjų rinktinė buvo aukšta
ūgė ir jauna. 

Pradžia įspūdinga ir„. 
gąsdinanti 

Prieš renkantis į Tabor 
Farm, jaukią ir ramią Valdo 
Adamkaus vasarvietę, pasi
ruošimui, dar vis abejojau, nes 
bijojau palikti barą sveti
miems. 

— Tik važiuok ir nesirū
pink! Aš prižiūrėsiu barą, pati 
dirbsiu, — atrėžė Joana. 

Po 10 dienų gerų treniruočių 
toje vasarvietėje, 1964 m. lie
pos 7 dieną prie Čikagos Jau
nimo centro įvyko oficialus at
sisveikinimas, dalyvaujant 
Lietuvos gen. konsului P. 
Daužvardžiui ir ŠALFAS cen
tro valdybos pirmininkui J. 
Nasvyčiui. Per išlydėjimą Los 

Angeles mieste, kur turėjome 
pakeisti lėktuvą, be kitų šiltų 
žodžių, mus labai sujaudino 
mūsų legendinis krepšininkas 
Pranas Lubinas. Jis trumpai 
prisiminė 1939 m. Lietuvos 
triumfą Europos pirmenybėse 
ir kalbėjo apie mūsų uždavinį 
ir bendrai sportininko pa
reigą. Apdovanoti gėlėmis, pa
kilome Sydnėjaus link. 

Perkirtę Ramųjį vandeny
ną, atsidūrėme Australijos lie
tuvių glėbiuose. Stebino toks 
šiltas priėmimas, tiek daug 
lietuvių tokiame tolimame pa
saulio užkampyje. Blyksėjo 
foto aparatai, aidėjo lietu
viškas „Valio!", margavo tauti
niuose drabužiuose lietuvai
tės. Būriai žurnalistų iš laik
raščių ir televizijos reikėjo at
sakinėti į klausimus, pristaty
ti žaidėjus. 

pasirodė su tik gera, bet ne
įtikėtinai grubiai žaidžiančia 
komanda. Buvome apstulbinti 
tokio kieto žaidimo, tiesiog 
išmušti iš vėžių. Tik po kelių 
pertraukėlių, apraminę ner
vus, perėmėme iniciatyvą į sa
vo rankas ir iškovojom pir
mąją pergalę. 

Kitą dieną mūsų laukė dar 
stipresnis varžovas su keliais 
Australijos rinktinės žaidė
jais. Tačiau jau buvome „ap
šaudyti" ir žinojome, ko tikė
tis. Užtikrintai laimėję kitas 
dvejas rungtynes, jų tarpe 
prieš Sydnėjaus rinktinę, išsi
rikiavome prieš New Castle 
komandą — Australijos čem
pioną. Ji buvo įsitikinusi savo 
pergale, bet mūsų rinktinė su
žaidė pasigėrėtinai ir laimėjo 
61:46. Pergalės atrodytų įtiki
nančios, net įspūdingos, bet 

„Sutikimas" pirmųjų rungty- jos nebuvo lengvai pasiektos, 
nių krepšinio aikštėje skyrėsi reikėjo atkaklios kovos. 
nuo sutikimo oro uoste kaip 
diena ir naktis. Pirmasis var
žovas Sydnėjaus „Paratel" 

(Bus daugiau* 

1964 m. išvykoje j Australiją sėkmingai lietuviams atstovavusi Amerikos lietuviu k n p-.:. • *.• • •• . •> priim
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lyd Memenąs, pusiau uždengtas Motiejūnas. Bazenas ir palyd K.ipafmskas 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio mėn. 18 d. KĄ DABAR VEIKIAT, 
AUDĖJĖLĖS? 

Kas nežino garsios lietuvių s į 0 s lėlių ir kitų išraiškių 
legendos apie Perkūną, Vaivą rankdarbių, t ikrų lietuviško 
ir Straublį, kur susitinka dan- meno pavyzdžių. Kai kurios iš 
gaus ir žemės gyventojai, kur j u dar i r šindien tebesėdi prie 
dievų kerštas padaro žmogui staklių, prie nėrinių ir vėri-

Naujus mokslo metus pradedant, Vytauto Didžiojo universitetas Kaune 
-uteike Garbes daktaro laipsnį dr. Adolfui Damušiui: stovi viduryje; j am 
iž kairės — Vytauto Didžiojo universiteto rektorius dr. V. Kaminskas. 

IR Į 1,000-jį KLAUSIMĄ BUS 
ATSAKYTA 

Laiku atėjo ruduo. Dievas 
žino, iš kur ir kaip medžiai 
gavo nurodymą apsitaškyti 
geltona spalva su visais subti
liausiais jos atspalviais. Vis 
dažniau vėjas įsisuka į astrų 
pievas. Laikas nuo laiko pra
plyšta dangus ir suprantame 
— lyja. Laiko laikrodis tiksi ir 
tiksi, niekados nevėluodamas. 
Ir jau nežinai, tu ar laikas pri
artėja prie renginio, apie kurį 
jau dabar sakoma „išskirtinai 
svarbus ir plačios apimties lie
tuvių mokslininkų suvažiavi
mas". 

Aišku, kad kalbama apie X 
simpoziumą, kurio šūkis „Mo
kslas ir kūryba — tautos atei
tis", o jis dedikuojamas lietu
vių tautos rezistencinei kovai 
pagerbti. Jo Didenybė laikas 
veltui netiksi, jo dėka pasaulis 
dabar žino, kad Lietuvos oku
pacija buvo slaptos ir apgau
lingos nacių ir bolševikų su
tarties pasekmė. Nuo to laiko, 
per praėjusius 50 metų sovie
tinė Rusija ir nacinė Vokietija 
yra bandžiusi paskleisti daug 
netiesos apie 1941 sukilimą 
Lietuvoje. X Mokslo ir kūrybos 
-impoziumo viena programų 
taip ir vadinasi „1941 sukili
mas ir rezistencija". Šiai pro
gramai su paroda ir sesijom 
vadovauja Pilypas Narutis, 
kuris mielai sutiko atsakyti į 
klausimą, kodėl ši programa 
manoma esant „išskirtinai 
svarbi?" 

„Į šį klausimą maloniau at
sakyti klausimais. O tų klau
simų yra gana daug. Ar Lietu
va savarankiškai paprašė 
įsijungti į Sovietų Sąjungą, ar 
buvo okupuota 1940 metais, 
kodėl 1941-aisiais reikėjo su
kilti, ai buvo Lietuvoje kas 
nors. nenorėjęs sukilti, galiau
siai — kas sukilimui vadova
vo, ar vokiečiai žinojo, kada 
sukilimas prasidės, kodėl vo
kiečiai nepripažino Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės ir dar 
įdomesnis klausimas apie 
1935-uosius — kodėl kiekvie
nas lietuvis tuomet turėjo su
valgyti po keletą žąsų? 

Kyla ir daugiau klausimų. 
Kodėl Karaliaučius vadinosi 

« 
Kionigsbergu, o dabar — Kali
ningradu ir kodėl keletas X 
simpoziumo valandų bus skir
ta Lietuvos sukilimo genezei 
bei rezistencijai? 

Įdomu, ar nors vienas lietu
vis, gimęs po 1940-jų į 
anksčiau pateiktus klausimus 
galėtų atsakyti aiškiai ir labai 
tiksliai? Ši tema. t.y. 1940-jų 
sukilimas, jau buvo minima 
DC simpoziumo programoje. 
Taigi tema nenauja. Galima 
drąsiai teigti, kad jos na
grinėjimas tėra Lietuvoje 1995 
•ii vykusio simpoziumo tęsi
nys. Bet ir vėl išsprūsta klau
simas — kuo šis skirsis nuo 
Lietuvoje vykusio0 Lietuva šią 
temą manė esant labai svar
bia, į simpoziumo darbą buvo 
it mukti istorikai X simpo
ziumo istorikai nedalyvaus. 
Kalbės buvę sukilimo organi
zatoriai. Laikinosios vyriau
sybės nariai, tie, kurie sukili-

mui pritarė, jame dalyvavo ir 
džiaugėsi istorijos suteikta 
galimybe atstatyti laisvą Lie
tuvą. Į visus klausimus a tsa
kys pakviestieji — buvę mi
nistrai Mečys Mackevičius, dr. 
Adolfas Darnusis, Vilniaus 
štabo nariai daktaras Kazic
kas, teisininkas Mykolas Nau
jokaitis, Kauno štabo sukilimo 
organizatoriai ir vykdytojai — 
prof. Romas Šatas, slaptojo ra
dijo siųstuvo, veikusio per visą 
okupaciją, viršininkas. Į klau
simus bus atsakoma, pasire
miant dokumentais. Iš doku
mentų bus sudaryta ir atskira 
paroda Čiurlionio galerijoje". 

Jei išvardintieji klausimai 
visuomenei įdomūs — susiti
kime simpoziume, į kurį lai
kas mus atves lapkričio 27 d. 

O kad ir vėl neišsprūstų 
koks papildomas klausimas, 
straipsnį užbaigsiu gera žinia. 
Vytauto Didžiojo universitete 
rugpjūčio 25 d. vyko iškil
mingas susirinkimas, skir tas 
naujųjų mokslo metų pradžiai. 
Susirinkime buvo įteiktos poli
tologijos Garbės daktaro rega
lijos buvusiam Kauno univer
siteto Technologijos fakulteto 
dekanui (1942-1944), vienam 
pagrindinių 1941 m. Birželio 
sukilimo organizatorių, dr. 
Adolfui Damušiui. Beje, A. 
Darnusis dalyvaus X simpo
ziume, jo pasisakymo tema 
„Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės rezistencijos gairės". 

Šimtą kartų profesorius 
buvo teisus, kažkada teigęs: 
„Kaip saulės spindulys, pra
ėjęs per kristalą sutviska 
įvairiaspalviu spektru, ta ip ir 
mūsų rezistentų aukos pras
mė, perėjusi per laiko prizmę, 
nušvis vis naujais nuostabiais 
atspalviais." 

Ar pasimatysime X Mokslo 
ir kūrybos simpoziume? 

Aldona J u r k u t ė 

• 1920 m. spalio 9 d- Lenki
ja sulaužė Suvalkų sutartį ir 
gen. L. Želigovskio kariniai 
daliniai pradėjo agresiją prieš 
Lietuvą, užgrobė Vilnių ir dide
le dalį rytinės Lietuvos. 

daug bloga, kur taip vaizdžiai 
išryškėja žmogiškos fantazijos 
žaismas, beribė kūrybinė ga
lia. Stoviu prie kilimo, ka
bančio ant sienos, pavadino 
„Perkūnas, Vaiva ir Strau
blys", kurį pagal gabios me-
ninininkės Kristinos Ben-
džiūtės-Makauskienės, turin
čios lakią vaizduotę moters, 
piešinį, 1976 m. nuaudė dvi 
uolios, valingos montrealietės 
audėjos Antosė Kuncevičienė 
ir Elena Kerbelienė. Čia dar 
neišblukusios spalvos, dar 
ryškus Perkūno trišakis, dar 
nūnai, regis, iš kilimo audinio 
trinktelės savo galingu padan
gių smūgiu Perūnėlis. Čionai 
ryškus lietuviško darbštumo, 
nagingumo ir mūsų gimtojo 
krašto audėjėlių, verpėjėlių 
triūsas, prieraišumas gimto
sios žemės liaudies kūrybai, 
prabyla gimtosios žemės pievų 
vaizdas, juntamas laukų, so
dybų, kvapas, kuris daugeliui 
jau išlėsęs, bet dar nespėjęs 
išnykti, vienur kitur dar te-
beatgyjąs Nemuno šalies gro
žiu svečiose šalyse. Nuostabus 
gamtos reiškinys — spektro 
spalvų lankas dangaus skliau
te su lyjančiu debesiu, kai jis 
yra priešingoje pusėje — 
įvaizdis daug kur palikęs pėd
sakus lietuvių kultūroje. 

„Vaivorykštė" — pirmasis 
lietuvių literatūros, dailės ir 
kritikos žurnalas, ėjęs 1913.-
03-1914.04 Vilniuje ir sutelkęs 
J . Maironį, M. Gustaitį, J. 
Tumą-Vaižgantą, Ig. Šeinių, 
A. Vienuolį. M. Vaitkų. M. Da
gilį, F. Kiršą, K. Binkį, V. Pu
tiną ir daugelį kitų anuometi
nių spaudos žodžio darbi
ninkų... Rankoje laikau prieš 
beveik dešimtį metų (1988) 
išleistą lankstuką, kurio vir
šelyje anglų, prancūzų ir lietu
vių k. užrašyta „Vaivorykštė". 
Toks energingos, lietuvių au
dimo meną sumaniai platinu
sios Anastazijos Tamošaitie
nės pastangomis suburtos 
kūrybinės montreališkių au
dėjų grupės pavadinimas. Tai 
La Salle miesto, kur lig šių 
dienų daugiausia išlikę lietu
vių, kultūros centre suorgani
zuotos lietuviškų kilimų, lėlių, 
juostų, medžio darbų, verbų 
parodos pėdsakas, nes pana
šių parodų buvo surengta To
ronte, Hamiltone, Vašingtone, 
Niujorke, Vancouveryje, Ota
voje ir kitur. Viename šio 
lankstuko puslapyje užrašytos 
kelių veikliausių ir kūrybin
giausių audėjų ir menininkių 
pavardės: Kristina Bendžiūtė-
Makauskienė, Julija Berno
tienė. Aldona Čičinskienė, 
Elena Kerbelienė, Antosė 
Kuncevičienė, Irena Lukoše
vičienė, Genė Montvilienė, Bi
rutė Nagienė, Danutė Stas
kevičienė, Regina Brikienė. 
Jei pajėgtume peržvelgti visus 
šių nagingų ir darbščių mo
terų darbus, nustebtume, kiek 
jos pnaudusios drobių, kilimų, 
juostų, kaklaraiščių, padariu-

nių, nenustygsta, kuria, tebe-
gražina, tebepuošia mūsų bui
tį. Šios pavardės lietuvių ben
druomenėje tariamos pagar
biai ir nūnai. Su viena jų, 
pačia paskutiniąja, pasikal
bėjome. Jinai štai kaip atsakė 
į mūsų klausimus: 

— Sakykite , Regina Bri-
kiene-Dėdinaite , kada įs i 
kūrė montreal ieč iu moterų 
audėjų kūrybinė grupė 
„Vaivorykštė"? 

— Tai buvo daugiau nei 
prieš dvidešimt metų. Mont-
realio vyresnės skautės 1974 
m. minėjo savo veiklos 25 
metų sukaktį. Rudeniop, die
noms trumpėjant, o vakarams 
ilgėjant, atsiranda daugiau 
laisvesnio laiko. Irena Luko
ševičienė, surinkusi apie 35-
40 moterų, pakvietė ateiti į 
Aušros Vartų kleboniją. Mo
terys ne tik pačios atėjo, bet ir 
atsivedė kartu savo paaugles 
dukras. Šitaip susirinkusi, 
įvairaus amžiaus, sugebėjimų 
ir interesų grupė pradėjo vie
na kitą mokyti megzti taut i
niais raštais pirštines, megz
tinius, austi juostas, takelius, 
kaklaraiščius ir kitus rank
darbius. Šio sambūrio veiklą 
pagyvinti I. Lukoševičienė 
pakvietė dailininkę ir garsiąją 
kilimų meistrę Anastaziją Ta
mošaitienę, kuri supažindino 
su kilimų audimo teorija ir 
praktika. Per kelias dienas 
pačios pradėjome, pagal savo 
sumanytus projektėlius, austi 
mažus kilimėlius, rištinius ta
kelius, rankomis austi juostas, 
kuriomis pradėjome puošti sa
vo kambarius, dalijome dova
nas svečiams, draugams įvai
rių sukakčių, minėjimų progo
mis. Kadangi mūsų grupė 
buvo veikli ir garsėjo savo pa
rodomis, darbais, buvome pa
remti Kanados federalinės 
valdžios, už kurios lėšas nusi
pirkome siūlų, staklių ir kitų 
reikmenų. Diena po dienos, 
savaitė po savaitės iš specia
listų išmokome derinti spal
vas, daryti šiaudinukus ir 
pačios jau pradėjome mokyti 
kitas, skaityti paskaitas. Buvo 
mokomasi ir kitų amatų, sa
kysime, Antosė Kuncevičienė, 
buvusi patyrusi šeimininkė ir 
virėja, mus mokė kepti 
„ežiukus", „baravykus", „beržo 
šakas" ir kitas kulinarijos 
prašmatnybes. Pačios mokė
mės ir kitas mokėme. 

Kai veikla išsiplėtė, pra
dėjome rengti parodas Mon-
trealyje, taip pat kituose Ka
nados ir Amerikos miestuose. 
Mūsų „Vaivorykštę" kvietėsi 

kitų tautų atstovai, kad su
rengtume parodas, papasako
tume apie techniškai ir me
niškai atliktus mūsų meniš
kus ir skoningus darbus, ku
riais domėjosi daugelis sve
timtaučių, apie juos rašė spau
da ir taip garsino Lietuvą. 

— Ką dabar veikia „Vai
vorykštės" grupės n a r ė s ? 

R Bnnkienrs 
žiodai" 

kilimas ..Vasaros 
D StaSkfnifionrs sukurtos lėles 

— Grupės nar ių skaičius, 
s lenkant me tams ir mažtant 
jėgoms, mažėjo, veikla siau
rėjo. Jeigu kas nors mus pak
viečia ar pasiūlo pasirodyti, 
tada ir dabar sunešame savo 
darbus, surengiame parodą, 
parodome svet imtaučiams 
mūsų kilimų raš tus , margųjų 
juostų grožį, surengiame pa
rodą, parodome svetimtau
čiams mūsų kilimų raštus, 
margųjų juos tų grožį, riš-
t inukus ir š iaudinukus , pačios 
parodome, kaip audžiame ir 
gaminame verbas , lėles, aptai
some knygas, ka ip ats iranda 
kiti rankdarbiai . 

— Kaip b u v o r e n g t a s i 20-
ajam L i e t u v i ų tautodai l i 
n i n k ų s u s i r i n k i m u i , kuris 
į v y k o šį r u d e n į Tūks tanč io 
s a l ų krašte , Gananakvėje , 
R a s o s ir L i n o V e s e l k ų so
dyboje „Rambynas"? 

— Šio susir inkimo organiza
torė Aldona Veselkienė iš 
anksto mums a t s iun tė smulkų 
kelionės į tą k raš tą planą su 
susirinkimo dienotvarke. Tad 
žinojome, kas ir apie ką bus 
t ame sukaktuvin iame susirin
kime pasakojama ir daroma. 
Tie mūsų susi t ikimai visad 
būna iš anks to apgalvoti, de
ramai ir nuovokiai rengiami, 
todėl tautodai l ininkų visuo
met laukia kokia staigmena. 
Taip buvo ir š įkar t . Mus malo
niai nudžiugino n e t ik jaunųjų 
šeimininkų vaiš ingumas, bet 
ir rami, labai Lietuvą prime
nant i , Dumblio (Mud Lake) 
paežerė, medžiais apaugęs 
kalnas , nuš ienautos lankos, 
vėjo šlamesys. Įdomi buvo 
prof. A. Tamošaičio paskaita, 

kurioje sužinojome naujų mū
sų audimo istorijos ir meno 
bruožų, naujų šios lietuviškos 
veiklos detalių. Gražiai mus, 
visus susir inkimo dalyvius, 
nuteikė Phi ladelphia kvarteto 
liaudies dainų koncertas, po 
kurio už gyvus ir mirusius 
mūsų tautodai l in inkus buvo 
aukojamos šv. Mišios, o va
kare prie laužo lankėsi vaidila 
su vaidilutėmis. 

— Kokia v i s ų tautodai l i 
n i n k ų s a m b ū r i o ir konk
reč ia i J ū s ų k ū r y b i n ė s gru
p ė s „Vaivorykštė" ateit is? 

— Apie Anastazijos Tamo
šaitienės plačiašakę veiklą yra 
rengiama knyga, kuri pa
rodys lietuviškų audėjėlių ir 
nerėjėlių darbūs , mūsų atlik
tus šiame Amerikos žemyne 
žingsnius. Kadangi laikas, 
sąlygos ir amžius j au rodo 
savo ragus ir nagus , mūsų 
gretos neišvengiamai retėja. 
Taigi, s u p r a n t a m a , ir veikla 
siaurėja. J a u n o s jėgos ne
pajėgia užpildyti mūsų retė
jančių gretų. Kai kur ie jau pa
vargo. Kiti susirgo. Treti iš
keliavo Anapus . Pagaliau 
mūsų dienų žmogus jau ne 
taip domisi mūsų veikla, liau
dišku menu ir mūsų darbais. 
Je i a ts i ras tų j a u n ų jėgų ir 
darbščių asmenybių, kurios 
vėl suburtų jaunuos ius , galbūt 
toji graži l ietuvių tautodai
lininkų tradicija atgytų su 
nauja jėga, naujorms spalvo
mis ir st i l iumi. 

— D ė k o j a m e Reg ina i Bri-
k iene i -Dėd ina i te i u i atsa
kymus . L i n k i m e , k a d „Vai
vorykštė" ir v i s a s tautodai
l in inkų s a m b ū r i s pasipil
dytų n a u j o m i s j ė g o m i s ir 
vė le i p r a ž y s t ų nauja i s l ie
tuv i ška i s d a r b a i s , įvairia 
veikla . 

Kun . K. J . A m b r a s a s SJ 

Spa l io 4 d. Aukštai t i jos 
nacionaliniame parke, Ignali
nos rajone esančiame Ginučių 
piliakalnyje buvo atsodintas 
buvusio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos ąžuolas ir 
atidengta paminkl inė lenta. 
Ceremonijoje dalyvavo Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, kandida ta i į val
stybės vadovo postą, žinomi 
visuomenės veikėjai. 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos Garbes narė 
Uršulė Astrienė (pirmoji apadoje), sūnus Donatas, marti Rita, keturios 
dukraites, marti, sūnus, o viršuje duktė Marytė Astraitė Currier, atvyku
si iš San Francisco, CA. Ritos ir Antano Astrų sodelyje sąjungietės buvo 
pakviestos praleisti labai malonų vakarą. Suvažiavimas vyko š.m. 
rugpjūčio 22-23 d. Grand Rapids, MI. 

BALIO SRUOGOS 
ATMINIMUI 

Spalio 16 dieną sukako 50 
metų, kai mirė lietuvių lite
ratūros klasikas Balys Sruoga 
(1896-1947). Poeto, dramatur
go, mokslininko, literatūros ir 
teatro kritiko atminimas pa
gerbiamas įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 

Spalio 15 dieną, rašytojui 
skirtas vakaras surengtas 
Kaune, B. Sruogos muziejuje. 

Spalio 16-ąją Vilniuje, Lietu
vių l i teratūros ir tautosakos 
institute, rašytoją prisiminė jo 
buvę mokiniai ir kolegos, kal
bėjo l i teratūros istorikai. Bus 
pristatyta atsiminimų knyga 
„Balys Didysis". 

B. Sruogos mirties metinių 
dieną rašytojo atminimui skir
ti renginiai vyko ir Birštone. 
Čia buvo atidengtas skulpto
riaus Giedriaus Plechavičiaus 
sukur tas rašytojo biustas, 
Birštono kultūros centre su

rengtas literatūros ir muzikos 
vakaras. Kurorto viešoji bib
lioteka rašytojo atminimui 
skyrė parodą „Kančios ir vie
numos karalius, atsivėręs 
Birštono tyloj". 

(Elta) 

Klaipėdos geoterminėje 
jėgainėje pradėtas gręžti pir
masis požeminis gręžinys. 
Gręžinio gylis bus 1,3,00.., 
metru/. Jėgainės projekto vertė . 
— apie 18 mln. dolerių. Jį 
įgyvendinus, bus sutaupoma 
17.000 tonų sąlyginio kuro. 
Pasaulio bankas statybai su
teikė 5.9 milijono dolerių pas
kolą. I jėgainės statybą 6.9 
mln. dol. investuos Pasaulinis, 
aplinkosaugos fondas, 2.6 
mln. dol. — Lietuvos vyriau
sybė, 2.6 milijono dolerių — 
Danijos aplinkosaugos agen
tūra. 1999 m. baigus statyti 
jėgainę, požeminis karštas 
vanduo bus naudojamas Klai
pėdos gyventojų butų šildymui 
ir karšto vandens gamybai. 

American Travel Service 
Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$504.00 

išskristi 1997 m. lapkričio 1 d. - gruodžio 10 d., arba 
1997 m. gruožio 24 d. - gruodžio 31 d. 

Bilietai galioja 2 m ė n . ir turi b ū t i išpirkti iki 
1997 m. spalio 23 d. 

Pr ie bUieto kainos reikia pridėti mokesčius . 
Dėl kainų skrendant iš kitų miestų 

kreipkitės į mūsų įstaigą. 
• • • 

Royal Car ibbean 7 naktų kelionė laivu golf ininkams 
1998 m. balandžio 26 d. - gegužes 3 d. 

Pr incess Cru i ses Love Boat 12 dienų kel ionė į Alaską 
1998m.biržel io 11 d . - 2 2 d . 

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d., 
d u o d a m e specialią nuolaidą. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, 1L 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:8OO-422-3190 

FAX 708-422-3163 



« 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

REGINOS IR RIMGAUDO 
DŽIAUGSMO ŠVENTĖ 

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 
dieną, į Šv. Antano parapiją 
suvažiavo art i 50 Reginos 
Stefanijos Juškai tės ir Rim
gaudo Jono Švobos giminių, 
draugų ir artimųjų. Po vestu
vinių apeigų repeticijos, daly
viai susirinko gražiai, pa
puoštoje šv . Antano parapijos 
kavinėje. Stalai apdengti bal
tomis staltiesėmis, per
rištomis taut inėmis juosto
mis, papuošti rūtų ir 
chrizantemų puokštėmis. 
Svečiams pasivaišinus, muz. 
Stasys Sližys pravedė bendrą 
dainavimą — buvo dainuoja
ma liaudies ir jauniesiems 
skirtos meilės dainos. Po svei
kinimų, kalbų sveCiai iš Cali-
fornijos, Illinois, Tenessee ir 
kitų vietovių maloniai paben
dravo, lūkestingai kalbėdami 
apie rytdienos iškilmes. 

Rugsėjo 26 d., Šv. Antano 
bažnyčia papuošta gėlėmis, 
tautinėmis juostomis ir žalu
mynais buvo sausakimšai pri
pildyta giminių, svečių, bend
radarbių, Lietuvos Vyčių ir 
parapijiečių, būti liudininkais 
Moterystės sakramento, kurį 
priėmė Regina Stefanija Juš
kaitė ir Rimgaudas Jonas Švo
ba. 

Jaunuosius sutuokė šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 
Šv/ Mišios buvo aukojamos ir 
giesmės giedamos lietuvių kal
ba. Skaitinius lietuvių kalba 
skaitė Matas Baukys, o ang
liškai — Onutė Selenienė, Vi
talis Šeputa, Algimantas Juš
ka ir Marybeth Slakis. Kun. 
Alfonsas ' Babonas pamoksle 
pasveikino naują katalikišką-
lietuvišką šeimą kviesdamas 
juos ir toliau būti veikliais 
šios parapijos gyvenime. 

Prieš sutuoktuves moterų 
choras . įspi" dingai giedojo 
Franc Will giesmę „Veni Crea-
tor". Po priesaikos visi bažny
čioje dalyvavę uždegė žvaku
tes — vyriausioji pamergė 
Milda Švobaitė Walters ir vy
riausias pabrolys Vitalis Še
puta uždegė altoriaus šonines 
žvakes ir įteikė jas jaunie

siems, o jie tada uždegė bend
rą žvakę — vienybės simbolį. 
Ši apeiga apjungė visus daly
vius bendrai nuotaikai, kurios 
metu muz. Stasys Sližys var
gonais grojo „Močiute, širde
le". Aukas prie altoriaus atne
šė Reginos sesutė Valerija ir 
svainis Vytautas Ruzgiai iš 
Californijos. Aukojimo metu 
giedojo sol. Violeta Čižauskai-
tė Balčiūnienė ir muz. Stasys 
Sližys. Mišių dalyviams buvo 
išdalinti lankstinukai, kuriose 
jaunieji Regina ir Rimgaudas 
dėkojo šv. Mišių dalyviams 
šiais žodžiais: Nuoširdžiai dė
kojame visiems, kurie susirin
ko kartu su mumis pasidalinti 
šia svarbia gyvenimo diena. 
Ačiū jums už Jūsų meilę ir 
paramą. Mes mylime Jus vi
sus — Regina ir Rimgaudas". 
Lankstinuke išspausdintas ir 
H.L. Enterprises eilėraštis — 
„Vedybų menas". 

Pirm. visuomenei pristaty
damas naują Švobų šeimą, 
kun. Alfonsas Babonas per
skaitė ir įteikė jauniesiems po
piežiaus Jono Pauliaus II 
jiems teikiamą palaiminimą. 

Vestuvių pokylis vyko „Crys-
tal Gardens" salėje, South-
gate, Michigan. Čia susirinko 
arti 300 svečių iš įvairių JAV 
vietovių; Californijos, Ohio, Il
linois, Iowa, Minnesota ir Ten-
nessee, iš . Kanados ir Lietu
vos. Salė elegantiškai ir kūry
bingai papuošta. Virš jaunųjų 
stalo kabėjo Mykolo Abariaus 
plakatas su užrašu: „Sveikina-
me/Congratulations Reginą ir 
Rimgaudą. 1997.EX.26". Ant 
kiekvieno stalo skoningai iš
dėstytos auksuotos vazos su 

baltų rožių puokštėmis, o šalia 
jų — žvakutės. Jaunųjų stalas 
kūrybingai papuoštas žibuok
lėmis ir baltomis rožėmis. 

Ant saldumynų stalo puika
vosi didžiulis šakotis (raguo
lis) apsuptas Reginos ma
mytės keptais napoleonais, 
pintine Reginos sesutės Vale
rijos iškeptų baravykų. Vestu
vinis tortas buvo papuoštas 
perlais, rausvomis širdelėmis 
ir fontanu, iš kurio tryško 
rožinės spalvos vanduo. Torto 
viršuje — krištolinė jauna-

Rpffina .lu.AkaiU- ir Rimgaudas Svolm po jungtuvių. Sv. Antano parapijos 
bažny£ioj«\ Detroite, s m rufcspjo 26 d . nuo altoriaus pn?.ta jau kaip Rim
gaudas ir Regina Švobai 

vedžių pora. 
Užkandžių stalai, apkrauti 

įvairiais šiltais ir šaltais už
kandžiais. Svečiai, laukdami 
atvykstančių jaunųjų, vaiši
nosi užkandžiais ir įvairiais 
gėrimais. 

Pokylio vadovė Nijolė Pleč
kaitienė, svečiams susėdus, 
pakvietė salėn jaunųjų pulką. 
Maršui grojant pro gėlėmis 
papuoštus vartus ir tautinių 
juostų tiltą įžygiavo pulkas: 
įžengė jaunieji Regina ir Rim
gaudas, vyr. pamergė Milda 
Walters, vyr. pabrolys Vitalis 
Šeputa, pabroliai ir pamergės 
— Rasa Baužaitė-Hirshland ir 
Robert Hirshland, Elena Mika
lauskas ir Robert A. Martin, 
Jr . , Onutė Selenienė ir Algi
mantas Juška. Piršliai — Lidi
j a Mingėlienė ir Juozas Šuo-
pys. 

Jaunuosius pasitiko mamytė 
Stefanija Juškienė, jaunosios 
sesutė Valerija Ruzgienė ir 
jaunojo sesutė Milda Švobaitė 
Walters su Reginos mamytės 
šiai progai pagamintu vynu, 
duona ir druska. Nesulaukė 
šios džiugios šventės jaunojo 
tėvelis a.a. Jonas Švoba, miręs 
prieš 10 metų, o mamytė, a.a. 
Joana, prieš dvejus metus. Re
ginos tėvelis, a.a. Pranas Juš 
ka mirė prieš šešerius metus. 

Nijolė Plečkaitienė supažin
dino dalyvius su jaunųjų pul
ku ir papasakojo kaip Rim
gaudo ir Reginos meilė pra
žydo Šv. Antano parapijos ren
giniuose. Didžiausi šio įvykio 
kaltininkai buvo piršliai — Li
dija Mingėlienė ir Juozas Šuo-
pys. Lietuvos Vyčių vardu jau
navedžius sveikino ir taut inę 
juostą su jų vardais, vestuvių 
dienos data ir bažnyčios pa
vadinimų įteikė Vidurio cen
tro pirm. Elena Mikalauskas. 
Vitalis Šeputa pasiūlė pirmąjį 
pokylio tostą. Buvo sudainuo
ta „Ilgiausių metų", „Valio, 
Valio!". 

Kun. Alfonsui Babonui pa
laiminus vaišes, svečiai vaiši
nosi šilta vakariene. 

Nijolė Plečkaitienė iškvietė 
jaunuosius į salės vidurį, kur 
juos sutiko piršliai Lidija Min
gėlienė ir Juozas Šuopys, Re
ginos mamytė ir Rimgaudo se
suo, įteikdamos jaunave
džiams dovanas. Reginos ma
mytė dukrai prijuosė lietu
viškų linų prijuostę ir įteikė 
šluotą, reikšdama, kad jai j au 
tenka visų namų ir „virtuvės 
reikalų" atsakomybė ir malo
numai. Rimgaudo sesuo įteikė 
savo broliui šiaudinę skrybėlę 
ir iš medžio išdrožtą pypkę. 

Atsisveikinant su mergyste, 
jaunajai buvo nusegtas rū tų 
vainikas ir įteiktas jau dabar 
jos vyrui — Rimgaudui. Regi
nos merginoms metamą gėlių 
puokštę pagavo Stefanija 
Maulding, o viengungiams 
metama Rimgaudui nusegta 
gėlytė teko Juozui Račiukai -
čiui. 

Orkestrui užgrojus j auna 
vedžių valsą, svajingai sukosi 
jaunoji pora. Vėliau šokin įsi
jungė jaunųjų pulkas ir kiti 
svečiai. 

Baigiamus žodžius tarė abu 
jaunieji: Rimgaudas padėkojo 
svečiams už dalyvavimą ves
tuvių puotoje. Regini dėkojo 
savo mamytei ir seseriai, ku
rios taip rūpestingai ją augi
no, išmokslino ir dabar kar tu 
su ja ir Rimgaudu švenčia jų 
naujo gyvenimo pradžią. Pa
dėkojo daugiau negu 30 Lietu
vos Vyčiams, atvykusiems iš 
Illinois, Ohio ir Tennessee, už 
dalyvavimą ir paramą šioje 
šventėje. Dėkojo visiems Šv. 
Antano parapijos parapijie
čiams, draugams ir bendra
darbiams. 

Jaunasis, neseniai išėjęs į 
pensiją iš EDS (Electronic Da
ta Services) bendrovės, kurioje 
išdirbo 30 metų kompiuterių 
konsultanto pareigose, mate
matikos mokslų laipsni įsigijo 
baigdamas Wayne State uni
versitetą. Čia Rimgaudas 
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Lionė ir Jonas Miežinskai 

GRAŽI VEDYBINE SUKAKTIS 
Daugelis mūsų, ka i sulaukia 

pensijos amžiaus, tų nuosta
bių nuolatinių atostogų dienų, 
išvažiuoja gyventi į šiltesnius 
k ra š tu s , ku r kl imatas lengves
nis ir tuo pačiu gyvenimas 
malonesnis. Taip padarė Jo
nas ir i^oir t Miežiifekai. J te 
ilgą laiką gyveno Čikagoje, 
Brighton Pa rk apylinkėje, su
laukę auksinių atostogų — 
pensijos, išsikėlė gyventi į Hot 
Springs, AR. 

Šiais metais Jonu i ir Lionei 
Miežinskams suėjo 50 vedybi
nio gyvenimo metų. Penkias
dešimt metų — ta i iigas lai
kas , kurį Jonas ir Lionė pra
leido kar tu , gražiai sutardami. 
Užaugino sūnų Kazį ir dukterį 
Emiliją Kiaupienę. 

Sūnus Kazys ir duktė Emili
ja , norėdami savo tėveliams 
padėkoti ir juos pagerbti, pa
sikvietė juos į Čikagą, k u r su
rengė gražų sukakties pa-
minėjmą. Rugsėjo 14 dieną Šv. 
Vardo katedroje, bendrose ju
biliejinėse Mišiose, kur ias 
koncelebravo arkivyskupas 
Francis E. George, dalyvavo 
apie 700 porų, šventę 5 0 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
J ų ta rpe buvo Jonas i r Lionė 
Miežinskai. 

Rugsėjo 20 dieną Nekal to 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh
ton Parke , specialiose Mišiose, 
kur ias aukojo prelatas D. Mo
zeris, j ie da r kartą šventė savo 
50 metų bendro gyvenimo su
kaktį . 

Po Mišių visi ilgamečiai 
draugai, pažįstami buvo pak
viesti į „Seklyčią". Čia Jonui ir 
Lionei buvo daug staigmenų. 
Dalyvavo prel. D. Mozeris, ku
ris prieš valgį sukalbėjo 
maldą. Dalyvavo A. M. Alek-
sejūnai ir J . B. Balniai iš Flo
ridos, J . E. Zubrickai iš Michi
gan, ir daugybė Čikagoje gy
venančių draugų. Jubiliatus 
sveikino Jono brolis Antanas 
ir sesuo Emilija Dailidienė, 
abu buvę tremtiniai, iš Lietu
vos. 

Jubiliatai buvo apdovanoti 
gražiomis ir gausiomis dova
nomis. Visas pinigines dova
nas, kurių buvo 500 dol., Jo
nas ir Lionė Miežinskai pas
kyrė „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto darbams. Jonas ir 
Lionė sako: „Mes dėkojame vi
siems už dovanas, o dovanotus 
pinigus skiriame Lietuvos ne
laimingiems vaikams. Būsime 
laimingi, jei bent kelias nelai
mingo vaiko ašaras galėsime 
nušluostyti". 

Jonas ir Lionė Miežinskai 
dėkoja visiems savo draugams 
už dalyvavimą jų šventėje, už 
dovanas. Ypač dėkoja savo 
vaikams, Kaziui ir Emilijai, 
už šios šventės surengimą. 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetas sveikina jubiliatus ir 
dėkoja už didelę auką vai
kams su negalia. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

veikliai reiškėsi Lietuvių Stu
dentų sąjungoje i r Dariaus ir 
Girėno klube. 

Jaunoji Regina taip p a t bai
gusi Wayne State universi
tetą. Apgynusi dvejis magis t ro 
laipsnius — „Guidance and 
Counseling" ir „Sodai VVork" 
srityse. 

Regina ir Rimgaudas Švobai 
yra veiklūs Šv. Antano parapi
jos , „Švyturio" jūros šaulių 
kuopos nariai ir aktyviai daly
vauja kitose organizacijose. 
Regina yra dienraščio „Drau
gas" korespondentė, Lietuvos 
Vyčių ryšininkė ir Detroito lie
tuviškų radijo valandėlių ta i 
kininkė. 

Reginai ir Rimgaudui lin
kime saulėto šeimyninio gyve
nimo. Im 

SUSILAUKĖ 
SŪNELIO 

Saulius ir Alma Mikaliukai, 
gyv. Čikagoje, š.m. rugsėjo 19 
d. susilaukė sūnelio Pauliaus 
Stanislovo. Mažuoju broliuku 
džiaugiasi sesutė Audrutė 
(pusantrų metų amžiaus), mo
čiutė Stefanija Mikaliukienė ir 
seneliai Juozas bei Elena 
Liutkai Lietuvoje 

• 1927 m. rugsėjo 27 d. pasi
rašytas Lietuvos-Vatikano kon
kordatas dėl Katalikų Bažny
čios padėties Lietuvoje. Ši sutar
t is galiojo iki 1940 m. birželio 
26 d. 

VISI: . npmnink.u .Jadvyga ir 'ir Adolfas Damušiai 

VERTINGAI PAMINĖTI IŠSIPILDĘ 
LINKĖJIMAI 

JADV. DAMUŠIENĖ 

Prieš dešimtį metų (rugp. 20 
d. 1987 m.) Bernardo Žukaus
ko duktė Rita Venclovienė, sa
vojo kiemo sode, surengė jau
kią popietė savo tėvelio 90-ties 
metų gimtadieniui paminėti. 
Dalyvavo visa tuometinė Či
kagos ateitininkų sendraugių 
valdyba ir artimieji šeimos 
draugai. Sendraugių vardu 
Jadvyga Damušienė sveikino 
sukaktuvininką „parimuotu" 
žodžiu su humoru atspalviu: 

„Ko linkėti žmogui nukelia
vusiam 90 metų savo gyveni
mo kelio ir žengiančiam į pas
kutinį savo šimtmečio dešimt
metį. Žmogaus amžiui ilgė
jant , geros medicinos, vita
minų ir žuvies taukų pagalba, 
reikia manyti, kad visi galime 
sulaukti šimtmečio gražaus, 
todėl šiandien ir Bernardui 
Žukauskui, sulaukusiam 90 
metų linkime sulaukti ir šimt
mečio brandaus. Tad, būkite 
pasveikintas, anų Voronežo 
laikų pirmūne, visų mūs send
raugių sendraugi. 

O buvo juk geri anie laikai, 
kuriuos dažnai mes minim ir 
girdi mūs vaikai, kaip dir
bome, kovojome visi dėl Lietu
vos, kad būt laisva nuo pa
vergėjų ji, kad laisvė jos ne
žūtų niekados. Kovotojai, ide
alistai anų laikų, asmeninių 
tur tų nekrovė. Tarpusavyj su
tarę dirbo ir kovojo, Maskvos 
jie ponų nebijojo, jiems vienas 
priešas buvo — Tėvynės pris
paudėjas caras ir ateistas, — 
nihilistas — komunistas, — 
Žmogus be Dievo. Ir j ū s tada 
idealistų tarpe buvot, ir kal
bant šiandien apie Jus (encik
lopediją dar pasiskaičius apie 
Žukauskus), galiu su nuosta
ba išreikšt jausmus: (Bern. 
Žukauskas gimė Maišymų 
kaime. J J ) . ) , na, ir primaišė 
tam Maišymų kaime, mūs sos
tinės Vilniaus papėdėje, oi, — 
daug mūs Tėvynei veikėjų, 
art istų ir karių, ir tai tik iš 
kiemo Maišymų kaime, vieno 
knygnešio namų. Pats tėvas 
Bernardas Lietuvą knygom 
maitino, vaikai jo ir kardu 
prisikelti Tėvynei padėjo, kiti 
scenoje džiugino širdis žmo
nių, o Jūs — vienas iš jų, sto-
jot sargybon teisybės Tėvynėj, 
ir Dievo Bažnyčios Namų. 

Nusagstėte savo gyvenimo 
kelią Tėvynės darbais, Petra-
pilyj buvot ir Seimo lietuvių 
narys, (ir krikščionis demok
ratas, ir laikraščių redakto
rius) ir mūsų ateitininkijos ak
tyvus „karys". Ir šiandien, 
nors ir be ypatingų organizaci
jai darbų, esate gyvas joje, 
nors ir be specialių pareigų. 

Mes, stebintys Jus, linkim 
laikytis ilgai ir sveikai, o kojas 
jei suka, nesvarbu visai, at
minkit, kad joms kelias buvo 
nemažas, sunkus, palikus Tė
vynę pasiekt net Atlanto kran
tus. Jos nešė visus iš savųjų 
namų, nuo ruskių, nuo nacių, 
nuo priešų piktų, jos išnešė 
šeimą ir tautą, ir laiko ją 
gyvą, kad liudyt pasauliui jai 
daromą skriaudą ir kelti jos 
bylą. Todėl ir tas kojas vien 
reiktų pagerbti, kad laiko, tar
nauja vis dar neblogai, o jei 
j a s ir suka dažniau, ir daž
niau, stebėkimės žiūrint jau-
niman dabar (kuris be maši
nos ir bloko negali nueiti to
liau). 

Gyvenkit, gyvuokit dar ilgus 
metus ir būkite gyvas mintim 
ir guvus, o kojos, tos kojos, kol 
neša tai eikit, (tiktai asfaltuo
tu keliu) ir eikit, kaip pridera 
amžiui — Senjoro piliečio 
žingsniu". Perskaičius, „Drau
go" dienraštyje šeštadieniais 

išeinančio „Iš Ateitininkų gy
venimo" skyriuje išspausdintą 

Bernardas Žukauskas 

Bernardo Žukausko šimtme 
tinio Gimtadienio paminėjimą 
Ateitininkų namuose, prad^ 
jau raustis savo atvežtose iš 
Amerikos dėžėse, ieškodamr 
„žodžio", kurį parašiau pne.~ 
dešimtį metų, B.Ž. 90 metu 
gimtadienio progai. Radus, 
(po ilgo ieškojimo), nutariau 
atiduoti spaudai, ne kaip „kū
rinį" bet kaip išsipildžiusiu 
linkėjimų „dokumentą". Eida
mas „senjoro piliečio žings
niu", priimdamas kantria; 
Dievo jam skirtą gyvenimo da
lią, pajėgą (nors ir ratukuos*' 
atvežtas) dalyvauti savo šimt
metinio Gimtadienio šventėje. 

Šiandien nedrįsčiau linkėf 
ilgiausių metų. Linkėčiau tik 
baigus šią vertingą, gražią ir 
turiningą žemiškojo gyvenimo 
kelionę tikėtis, paties Dieve 
atpildo. 

šio momento proga tapo 
įsteigtas Bernardo Žukausko 
Ateitininkų stipendijų fondas 
J Fondo komisiją buvo pak
viesti trys asmenys Lietuvoje. 
Vidas Abraitis, Ateitininku-fe' 
deracijos vicepirmininkas. 
Jadvyga Damušienė 'atidavu
si savo duoklę ateitininku 
veikloje, JAV) ir Vaidotas Vai 
čaitis, jaunas teisininkas, ak
tyvus ateitininkų veikloje. 

Netrukus bus paruoštos an
ketos. Kandidatai stipendijai 
— studentai, kurie reiškiasi 
ateitininkų organizacinėj' 
veikloje, katalikų bendruome
nėje, labdaros darbe ir ma
žiausiai dirbę 2-3 metus: stu
dijų šaka — teisė ir humani
tariniai mokslai; kilęs iš di
delės šeimos, gabus moksle. 
turįs finansinių sunkumų šei
moje, netekęs vieno, ar ir abie
jų šeimos maitintojų. 

Greitu laiku buvo paskleis
tos anketos, kuriose, duodan 
tys savo biografines žinias, su 
kelių asmenų rekomendacijo
mis, bus komisijos parenkami 
ir anketos persiunčiamos B. 
Žukausko Stipendijų fondo 
vykdytojai Ritai Venclovienei -
Žukauskaitei į JAV. Iš 5 pa
rinktųjų, keli labiausiai atitin 
kantys sąlygas gaus stipendi
jas. 

Vilniaus Banke. Lietuvoje, 
yra atidaryta sąskaita šiam 
tikslui, kurios atsakingaisiais 
asmenimis yra Jadvyga Da
mušienė, Juozas Polikaitis ir 
St. Pivoriūnas (pminaitis Žu 
kausku šeimos. Lietuvoje*. 

Norintieji papildyti ŠĮ Ateiti
ninkų stipendijų fondą galite 
savo auką siųsti tiesiai i Vil
niaus banką, adresu: rvgist-
ruotu paštu1: Vilniaus Ran
kas. Gedimino prosp. 12. 2600 
Vilnius. Bern Žukausko Al 
kų Stipendijų sąskaita No. 
07063975. arba — Jadv. Da-
mušienei: Kaštanu 5-1. 2600 
Vilnius. Lietuva — Litbu-
ania. .Atkreipkite dėmesį i 
„dvigubą Lietuvą", nes lietu
viškos Lietuvos nepakanka 
Amerikai: man s.m. liepos 29 
d. iš JAV siųstas laiškas, pri
siekė mane tik spalio 4 d. p<r 
Lisaboną*. 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1997 m. spalio men. 18 d. O P E N HOUSE 
Sun. Oct 19 Irom 12-4 p.m., 672S 
S. KJdar*, Beautiful "Cape Cod"; 
convenient to Midway airport & 

Orange Line. 6 rm*. 4 bedrms, 2-1/2 
baths finished basement & tam. room. 

2 car garage. 

Moteris turinti žalią kortelę 
bei patyrimo prie ligonių 

slaugymo ir vaikų 
priežiūros ieško darbo. 
Galima siūlyti ir kitus 
variantus, skambinti 
tol. (773) 434-1509. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr. Auksą 
S. <ane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 WMt 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

PARDUODAMAS 
MERCURY TRACER 89 

5 pavaros, 3 durys. 
Labai geram stovyje. 
Tel. 630-852-3887. 

MOVI MG 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

Cicero. IL Išnuomojimas 
V i e n o m i e g . bt . p i rmame a u k i t e 
su ba lda is , e lek t ra , š i l u m a , š i l t u 
vanden iu T ik v ienam v y r e s n i o 

amž iaus d i rbanč iam v y r u i ; 
$225 i men. 

Tel. 708-656-6599 

LIETUVA NĖRA PERIFERIJOS 
KRAŠTAS 

Nėra reikalo aiškinti, nes ir 
taip aišku, kad operų pastaty
mais rūpinsis tik tam reikalui 
skirtas operos teatras. Tačiau 
pasitaiko ir staigmenų. Tokią 
staigmeną pateikė Lietuvos 
valstybinis (Lietuvoje vadina
mas — „Nacionalinis") simfo
ninis orkestras. 

Vadovaujamas Gintaro Rin
kevičiaus, orkestras praėjusią 
vasarą mažai galėjęs atosto
gauti, su koncertais gastrolia
vęs Europoje, darė muzikos 
įrašus, ir keturis kartus Ope
ros ir baleto teatre pastatė 
Richard Strauss operą „Sa
lome". Ta opera originalo kal
boje Lietuvoje buvo išgirsta 
pirmą kartą. Maestro G. Rin
kevičius sako, kad R. Strauss 
muzika esanti labai sudė
tinga. Todėl, kultūrine pras
me, Lietuva, jeigu čia stato
mos tokios operos kaip JSa-
lome", nesanti periferijos 
kraštas. 

Operą „Salome" režisavo Jo
nas Vaitkus, dailininkas Jo
nas Arčikauskas, choreografi
ja — Anželika Choliną. 
„Salome" vaidmenis po du kar
tus atliko Alma Buzaitė ir 
Pauletta De Vaughn — iš Aus
trijos. 

Opera „Salome" numatyta 
parodyti ir Rygoje. 

ĮVESTA NAUJA 
SPECIALYBĖ 

Pagal Vilkaviškio vyskupijos 
informaciją, Marijampolės pe-

dagogikos mokykloje, kuri da
bar esanti perorganizuojama \ 
(neuniversitetinę) Pedagogi
kos kolegiją, nuo šių mokslo 
metų įvesta nauja specialybė 
— ruošti pagrindinės mokyk
los mokytojus ir bažnyčios 
vargonininkus. Baigę tą mo
kyklą, vargonininkai, norintie
ji įsigyti bakalauro diplomą, jo 
galės siekti Lietuvos muzikos 
akademijoje. 

NEPASIDUODA m 
UTENA 

Utena prieš II pasaulinį 
karą, Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpyje, buvo 
apskrities miestas, 1939 me
tais turėjęs apie 6,300 gyven
tojų. Dabar Utenoje gyventojų 
yra žymiai daugiau. Šalia 
įvairių mokslo įstaigų Utenoje 
veikia ir muzikos mokykla. 
Mokyklos direktorė — Janina 
Barčienė. Jos svajonė: buvu
sioje mokykloje pradėti ruošti 
bažnyčios vargonininkus, nes 
jautusi didelį jų stygių. Bet, 
ruošiant vargonininkus, reika
lingas ir tam reikalui skirtas 
instrumentas — vargonai, o jų 
mokykla neturėjo. Pagaliau, 
Utenos miesto savivaldybei 
suteikus 44,000 litų, pavyko 
įsigyti „Ali jn" bendrovės 27 
balsų vargonus. 

Tie amerikiečių bendrovės 
elektroniniai vargonai Lietu
voje sparčiai plinta. Pagal tos 
bendrovės atstovą Lietuvoje 

AMERICAjy Tįpž? ^fcROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8808 

«£j j 
RUDENS KAINOS 

Ten ir atgal 
Vilnius $474 
Riga $608 
Kiev $632 
Lvov $670 
Minėk $474 
Moacow $632 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont/Laramle 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSIdc 
3000 N. Mibvaukee 

Tel. 312-489-4999 
FarNorth 

4801 W. Peterson 
Tel . 773-725-9500 

St-Petersburg $619 

| vieną puse 
Vilnius $380 
Riga $405 
Kiev $405 
Lvov $405 
Minėk $380 
Moecow $406 
St,Petereburg $405 

Pritl«Unldte patys geriausios 
rūšies obuolių! 

Skinama per visą rugsėjo ir špato men. 
TMn tapte Orcharia, 15362 CfMtend Am.. 

Ortsn, MI48113. tel 616 S4S — 0 . 
Važiuoti: I 94 ki Micttgan, Exit 4A US 12 Hwy. 

važiuoti į rytus ita Gaten, Ml. 
pasukti i siaurų 3 mylios už Ciilisn. 

°£5i fi 
REALMARTII, Ine 
«C02 S. Puleski Rd. 
Chkago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

S M S S f S S ? P»Jir77W0S«O7 Faa. 77MS5-3997 

Š.m. vasarą Nelė Paltiniene ir Eugenijus Ivanauskas vel koncertavo Lietuvoje, atlikdami 29 koncertus 
įvairiuose Žemaitijos bei Aukštaitijos miestuose. Taip pat po du koncertus davė Palangoje, tris Klaipėdoje, o 
gastroles baigė keturiais koncertais Kaune. Visur salės buvo pilnos ir pasisekimas — puikiausias. Is kaires: 
Nelė ir Arvydas Paltinai bei Eugenijus Ivanauskas. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Dainių Sverdlovą, įrengtieji 
vargonai Utenoje esą jau 14-
tieji iš eiles. 

P. PALYS IR ~ MINORINĖ NATA 

Vingio parkas Vilniuje, ku
riame Sąjūdžio laikais, oku
panto sraigtasparniams virš 
galvų skraidant, buvo skan
duojama „Laisves Lietuvai",, 
yra tapęs, galima sakyti, Tau
tos šventove. Deja, Lietuvai 
tapus laisva: — „Senutėlis 
Vingis apstulbęs išvydo ne
regėtų dalykų", — rašo 
„Dienovidis". O tie „neregėti 
dalykai", tai prieš porą metų 
tame parke surengta alaus 
gėrėjų šventė, nusiaubusi par
ką sudaužytų butelių, šiukšlių 
ir išvartytų kioskų krūvomis. 
O prieš keletą savaičių Vingis 
iškentėjęs ir garsiosios Lietu
vos grupės „Foje" su savo 
gerbėjais atsisveikinimą. Į at
sisveikinimą užklydęs filoso
fas A Juozaitis sako: — 
„Kalba jiems tik etiketė, tik 
nevalytas drabužis, tik kūnas, 
kuo galima raitytis kaip gyva
te i. Kalba nekalbama, ja krio
kiama. Kriokiama ne tam, 
kad suprastum, o kad paslėp
tum, ko neturi — jausmų ir 
žodžių". 

Tenka stebėtis, kad to „Foje" 
renginio paramai Kultūros 
ministras paskyrė net 50,000 
litų! 

• 1861m.ra0e4oaOd.gime 
arkivyskupe* Pranciškus Kare
vičius, MIC, paskutinis Žemai
čių vyskupuos vyskupas (vėliau 
Žemaičiu vyskupija tapo Kauno 
vyakupįja). Jis mirė 1946 m. 

Downtown fast food restaurant 
is looking for p.t. or f .t. 

cashiers & kitehen heipers 
for breakfast & lunch. 

Expenenced mngr. also wanted. 
CaM 312-649-0622 

DRAUGO REKLAMA 

išnuomoki 3 mieg. kambarius; 
$200 į mėn. 4565 S.Christiana 
Ave. Skambinti nuo 5 vai. vakaro, 
taL773«7-2745. Kabėti antikai 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th Street 

Oafc Lawn. Ilhnots 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 706-423-0443 

ASTAT.MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

* * ^IIIIStitiStfHt 
LMont,Hnois6M! 

pritinu a patkvsst 
*Č*aguqiylBkė»ir 

MARUA STOMKAS 
M a r e Bus. 706.257.7100 

d l S Ra 708.969.3732 

: WĄ 

• Mon. to i 
• Sun. 

NEW POLKH-LITHUANIAN l 
&K I R E ^ A U I R A N ^ r : 

4345 S. Kedzie(Near Archer) • 
Tel. 773-869-9660 t 
Ali You Can Eat l 

BUFFET J 
5at. $5.50 person • 

$6.50 person • 
* Carry Out Orders * Catering • 

BANQUET OR PARTY ROOM J 
FORALLOCCASIONS • 

Up to 80 persons • 
Parking Facilities * 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „stdJngs*, „soffits". 

„decks*, „gutters, plokšti ir„shingle' 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Bftmtta TeV. 990-241-1912 

28» KMIEdK REALTORS 
7M1 S- PUUMU U. 
4565 S. Archer A M . 

DANUTĖ MAYEK 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

ir p>•<>('< 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VftN CotmtmeOon 
Statome ir remontuojame namus. 

Garantuojame greitą ir 
kokybišką darbą. 

Vidmantas: 7OB-728-94O0 

Nantry, housekeeper live-in. 
Best job and salary is yours rf you 
love children, ctean vveil and speak 

English. References needed. 
Call my office. tel. 630-466-7828 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed. msured, bonded" 

SkamMntl Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

1mieg. butas 67 &Ksdzie 
apyl. $355 Į mėn. + „security". 
Tel. 773-776-1461. 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAr* 
TAPETĄVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS • 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

KERPUVYFtUSkMOTERlŠ 
Galiu atvažiuoti į namus. 

Skambinti Tomui: 
Tt i 706423-4761 

.beepe r" 706-635-0206 

IŠNUOMOJAMAS 
6 kamb. butas ir 

garažas Brighton Parke. 
Tel. 773-376-2874 

PACAI . UŽSAKYMĄ 
VIDEO JUOSTELE., 

ATSIUNCIAME l NAMUS , . 
Rimuojame gimines ir draugus, 

miestus ir kaimus, kapines, 
globojamus vaikus. Šventes. 

Pamatysite Lietuvą savo akim*. 
PUIKI PASLAUGA 

ĮAMŽINTI PRISIMINIMUS I 

KODĄ SKKVICK 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BucEFaUtel 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždarvta 

ATLA 
ATLANTA IMPORT EXPORT. Ine (Siuntinių ir transportavimo ikyrtut) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMA8 1 NAMU8 LAIVU IR AIR 
CAROO. SIUSKITE | LIETUVA LATVUA ESTUA LENKUĄ. 

UKRAINA. KARALIAUČIAUS SR., MASKVA IR PETERBURGĄ 

• Užsakykite amerikietiško maisto kcnplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutarti • Labdaros siuntos • Vizų pratesimas, 

iškvietimai • Verčiame, notarizuojame 

12301 New Ave Surte D. lemont. IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 West 71 st Str. Chicago. IL 60629. Tel. 773-4344330 

1-800-775-SEND 

R s M p nertfcar* auk* 
prižiūrėti 2 mažamečius vaikus 
Lake Forest, IL (gyventi kartu, 
padėti namų mošoje, dirbti ir 

savaitgaliais, maždaug 6 dienas) 
Turi šiek tiek mokėti angliškai. 

Tel. 647-696-2770. 
PaNkti žinutę angliškai 

Ve. 456S S-Chrifaie, Dėkote 1 
bdrrn., apt. spacious, gas & eleetrie 
incld.. wall air cond., $560/mo.+1,5 
sec. oep. & credit check. No pets! 
Appt. to view call Tom: 773027-
2745. Kalbėti angliškai 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-avvay" planu At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai., kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
Jeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Anrrad. ir trečd. su
sikalbėsite lieruviikai. 

3314W.63St. 
Tel. 773-776-8998 

Reikalingo* moterys namų 
Valymui. Viena moteris valo po vieną 
namą Savaitine alga $375 Kambarys 

gyvent- bus parūpintas 
Te. 6 0 8 - 2 4 4 - 9 3 9 3 arba 

6 0 8 - 4 4 4 - 5 1 2 6 . Susikalbėti galima 
'enkiškai. rusiškai arba angliškai. 

Washtngton, DGT, lietuvio savininko 
..landscaping* kompanija laito 

darbininko. $5 50 į vai Jei nori, gali 
dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į men. 
1 Kreiptis Alex. tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puleski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

http://Chkago.lL
http://1861m.ra0e4oaOd.gime


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

ATSARGIAI SU ATIDEDAMO MOKĖJIMO 
PLANAIS 

Daugelis prekybininkų gar
sinasi, kad nereikia nieko 
įmokėti, nereikės mokėti ir 
procentų, o už pirkinį -jums 
reikės užmokėti tik po šešių 
mėnesių ar po metų laiko, 
kaip nustato prekybininkas. 
Tokių skelbimų dar padaugės 
prieš šventes. Tai skamba la
bai viliojančiai, bet yra ir rizi
kos. Nepasirašykite tokios su
tarties, nebent žinote, jog 
tikrai galėsite sumokėti skolą 
laiku, nes kitaip jūs turėsite 
mokėti skolą ir aukštus pro
centus. Jei skolą užmokėsite 
prieš nustatytą laiką, jums ne
reikės mokėti procentų. Tai 
atrodo lyg pinigai, nukritę iš 
dangaus ir tai reiškia gudrų 
pinigų tvarkymą. Bet jei jūs 
nesumokėsite visos sumos su
tartu laiku, jums gali tekti 
mokėti ne tik pagrindinę 
sumą, bet ir procentus, kurie 
bus skaičiuojami nuo pirkinio 
dienos. Paskaičiuokime, kiek 
tai gali kainuoti. Sakysime, 
jūs nusipirkote „namų teatro 
aparatūrą" už 1,600 dolerių, į 
kurią įeina 32 colių stereo TV 
su ypatingu garso perdavimu, 
hi-fi video kasečių rekorderis 
ir puikūs garsiakalbiai. Jums 
už visa tai nereikia nieko 
mokėti visus metus. Jei jūs 
tuos 1,600 dolerius užmokė
site nustatytu laiku, jums ta 
aparatūra tiek ir tekainuos. 
Bet sakysim, jums kas nors 
atsitiko ir negalite tų pinigų 
laiku užmokėti. Daugelis vėly
vo mokėjimo programų reika
lauja 22% metinio mokėjimo 
mokesčio. Taigi jums tektų 
užmokėti 1,952 dolerius, tos 
sumos 352 doleriai būtų už 
procentus. 

Tos vėlyvo mokėjimo progra
mos yra populiarios, kitaip 
prekybininkai jų nesiūlytų. 
Tačiau daugeliui pirkėjų rei
kia užmokėti aukštus procen
tus, nes jie nepajėgia už
mokėti skolos laiku.Texas val
stijos vyriausio prokuroro 
įstaiga pravedė apklausą ir 
rado, kad 1/2 iki 2/3 žmonių, 
kurie pirkdami galvojo, kad 
nebus procentų (no interest), 
nepajėgė laiku užmokėti sko
los. Ir dauguma žmonių negal
vojo, kad pavėlavusiems pro
centai bus skaičiuojami nuo 
pirkimo dienos. Visuomet bus 
žmonių, kurie negalės už
mokėti visos sumos laiku, kad 
išvengtų aukštų procentų, ir 
taip tie žmonės turės mokėti 
aukšto procento pasko-
las.Daug tų pasiūlų remiasi 
parduotuvių kredito korte
lėmis, kurios nėra pigios. Pvz., 
„Best Buy" sako, kad dabar
tinės jų metinis mokestis yra 
22.65 procentai, o „Comp 
USA" turi 22.05 procentų me

tinio paskolos mokesčio. Par
duotuvių kredito kortelių mo
kesčių procentai yra aukštesni 
negu pagrindinių kredito 
kortelių davimo įstaigų procen
tai. 3es t Buy" ir „Comp USA" 
yra dvi iš keturių didžiųjų pre
kybos bendrovių, kurios nese
niai savanoriškai sutiko Texas 
ir kitose JAV valstijose atsk
leisti savo reklamose tai, kiek 
pirkėjai bus skolingi, jei jie 
nesumokės tuo laiku, kuriuo 
jiems nepriskaičiuojami pro
centai už pirkinius (zero — in
terest period). Prekybininkai, 
tarp kurių yra ir Montgomery 
Ward bei Tandy Corp. (savi
ninkas Radio Shack, Compu
ter City ir Incredible Uni-
verse), sutiko pasakyti, kas 
bus, jei pirkėjai praleis mo
kėjimą nustatytu laiku. Pasi
rašant šį susitarimą, prekybi
ninkai neprisipažino darę ką 
neleistina ir tos bendrovės ne
buvo paduotos į teismą. Pre
kybininkai, kurie padarė šį 
susitarimą, sakė, kad jų rekla
mos niekada neprasilenkė su 
įstatymais. Pirkimo programa 
nieko nemokėti duoda pir
kėjams galimybę įsigyti tai, ko 
jie nori, naudoti pirkinį visus 
metus be užmokesčio ir turėti 
visus metus tuos pinigus, ku
riuos būtų išleidę, sako „Best 
Buy" advokatas. Jis sako, kad 
tai geras verslas žmonėms, jie 
perka viską prieinama kaina. 

Tačiau yra labai svarbu 
žinoti, kad, jei jūs neišgalite to 
pirkinio nusipirkti dabar, ge
riau stenkitės už jį užmokėti 
nustatytu laiku, prieš pasibai
giant „zero-interest" laikui. 
Jei jūs neįstengsite nustatytu 
laiku užmokėti, tai jums yra 
geriau tokiomis sąlygomis ir 
nepirkti, nes vėliau reikės 
užmokėti nemažus procentus. 

Geras pirkinys gali pavirsti 
didele skola, jei nesumokėsite 
laiku. Jums nieko nereikia 
mokėti visus metus, bet per 
tuos metus, jei laiku nesu
mokėsite skolos, užaugs labai 
dideli procentai, ir jums tas 
daiktas gali labai brangiai 
kainuoti. Prekybininkams tas 
labai patinka, o pirkėjas daž
nai yra nuskriaudžiamas. Ge
riausia pirkti tai, už ką galite 
dabar užmokėti, tada tikrai 
sutaupote. 

Naudotasi medžiaga „Chica
go Tribūne", 1996-10-22. 

ATSARGIAI SU NAMU 
PATAISYMO PASIŪLOMIS 

Visus metus, bet daugiausia 
pavasarį ir vasarą, nekvalifi
kuoti, nesąžiningi asmeniškai 
ar telefonu, kreipiasi, žadė
dami pagerinti jūsų namus ir 
suvilioja nieko nenusimanantį 

Dr. Petras Kisielius ne tik svečiuojasi 
kalba vyresniesiems jos lankytojams. 

namo savininką mokėti už 
„pagerinimą", kuris yra blogos 
kokybės, arba visai nereika
lingas pataisymas, šių „meis
trų" aukomis dažniausiai bū
na vyresnio amžiaus namų 
savininkai. Bet, nepaisant 
amžiaus, yra keletas įspėjimo 
ženklų, kurie padės atskirti 
pelenus nuo grūdų — gerus 
nuo blogų meistrus. 

1. Saugokitės darbininkų, 
kurie eina nuo durų iki durų, 
ar skambina telefonu, siūly
dami pataisyti namus. , 

2. Saugokitės visų, kurie 
siūlo labai pigią kainą, saky
dami, kad jie kaip tik dirbo 
jūsų kaimynystėje ir turi atlie
kamos medžiagos iš anksty
vesnių užsakymų, už tai gali 
pigiai įvairius pataisymus pa
daryti. 

3. Saugokitės kiekvieno, ku
ris sakosi esąs namų taisymo 
meistras ir kuris naudoja ir 
duoda jums tik telefono nu
merį, telefono atsakymo agen
tūrą — „answering service", ar 
pašto dėžutės numerį. Reika
laukite jo gatvės adreso ir, jei 
tokį duoda, pasitikrinkite, ar 
jis yra toks ir ar jis yra teisin
gas. 

4. Saugokitės tokių taisy
tojų, kurie negali, ar nenori, 
duoti jums rekomendacijų iš 
kitų vietų, kuriose jie dirbo, 
arba kurie nenori parodyti 
dokumentų, kad jie turi drau
dimą. 

5. Saugokitės tokių meistrų, 
kurie pasako jums kainą, 
neapžiūrėję darbo vietos ir ne
padarę jums detalizuoto pa
siūlymo, o tik greitomis 
„iškepę" kokį brėžinį. 

6. Saugokitės tokių, kurie 
pažada didelę nuolaidą, ypač 
jei jūsų namas gali būti nau
dojamas, kaip „demo" klien
tams, neapibrėžiant kainos. 

7. Saugokitės tokių, kurie 
nori, kad jūs greitai padary
tumėte sprendimą, ar spau
džia jus pasirašyti sutartį tuo
jau, kad galėtumėte gauti spe
cialią kainą. 

8. Saugokitės tokių, kurie 
žada nemokamai patikrinti 
stogą ar šildymo krosnį. 

9. Nemokėkite niekada iš 
anksto už darbą ir nemokėkite 
grynais. 

Čia tik keletas pastabų, į 

„Seklyčioje", bet ir pats kartais pa-
Nuotr. Ed. Šulaičio 

kurias atkreipkite dėmesį, 
kad nenukentėtumėte nuo ne
sąžiningų meistrų, įvairių 
svieto perėjūnų, kurie prisi
dengę gražiu vardu ir gražiai 
kalbėdami dažnai apgauna 
nieko blogo neįtariančius žmo
nes. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-8-29. 

INTERNET SUKTYBĖS 

Modernėja žmogaus gyveni
mas, modernėja ir apgavimo 
būdai. Paskutiniais metais 
įvairios apgavystės Internete 
patrigubėjo. National Consu-
mers League perspėja 37 mi
lijonus Web naudotojų būti at
sargiems su Internete tyko
jančiais apgavikais ir vengti 
tapti vėliausiomis jų apgavi
mo aukomis. 

Jie pataria pasinaudoti „In
ternet Fraud Watch site" 
(http://www.fraud. org/ifw.htm), 
kad gautumėte informaciją 
apie paskutiniąsias apgavys
tes Internete, o taip pat ir pa
tarimus, kaip jų išvengti. 

National Fraud Information 
Center — nepelno siekianti or
ganizacija sako, kad ryškiausi 
apgavystės ženklai yra di

džiulio pelno pažadai, kredito 
garantijos, nepaisant jūsų blo
gos kredito istorijos, neįti
kėtinai žemos įvairių daiktų 
kainos ar dovanos, už kurias 
reikia iš anksto užmokėti. 

Norėdami pranešti bet kokią 
apgavystę Internet'e, ar kitus, 
skambinkite The National 
Fraud Information Center, ne
mokamu telefonu: 800-876-
7060. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-10-8. 

VALGYKIME DAUG 
VAISIU! 

Visi žinome ir medicinos 
žmonės pataria valgyti daug 
vaisių. Visuose vaisiuose ran
dama vitaminų ir kitokių 
medžiagų, reikalingų žmonių 
sveikatai palaikyti. Vieni vai
siai jų turi daugiau, kiti 
mažiau. 

Prieš mažiau nei 100 metų 
apelsinai buvo labai brangūs 
ir ne visi galėjo juos valgyti. 
Šiandieną tas pasikeitė. Val
gome mes apelsinus apskritus 
metus, o apelsinų sulčių stik
linė daugumai yra pusryčių 
būtinybė. Apelsinuose randa
ma daug vitamino C. Daug 
kas sako, kad apelsinai pade
da apsiginti nuo peršalimų, 
kiti, kad padeda žaizdoms 
užgyti, dar kiti sako, kad gera 
apsauga prieš vėžį. Pripa
žinta, kad apelsinai padeda 
išsivystyti sveikoms krauja
gyslėms, kaulams ir dantims. 

Viena stiklinė apelsinų sul
čių laikoma kaip vienas vai
sius, reikalingas kasdieninėje 
žmogaus dietoje, ir vienoje 
stiklinėje apelsinų sulčių yra 
užtenkamai vitamino C, reika
lingo žmogaus dienos dietai. 
Apelsinuose taip pat randama 
daug kalio (potassium), nema
žai vitamino A ir daug augali
nio pluošto (fiber). Apelsi
nuose yra šiek tiek kalcio ir 
yra įrodyta, kad padeda orga-
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JONO IR ONOS 
(PRIŽGINTAITĖS) MOTIEJŪNŲ 

FONDAS LIETUVOS 
NAŠLAIČIAMS AUGA 

nizmui absorbuoti geležį. 
Kuomet perkate apelsinus, 

parinkite tuos, kurie yra sun
kūs, nes lengvi bus išdžiūvę. 
Spalva apelsinams neturi reikš
mės. Daug prinokusių apel
sinų turi žalius ruožus. Greip-
fruitas taip pat turi daug vita
mino C. Yra žmonių, kurie 
negali valgyti citrininių vai
sių, tai yra apelsinų, grei-
frutų, citrinų ir pan. Tie 
žmonės turėtų valgyti pami-
dorus, bulves, kopūstus ir 
žalius pipirus, nes ir juose yra 
daug vitamino C bei kitų rei
kalingų medžiagų. 

Sakoma, ką žmogus valgo, 
toks jis ir yra. Reikia valgyti 
gerai išbalansuotą maistą su 
daug daržovių ir vaisių, tas 
palaikys mus visus sveikus ir 
nereikės jokių vaistų nuo ligų 
gintis. 

Naudotasi medžiaga iš „Uni
ted Senior Health Report", 
1997 metų vasaros laidos. 

Birutė Jasaitienė 
ir 

Aldona Šmulkštienė 

.Lietuvos Vaikų vilties" komiteto Oikagoje gydomiems ir globojamiems vaikams kasmot suruoSiama pramogine 
ifivyka paplaukyti Michitfan eiere Pumpučio dideliu Ininnui laivu Sią vasara tokia išvyka buvo rugpjūčio 
mėnesį, dalyvaujant Klaudijui Pumpučiui, jo žmonai dr Birutei Pumputienei, vaikučiam* ir jų tėveliams, kar
tu atvykusiems iš Lietuvos, kol vaikai gydomi Shnners ligoninėje C S Y. burinis laivas yra 44 pėdu ilgio, pa
vadintas „Aušra" Nuotraukoje - iškylautojai prie laivo ..Lietuvos Vaikų viltis" visuomet ieško daugiau sava
norių, kurie gali vienokiu ar kitokiu būdu palengvinti tų vaikučių dienas, jiems esant svetimame krašte ir per
gyvenant sunkias operacijas 

Kasdieną paštininkas atne
ša į Socialinių reikalų raštinę 
krūvą laiškų. Tai įvairūs pra
nešimai, sąskaitos, prašymai, 
įvairiems komitetams skirti 
laiškai, aukos ir t.t. Juos visus 
reikia peržiūrėti, išskirstyti, 
išdalinti, atsakyti, sutvarkyti 
ir pan. Peržiūrint „Lietuvos 
Našlaičių globos" komiteto 
laiškų krūvą, akis užkliūva už 
didelės sumos čekio — 10,000 
dol. Iš pradžių netiki, galvoji, 
kad akyse šokinėja per daug 
nulių. Atidžiau pažiūrėjus, 
tikrai tokia didelė suma at
siųsta Jono ir Onos (Prižgin-
taitės) Motiejūnų, ir laiškutis: 
„Siunčiame jums dešimt 
tūkstančių dolerių padvigu
binti mūsų įnašą našlaičių 
fondui. Nuoširdžiai linkime 
juos gerai investuoti ir toliau 
sėkmingai padėti Lietuvos 
našlaičiams". 

1995 m. liepos 21 d. J. ir O. 
Motiejūnai atsiuntė pirmuo
sius 10,000 dol. ir sudarė Lie
tuvos našlaičiams fondą. Taigi 
dabar atsiųsti dešimt tūkstan
čių sudaro jau 20,000 dol. 
fondą, kurio palūkanos naudo
jamos našlaičių paramai Lie
tuvoje. 

Ona Prižgintaitė-Motiejū-
nienė Lietuvoje baigė akuše
rių mokyklą ir tuo pačiu metu 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo Lietuvos is
toriją. Karo audrom atbloškus 
ją į Vokietiją. Heidelbergo uni
versitete studijavo visuotinę 
istoriją ir meną. Išemigravo į 
Australiją. Jonas Motiejūnas 
iš Lazdijų, VDU studijavęs 
elektroniką; Vokietijoje, aukšt. 
technikos mokykloje gavo 
elektros inžinieriaus diplomą. 
Su pirmuoju transportu emig-

VOKIEČIAI DALIJA 
LABDARA 

Kauno Raudonojo Kryžiaus 
klinikinėje ligoninėje spalio 6 
d. buvo iškrauta medicinine 
labdara iš Vokietijos. 

Dešimt Vokietijos Lipės sri
ties verslininkų, finansiškai 
remiančių „Kinder in not" lab
daros organizaciją, į Kauną 
atvežė 27 tonas įvairių medi
kamentų, žaislų ir drabužių 
vaikams, praustuvų bei baldų. 

Daugiau nei 200 tūkst. Vo
kietijos markių vertės labdara 
taip pat bus išdalinta keliems 
vaikų namams ir nuvežta į 
Kaune veikiančią liuteronų 
bažnyčią. 

Kaip BNS sakė ligoninės vy
riausias gydytojas Mykolas 
Biliūnas, vokiečiai su tokiom 
labdaros akcijom Kauno ligo
ninėms .ir vaikų namams pa
remti atvyksta kartą per me
tus. (BNS, 10.06; 

• 1939 m. spalio 28 <L Lietu
vos kariuomenė įžengė į Vilnių. 

ravo į Australiją. 
Jonas ir Ona 1948 m. su

kūrė šeimą, susilaukė 4 dukrų 
ir po 11 metų gyvenimo Aust
ralijoje persikėlė į JAV. Atvy
kę į Ameriką, Motiejūnai gy
veno Los Angeles, C A, kur Jo
nas dirbo kaip inžinierius 
įvairiose įmonėse. Užaugino ir 
išmokslino keturias dukras — 
Ramunę, Eglutę, Rūtą ir Biru
tę. Visos dukterys baigė uni
versitetus ir sukūrė Šeimas, o 
tėvai džiaugiasi vaikaičiais. 
Abu Motiejūnai visą laiką 
buvo aktyvūs visuomeniniame 
lietuviškame gyvenime — tai 
susipratę kultūringi lietuviai, 
kuriems labai rūpi Lietuvos 
reikalai, o taip pat supranta ir 
išeivijos lietuvių darbų reikš
mę, apimtį, prasmę. Jie prik
lauso ateitininkams, Lietuvių 
Bendruomenei, visur ir visada 
jungiasi į lietuviškus darbus. 
Lietuvių fonde įkūrė 10,000 
dol. fondą sudaryti lietuviams 
studentams sąlygas mokytis. 

Džiaugiamės, kad turime 
tokių žmonių, kuriems rūpi 
Lietuvos ir lietuvių ateitis, ku
rie stengiasi padėti vaikams, 
jaunimui, nes tai mūsų Lietu
vos ateitis. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos našlaičių 
vardu dėkoja tiems geriems 
žmonėms ir pasižada tvarkin
gai bei atsakingai globoti .Jo
no ir Onos (Prižgintaitės) Mo
tiejūnų fondą", padėti reika
lingiems pagalbos našlaičiams 
užaugti atsakingais ir vertais 
žmonėmis. Dėkojame O. ir J. 
Motiejūnams už jų tokią dide
lę 20.000 dol. auką — dovaną 
Lietuvos žmogui! 

Birutė Jasaitienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home tEST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO,!424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr 
AND FAMILY 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

http://www.fraud
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pedagoginiame lituanis
tikos insti tute neakivaizdi
niu būdu šįmet studijuoja 8 
studentai. Primenama, kad į 
instituto neakivaizdinį skyrių 
galima įstoti bet kuriuo metu. 
Tad, kas negali studijuoti 
šeštadieniais, kviečiami tai 
padaryti namuose, atliekant 
užduotus darbus. Informacija 
teikiama, paskambinus direk
torei Stasei Petersonienei 773-
847-1693 arba 773-434-4545. 

JAV LB Lemonto apy
linkės valdybos ruošiami 
pietūs bus lapkričio 9 d., sek
madienį, Pasaulio lietuvių 
centro salėje, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos baž-nyčioje. Pietų 
metu sužino-sime, kieno bi
lietėliai yra laimėję dovanas. 
Stalus ir vietas prašoma 
užsisakyti, skambinant Gedi
minui Kazėnui 630-243-0791 
arba Algimantui Urbučiui 
708-448-6881. 

Kas labiau patinka: „gy
venimo tango" ar „prisimi
nimų valsas5*? O gal „Vyras 
neša algą"? Tai tik trys iš dau
gybės dainų, kurias bus gali
ma išgirsti „Margučio II" kon
certe rytoj, spalio 19 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Programą atliks 
Bostono v.yrų sekstetas, vado
vaujamas moters — kaip gi ki
taip! — muzikės Daivos Na
vickienės. Atvykite! 

„Tėviškės" ev. liut. para
pija sekmadienį, spalio 26 d., 
10:30 vai. r. iškilmingomis pa
maldomis paminės kun. Mar
tyno Mažvydo Katekizmo 450 
m. sukaktį. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Arūno 
Kaminsko, giedos Mažvydo 
giesmes ir bus skaitomos iš
traukos iš Katekizmo. Po pa
maldų parapijos salėje Jonas 
Jurkšaitis tars ta proga žodį, o 
jaunosios šeimos suruoš prieš
piečius. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama. 

Ar mėgstate cepelinus, 
bet per daug darbo juos namie 
gaminti? Šv. Antano parapi
joje. Cicero, IL, šį sekmadienį, 
spalio 19 d., 12 vai., visi 
kviečiami pasivaišinti cepe
linų pietumis. Bus galima ir 
namo parsinešti. Pelnas ski
riamas parapijos reikalams. 

Dr. Leonas Gerulaitis, 
Oakland universiteto, Michi-
gan, istorijos profesorius, skai
tys paskaitą „The first Lithu-
anian book in print" Newberry 
bibliotekoje. 60 West Walton, 
Chicago. IL, šeštadienį, spalio 
25 d., 11 vai. r. Ten pat bus ir 
senų lietuviškų knygų paroda 
iš \ewberry bibliotekos rinki
nio. Visi kviečiami. Įėjimas 
nemokamas. 

Užsakykite „Draugą" sa
vo studentams vaikams, išvy
kusiems į tolimą universitetą, 
užprenumeruokite neseniai iš 
Lietuvos atvažiavusiems arti
miesiems ar pažįstamiems, 
nepagailėkite 60 dol. — taip, 
tai tikra tiesa, naujiems 
prenumeratoriams ribotą 
laiką metinė prenumerata yra 
tik 60 dol.! — pradžiuginti vie
nišą pensininką, kuris labai 
norėtų, kad „Draugas" lan
kytų kasdien. Visus kviečiame 
jungtis į skaitytojų eiles. 

Lietuvos Vyčiai savo 84-to 
suvažiavimo proga, per John 
P. Baltrus, Pittsburgh, PA, 
atsiuntė J)raugo" dienraščiui 
100 dol. auką su geriausiais 
linkėjimais mūsų darbuose. 
Už linkėjimus :r auką esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių Kapų sklypų savi
ninkų draugijos nar ių me
tinis susirinkimas vyks sek
madienį, spalio 26 d., 2 vai. 
p.p. Gage Parko pastato audi
torijoje (55 St. ir VVestern 
Ave). Visi nariai ir kapinių 
reikalais susirūpinusi Čika
gos ir apylinkių lietuvių visuo
menė kviečiama. 

Sekmadieni, spalio 19 d., 
3 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje bus Algir
do Musneckio fotografijų paro
dos „Senosios Šiaulių ka
pinės" atidarymas. Visi kvie
čiami. 

Pirmadienį, spalio 20 d., 
7:30 vai. vak. šaukiamas 
Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
(Brighton Park) susirinkimas 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Po susirinkimo — vai
šės. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", spalio 22 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė — „Jo
nio" ansamblio dainininkai ir 
muzikantai, kai lankėsi „Sek
lyčioje" prieš 5 metus. Daug 
mūsų lankytojų turės progos 
pamatyti ekrane ir save. Po to 
bus „laimės šulinys" ir bendri 
pietūs. Visi maloniai kviečia
mi. Atvykite! 

Dail. Aušrinė Marcinke
vičiūtė jau pavertė Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
dailės galeriją „pieva žiūrovų 
fantazijai pasivaikščioti". Va
kar, t.y. spalio 17 d., atidaryta 
jos paroda ..Oda ir žolė", ku
rioje eksponuojami įdomiausi 
dailininkės darbo odiniai ran
kinukai, užrašų knygelės, de
koratyvinės odinės pagalvėlės, 
pakabinamos džiovintų žolių, 
medžio, akmenų, kriauklių 
skulptūros. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. 63rd Str—i 
Chiemgo, IL B0629 
Tol. 773-585-9500 

METINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 

A D V O K A T A S 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1 /2 bl i Šiaurę nuo Bal/cko muziejaus 
Tel.: 7 7 3 - 5 ^ - 4 5 0 0 

14325 S Bell Rd., Lockport 11.60441 
Tel. 708-301-»866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas j o n a s G i b a i t i s 
Civilines ir kriminalinės bvlos 

6247 S Kedzif Avenue 
Chicago, IL 60629 

Te l . 1-775-776-8700 
P.irboval nuo 9 iki 7 vai, vak 

Sešrad 9 v r iki 1 vai p.p 

Draugo fondas, ne pelno sie
kianti finansinė institucija, su 
aukų* nurašymo privilegija 
nuo federalinių mokesčių yra, 
įregistruota Illinois valstijoje. 
Valstijos nuostatai reikalauja 
kas metai šaukti narių suva
žiavimą, kuriame būtų pateik
ta iždo finansinė atskaitomy
bė, patikrinti revizijos komisi
jos, tarybos pirmininko bei 
Kontrolės komisijos ir Inves
tavimo komisijos pranešimai. 
Metiniame narių suvažiavime 
renkami ir direktorių tarybos 
nariai dvejų metų kadencijai. 
Metinis narių suvažiavimas 
aptaria ir nustato fondo veik
los gaires bei planus, laikan
tis fondo įstatų (By-laws). 

Draugo fondo nariai yra pa
sklidę po plačiąją Ameriką ir 
Kanadą. Jų yra Lietuvoje, Vo
kietijoje ir kitur. Dauguma jų 
fiziniai negali dalyvauti meti
niuose suvažiavimuose. Jų 
dalyvavimas vyksta per įga
liojimus kitiems nariams, gy
venantiems Čikagoje, jos apy
linkėse, kurie jiems atstovau
ja suvažiavime. Kiekvienas 
narys turi tam tikrą balsų 
skaičių (vienas balsas nuo 200 
dol.) pagal fondui paaukotą 
sumą. Kadangi suvažiavimai 
vyksta rudenį, jo vajaus metu, 
paskutinio mėnesio aukos dar 
gali būti neįtrauktos į kom
piuterį ir nesutapti su iš ank
sto nariams pasiųstomis bal
savimo kortelėmis. 

Draugo fondo 1997 metų 
narių suvažiavimas ruošia
mas š.m. lapkričio 1 dieną Či
kagoje, Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Narių regist
racija prasidės 9 vai. ryte. Vi
si Draugo fondo nariai malo
niai kviečiami dalyvauti as
meniškai, arba per įgalioji
mus. Visi rėmėjai kviečiami 
padidinti įnašus rudens va
jaus metu ir pasidaryti fondo 
nariais. Visi kiti „Draugo"" 
skaitytojai kviečiami dar šį 
rudenį įstoti į Draugo fondą. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 250 dolerių: 
Stasė Šidlauskienė, a.a. Sta

sio Šidlausko atminimui. 
Springfield, IL. 

Su 200 doleriu: 
Dr. Bronius Andrašiūnas, 

garbės narys, iš viso 1,000 
dol., Orland Park, IL. 

Gabrielė Ročkus, iš viso 800 
dol., Oak Park, IL. 

Birutė Lesevičius, iš viso 
600 dol., Chicago, IL. 

Aldona Lesevičius. iš viso 
600 dol.. Chicago, IL. 

Laima ir Aleksas Kulnys, iš 
viso 600 dol., R. Palos Verdes. 
CA 

Elena ir Stasys Briedis, iš 
viso 600 dol., Burr Ridge, LL. 

Ben Norkūnas, iš viso 715 
dol., Dearborn, IL. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Rimvydas Sidrys, gar

bės narys, iš viso 1,000 dol., 
Streator, LL. 

Danutė ir Jurgis Bendikas, 
iš viso 700 dol., Deerfield, IL. 

Birutė ir Romas Butkūnas, 
iš viso 520 dol., Crystal Lake, 
IL. 

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
300 dol., St. Petersburg, FL. 

Ona Strimaitis, iš viso 400 
dol., Putnam, CT. 

Marijos Aukštaitės Fondaci-
ja, iš viso 500 dol., Canada. 

Sofija ir Vytautas Ripskis, iš 
viso 405 dol., Evergreen Park, 
IL. 

Anelė Lukoševičiūtė, iš viso 
500 dol., Grand Rapids, MI. 

Su 50 dolerių: 
Vacius Anskis, Toronto, Ca

nada. 
Henrikas Laucius, iš viso 

150 dol., Paterson, NJ. 
Vladas Gilys, iš viso 150 

dol., Sun City, CA. 
Uršulė Baltrėnas, iš viso 

170 dol., Tustin.CA. 
Vita ir Benius Neverauskai, 

iš viso 480 dol., Sterling Hts., 
MI. 

Elena ir Karolis Milkovai-
tis, iš viso 400 dol., Yorba Lin
da, CA. 

Dalia ir Rimantas Bitėnas, 
Bronxville, N.Y. 

Su 25-20 dolerių: 
Ed. Zabarskas, iš viso 85 

dol., Orland Park, IL. 
Ona Skardienė, iš viso 200 

dol., Euclid, OH. 
Marija Valiukevičius, iš viso 

350 dol., Sun City, CA. 
Faustas Strolia, iš viso 235 

dol., Oak Forest, IL. 
Leonas Daukus, iš viso 220 

dol., Chicago, IL. 
S. Augonis, Kaunas Lietu

va. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

TREČIASIS „MOTERS 
SAVAITGALIS" 

Nors jis yra pavadintas 
„Moters savaitgaliur, bet na
grinėjamos temos įdomios vi
siems: jaunesniems ir vyres
niems, moterims ir vyrams. 

^loters savaitgalį" jau 
trečius metus rengia Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
tetas, kuriam vadovauja Bro
nė Nainienė. „Moters savait
galis" buvo pradėtas rengti, 
norint suburti profesionalias 
ir gabias lietuves moteris pa
sidalinti savo patirtimi, dir
bant įvairiose profesijose, 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L ie tuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago , IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą. 

Skautas — gamtos draugas... Šarūno laivo draugovė, vadovaujama Alio JonuAo ir Alekso Rimeikos, rugsėjo 22 d. 
su savo skautukai s išėjo j gamtą atlikti gerąjį darbelį. Jie švanno, gražino Pasaulio lietuvių centro aplinką, 
grėbstė n u k r i t u s i u s l apus , rinko nulaužtas Sakas, vadovaudamiesi mintimi: jeigu naudojamės centro patalpo
mis, tai prisidėkime prie jo palaikymo. Reikia tikėtis, kad ir kiti paseks brolių skautų pavyzdžiu. Nuotraukoje: 
vadovai (iš kairės): j p s Algis Jonušas ir jps Aleksas Rimeika; jūrų skautai — Justas Paslionis, Justinas Novak, 
Viktoras Česas , Saul ius Galinaitis, Martynas Plazyk, Mykolas Vodicka, Aleksas Modestas. 

Nuotr. J u s t i n o J o n u i o 

įvairiuose lietuviškos veiklos 
baruose ir kartu pasisemti, 
jėgų ir ryžto tolimesnei veik
lai, o taip parodyti, ką lietuvės 
moterys yra pasiekusios. 

Abu buvusieji „Moters sa
vaitgaliai" praėjo tikrai sėk
mingai, subūrė gražų skaičių 
prelegenčių ir daug klausy
tojų. Ir šis „Moters savaitga
lis", Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, spalio 25 ir 26 d., 
turi taip pat įdomią ir turi
ningą programą. 

Išgirsime dr. farmacininkę 
Dalią Trakienę, kalbant tema 
„Vaistai, jų naudojimas ir pa
sekmės", dr. Vilija Kerelytė 
kalbės apie „Sveiką mitybą ir 
natūralų gydymą vitaminais 
bei kitais metodais". 

Prof. dr. Birutė Ciplijaus-
kaitė skaitys paskaitą: „Kin
tantis protagonistės/autorės 
santykis romano raidoje". 

Doktorantė Daiva Markelytė 
kalbės apie „Lietuvę moterį 
senųjų Amerikos emigrantų 
gyvenime", o seselės M. Dai
vos Kuzmickaitės tema yra 
„Lietuvės / Lietuvos / moters 
Magnificat". 

Visuomenininke Rita Pen-
čylienė kalbės apie keliones 
(„Per 60 minučių aplink pa
saulį") ir duos naudingų pata
rimų moterims, keliaujant vie
noms, kelioms, ar su gru
pėmis, nes daugelis moterų, ar 
jos bekeliautų profesiniais rei
kalais, ar pasiekusios pensi
ninkių amžių keliautų savo 
malonumui, domisi kelionių 
klausimais, o patarimų, ruo
šiantis kelionėn, niekada ne
gali būti per daug, ypač iš to
kios patyrusios kelionių va
dovės, kaip Rita Penčylienė. 

Paskaitų ciklas bus užbaig
tas žinomos visuomenininkės 
Marijos Remienės kalba „Lie
tuvės moterys veikloje". Po to 
bus visų bendri pietūs, paben
dravimas, pasidalinimas įspū
džiais. 

Rengimo komitetas yra la
bai dėkingas paskaitininkėms, 
kurios sutiko šiame „Moters 
savaitgalyje" dalyvauti ir pa
sidalinti su klausytojais savo 
žiniomis. 

Su paskaitininkėmis supa
žindins visuomeninkė Nijolė 
Maskaliūnienė. 

Tad skirkite spalio 25 ir 26 
d. (šeštadienį ir sekmadienį) 
šiam trečiajam „Moters savait
galiui". Atvykę tikrai nesi
gailėsite, nes temos yra ne tik 
įvairios, bet ir įdomios, tin
kančios ne vien moterims, bet 
ir vyrams! 

Aldona Šmulkitienė 

9 K. m.m»-W*:wwBrmkM 
x Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 

x Dėmesio! Spalio 19 d , 
sekmadieni, kviečiame visus 
atvykti į Jaunimo centro ka
vinę, kur po 10 vai. šv. Mišių 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, galė
site pasmaguriauti mieliniais 
blynais ir obuoline koše. Labai 
laukiame! Jaunimo centro 
moterų klubas 

Čikagos lit mokyk 
das Janavičius. KCL-MKI l!w-
Virginija Samukaiti<n<\ Keli 
nedalyvavo d r AIĘIS- T'; > I =' 111 — 
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Gintra Narienė, buvusi 
„Margučio" literatūrinės „Pel
kių žiburėlio" valandėlės re
dakcinio kolektyvo narė, da
bar tvarko „Margučio II" mu
zikinių įrašų archyvą. 

x Leonas ir Petronėlė 
Krajauskai, St.Petersburg, 
FL atsiuntė $200 jų remiamam 
Lietuvos našlaičiui. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St. 
Chicago, IL 80829. 

(sk.) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l th 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
LiUja ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 312-2334335. 

(sk) 
x Dail. Magdalenos Stan

kūnienės batikos ir grafikos 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL spalio 18 d. iki 
lapkričio 9 d. Atidarymas šeš
tadienį, spalio 18 d. 7 vai. va
karo. 

(sk.) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
80525, tel. 1-708-248-8241. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, t«L 
1-708-2484241. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna-

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St„ Chicago, IL 80829, tel. 
773-478-2855. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

x Aktorė Alida Vitaitė, 
vaidinusi „Antro kaimo" spek
takliuose, su INTEL bendrovės 
pakviestu Čikagos teatru, spa
lio 10 d. išskrido į Puerto Rico. 
Iš ten, gastroliuos Airijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje, Filipinų 
(Manila) ir Malajų (Penang) 
salose. Grįš į Čikagą po pasku
tinių teatro spektaklių Hong 
Konge. 

x Dr. Lino Sidrio kabi
nete veikia optikos skyrius. 
Pritaikomi akiniai pagal aki
nių receptus, keičiami seni aki
nių rėmai. Galima gauti Chris-
tian Dior, Gucci, Harley David-
son bei kitų įvairių akiniams 
rėmų prieinamomis kainomis. 
Ketvirtadieniais ir penktadi
eniais (10-2 vai.) dr. L.Sidrio 
kabinete dirba Aldona Ka
minskienė; 4149 W. 63rd st., 
Chicago, IL 60629. TeL 773-
735-7709. 

(sk.) 

x Spalio 1 d. „Drauge" 
užuojautoje muz. PArmonui 
mirus, buvo klaidingai išspaus
dintas Prano Kavaliausko 
vardas. Už klaidą atsiprašome. 

x 26-osios lietuvių foto
grafijos parodos atidarymas 
spalio 24 d., penktadienį 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi. Parodą rengia Budrio Lie
tuvių foto archyvas. 

(sk.) 
x Kviečiame i dainos ir 

fortepijono koncertą spalio 
19 d. sekmadieni 1 vai. p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont, IL. Programoje: sopra
nas Lijana Kopustaitė Pauletti 
ir pianistė Gintė Čepinskaitė. 

(sk.) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 80809. TeL 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. TeL (773) 478-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

s Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk-, IL 80805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 
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