3111 PI GKA1 13 NEM'o
THE l IBRftRY OF CONGRESS
REFEKENCE DLPAK l'MhNT
3ERIALS 0IVI3I0N
MASHINGION DC ?0025

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUCAS@EARTHLlNK.NET

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS

Nr. 221

NovemberS, 1997

VoLLXXXVn

ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, NOVEMBER — LAPKRITIS 8. 1997

Kaina 75 c.

Artėjant prezidento

Žengiama į naują Baltijos
saugumo užtikrinimo kelią

rinkimams:

Kovoje dėl Lietuvos vadovo
posto — 8 kandidatai
Vilnius, lapkričio 7 d.
(BNS) — Ketvirtadieni vidur
naktį baigėsi kandidatų į Lie
tuvos prezidentus parašų įtei
kimo Vyriausiajai rinkimų ko
misijai laikas.
Pagal įstatymą būtinus dau
giau nei 20,000 rinkėjų parašų
įteikė aštuoni asmenys — Vy
tautas Landsbergis, Valdas
Adamkus, Artūras Paulaus
kas, Vytenis Andriukaitis, Ro
landas Pavilionis, Kazys Bobe
lis, Rimantas Smetona ir
Algirdas Pilvelis.
Dar vienas kandidatas —
Liaudies vienybės sąjungos
pirmininkas Jurijus Subotinas
parašų VRK nepristatė ir j a u
prieš kelias dienas buvo pas-

kelbes, jog atsisako siekti pre
zidento posto.
Mažiausiai parašų — 22,000
— įteikė Algirdas Pilvelis.
Tikrindama parašus, VRK da
lį parašų pripažįsta negalio
jančiais, todėl jam bei nedaug
daugiau parašų surinkusiems
K. Bobeliui bei R. Smetonai
Lietuvos piliečių paramos gali
pritrūkti.
Tai paaiškės po 10 dienų,
kai VRK baigs tikrinti para
šus ir nuspręs, kuriuos asme
nis įregistruoti kandidatais.
Komisija j a u yra įregistravusi
k a n d i d a t u buvusį generalinio
prokuroro
pavaduotoją A.
Paulauską.

Saugumo tarnyboms
pavesta užtikrinti
rinkimų kampanijos rimtį
Vilnius, lapkričio 7 d.
(BNS) — Ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
vedė Vidaus reikalų ministeri
jai, bendradarbiaujant su Val
stybės saugumo departamen
tu bei kitoms teisėsaugos ins
titucijomis, įgyvendinti visas
reikiamas kandidatų į respub
likos prezidentus, jų rinkimo
štabų narių, patikėtinių ir
stebėtojų saugumo užtikrini
mo priemones.
Prireikus siūloma suderinti
jas su kandidatais į preziden
tus a r j ų rinkimų štabais, pra
nešė Vyriausybės spaudos tar
nyba.
Apskričių viršininkų admi
nistracijoms
premjeras G.
Vagnorius pavedė pagal įsta
tymus teikti visų kandidatų į
prezidentus rinkimų štabams
visokeriopą tolygią pagalbą,
organizuojant rinkimų rengi
nius.

Vidaus reikalų ministrui ir
Valstybės saugumo departa
mento generaliniam direkto
riui pasiūlyta paskirti parei
gūnus, atsakingus už prezi
dento
rinkimų
kampanijos
saugumo priemonių suderini
mą.
Premjeras pažymėjo, kad
ministrai, vyriausybės įstaigų
vadovai bei valstybės ir savi
valdybės įmonių ir akcinių
bendrovių valstybės kontroli
nių akcijų turėtojai turi pri
žiūrėti, kad šių institucijų bei
įmonių lėšos a r valstybės tur
t a s nebūtų neteisėtai naudoja
mi prezidento rinkimuose.
G. Vagnorius taip p a t reko
mendavo savivaldybėms pa
gal įstatymus teikti visų kan
didatų į prezidentus rinkimų
š t a b a m s visokeriopą pagalbą
organizuojant rinkimų rengi
nius.

Valdas Adamkus paskelbė
rinkimų programą
Vilnius, lapkričio 7 d.
(BNS) — Valdas Adamkus
paskelbė, kad žmonių gyveni
mo lygio kėlimas, visuomenės
santarvė, savivaldos plėtotė,
valstybinio saugumo stiprini
mas ir ūkio liberalizavimas
yra pagrindiniai jo, kaip gali
mo Lietuvos prezidento, veik
los tikslai.
V. Adamkus teigia, k a d pa
grindine savo, kaip preziden
to, pareiga laikytų pastangas
„visą ekonominį ir intelektua
linį Lietuvos potencialą orien
tuoti į vieną tikslą — kelti
žmonių gyvenimo lygį".
Labai svarbiu tikslu V.
Adamkus laiko ir visuomenės
santarvės paieškas. J i s skel
bia, jog nuolat konsultuosis su
politinėmis partijomis, visuo
meniniais judėjimais. Kandi
dato nuomone, prezidento ga
lios „gali ir turi būti išplėtotos
esamos Konstitucijos konte
kste". Tačiau jis siūlo, kad
prezidentas skirtų Nacionali
nę tarybą, kuri turėtų prezi
dento patarėjo statusą.
Be to, prie prezidento, kaip
depolitizuotos institucijos, t u 
rėtų būti įsteigti politinei Sei
mo ir vyriausybės kontrolei
nepavaldūs padaliniai, spren
džiantys valstybinio masto nu
sikalstamumo tyrimo klausi
mus.
Ypač pavojingoms visuome
nei byloms nagrinėti V. Adam-

Lietuvos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergį- kairėje) ir Didžiosios Britanijos Valstybės ministras
'Eltai
Douglas Henderson.

Lietuva gali pasivyti kitas
kandidates kelyje į ES
Vilnius, lapkričio 5 d. (Elta
— Seimo spaudos tarnyba) —
Derybas dėl narystės Europos
Sąjungoje Lietuva gali pradėti
netrukus po to, kai į derybų
kelią kitų metų kovą stos pir
mosios kandidatės, pareiškė
trečiadienį vizitą Vilniuje pra
dėjęs Didžiosios
Britanijos
Valstybės ministras Douglas
Henderson, Užsienio reikalų
ministerijoje koordinuojantis
Europos valstybių klausimus.
Didžiosios Britanijos val
stybės ministras Europos rei
kalams sakė manąs, kad gruo
džio mėnesį Luxemburge bus
pritarta Europos Komisijos re
komendacijoms derybas pra
dėti tik su Kipru ir penkiomis
Vidurio Europos valstybėmis,
tarp kurių Lietuva neminima.
Tačiau yra labai svarbu, kad
Lietuva drauge su Europos
Komisija sieks įgyvendinti sto
jimo bendradarbiavimo pro
gramą, leisiančią
pašalinti
kliūtis kelyje į Europos Są
jungą, pažymėjo svečias.
Dviejų dienų vizito į Lietuvą
atvykęs pareigūnas žurnalis
tams tvirtino, jog nebus labai
atidėliojamos derybos su to

kus siūlys įsteigti Prisiekušiųjų teismą.
V. Adamkus
įsipareigoja
smarkiai skatinti savivaldą,
įskaitant tiesioginius merų i r
seniūnų rinkimus.
Be to, pasak jo, visokeriopa
pažanga įmanoma „tik nus
tačius ir įtvirtinus moralės
standartą, pagal kurį u ž savo
žodžius ir poelgius žmogus
būtų atsakingas ir s a u p a 
čiam, ir kitiems".
Kandidato nuomone, užsie
nio politikos strategija t u r i
būti nuolat orientuojama i r
plėtojama valstybės saugumui
užtikrinti, Lietuvos gaminių
rinkoms užsienyje plėsti, u ž 
sienio investicijoms į Lietuvą
pritraukti, solidžios tarptau
tinės bendrijos narės ir ben
dradarbės įvaizdžiui kurti.
„Neatskiriama ir vyraujan
čia Lietuvos politinės veiklos
dalimi" kandidatas laiko Lie
tuvos siekį tapti NATO ir E u 
ropos Sąjungos nare.
V. Adamkus numato, k a d
Lietuvos karinės pajėgos t u 
rėtų būti nuosekliai orientuo
jamos į profesionalios armijos
kūrimą.
Valdas Adamkus žada p a 
laikyti, skatinti ir kontroliuoti
vyriausybės pastangas plė
tojant liberalią krašto ekono
miką ir tobulinant teisinius
bei ūkinius laisvosios rinkos
veikimo pagrindus.

mis kandidatėmis, kurios į šį
procesą neįsijungs kitą pava
sarį. „Tai gali būti mėnesių
klausimas", sake jis.
Beje, pasak diplomatų, su
sitikimuose su Lietuvos atsto
vais Jungtinės Karalystės Val
stybės ministras pažymėjo, jog
Lietuva daro nemažą klaidą
nuolat tvirtindama esą ji neat
silieka nuo Estijos. Svečio
žodžiais, Lietuvai vertėtų la
biau stengtis pašalinti tokius
savo t r u k u m e , kokių Estija
neturi.
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis,
susitikęs
su
Douglas Henderson. kalbėjo
apie teigiamas ir neigiamas
vienos iš Baltijos valstybių
pakvietimo derėtis dėl na
rystės Europos Sąjungos pu
ses. Jo nuomone, būtina pa
siekti, kad šio žingsnio priva
lumai atsvertų galimus minu
sus. Tai svarbu pačiai Eu
ropos Sąjungai. „Mes sutin
kam, kad turime būti geriau
pasiruošę deryboms su Euro
pos Sąjung.i ekonomine bei
jstatymdavv~tės prasme, ta

J i s pabrėžia lemiamą pri
vačios nuosavybės reikšmę
ekonomikos efektyvumui. J o
nuomone, valdžios poveikis
ekonomikai turi būti minima
lus. „Tik žmogaus iniciatyva
garantuoja ekonomikos ki
limą", sakoma
penktadienį
paskelbtoje V. Adamkaus rin
kimų programoje.
Kandidatas pasisako už to
lesnį ir kuo aktyvesnį privati
zavimą. J o nuomone, galima
riboti privatizavimą tik tų objektų, kurie yra svarbūs Lietuvos saugumui.
Parama žemės ūkiui turi
būti teikiama, palaikant jame
dirbančių žmonių pajamas.
diegiant alternatyvaus įdar
binimo sistemą, pertvarkant
žemės ūkio struktūrą, skati
n a n t kooperaciją,
plėtojant
kaimo turizmą.
Kandidatas žada siekti, kad
Lietuva iki 1999 m. atitiktų
Europos monetarinės sąjungos
reikalavimus.
kad nuolat
didėtų žmonių pasitikėjimas
litu ir valstybės finansų siste
ma.
Mokesčių srityje V. Adam
k u s pasisako už mokesčių
mažėjimą, kartu
pabrėžda
mas, kad mokesčiai turi būti
skiriami tik bendriesiems vi
suomenės poreikiams, o ne tie
sioginei ekonominei įtakai da
ryti.

čiau ir Europos Sąjunga šiam
veiksmui turi geriau pasi
ruošti politine prasme", kal
bėjo Vytautas Landsbergis.
D. Henderson patikino, jog
Didžioji Britanija, pirminin
kausianti šioje organizacijoje
nuo ateinančių metų sausio
mėnesio, visuomet rėmė ir
rems ES plėtros idėją, o Lietu
va šiame procese tvirtai mato
ma kaip būsima n a r ė .
Seimo pirmininkas, prisimi
nęs Europos Komisijos prezi
dento Jacąues S a n t e r pažadą
sekančiais metais peržiūrėti
EK rekomendacijas, kėlė klau
simą dėl šios Komisijos sušau
kimo kiek galima anksčiau,
kad Europos Sąjungos Mi
nistrų Taryba d a r iki 1998-ųjų
metų pabaigos priimtų spren
dimą apie derybų pradžią su
dar viena a r tolesnėmis valstybėmis-kandidatėmis.
D. Henderson žiniomis, savo
rekomendacijas Europos Ko
misija peržiūrės j a u sekančių
metų rugsėjo mėnesį ir pa
teiks naujas išvadas Ministrų
Tarybai, kuri gruodį
gali
padaryti sprendimą dėl kitų
valstybių pakvietimo pradėti
dervbas.

Į Europos Sąjungą — turint
aiškų tikslą
Vilnius lapkričio 6 d.
(BNS) — Lietuvos Seimas ke
tvirtadienį baigė diskusiją dėl
Lietuvos įsijungimo į Europos
Sąjungą, pnimdamas nuta
rimą del \>riausybės veiklos
pagrindinių krypčių pasiruo
šimo į ES laikotarpiu bei krei
pimąsi į K i ropos Sąjungos
valstybių p.šlamentus ir Eu
ropos Parlar entą.
Kreipime-: į Europos parla
mentarus Seimo nariai pa
brėžia, kad I-ietuva siekia de
rybų pradz >s 1998 metais.
Seimas taip >at siūlo nustaty
ti aiškius derybų pradžios rei
kalavimus, taikyti veiksmingą
ir pastovia valstybių-pareiškėjų peržii'r >s procedūrą kas
pusmetį.
Seimas ta ) pat reiškia viltį,
kad „būsim n e Liuksemburgo
viršūnių susitikime nebus už
brėžtos nauj >s skiriamosios li
nijos" tarp Kuropos Komisijos
rekomendu ų ir pakvietimo
iar
negavusiųjų
deryboms
valstybių.
Seimas p agino vyriausybę
iki kitų m ų kovo 1 d. pa
rengti ir p; likti parlamentui
svarstyti p; virtintą individu
alią „Lietuvis stojimo bendra
darbiavimo
programą. Vy
riausybė ta P pat įpareigota
laikas nuo laiko atsiskaityti
apie valstybinių
institucijų

S t o k h o l m a s , lapkričio 7 d. Šiaurės Rusijos ryšius. „Akty
(BNS' — JAV Valstybės sek viai dalyvauti šiame regione
retorės padėjėjas Ronaid As- yra JAV pirminis uždavinys",
mus mano, kad Rusijos politi sake Valstybes sekretores pa
koje Baltijos valstybių at dėjėjas.
žvilgiu įvyko posūkis.
Trečioji kryptis — stiprinti
„Rusijos politika pasuko nuo JAV ir Šiaurės
valstybių
bandymų atskirti ir įbauginti ryšius. įtraukiant į šią bendra
Baltijos valstybes link to. ką darbiavimo koaliciją Lenkiją.
aš pavadinčiau mėginimais Vokietiją, Prancūziją. Didžiąją
įšaldyti 'status quo' saugumo Britaniją bei kitas ES val
srityje ir bendradarbiauti su stybes.
Baltijos valstybėmis
kitais
Tačiau JAV pareigūnas atsi
klausimais", sake vienas ryš sakė spėlioti, kad Baltijos val
kiausių NATO plėtros ideo stybes taps NATO narėmis.
logų, ketvirtadienį
kalbėjęs Jis pažymėjo nebedirbąs nevy
Stokholme žurnalistams.
riausybinėje JAV politologų
Pasak R. Asmus. baltai ir sąjungoje RAND. „Todėl savo
JAV aiškiai pasakė, kad atei spėliojimus pasiliksiu sau",
ties bendradarbiavimo pagrin sakė R. Asmus.
das b u s ESBO
nuostata,
Madrido deklaracijoje, pagal
leidžianti valstybėms pačioms kurią į NATO buvo pakviestos
pasirinkti savo saugumo ga Vengrija. Čekija ir Lenkija.
rantijas.
Baltijos
valstybės
buvo
JAV Valstybės sekretorės įvardintos, kaip „siekiančios
padėjėjas supažindino žurna narystės". Manoma, kad del
listus su Šiaurės Europos ini kitų naujų narių priėmimo
ciatyva, kuri tęsia „Baltijos bus sprendžiama 1999-aisiais,
veiksmų plano" politiką — sti kai pirmosios pakviestos val
printi saugumą ir pastovumą stybės taps pilnateisėmis na
regione. „Baltijos veiksmų pla rėmis.
nas buvo mūsų politikos fazė,
skirta užtikrinti Baltijos val
stybių nepriklausomybę ir su
verenumą ir įtvirtinti pati
kimą 'atvirų durų' strategiją",
sakė R. Asmus. Pasak jo. šį
tikslą pavyko pasiekti.
Dabar, sakė JAV pareigū
nas, pereinama į naują etapą,
besiremiantį trimis pagrin
dinėmis regiono saugumo stip
rinimo kryptimis. Pirmoji nu
mato padėti Baltijos val
stybėms tapti stipriausiomis
kandidatėmis į NATO. Pasak
Ronaid Asmus
R. Asmus, šio kelio dalimi bus
regioninė saugumo ir gynybos
Pasakė Ronaid Asmus. vie
pagalbos koordinavimo pro nos Baltijos valstybės pakvie
grama BALTSEA.
timas į Europos Sąjungą ge
Neoficialiai anksčiau vadin riau nei nė vienos. J i s sakė su
ta „Baltijos draugų" programa prantąs Lietuvos ir Latvijos
išaugo iš Danijos, Norvegijos. susirūpinimą dėl menkų gali
JAV ir kitų valstybių siūlymų mybių būti greitai pakvies
bei buvo patvirtinta Šiaurės ir toms derybų dėl stojimo Į ES.
Baltijos valstybių
užsienio
..Tikimės, kad jei ES vir
reikalų ministerijose šiemet šūnių susitikime taip atsitiks,
rudenį.
kad bus pakviesta tik viena
Antroji kryptis, pasak R. As valstybė, tai paskatins ir kitų
mus, plėsti Šiaurės Europos ir dviejų priėmimą", sakė jis.

pasiruošimą stoti į E S , parem
ti antikorupcinių ir kovos su
organizuotu n u s i k a l s t a m u m u
įstatymų įgyvendinimą. Mi
nistrų
kabinetas
įpareigo
jamas užtikrinti agrarinių ir
energetinių padalinių paren
gimą veiklai narystės ES są
lygomis.
* E l e k t r o s e n e r g i j a Lietu
vos vartotojus aprūpinančios
bendrovės „Lietuvos energija"
valdyba pasiūlė nuo kitų metų
pradžios 32 procentais padi
dinti elektros įkainius ir nebekeisti kainų iki 2001 metų,
praneša .Lietuvos ryto" prie
das „Vartai" (10.27). Pasak
„Lietuvos energijos" darbuoto
jo R. Šukio, daugelyje valsty
bių yra n u s t a t y t a , kad elek
tros energijos kainos turi
didėti pagal infliacijos kreivę,
tačiau jos neturi viršyti. R.
Šukio teigimu. Lietuvoje ke
lerius metus elektros energi
jos kainos palyginti su infliaci
jos
tempais
net mažėjo.
* L a p k r i č i o 9-tya K a u n e
— pirmą kartą istorijoje Kris
taus Prisikėlimo bažnyčioje,
kadais paverstoje radijo deta
lių gamykla, b u s aukojamo*
šv. Mišios. J a s laiky. Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

'Eltai

Lietuva i r Lenkija turi
daugiau bendradarbiauti
V a r š u v a , lapkričio 7 d.
(BNS) — Ketvirtadienį Var
šuvos Rytų studijų centre Len
kijos prezidentas Aleksander
Kvvasnievvski,
skaitydamas
paskaitą apie Lenkijos Rytų
politiką kelyje į naują Europą,
pabrėžė, jog Lietuva ir Lenki
ja „turi kuo glaudžiau bendra
darbiauti".
J i s sakė. kad „įvyko Lietu
vos ir Lenkijos santykių per
kainojimas — jie iš nuolatinio
nepasitikėjimo, istorinių nuo
skaudų ir baimės peraugo į
strateginį bendradarbiavimą".
„To a r t u m o negali pakeisti vy
riausybių pasikeitimai Vil
niuje a r Varšuvoje", sakė A.
Kvvasnievvski.
* S i e k i a n t s u m a ž i n t i nusi
kalstamumą, Lietuvos polici
jai j pagalbą ateina Šaulių
sąjunga, kuri kartu su polici
ninkais patruliuos gatvėse bei
užtikrins viešąją tvarką. Poli
cijos departamento Generali
nis komisaras Kęstutis Šal
k a u s k a s įpareigojo Lietuvos
miestų bei rajonų policijos
komisariato vadovus sudaryti
bendrus policijos ir Šaulių
sąjungos struktūrinius pada
linius.
'Elta'

Lenkijos vadovas pabrėžė,
kad del svarbiausių Lenkijos
politikos tikslu Rusijos. Ukrai
nos, Lietuvos ir Baltarusijos
atžvilgiu sutaria visos jo val
stybės politinės jėgos. Prie
svarbiausių pastovumo užti
krinimo veiksnių visoje Euro
poje, o ypač Rytu ir Vidurio,
jis priskyrė demokratinių pro
cesų plėtote Ukrainoje, kuri
„yra pagrindinis
saugiklis
prieš imperiniu koncepcijų at
gimimą".
Jis pabrėžė, jog „Lenkija,
siekdama būti NATO struk
tūrose, nenori tapti fronto val
stybe, kuriai grėstų visos
išsiplėtusios NATO ir Rusijos
bei jos bendradarbiu ginčų pa
sekmės".

KALENDORIUS
L a p k r i č i o 8 d.: Severas.
Viktorinas. Gedvydas. Do
mante.
L a p k r i č i o 9 d.: I.aterano
bazilikos pašventinimas. Au
relijus. Paulina. Migle. Aštautas. Skirtaute.
L a p k r i č i o 10 d.: Šv. Leo
nas Didysis. Bažnyčios moky
tojas ' mirė 461 m.': Andriejus.
Vigintas Seigūnė.

DRAUGAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 8 d.

(USP8-M1666)

THE LITHUANIAN WORLD WH)E D A H Y

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

Pubushed daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays, the
Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays as vvell as
Dec. 26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545
W63rd Street. Chicago, IL 60629-5589.
Penodical class postage paid at Chicago, IL and addirional mailing
ofoces.
Subscription Rates $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus U
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnwood Ave.
Arlington Heights, IL 60004

... IR REIKIA RIMTIES
Gruodžio mėnesio pradžioje
įžengsime į Naujuosius Baž
nyčios liturginius metus, skir
tus Šv. Dvasiai. Dar yra laiko
permąstyti šiuos Jėzaus Kris
taus pašvęstus metus „šviesa
spindi tamsoje, bet tamsa jos
neužgožė (Jn 1:5).
„Aš — tas. Tu — Išgany
tojas. Tave pažįstu — Gyveni
mas —
Tu. kelias ir tiesa. Ir mano
rūšis žvaigždėmis pražysta, ir
liejasi ramybe ir šviesa" (A.
Miškis).
Joks žmogus neturi savyje
tiek šviesos, kad išeitų iš tam
sos, kurioje j a m tenka apgrai
bomis spręsti būties klausi
mus. Tik Dievo šviesa tegali
išsklaidyti žmogaus tamsą ir
apreikšti gyvenimo šviesą.
Evangelija eina dar toliau.
J ė z u s ne tik pagydo aklą, bet
ir dovanoja gyvenimą. Tik my
lintis Jėzus yra toks žmo
giškas ir drauge dieviškas.
Todėl žmogus yra kviečiamas
pasitikėti Jėzumi ir ieškoti
išminties, tiesos ir vilties
J a m e . N'e kiekvienam pavyk
sta pereiti „dykumą", ne visi
užkopia į „perkeitimo" kalną.
Bet Dievas nepamiršta ir tų.
J a m nėra nereikalingų žmo
nių. J u k žmogus yra kaip au
k u r a s , jo ugnis gali sergėti gy
vybę, bet sali ir naikinti savo

aplinką. Jėzus dar kartą kvie
čia mus atspindėti Dievo mei
lę, kurią dalijamasi šiapus ir
lydi žmogų į anapus mirties
durų.
Prof. A. Maceina yra pasa
kęs: „savo kilme ir savo esme Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunučiai Šeimos šventę pradėjo dalyvavimu šv. Mišiose Pal. Jurgio Matu
Nuotr. A l d o n o s R a u c h i e n e e
ateitininkai yra kovotojai už laičio misijos bažnyčioje, Lemonte.
Dievą. Tai žmonės, kurie aiš
kiai ir ryžtingai stovi Kristaus
PRASIDĖJO
AJL. LIETUVOS JAS PIRMININKĖ
pusėje ir eina į visas gyvenimo
ATEITIES
sritis, josna nešdami Kristaus
Dr. Danutė Marija Kamins Kaip Lietuvos ateitininkai at
SAVAITGALIS
dvasią". Todėl ir mūsų šūkis kaitė gimė 1957 sausio 16 d. siliepė, skaudu buvo išsiskirti
yra — „Visa atnaujinti Kris Sibiro tremtyje. Ateitininkijai su mylimu žmogumi, bet lai
Vakar prasidėjo šiemetinis
tuje". Tad būti ateitininku, Lietuvoje atsikūrus, dirbdama dotuvės buvo giedriai viltin Ateities savaitgalis. Visa jo
reiškia būti aktyviu dalyviu Marijampolės centrinėje ligo gos. "Aš nemirštu. Aš išeinu programa vyks Ateitininkų
kovos už Dievo Karalystę. ninėje vaikų skyriaus vedėja, gyventi!" bylojo velionės palik namuose Lemonte. Šiandien
Todėl ateitininkas nėra tik Danutė aktyviai dalyvavo Ma ti žodžiai.
paskaitas skaitys naujasis At
S e s u o D a i v a eitininkų federacijos pirminin
Dievo karalystės gyventojas, rijampolės ateitininkų veiklo
M. K u z m i c k a i t ė kas Vygantas Malinauskas ir
je. Taip pat buvo pirmosios
bet jos kūrėjas ir gynėjas.
JAS stovyklos Birštone vadove
Ateitininkų federacijos garbės
Išvadoje suprasti, kad tiek 1990 metais. O 1991-aisiais
CLEVELANDO
pirmininkas dr. Vytautas Vy
vyresnieji, tiek vadovai, pla pati subūrusi vadovus ir pa
gantas. Rytoj, sekmadienį 1
JAUNIEJI PRADĖJO
surengė
nuodami įvairius susirinki rengusi programą
v.p.p. paskaitą skaitys Lietu
VEIKLĄ
mus, išvykas turi teikti progų, jaunučiams stovyklą Pavištyvos jaunųjų krikščionių demo
kad jaunimas ne tik pasilinks tyje.
Dvidešimt šeši Clevelando kratų pirmininkas Artūras
Tais pačiais metais Lietuvos jaunučiai ir jauniai ateitinin Vazbys. Smulki Ateities sa
mintų, bet ir pasimokytų ir
bręstų Kristaus dvasioje. Prof. Ateitininkų federacijos vyriau kai veiklą pradėjo šių metų vaitgalio programa randama
A. Maceina mums primena... sios valdybos paskirta J A S rugsėjo 28 d. Jiems vadovauja, dideliame skelbime praėjusio
„būti kataliku, juo labiau atei pirmininke toliau daug metų juos globoja: Teresė Beržins- antradienio lapkričio 4 d.
tininku, reiškia ne tik eiti šv. rengė vasaros stovyklas j a u  kienė, Ramunė Totoraitienė ir "Drauge".
Mišių..., bet reiškia giliai su niesiems ateitininkams Ber Regina Idzelienė, talkinant
prasti, dar giliau pajusti ir čiūnuose, organizavo vadovų Vidai Bučmienei ir būriui vy
HAMILTONO
galiausiai vykdyti Kristaus kursus, aktyviai padėjo moks resniųjų
moksleivių
ateiti
leivių
sąjungai
akademijų
ir
ATEITININKŲ
paskelbtą meilės dėsnį, kurio
ninkų.
stovyklų darbuose.
APSILANKYMAS
pasaulis šiandien neturi".
J i e m s visiems linkime sėk
Šių metų spalio 26 d. dr. Da
„VAIDUOKLIŲ" NAME
Ses. M a r g a r i t a nutė Kaminskaitė ligos pa mingų veiklos "metų.
B a r e i k a i t ė laužta iškeliavo amžinybėn.
B.K.
Antradienį, spalio 21 dieną,

LIETUVOS VAIKAI DĖKOJA
ASSCV
Pluoštelis padėkos laiškų iš
Lietuvos ateitininkų pasiekė
dr. Algį Norvilą, dabartinį
ASS CV-bos pirmininką. Pa
dėkos skirtos buvusiajai cen
tro valdybai (pirmininkė Nijo
lė Balčiūnienė, dr. Linas Vait
kus, dr. Marius Laniauskas.
sekretorė Teresė Beržinskienė. iždininkė Regina Šilgalienė, Vincas Kolyčius. Vytautas
Šoliūnas ir dr. Česlovas Masaitis). kuri. suteikdama lėšas
Lietuvos ateitininkams, su
darė galimybę keliems jau
nuoliams dalyvauti vasaros
stovyklose Palangoje.
K u n . V. P e t r a u s k a s , iš
Telšių vyskupijos katalikiško
j a u n i m o centro, rašo: „Per J ū 
sų r a n k a s gauta parama pasi
naudojo 11 vaikų, kurie kito
kiu būdu nebūtų galėję pabūti
vasaros stovyklose... Dėkoja
me J u m s ir kitiems, kurie su-

pranta mūsų rūpesčius ir var
gus".
J o l a n t a D i l i n s k a i t ė rašo:
„Šeimoje esame trys vaikai.
Man vienuolika metų. Tėveliai
nebūtų galėję išleist mane į
stovyklą Palangoje be Jūsų
pagalbos. Aš gyvenu Kur
tuvėnų miestelyje, Šiaulių ra
jone. Nuoširdus J u m s ačiū".
Mindaugas
Petrauskas
raštu atsiliepia: „...man 12
metų. Labai nuoširdžiai dėko
ju, kad Jūsų dėka galėjau pa
buvoti stovykloje Palangoje.
Aš gyvenu Telšiuose. Aš turiu
tik mamą".
Vienuolikmetė
Monika
M i k u t a i t ė rašo: „Gyvenu Ši
lutėje. Šeimoje esame trys vai
kai. Be Jūsų pagalbos aš ne
būčiau galėjusi pabūti stovyk
loje Palangoje. Labai Jums
nuoširdžiai dėkoju".
Š e r e i k i u š e i m a iš Tirliškių

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
M metų 3 mėn.
JAV
$9500
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$4000
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$3500
Užsakant į Lietuva:
(Aircargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55 00
Užsakant į užsienį
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8.30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8JO iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turint neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JAKSEVIČIUS

JOKSA
6441 S. PuisaM Hd, Chicago, IL
Rez 706422-7807
Kab. 773-582-0221
Valandos susitarus
DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132S.K*dZ»A».
Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v.p p.
Šešta pagal susitarimą
KarmstO t*. 773-776-2880
ramų tai 70*446-6646

V KISIEUUS

INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei cnmjrgiįa
17? Schiller St.. Elmhurst. IL 60126

DANTŲ GYDYTOJA

7915 W. 171 St
Tintoy Park, IL 60477

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA JOOWAUS
DR. KENNETHJ. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St.. Chicago, IL

Tai. 773-735-5556
4707 S. ailbart, La Graną*. IL
Tai. 708-662-4487

DR VIUUS MIKAJT1S

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAABLYMEOTCALCU»BC
1S80S-1Z7 SU Larant, L <0«M
PnUnae Palos Commumty HOKXUI
SMi CTOM Ho*p*al
Valandos pagal susitarimą

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (706)596-4055
Valandos pagal susitarimą

630-941-2809
Vaiaririos pagal susitanmą
Vakarai* r savaitgaliais tel 706-634-1120

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė Vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773434-2123

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.7901 Ave., Hfcfcory HJHs, IL
T8i. (706) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal suvtanmą

ORDOmSLAPKUS

l a u t i a t e i t i n i n k u stovykloje

DAUA A CEPELĖ, D.D.S.

DANTŲ. GYDYTOJA

3800 rfloNsnrj Am, Ste. 201
(skersai garvės nuo Good Samartan ligoninės)
Downem Grovs, IL 80615

Tel. 630-960-3113
Valandos susitarus

DR. EUGUUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 WaMar St, Letnont,tt.60439
Tel. 815-723-1854
7600 W. Coflege Dr.
Psios Heights, IL 60453
Tel. 708-361-0010

moksleiviai suruošė „vaiduok
Tat 708457-2266
atsiliepia šitaip: „Nuoširdžiai vau. J ū s ų dėka aš galėsiu pui lių namą" Gudinskų rūsyje.
J u m s dėkojame, padedant Pa kiai praleisti atostogas katali Jie pakvietė jaunučius ir jau
DR. E. DECKYS
VIDAS J. NEMfCKAS, M.D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
langos parapijos klebonui, kad kiško jaunimo stovykloje. Ma nius. Buvo labai baisu — vi KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
J ū s parodėte krikščionišką no draugai pasakojo, k a d ten sur tamsu, tik vienur.kitur
7722 S. Kedzie Ave.
Kab. 773-736-4477
meilę ir suteikėte mūsų duk galima susirasti daug nauju žibėjo veidai ir kabojo bai
Raz. 708-248-0067 artos 706-2484661
Chicago, IL 60652
6449 S. Pulaalo Road
rai Editai Sereikaitei daugiau draugų ir daug ko pasimokyti. dyklės. Moksleiviai buvo su
Kab. tel. 773- 471-3300
Valandos pagal susitarimą
pamatyti, sužinoti apie Dievą, Labai laukiu šitos stovyklos. galvoję gerų išdaigų mus pa
gąsdinti.
žmonių gerumą, kad p a m a  Labai J u m s ačiū".
DR. DANA M. SAUKUS
EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
Dantų gydytoja
tytų ne vien blogį, bet ir gėrį.
Jaunučiai ir jauniai paruošė Specialybė • Vidaus ligų gydytojas
S e r g e j a u s T e r z i , iš Mažei
Kalbame
lietuviškai
825
S. Mannhekn Rd.
Labai džiaugiamės ir ta kių, žodžiai: „Aš noriu J u m s vakarienę ir skanėstus. Lai
6187 S. Archer Ava. (prie Austtn)
Westehestsr.IL 60154
riame ačiū, kad ne tik mūsų padėkoti už šią be galo man kas greitai prabėgo ir mes su
TeJ. 773-585-7755
Ta*. 706-344-1694
duktė, bet ir sūnus gali pabūti svarbią paramą. Gaudamas kalbėję maldelę nenorom išsi
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
tokioje geroje ir katalikiškoje šią dovaną aš galėsiu išva skirstėm į namus.
ateitininkų stovykloje,
nes žiuoti į Palangą, katalikiško
Vincas Gudinskas
Cantac Dtognosm, LTD.
DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vien be J ū s ų pagalbos neįsten j a u n i m o stovyklą, kurioje pra
6132 S. Kedzie Ave.
Tst 706-652-4159 atsakomas 24 vai.
giame išleisti abejų vaikų į leisiu nuostabias atostogas ir
CNcago.IL 60829
1443 S. 50tfi Ava., Cicero
Tel. 773-436-7700
stovyklą. Mūsų šeimoje auga pasisemsiu daug naujo. Jeigu septyni vaikai. Mano mamytė
Kasdien 1 v.p.p. • 7 v.v.
11 vaikų ir visi mokosi. Dar ne J ū s , mano svajonė būtų niekur nedirba, o tėvelis jau RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. Išskyrus trečd ; šeštad 1 1 - 4 v.p.p
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
kartą J u m s dėkojame už pa neišsipildžiusi, kadangi a š tu keletą mėnesių negauna atly
širdies ir kraujagyslių ligos
ginimo.
J
e
i
ne
Jūsų
pagalba,
ramą ir telydi J u s Dievo pa riu dar ir jaunesnius už save
DR. V. J. VASAITfENĖ
Valandos pagal susitarimą
tai
mano
svajonė
praleisti
galba.
broliuką ir sesutę, kuriais ma
DANTŲ GYDYTOJA
nors kelias dienas prie jūros
mytė
taip
pat
turi
pasirūpinti.
4817
W. 83 St. Burbenk, IL
V i k t o r a s K n e i t a iš Mažei
UNAS SIDRYS, M.D.
būtų neišsipildžiusi. Dabar aš
Tel. 70642*6114
Tad.
iš
visos
širdelės
tariu
kių rašo: „Noriu J u m s padė
Akiu, ligos / Chirugija
turėsiu nuostabią galimybę
Valandos pagal susitarimą
koti už suteiktą finansinę pa J u m s AČIŪ. AČIŪ... Te Die susirasti naujų draugų ir ge
9830 S.FVdgeiand Ave.
vulis
laimina
J
ū
s
ų
tolimesnį
CfUcsgo Fttdgs, IL 60415
ramą. Mano tėvai neturi pa
rai pailsėti. Labai Jums dė
Tat 7 0 * 4 3 6 4 6 2 2
kankamai lėšų, kad mes ga taką ir žingsnius".
koju".
4149 W. 63rd. St.
DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
S i m o n a G e t s e v i č i ū t ė rašo:
lėtume dalyvauti stovykloje.
DANTLl GYDYTOJA
T
* 773-735-7709
Paskutiniame
padėkos
laiš
Man labai patinka j ū r a , o aš „Nuoširdžiai J u m s dėkoju už
9358 S. Roberte Road
kelyje
pačių
vaikų
nupiešto
ndcory rwm
tikrai jau senokai prie jos bu paramą. Mūsų šeimoje yra
ARASŽUOBA, M.D.
mis rūtomis ir saulutėmis
Tel. 706-596-2131
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
Valandos pagal susitanmą
puslapio kraštuose, rašo Dar
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
bėnų „Šv. Petro ir Pauliaus"
ateitininkų kuopa: „Nuošir
EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
Tei«30)527-0090
džiai dėkojame už suteiktą ga
38»HsghlandAvs.,
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Towsr
1
,Sult8
3C
limybę dalyvauti TVKJC vasa
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
Desmera (Srove, R. 80615
ros stovykloje trims mūsų
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Tel. (630)4354120
už prieinamą kainą Pacientai
kuopos nariams Rimvydui,
priimami absoliučiai punktualiai
Gintautui ir Aurimui".
BE L PETREIKJŠ
Susitarimui (kalbėti angliškai)
L.S.
DANTŲ GYDYTOJA
Tel.708-422-8260
DH. PklHAS

. J o l a n t a . M i n d a u e a . - . M o i ik i ir E d i t a d ė k o j a už s u t e i k t * g a l i m y b e s t o v y k

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktincs gydymas, sveikos
mitypos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S Hartorn, Bridgevis*, IL 00456
Tel. 708-694-0400
Valandos pagal susitanmą

V), n e t i k ė t a d o v a n a
smailias dienas stovvkloje dėkoja Viktoras,
S e r g e j ų * . S i m o n a . U i t n v v d a s . C m t a n t a s . A u r i n i a - , ir D i l i a iš l'.ii>,'.i.>

Vidaus ir plaučių ligos
15300 Weet Ave.
OrlandPark
706-349-8100
Valandos kasd«n išskyrus savaitgalius

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA
8132 S.Kedrts Ave., Chtoego
773-778-6968 srbs 773-488-4441

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W 95 St. Tel. 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v p p.-7v v., antr 12 30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
penktad ir sestad 9 v r • 12 v p p

JONAS V. PRUNSKJS, MD
TERRIDALLASPRUNSKtS,MD
Mnots Peši TresttnerK inevniSs
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
ir kt. vietų skausmo gydymo
specialistai

Chicago. 312-726-0600

East Dundee: 847-551-1212
McHenry. 815-383-9595
Eik Grove: 847-718-1212

^Rimties

valandėlė

Danute

GYVOJO DIEVO ŠVENTOVĖ
Lapkričio 9 d, švenčiamas
Laterano bažnyčios Romoje
pašventinimas. Tai Romos
vyskupijos ir jos vyskupo —
šv. Petro įpėdinio — katedra.
Todėl šią šventę mini ir visuo
tinė Bažnyčia, ypač iškeldama
dvi visuotinės Bažnyčios — ti
kinčiųjų bendruomenės žy
mes: kad ji šventa ir viena.
Nors Šv. Jono Laterano kate
dra yra žmonių pastatytas
mūro, marmuro, medžio bei
kitų medžiagų statinys, šios
šventės Mišių skaitiniai pade
da mums giliau suvokti giles
nę, dvasinę Bažnyčios simbo
liką, rašo šiuos skaitinius ko
mentuojantis
kun. Carroll
Stuhlmueller.

Toji išganymo istorija ir
stulbina savo didybe bei nuos
tabumu, vienok y r a s u p r a n t a 
ma ir mūsų patirtyje. P a n a 
šiai kaip S a l i a m o n o laikais,
„Viešpaties N a m a i buvo pripil
dyti debesies", dėl kurio kuni
gai turėjo išeiti, nebaigė apei
gų, „nes Viešpaties šlovė pri
pildė Dievo N a m u s " . Panašiai
ir mums savose bažnyčiose
jose vykusių įvykių prisimini
mai temdo a k i s , ir t u r i m e su
simąstyti. Pribloškia ir nuos
taba, ir d ž i a u g s m a s — tiek dėl
praeities didybės, tiek ir dėl
ateities vilčių — n e t i k m ū s ų
parapijai, b e t ir visuotinei Graži mūsų tėvynė Lietuva, puikūs gamtovaizdžiai, visur vyksta remontai, bet netrūksta darbo ir „Saulutei".
Bažnyčiai.
Lietuvos Vaikų globos būreliui bei kitoms labdaros organizacijoms, kai miesto gatvėse tenka pamatui tokius

Pirmame skaitiny — iš ant
rosios Kronikų knygos (2 Kron
5:6-10, 13 - 6:2) — aprašomos
Saliamono iškilmingos apeigos
Jeruzalės šventyklai pašven
tinti; Sandoros Skrynia įneša
ma į jos švenčiausią vietą; vi
sa šventykla sklidina Viešpa
ties garbės. Šis pasakojimas
— didingas Izraelio istorijos
užbaigimas. Mat, žydų Švent
raščio knygų rikiuotėje Antroji
Kronikų yra paskutinioji. O
jos paskutinėse eilutėse, ku
rios įkvėpė ir Jėzaus žodžius,
išsiunčiant apaštalus skelbti
Evangeliją po visą pasaulį iki
žemės pakraščių (Mato 28:1610), kalbama apie „visas pa
saulio tautas", kurios rinksis į
Dievo namus Jeruzalėje. Ta
me kontekste vien tik Sando
ros Skrynios įnešimas ir pas
tatymas šventyklos švenčiau
sioje vietoje įgyja simbolinę
reikšmę. Ši skrynia lydėjo Iz
raelio tautą per visą jos isto
riją; ji yra simbolis visų Dievo
nuostabių darbų savo išsirink• - tosios tautos labui.
Kiekviena
bažnyčia,
bet
ypač Šv. Jono Laterano, yra
šių šventyklos tradicijų įpė
dinė. Jos sienos, rašo kun.
Stuhlmueller, girdėjo maldas
už pasaulio atsivertimą ir vie
nybę, girdėjo istorijas apie
persekiojimus ir naują gyvybę,
apie pergales ir pralaimėji
mus, apie šventuosius ir nu
sidėjėlius. Panašiai ir mūsų
parapijų bažnyčių sienos gir
dėjo daugybę įvairiausių mal
dų. Į jas, kupini džiaugsmo ir
vilčių, tėvai nešė savo kūdi
kius krikštyti, čia jauni žmo
nės vedė, prašydami palaimos
savo būsimoms šeimoms, iš
čia tikintieji buvo išlydimi į
amžinybę su amžinojo gyveni
mo viltimi. Bažnyčios sienos
yra savosios tikinčiųjų bend
ruomenės tikėjimo liudinin
kės, kaip ir Jeruzalės šventyk
los sienos buvo žydų tautos
išganymo liudininkės.

K a s p a d a r o bažnyčios pas
tatą šventą — t a i joje besi
meldžiančių žmonių giesmės
ir maldos. J o s lyg šventuoju
aliejumi p a t e p a jos sienas. To
dėl šv. P a u l i u s ir r a š ė laiške
Korintiečiams (1 Kor 3:9—13,
16—17): „Jūs e s a t e Dievo sta
tyba... Dievo šventovė ir ju
myse gyvena Dievo Dvasia".
Jos p a m a t a s y r a „ne kitas,
kaip tik t a s , k u r i s j a u padėtas,
kuris y r a J ė z u s Kristus".
Daug buvo b e n d r a d a r b i ų šios
bažnyčios s t a t y m e . Anot P a u 
liaus, „Dievo m a n suteikta
malone, k a i p protingas staty
bos vadovas, p a d ė j a u pamatą,
o kitas s t a t o toliau". Ir ma
tome, kaip šios, iš m ū s ų gyve
nimo „gyvųjų a k m e n ų " pasta
tytos, šventovės sienose glūdi
nuostabi istorija. P e r šimtme
čius skelbiama Evangelija nu
lėmė tai, k a d ir mes esame
kaip Dievo šventovė.

vaizdus...

Kai
šventyklos
statymo
įvaizdį p e r k e l i a m e į savo gyve
nimą, i š m i n t i n g a s i s statytojas
Paulius r e i k a l a u j a , k a d jo pa
grinde b ū t ų p a k l u s n u s Dievui
tikėjimas. P a g a l jį tikime J ė 
zų, kaip m ū s ų Atpirkėją; t u o
pačiu tikėjimu m u m s nurodo
mos ir doro gyvenimo gairės.
Bet ir P a u l i u s pripažįsta, k a d
ne visi s t a t o iš tos pačios
medžiagos: „Ar k a s a n t šio pa
mato stato iš a u k s o , sidabro,
brangių a k m e n ų , medžio, šie
no, šiaudų, — t a i kiekvieno
darbas išaiškės. ...Ugnis ištirs
koks kieno d a r b a s " . Tad ši
šventė, nors pasižymi džiaugs
mingu p e r g a l ė s tonu, minint
Dievo m a l o n e s ir d a r b u s savo
žmonėms, p r i m e n a svarbą ge
rai statyti ir pasiduoti Dievo
skaistinančiai, tiriančiai ug
niai.
Ir čia m u s p a s i t i n k a Evan
gelija — p a s a k o j i m a s , kaip J ė 
zus pasisiūlė užeiti pietų p a s
muitininką Zachiejų ir k a i p
šis, s u j a u d i n t a s , pakeičia visą
savo gyvenimą (Luko 19:1-10).
Zachiejus
nebuvo
šventas

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
52

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Paskui džiaugėsi, vieni ki
tiems gyrėsi, kokie tie išeiviai
malonūs, nuoširdūs...
Jaudinantis žaidynių užda
rymo momentas buvo kai J.
Jonavičius žaidynių vėliavą
įteikė A. Poviliūnui sakyda
mas: „Tegul ji 1991 m. vasarą
suplevėsuoja Lietuvoje".
Gaila, kad tų žaidynių ne
spėjo matyti ilgametis sporto
darbuotojas ir ALFAS garbės
narys Robertas Sidabras.
Ilgas buvo šių žaidynių ke
lias į Lietuvą. Pagaliau, 1991
m. Lietuva atkėlė vartus vi
siems savo tautos vaikams.
LIETUVOS KREPŠINIO
50 M. SUKAKTIS
Pagerbti k r e p i i n i o
ąžuolai
1989 m. rugsėjo mėn. į Kau
ną suskrido Lietuvos krepši

nio ąžuolai. K a u n o sporto
halėje (ji t a i p p a t šventė 50 m.
savo gyvavimo sukaktį) labai
iškilmingai
buvo
pagerbti
krepšininkai prieš 50 metų
Lietuvai laimėję Europos čem
piono titulą.
Po III PLS žaidynių Austra
lijoje, j ų organizatorius J . J o 
navičius ir a š j a u buvome ži
nomi Lietuvos sporto vado
vams. G a v o m e pakvietimus į
tą šventę s u prierašu, kuria
me p r a š o m a padėti surasti (ir
susisiekti) visus 1938 m. krep
šininkus. Australijoje gyveno
L. B a l t r ū n a s ir L. P e t r a u s k a s
— jie buvo a k t y v ū s . Aš asme
niškai pažinojau visus ano
meto k r e p š i n i n k u s ir žinojau,
k u r jie gyvena. Buvau a n k s 
čiau s u s i d r a u g a v ę s su F.
Kriaučiūnu ir M. Ruzgiu, bet

N'uotr Indrės Tijūnėlienės

LAUKIAME NAUJO
PREZIDENTO
E. RINGUS
Naujas prezidentas artėja.
Kas juo bus, dar neaišku. Vie
n a s dalykas j a u yra visiems
aiškus; prezidento laukia di
delis darbas, kokio joks pir
mykštis Lietuvos prezidentas
neturėjo. Jeigu a n t r a s prezi
d e n t a s imsis darbo su pasi
šventimu, drąsa ir pasiaukoji
mu, galės padėti t a u t a i atgau
ti p r a r a s t ą pusiausvyrą ir pa
likti tvirtą pėdą valstybiniame
cemente — jos istorijoje. Nau
j a s prezidentas turės įkvėpti
piliečiams naują dvasią, pa
siūlyti naujus uždavinius, įti
kinti, kad sovietizmas jau ga
lutinai perblokštas, kad santy
kiai t a r p piliečių ir valstybės
žmogus. Sužinoję, jog Jėzus
p a s jį eina pietų, žmonės pikti
nosi, kad Jėzus pietaus pas
nusidėjėlį. Ir Zachiejus tokiu
prisipažįsta. Bet jis ryžtasi
atitaisyti
savo
padarytas
s k r i a u d a s keturgubai (pagal
Mozės įstatymą tebuvo reika
laujama atstatyti tik 20%
skriaudos — skaičių 5:5—10).
Zachiejaus asmens „šventyk
la" buvo atšventinta ne vien
J ė z a u s atėjimu, bet ir paties
Zachiejaus konkrečiais atsi
vertimo darbais. Zachiejus
t a m p a išganymo istorijos sim
boliu žydų tautoje ir Jėzaus
vaidmens toje istorijoje. Todėl
J ė z u s apie Zachiejų pareiškia
— štai ką reiškia būti Ab
raomo palikuoniu. Dievo vei
kimą matėme ir tautos istori
joje ir J ė z a u s veikloje: „Žmo
gaus Sūnus atėjo ieškoti ir
gelbėti, kas buvo pražuvę''. Ją
minime šioje šventėje, ir ji gai
vina mūsų tikėjimą bei ryžtą
keisti savo gyvenimą, kad
b ū t u m e švytinti gyvojo Dievo
šventovė.
Aldona

turi būti pakeisti iš pagrindų,
kad krašto gerovė priklauso
ne nuo valdžios potvarkių, bet
nuo kiekvieno individo.
Geras pavyzdys, kaip neva
dovauti, yra pats Jelcin ir ke
letas Vidurio Azijos vadeivų.
Ten potvarkiai-„ukazai" nuo
latos yra leidžiami, o publika
dėmesio į juos nekreipia ir gy
venimas važiuoja žemyn. Vi
durinės
Azijos
kraštuose
anksčiau išrinkti prezidentai
nemato reikalo būti keičiami.
Kai kurie jų išsilaiko su Mask
vos parama.
Lietuva yra laiminga, kad
pirmasis posovietinis prezi
dentas, nors turėdamas gali
mybių laimėti, nutarė pasi
traukti. Daugiau bėdos turėjo
Lenkija su savo pirmu prezi
dentu 1995 m., Rumunija —
1996 m., o 4rmėnijos šefas nu
tarė ir toliau prezidentauti,
kad ir reikėjo išsilaikyti ne la
bai demokratiškais metodais.
Rimta priešrinkiminė atmo
sfera stipriai liudija pasauliui
Lietuvos politinį subrendimą.
Propaganda, kandidatai, rin
kėjų reakcija parodys krašto

nuotaiką. Bet kokia ta nuotai
ka? Šiuo metu Lietuvos rin
kėjai, be vietinių kandidatų,
įsigijo vieną fotogenišką iš
Amerikos. Nėra abejonės, kad
amerikietiskas
kandidatas
bus artimai sekamas, jo žo
džiai komentuojami ir kriti
kuojami, o pažadai absorbuo
jami. Jo padėtis tikrai nebus
lengva. N'ėra abejonės, kad
jis tam «erai pasiruošė, nes
pagal V. Rutkauskienės pra
nešimą ..DR", 10.12), mintis
apie kandidatavimą jau gal
užgimė 1992 m. Tai yra geras
kandidato pažymys. Greitosio
Zailskaitė mis apsisprendęs ar partijos

jie jau buvo mirę. Miręs ir A.
J u r g ė l a . Aplankiau ir Z. Puzinauską, kuris buvo ligonis. A.
Andriulis sunegalavo.Taip pat
ir V. Budriūnas. Pasisekė susisiekt su V. Norkumi ir dr. P.
Mažeika, o entuziastingai iš
karto sutiko P. Lubinas ir jo
žmona. Dar pasiūliau Lietuvai
dr. K. Savicką, kuris, daugelio
nuomone, buvo Lietuvos krep
šinio „tėvas". Su šiuo jo titulu
sutiko ir Lietuvoje. Pasiūliau
ir Algirdą Visockį. kuris 1938
m. Europos pirmenybėse buvo
Lietuvos radijo komentato
rius.
Neįmanoma suminėti visko.
k a s tą dieną vyko po Kauno
sporto halės skliautais. Reiktų
daug puslapių. Įspūdingas bu
vo atidarymas su tautiniais
šokiais, chorų ir solistų daino
mis. Gausiai susirinkusiems
žiūrovams iškilmingai buvo
pristatyti gyvieji krepšinio is
torijos dalyviai, jos kūrėjai ir
liudytojai. Ta garbė teko A.
Visockiui. kuris supažindin
d a m a s pridėjo ir kiekvieno
trumpą gyvenimo istoriją. Su

iškištas, dažnai yra nuostolin
gas.
Lietuvai dabar reikalingas
aukščiausios kokybės prezi
dentas. Netolimoje praeityje
Pietų Amerikoje pasitaikė du
pirmaeiliai prezidentai. Vie
n a s jų Argentinoje — Menen
ištraukė kraštą iš infliacijos
bei karininkų sauvalės; kitas,
Peru — Fujimori (japonų kil
mės) sunaikino komunistų liz
dus ir atgaivino suirusią eko
nomiką.
Visi žinome, kad į politinę
veiklą veržiasi trijų rūšių as
menybes: 1. idealistai — pat
riotai,
2. garbėtroškos, 3.
avantiūristai. Laiminga yra
t a u t a , jeigu pasirenka tin
kamą asmenybę. Todėl gerai
turėti pasirinkimą iš keleto in
dividų. Lietuvos konstitucijos
kūrėjai, atrodo, padarė mažą
klaidą, nesukurdami vicepre
zidento vietos, ypač, kai vie
n a s kandidatas jau yra per
žengęs 70 metų.
Su nauju prezidentu Lietu
voje turėtų prasidėti naujas
laikotarpis, jeigu jis sugebės
įtikinti tautą atsikratyti pra
eityje įsigytais įpročiais, iš
traukti iš sovietinės stagnaci
jos ir brutalizmo. Su skausmu
t a s savybes pastebime pas kai
kuriuos naujus ateivius ir ly
giname juos su mumis, atvyku
siais po II pasaulinio karo.
Naujas prezidentas, kas jis
bebūtų, turės parodyti ryžtin
gumą ir drąsą kiekviename
žingsnyje. Jeigu jis to neturi,
geriau būtų. jeigu pasitrauktų
iš lenktynių dabar. Lietuva
laukia ryžtingo ir sąžiningo
vadovo.

• 1899 m. l a p k r i č i o 16 d.
mirė Vincas Kudirka, vienas
žymiausių lietuvių tautos atgi
mimo rašytojų, veikėjų, poetų.
J i s buvo antrojo lietuviško
laikraščio „Varpo" redaktorius.
Gimė 1858 m. gruodžio 31 d.

Bindokienė

Kiek patikimi
populiarumo
matai?
Lietuvos žiniasklaida kala pats Landsbergis per naktis
ir kala piliečiams į galvas nemigo ir sudarinėjo sąrašus?
V. Landsbergio
pavarde
kandidatų valstybes preziden
to vietai populiarumo kriteri buvo šimtus kartų pagarbiai
jus: nuolat atliekamų apklau minima net tuomet, kai jis
sų duomenis, kurie keičiasi neužėmė Seimo pirmininko
greičiau už rudens oro tempe kėdes, dar LDDP viešpa
ratūrą. Kadangi apie tas ta tavimo laikais. Kuomet ruošė
riamąsias apklausas informa minėjimą, šventę, iškilmes bu
cija pateikiama labai skūpiai. vusieji Lietuvos partizanai,
taip ir lieka neaišku, ar jos politiniai kaliniai, tremtiniai,
autentiškos, ar patikimos, o retai svečių tarpe matėme
gal tik pasitarnauja būsimų aukštųjų Lietuvos vyriausy
balstuotojų „smegenims per bės žmonių pavardes, bet vi
plauti", kad mažiau kreiptų suomet buvo paminėta, kad
demeio į kandidatų pasisaky dalyvavo V. Landsbergis. Jis
mus, patys spręstų apie jų tin savo tautos vargą suprato,
kamumą šioms svarbioms pa užjautė, su ja kartu liūdėjo,
reigoms, o vadovautųsi skel minėjo jai padarytas žaizdas
biama statistika. J u k niekas ir kartu džiaugėsi patrio
nenori rikiuotis už galimo tiškumo, tėvynes meilės ap
pralaimėtojo ir būti apšauktas raiškomis. Tuomet jam ne
politiniu naivuoliu, tad ap reikėjo ..rinkiminės rekla
klausų duomenys subtiliai mos", tad niekas negalėtų ap
įtaigoja balsuoti už „populia kaltinti, kad parodytas toms
riausią iš populiariausių".
šventėms ar iškilmėms dė
Užsienio lietuviai taip pat mesys turėjo politinius tiks
turi progų susipažinti su ap lus.
klausų rezultatais, tačiau jie
Kai reikėjo už Lietuvos rei
yra gerokai įžvalgesni rinki kalus kalbėti užsienyje, daž
minių kampanijų manipulia niausiai tai darė V. Landsber
cijose, tad į pateikiamus iš gis. Jo žodis buvo svarus ir
Lietuvos duomenis žiūri kur sėkmingai pasiekdavo užsie
kas skeptiškiau. Juo labiau, nio valstybių vadų ausis jau
kad tikrovė, nesunkiai suvo vien del to. kad Vytauto
kiama iš kitų šaltinių, toli Landsbergio
vardas
buvo
gražu neatitinka tiems ap žinomas ir gerbiamas dar nuo
klausų skaičiams.
Sąjūdžio. Lietuvos nepriklau
Pagal pastaruoju metu skel somybes siekimo ir atgavimo
biamas apklausų statistikas. laikų.
jei šiandien vyktų rinkimai,
Lengva šiandien opozicijai
balsuotų apie 84 proc. piliečių
kaltinti
„Landsbergio ar Vag
i bent tas kelia viltį), bet iš
noriaus
vyriausybę" dėl to,
trijų pagrindinių kandidatų
kas
anuomet
buvo padaryta ar
mažiausiai balsų surinktų da
nepadaryta.
Nepamirškime,
bartinis Lietuvos Respublikos
kokią
paveldą
nepriklausoma
Seimo pirmininkas Vytautas
Lietuva
gavo
—
1990 m. kovo
Landsbergis. Su pasigardžia
1
1
d
.
pasirašytas
Nepriklauso
vimu nuolat tvirtinama, kad
mybės
atstatymo
aktas auto
jis yra šiuo metu kone nepo
puliariausias politikas Lietu matiškai nenubrauke buvusio
voje. Vienok nereikia toli dai pusšimčio metų ir svetimųjų
rytis, kad tokie teigimai įskiepytos galvosenos bei elg
sprogtų kaip perpūstas balio senos.
nas.
Šiomis eilutėmis nenorime
įtaigoti,
kad už tą ar kitą pre
Akivaizdūs įrodymas, kad
Vytautas Landsbergis ir ger zidentinį kandidatą yra bū
biamas, ir remiamas buvo tina atiduoti savo balsą.
paskelbtas lapkričio 5 d. Lie Esame įsitikinę, kad kiekvie
tuvos žiniasklaidoje (lapkr. 6 nas, turintis teisę balsuoti,
d. „Drauge"), kai jo rinkimų gali padaryti savo sprendimą,
štabas Vyriausiajai rinkimų o neturintieji tos teisės, tin
komisijai įteikė dėžių dėžes kamiausią kandidatą paremti
su 140.000 rėmėjų parašų, kitais būdais. Tačiau nesiduonors įsiregistruoti būtų paka kime aklai vedžiojami visokių
kę tik 20,000. V. Landsbergis „populiarumo matų bei ap
teigė, kad parašų rinkimui klausų". Kates maiše pirkti
štabas neišleido nei vieno lito. neverta, o mūsų
liaudies
Vadinasi, niekas žmonių ne- išmintis perspėja: „Ne viskas
papirkinėjo, nevertė, kaip ki auksas, kas auksu žiba". Tad
taip neįtaigojo — jie patys išmokime įžvelgti tikruosius
i laisvai pasisakė už buvusį tikslus, slypinčius už kaž
Į Aukščiausiosios Tarybos pir- kieno primygtinai besistengia
| mininką. O gal kas sakys, kad mos įpiršti savo prekes...

krepšiniu Kais buvo pristatytas
krepšinio pradininkas dr. K.
Savickas. Australijos sporto
sąjungos pirm. Jurgis Jona
vičius ir aš, kaip Amerikos lie
tuvių sparto s-gos vicepirmi
ninkas. Jiems visiems meda
lius „už nuopelnus Lietuvos
sportui" įteflfift Lietuvos sporto
departamento direktorius Z.
Motekait - ir LTOK preziden
tas A. Po\ liūnas.
Daugiausiai audringų plo
jimų teki populiariajam Pra
nui Lubii :i, kuris mokėjo pri
sistatyti saip Holywoodo ak
torius. V.-iems dar teko pra
bilti. Lab -usiai įsimintini liko
Baltrūno žodžiai: .1937 ir
1939 met . s , laimėjęs Europos
čempiono itulus. aš negavau
tiek graz 4 lietuviškų gėlių.
per petį ir-in nebuvo perjuosta
tiek taut ių juostų su nuos
tabiais r;:-tais, kiek šiandien.
Jei norite ;>o 50 metų būti taip
pagerbti ii tokie laimingi.
koks aš e-u. šiandien, — žaiskite krep> nį!"
Panašia: pagerbtas ir paten-

Pranas Lubinas ir jo žmona pašnekesyje su Vytautu Grybausku

kintas jaučiausi ir aš sulaukęs
70 metų ir atidavęs Lietuvos
sportui viską — ką galėjau. Ir

jei jūs svajojate apie tok) pagerbimą sulaukę tokio amsiaus. — žaiskite krepšinį ar

bent dalyvaukite lietuviškame
sporte...
(Bus daugiau J

IŠEIVIŲ PERIODINIŲ
LEIDINIŲ ĮNAŠAS Į KNYGŲ
LEIDYBĄ POKARIO
VOKIETIJOJE (I)

rybą ir jos pagrindinius bruo
žus.
Didžiausią „Mūsų kelio" lei
dinių dalį s u d a r ė vadovėliai.
Tai A. Herlito „Anglų kalbos
vadovėlio" dvi laidos, J . Kukanauzos „Anglų kalbos grama
tika
lietuviams",
P.
AnREMIGIJUS MISIŪNAS
driušios „Esperanto kalbos
Pluoštelis m i n č i ų ir prisiminimų
Išeivių periodinės spaudos mas. Iš 3,000 knygos egzem vadovėlis su t r u m p u žody
P R O F . DR. L E O N A R D A S J . ŠIMUTIS
klestėjimas pirmais pokario pliorių 500 buvo išspausdinti nėliu" bei keli Esmaičio va
metais Vakarų Europoje — geresniame popieriuje, iš jų dovėliai.
Laikas be galo greitai praei- Lietuvių kalba buvo dėstytas
atskiro ir ypatingo dėmesio 300 buvo numeruoti, su poeto
Su vadovėliais D. Penikas
&vč. M. Marijos Gimimo skaitymas, gramatika, tikyba,
reikalaujantis fenomenas. Vie bei dailininko autografais ir pateko į nemalonią ir d a b a r
rapMB rytoj, lapknCio 9 Lietuvos istorija. Tad tuomet
na mažiau žinomų jo pusių — specialiu V. Petravičiaus lino j a u nelabai aiškią istoriją.
i. j a u Švęs 70 metų sukaktį su buvome dar Šv. Kazimiero
kai kurių leidinių redakcijų ar raižiniu „Mes keliaujame".
1949 m. pradžioje j i s pardavė
t.-kilnnngomis Mišiomis para akademijos mokiniai.
jų
savininkų
dalyvavimas
Kitas „Mūsų kelio" grožinės neišplatintus vadovėlių eg
knygų leidyboje. Neabejotinu literatūros leidinys — vienas zempliorius LTB Švietimo val
pijos bažnyčioje ir vėliau —
Cituoju iš kun. dr. J. B.
vadovu buvo nuo 1945 m. iš tuo metu retų dramaturgi dybai. Po kurio laiko LTB va
pokyliu Landmark salėje Či Končiaus
knygos
.,Švento
rugsėjo iki 1949 m. liepos Dil- jos rinkinių: V. Alanto „Dra dovybė susigriebė, kad va
kagoje. Kadangi gyvenau ir Kazimiero Seserų Kongregaci
lingene ėjęs laikraštis ^ l ū s ų mos veikalais", kur buvo įdėta dovėliai buvo išleisti už UNRmokiausi Marąuette Parke. ja" U932 m., psl. 248):
kelias". J i s ir jo leidėjas bei re drama „Aukštadvaris" ir ko RA lėšas, t a d ji, nupirkusi
[,'adedant 1927 metais, ry „Pradinės mokyklos pirmoji
daktorius Domas Penikas nu medija „Buchalterijos klaida". juos už D. Peniko paprašytą
šium su šios parapijos pradžia laida įvyko birželio mėn.
sipelno atskiro dėmesio.
Beje, su Aukštadvariu" susi kainą, labai permokėjo ir pa
noriu pateikti pluoštelį atsi 1913. Ją baigė aštuonios mer
jęs
unikalus reiškinys išei- reikalavo, k a d leidėjas grą
minimų iš tų laikų ir buvusių gaites. Pradine mokykla labai
D.
Penikas,
pedagogas
ir
Magdalena Birutė Stankūnienė
jubiliejų.
sparčiai augo: ji skaitėsi pa
ekonomistas, matyt, pirmąsyk viškos knygos istorijoje — dar žintų dalį pinigų. D. Penikas
Mano tėvas. Leonardas š i  vyzdine elementarine aštuo
jėgas leidyboje išbandė 1934 neišspausdinta pjesė sulaukė, nesutiko, nes, jo teigimu, jis
vadovėlius išleido už savo
mutis. 1926 metais buvo iš nių metų seserų-mokytojų ve
m., išspausdinęs V. Goethės recenzijos spaudoje.
rinktas
Krikščionių
demo dama mokykla. įsteigus Šv.
pasakos „Gražioji lelija" ver
Trečia grožinės literatūros lėšas. N e t u r i n t visų doku
ZITA ŽEMAITYTĖ
k r a t ų partijos seimo nariu, Panelės Marijos Gimimo para
timą. Vokietijoje jis parū knyga buvo D. Peniko reda mentų, s u n k u spręsti, k a s
Kiekvienas meno kūrinys didžiuosiuose miestuose — pindavo
todėl mūsų šeima gyveno Lie piją netoli vienuolyno, pra
leidimus
knygų guotas novelių rinkinys vo šioje situacijoje buvo teisus, o
tuvoje nup. 1926 m. gegužės dinė mokykla prie vienuolyno savo spalvomis, formomis nu- Čikagoje, Los Ang<-ies, Cleve- spausdinimui, jo pavardė nu kiečių kalba „Novellen vom k a s ne ir kuo ji baigėsi.
iki 1927 , m. kovo mėnesio buvo panaikinta ir perkelta šviesdamas jį supančią ap land,
„Mūsų kelias" turėjo ir kitų
Rochester,
Toronte, rodyta kai kuriose knygose Baltischen Meer" („Novelės
'. prieš tai gyvenom Brooklyn. su trimis šimtais keturias- linką. pasakoja ir apie paties Miunchene ir kt. Be personali kaip leidėjo, o vienoje — lei nuo Baltijos jūros"). I jį buvo leidybinių planų, tačiau jie ne
NY 1 . Aš pradėjau savo moks dešimts vaikučių į tos parapi kūrėjo vidinį pasaulį, at nių Magdalena dalyvavo dar dykla „Vaga", kurią D. Peni sudėti devynių iš Lietuvos buvo įgyvendinti. Pavyzdžiui,
lus 1926 m. Kaune, Lietuvių jos mokyklą 1929 m. balandžio skleidžia jo jausmų, vizijų pa 19-oje parodų, rengtų įvairių kas įsteigė prieš emigraciją ir pasitraukusių rašytojų kūri D. Peniko užmojis išleisti
nių vertimai su autorių nuo reikšmingiausią tų metų išei
moterų kultūros
draugijos mėn. Kambariai, kuriuose saulį, jo norą kūrybos vaisiais lietuvių dailininkų
grupių kuri vėliau dirbo JAV.
pradžios mokykloje (Nr. 50). pirmiau talpinosi pradinė mo dalintis su kitais. Tokios min Amerikoje, Kanadoje, Angli
Knygų leidybą „Mūsų ke traukomis ir trumpomis bio vijos mokslinį leidinį — P.
kaip pirmo skyriaus mokinys. kykla, liko sunaudoti akade tys kyla, vartant dailininkės joje.
Skardžiaus, S. Barzduko ir J .
lias" pradėjo 1946 m. Tais ir grafijomis.
Visa mūsų šeima sugrįžo iš mijos reikalams". Vadinasi, Magdalenos Birutės StankūIš dalies artimais grožinei M. Laurinavičiaus parengtą
1968-1983 m. laikotarpyje 1947 m. pasirodė po penkias, o
naites-Stankūnienės Lietuvai
Lietuvos 1927 m. kovo mėn. ir parapijos
mokykla
buvo
M. Stankūnienė už savo kū 1948 m. — aštuonios jo kny literatūrai laikytini ir „Mūsų „Lietuvių kalbos vadovą". Su
apsigyveno Šv. Jurgio parapi įsteigta tiktai 1929 metais, kai dovanotų kūrinių albumą — rybą laimėjo net 9 premijas. gos. Matyt, reikšmingiausiu kelio" kalendoriai, nes juose t r u k d ė 1948 m. valiutos refor
joje su mūsų dėde Jonų Eval mokykla buvo pastatyta ir katalogą. (Magdalena Birutė Jos darbai buvo įvertinti ne leidiniu buvo V. Petravičiaus buvo turtinga literatūrinė da ma, be to, leidėjui nepavyko
du. Mano tėvas, d a r gyvenda pašventinta laikina bažnyčia. Stankūnaite-Stankūnienė. Lie tik lietuvių dailininkų paro iliustruotas F. Kiršos eilių rin lis. Jie dienos šviesą išvydo s u s i t a r t i su leidinio rengėjais
mas Lietuvoje, buvo pakvies Klebonas k u n . A. Baltutis gy- tuvai dovanoti kūriniai. Vil dose; trejus metus iš eilės kinys „Tolumos", kuris dienos 1947, 1948 ir 1949 m. Kalen dėl jo kalkuliacijos. Tiesa, D.
t a s vyriausiuoju „Draugo" re veno vieno aukšto name sker nius, 1996., 271 p. Albumą pa (1975-1977) jos tapyba ir šviesą
išvydo
1947
m. doriuose buvo spausdinami P e n i k a s p a r ė m ė „Vadovo" lei
rengė Romualdas Budrys, Ju
daktorium ir pradėjo jį reda sai bažnyčios, kur taip pat
Dėmesio ir pagyros žodžių su tiek mirusių, tiek Lietuvoje li dimą perėmusį LTB CK — už
lija Mušinskienė.
Antanas medžio raižiniai („Persiška
guoti 1927 m. birželio 20 d.
buvo klebonija. (Kun. A. Bal Lukšėnas, Algimantas Kezys. rožė", „Prie upės**, „Motinos") laukė ir poeto, ir dailininko kusių, tiek iš jos pasitrauku pusę kainos perleido knygos
įnašai. Lietuvos knygos istori sių rašytojų kūriniai. Taip pat spausdinimui reikalingus šrif
Labai gerai atsimenu, kai tutis mirė 1944 m., o klebonu
Rinko ir maketavo leidykla buvo premijuoti Carson Scott
joje
viso leidinio iliustravimas — straipsniai kultūrinėmis t u s . Taip jis s u t a u p ė naujie
mūsų tėvas, mano brolis J o  buvo paskirtas kun. J. Paš• .,Baltos lankos".) Tai puoš meno galerijos parodose.
nebuvo
naujiena, bet lietuvių temomis, atsiminimai, svar siems leidėjams 500 DM.
nas ir aš važiavom 1927 m. kauskas.)
Ne tik trumpalaikėse paro
nus didelio formato leidinys,
poezijos
istorijoje tai buvo stymai to meto politinėmis
Matyt, prie dėmesio knygų
v a s a r a metu tramvajumi ir
kuriame išspausdintos 138 ge dose galima pamatyti Stan
temomis.
Amžininkai
„Mūsų
leidybai
sumažėjimo prisidėjo
išlipom prie 70 ir \Vestern
riausių
dailininkės
darbų kūnienės darbus. Jos talento bene pirmas atvejis, kada vi kelio" kalendorius skyrė prie
ir
D.
Peniko
emigraciniai pla
gatves^ Nuvykom į 2519 W. 70
spalvotos
reprodukcijos su gerbėjai galėjo , įsigyti jos sas poezijos leidinys buvo taip rimčiausių to meto leidinių.
nai
bei
finansinės,
su laik
Str. ^"ftresą kur tėvas buvo
tikslia
moksline
metrika. darbų reprodukcijų, išleistų gausiai, vieningai iliustruojaraščio leidyba, susijusios, pro
Dvi
knygos
buvo
susijusios
suradęs butą šeimai S u t k a u s
Čikagoje
atvirukų
komplek
Gera spauda, kokybiškos re
blemos. Prasidėjus masinei
namo antrame aukšte. Tuo
produkcijų spalvos gerai per tais. 1982 m. išleista 6 spal Petravičių, kuriam svarbus su Mažosios Lietuvos lietu
metu į vakarus nuo Maplekomplektas buvo liaudies menas, jo kū viais. Viena — Mažosios Lie emigracijai į JAV, tapo aišku,
teikia dailininkės mėgstamą votų atvirukų
jog „Mūsų kelias" nebeturi
v,'Ood gatvės ir į pietus nuo 70
skambų koloritą, kompozicijų „Lietuvos kaimo moters dar rybos principai. J o padedama, tuvos žurnalisto, J. Grigolaičio
ateities Europoje.
Leidėjas
kalėjusio
Oranienburge,
at
g. buvo vadinamoji laikina
bai", 1983 m. — 12 spalvotų Magdalena subrendo
struktūras, linijų ritmus.
kaip
ėmė
vis
rimčiau
galvoti
apie jo
siminimai
„Nacių
pragare:
pradžios mokykla. Dar nebu
atvirukų rinkinys „Metų lai liaudiškos linkmės kūrėja.
Katalogas
teikia
išsamią
in
perkėlimą
į
JAV.
P
a
t
s
emigra
kalinio
Nr.
40627
išgyvenimai
vo pradėta statyti nei Šv.
kai" ir „Grafikos rinkinys".
Dailininkės nevaržo griežtai
formaciją apie Magdalenos
vęs, jis paliko laikraštį A.
Kryžiaus ligoninė, nei Švč. M.
Albumas — katalogas nuro perspektyvos dėsniai. J i lais nacių koncentracijos stovyk
kūrybinio
darbo
apimtis.
Mes
Laikūnui, tačiau veikiai t a r p
lose
1941-1945".
Apie
knygą
Marijos
Gimimo
parapijos
tiksliai sužinome, kada. kiek do, kur Lietuvoje saugojami ir vai komponuoja, visą turimą buvo kalbėta kaip apie lite jų perbėgo juoda katė. D. Pe
bažnyčia, nei pradžios mokyk
ir kur buvo surengta parodų, eksponuojami dailininkės dar plotą užpildydama gyvenimu: ratūrinės premijos vertą įnašą nikas atsisakė minties perkel
la. Tarp 67 ir 71 g. ir nuo
kokie darbai eksponuoti, kurie bai. Tai Lietuvos dailės muzie sukasi malūno sparnai, pie į lietuvių kacetinę literatūrą.
ti „Mūsų kelią" ir nuėjo dirbti
Washtenaw iki California g.
kūriniai buvo premijuoti ir t.t. jus, Valstybinis M. K. Čiur vose ganosi žalmargės, vyrai
Kita knyga — A. Merkelio į „Amerikos lietuvio" redak
buvo matyti tik keli namai.
Katalogas primena, kad 1968 lionio dailės muziejus, Vilka sėja grūdus, moterys riša javų
redaguotas leidinys Vydūno ciją. JAV j i s vėlgi užsiėmė
Rodos, jie buvo
Fairfield
m. Čikagoje Balzeko Lietuvių viškio krašto muziejus, Kudir pėdus... Apibendrintos žmonių
80-mečio proga „Vydūnas". J jį knygų leidyba, tačiau tai j a u
gatvėje. Tačiau visur buvo
kultūros muziejuje įvyko pir kos Naumiesčio Vinco Kudir figūros, išdėstytos gražiais rit
buvo sudėti įvairių autorių at naujas jo veiklos etapas ir d a r
daug pradėtu statyti namų.
moji
Magdalenos
Stankū kos muziejus, Lietuvos Nacio mais. Visi Stankūnienės kū
a n k s t i vertinti jo įnašą į
Švč. M. Marijos Gimimo Kun. A. Baltutis, pirmasis Švč. M. nienės personalinė paroda. nalinė Martyno Mažvydo bib rybos tyrinėtojai pastebi, kad siminimai apie Vydūno gyve išeiviškos knygos leidybą.
Mergeles
Gimimo
parapijos
klebo
nimą,
straipsniai
apie
jo
kūMarijampolės
P. ypatingą dėmesį ir meilę daili
oarapija buvo įsteigta 1927 m.
Nuo to laiko ji surengė dar 21 lioteka,
nas.
r
od'~. gegužės mėn.), o jos
Kriaučiūno
viešoji
biblioteka.
parodą. 10 iš jų Lietuvoje —
ninkė skiria moterų darbui.
Pradedant
1929
metais.
klebonu paskirtas kun. A.
Vilniuje. Kaune, Klaipėdoje. Vilkaviškio viešoji biblioteka, Moterų taurūs siluetai, ap
Baltutis. Atsimenu, kad para mūsų pažymių knygutės jau Panevėžyje. Kudirkos Nau Vilniaus universitetas. Kretin juosti šviesos aura, atrodo, jos
pijos Mišios buvo aukojamos buvo angliškos, išleistos Či miestyje ir kt. Likusias — Am gos pranciškonų vienuolynas, ne sunkų darbą dirba, bet
arkidiecezijos.
Nuo
Šv.
Kazimiero
akademijos kagos
erikos. Vokietijos. Kanados Šunskų pradžios mokykla, kaip vaidilutės atnašauja au
1929
iki
1934
metų.
kai
bai
^alėje <nuo 1929 m.' ir kad
Marijampolės vaikų namai...
ką žemei maitintojai. (JLinų
parapijos choras jau giedojo giau pradžios mokyklą, visose
Jau kelios dešimtys metų brukimas", „Rugsėjis").
Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Č i k a g a
Mišių metu. Skersai gatvės pažymių knygutėse dar buvo tienė). Svečių buvo pilna salė. Magdalena Stankūnienė gyve
Tapytojos meilė žemei iš
buvo pradžios mokykla ir įrašyta, kad buvo dėstoma lie
50 metų parapijos jubiliejus na technologinės civilizacijos reikšta ir spalvingais tapybi
klebonija seselių kazimierie- tuvių kalbos gramatika, skai
buvo paminėtas bažnyčioje ir apsuptyje, kur dangaus erdvė, niais ciklais, vaizduojančiais
$542.00
čių pastate. Aš pradėjau lan tymas ir Lietuvos istorija. Aš
debesys ir saulė atsispindi augmeniją. Tai „Gėlės", „Žemė
pokyliu,
kuris
įvyko
Martikyti mokyklą 1928 metais. esu tikras, kad tuo metu visi
nique salėje 1977 m. gegužės dangoraižių veidrodinėse sie žydi", „Flora", abstrahuoti cik
Prieš akis turiu savo trečiojo mokiniai toje mokykloje buvo
išskristi 1998 m . s a u s i o 1 d. - k o v o 17 d.
22 d. ..Drauge" gegužės 24 d. nose, kur interjerus puošia lai „Terra incognita", „Motina
skyriaus (1928-1929 m.; pažy lietuviai. Beveik visi mano
dirbtinės palmės, plastma gamta" „Motina žemė" ir kt.
buvo
rašoma
apie
tą
šventę.
mių knygele, kurioje viskas draugai su savo tėvais kal
Mišiose dalyvavo kardinolas sinės gėlės. Bet visa tai tarsi Tapydama egzotiškas gėles, ji
Bilietai galioja 1 m ė n . i r t u r i b ū t i i š p i r k t i i k i
išspausdinta lietuvių kalba. bėdavo lietuviškai.
John Cody ir pasakė pa neliečia dailininkės vidaus pa tarsi pagarbina žemės spalvas
25 metų Švč.M. Marijos pa
1 9 9 7 m . l a p k r i č i o 1 3 d.
saulio,
jos
esminių
išgyve
mokslą. Angliškai ir lietu
ir formas. Gamta jai gyva,
rapijos jubiliejaus šventė įvy
P
r
i
e
bilieto
kainos reikia pridėti mokesčius.
nimų.
Per
ilgiausius
tremties
viškai kalbėjo klebonas kun.
sudvasinta, persipynę medžių
ko 1952 m. lapkričio 16 d. pa
metus
ji
savo
širdyje
išsaugojo
Dėl k a i n ų s k r e n d a n t iš k i t ų m i e s t ų
Antanas Zakarauskas, pri
kamienai primena
lieknus
rapijos salėje. ..Drauge" 11952
kreipkitės į m ū s ų įstaigą.
mindamas parapijos istoriją ir skambantį ir dainuojantį vai žmogiškus pavidalus. J i „iš
Šv Kazimiero A k a d e m i j a :
m. gegužės 18 d.i randame
• • •
a.a. kun. A. Baltučio įnašą į kystės pasaulį. Ten niekad šaukia į gyvenimą" — perso
aprašymą apie pokylio pro
C K A G O !Ll :NCIS
Royal C a r i b b e a n 7 n a k t ų k e l i o n ė l a i v u g o l f i n i n k a m s
parapijos kūrimąsi. Pokylyje nenuvysta, kažkada išbraidy nifikuoja mitologinius siuže
gramą.
Vakarui
vadovavo
1998 m. balandžio 26 d. - g e g u ž e s 3 d.
dalyvavo per 900 svečių. Gro tos, dobiliukais kvepiančios, tus — mūsų pagoniškąsias
kun. J. Makaras. Kalbas pa
pievos,
tėvo
sode
žydinčios
jo smuikininkas F r a n z Bentedeives, gamtos globėjas. Tai
PRANEŠIMAS
sakė: vyskupas V. Brizgys,
Princess C r u i s e s Love Boat 12 d i e n ų k e l i o n ė į A l a s k ą
ler ir 15 narių orkestras, dai obelys, gyvi atmintyje kaimo vis mintys, jau ne kartą
..Draugo" redaktorius Leonar
\t;i? Stropumą. M'-hJl^ ;r P*«icUirną
1 9 9 8 m . b i r ž e l i o 11 d . - 2 2 d .
vyrų
moterų
darbai.
Juos
navo Algirdas Brazis, kuriam
permąstytos, bet kylančios,
das Šimutis, inž. Antanas J.
akompanavo jo duktė Beverly. Magdalena įamžino medžių vartant naujausią albumą.
Rudis. arch. J. Mulokas ir kle
Tarp svečiu buvo Čikagos me raižinių cikluose „Metų lai
Pastaruoju metu Magdalena
bonas J. Paškauskas. Progra
ras Michael Bilandic su savo kai". „Lietuvos kaimo moters daug dirba batikos srityje. Ba
Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d v
moje dalyvavo mokyklos or
sužadėtine Heather Morgan. darbai", „Motinos" ir kt. Iš tika eksponuojama ir jos nau
d u o d a m e specialią n u o l a i d ą .
kestras, mokyklos vaikučiai,
„Magdalena
Birutė jai atidarytoje parodoje Levysk. Nevin Hayes ir vysk. V. tiesų,
didysis parapijos choras, va
Brizgys. Lietuvos gen. garbės Stankūnienė svajotoja drobėje monte. Šiuo metu batikos
dovaujamas vargonininko A.
konsule J u z ė Daužvardienė ir gyvenime, kvėpuoja prisi paroda vyksta ir dailininkės
Giedraičio, solistes Genovaitė
pasakė pagrindinę kalbą ang minimais, minta impresijomis, gimtojoje Suvalkijoje — Pa
9439 S. K e d z i e
Maczis (vėliau Giedraitienė).
kuria, atkuria vaikystėje ma ežerių dvare.
liškai ir lietuviškai.
Elenora Mellos I vėliau ZapolsEvergreen Park, IL 60805-2325
Kiek dar 1927 m. buvusių tytus sodžius vaizdus" (A.
Ta proga draugai iš Lietuvos
kiene* ir Alvina Benaitytė
Kezys).
Nors
ji
mokėsi
įvai
T e k 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
parapijiečių yra gyvų. kas iš
siunčia nuoširdžiausius svei
Giedraitienė, kuri dainavo
jų dalyvaus 70 metų parapijos riuose dailės institutuose ir kinimus ir tikisi sulaukti dai
Taip atrodė Švc. M Marijos Gimi
FAX 708-422-3163
duotus su savo sesute Regina
mo parapijos mokyklos pažymių
sukakties šventėje — Mišiose kolegijose, bet įtakingiausiu lininkės su naujausiu kūrinių
Benaitvte 'vėliau Endrukaisavo mokytoju laiko Viktorą paroda Vilniuje.
Knygeles viršelis 1928 m.
ir jubiliejaus pokylyje?
DKAl'GAS. šeštadienis. 1997 m. lapknCio men. 8 d.

ŠVČ. M. MERGELĖS MARIJOS
GIMIMO PARAPIJA IR
MOKYKLA

KĄ PASAKOJA KATALOGAS
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Š.m. spalio 6 d. vakare į narė, visada palaiko artimus
„Plantation"
pokylių
salę, ryšius su lietuvių visuomene.
esančią Čikagos pietvakarių
VVestmont priemiestyje, rinko Dalyvauja ne tik Lemonto, bet
si spaudos atstovai ir kviesti ir Čikagos lietuvių renginiuo
se. Prieš porą metų su dukra
svečiai.
lankėsi ir Lietuvoje.
Spaudos konferencijon juos
Kalbėdama apie savo rinki
kvietė buvusi Du Page apskri
minę
programą, didelę svarbą
ties komisioniere, lietuvių kil
skyrė
švietimo, mokesčių ir
mes Patricia Juozaitytė Trowdidėjančio
nusikalstamumo
bndge. Vaišinantis kava ir
problemoms.
saldumynais, Pat Trowbridge
Kadangi ji kandidatuoja į
pasveikino atvykusius ir pra
vakuojančią
vietą (dabartinė
nešė, jog ateinančių metų rin
kimuose ji kandidatuos į Illi atstovė Judy Biggert kandida
nois valstjos atstovų rūmus iš tuos į pensijon išeinančio kon81-mos apygardos, kurioje gy gresmano Harris Fawell vie
tą), tai atsiranda ir daugiau
vena ir nemažai lietuvių.
pretendentų šioms pareigoms.
P a t Trovvbridge, respubli P a t Trovvbridge yra gerai ži
konė, 4 k a r t u s iš eilės (12 me
noma šioje apygardoje ir turi
tų) buvo išrinkta į Du Page
daug galimybių laimėti šiuos
apskrities tarybą. Ji buvo pir
rinkimus
moji moteris apskrities istori
Spaudos konferencijoje daly
joje išrinkta tarybos vicepirmi
ninke. Ji taipogi pirmininkavo vavo ir lietuvių atstovai: dr.
Indreika-Biskienė
įvairioms svarbioms komisi Meilutė
(Trovvbridge kaimynė) su viešjoms.
nia iš Lietuvos Laima J a n u P a t Trovvbridge neseniai ne- tiene, M. Indreika, Illinois lieteko smegenų vėžio liga sirgu- tuvių respublikonų lygos pirsio vyro. Yra motina keturių mininkas Anatolijus Milūnas
suaugusių vaikų: John, Phil- ir vicepirmininkas Jasinevilip, Paul ir Patricia. Džiau čius. Visi linkėjo kandidatei
kuo geriausios sėkmės atei
giasi keturiais vaikaičiais.
Pat Trovvbridge yra Illinois nančiuose rinkimuose.
A. M i l ū n a s
lietuvių respublikonų lygos

LIETUVOJE
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„BALSAS NEBYRA, NEDREBA
IR DAR NETRAŠKA"
P. PALYS

Virgilijus Noreika

Lietuvos pažiba, gražiabal
sis
operos dainininkas tenoras
*įr
Virgilijus Noreika šiais metais
švenčia savo kūrybinio darbo
40-ties metų sukaktį.
Pirmą kartą, 1957 m. ge
gužės 24 d., Operos ir baleto
teatre, Vilniuje, V. Noreika at
•
liko Lemskio vaidmenį P.
Tchaikovsky operoje „Eugen
Onegin".
Per 40 metų V. Noreika yra
paruošęs apie 47 įvairių operų
tenoro vaidmenis. „Balsas dar
nebyra, nedreba ir netraška",
Sigita ir Kovaldas
— linksmai juokauja V. Norei
ka. Vienas sunkiausių dalykų
NAUJA ŠEIMA
j a m esą mokymasis svetimo
mis kalbomis, o sunkiausias
Šių metų rugpjūčio 30 die Solo giedojo Daiva Mongirvaidmuo — Otelio, to paties
ną — Darbo šventės savaitgalį daitė - Richardson.
vardo Verdi operoje. Tos parti
įvyko esminis įvykis dviejų
Pirmoji pamergė buvo Rasa
jos diapazonas esąs platesnis
jaunų žmonių gyvenime. Tai Alksninytė su pabroliu Arūnu
nei dvi oktavos, todėl, kiek
Sigitos Alksninytės ir Kovaldo
Baldausku. Kiti vestuvinio
vieną kartą tą partiją dainuo
Balčiausko vestuvės.
pulko nariai: Lina Alksninytėjant, jis abejojąs a r užteksią
Abu jaunieji augo lietuviš Anužienė ir Tadas Glavinsjėgų ariją ištraukti iki galo.
koje aplinkoje: lankė lietuviš kas, Audra Duobaitė ir Tauras
kas mokyklas, dalyvavo skau Gaižutis, Lora Jakowlew ir
V. Noreika yra dainavęs Eu
tiškoje veikloje, sporte, šoko Andrius Markvaldas, Rūta
ropos valstybėse, JAV, bei
tautinius šokius.
Kanadoje. Sovietmečiu išvy
Alksninytė-Reventienė ir Pe
Sigita jaunystę
praleido tras Rimkus, Diana Juodaikos į užsienį buvo labai ribo
- \ e w jorke, k u r gyveno jos tytė ir Romas Blažy9, Elytė
tos. Todėl, iš visų gastroliuo
tėvai. Ji 1991 metais Michi- Kazlaitė ir Paulius Vasiliaus
jančių menininkų, jam dau
gan State universitete įsigijo kas, Lilija Balčiauskaitė-Kelpgiausia tekę dainuoti Maskvos
garsinimo srities BS laipsnį. šienė ir Darius Marchertas.
Didžiajame teatre.
Kurį laiką padirbėjusi, tęsė
Šalia dainavimo operose, V.
Vestuvių pokylis vyko Sa- Patricia Juozaitytė -Trovvbridge, lietuvaitė kandidate i Illinois atstovų
mokslą ir 1996 m. magna cum
Noreika
Suomijoje iš viso pa
cred Heart parapijos salėje, rūmus ir buvęs Du Page, IL. apskrities tarybos pirmininkas Aldo Boti.
1 audė- baigė slaugymo mokslą
saulio susirinkusiems operos
Vernon, CT. Čia susirinko arti
Loyok* univ rsitete, Čikago300 svečių iš įvairių JAV, Ca- saldumynų stalu su didžiuliu TOMAS MERECKIS dainininkams dėstė dainavi
je.Dabar dirba Harrisburg,
mo kursuose, o nuo rugsėjo 1
nados ir Lietuvos vietovių.
raguočiu, pagamintu Ankų
PA, ligoninės kardiologijos
d.
— Talino muzikos akademi
KOPIA
Į
Gražiai papuoštoje salėje, su
skyriuje.
šeimos kepykloje ir iš Čikagos
jos
profesorius.
iš Čikagos „importuotu" Stepo
AUKŠTUMAS
Kovaldas, kilęs iš Čikagos, Puodžiūno vadovaujamu pui atvežtais jaunojo mamos Ra
1994 m. De Paul universitete kiu „Gintaro" orkestru, pra mutės keptais tortais.
Tai d a r jaunas verslo srities
ORATORIJA SKIRTA
BS laipsniu baigė aplinkos ap sidėjo linksmybės. Programą
Antroji vestuvių diena buvo veikėjas, gimęs 1968 m. OxVILNIUI
saugos mokslo studijas. Šiuo nuotaikingai vedė čikagiečiai pradėta šv. Mišiomis, kurias nard, CA. Jis užaugo Čika
Kompozitorė Onutė Narbu
metu jis dirba hyrologu US Andrius Stankus ir Jonas Kal sodybos pušų pavėsyje aukojo goje, mokėsi Lemonte, Mairo
Geological Survey, Harris vaitis. Jauniesiems įžengus į vysk. P. Baltakis. Paskui vyko nio lituanistinėje mokykloje,
burg, PA.
Pastaruoju metu jis buvo pa
salę, po tradicinio tėvų pasvei įvairūs žaidimai, dainos, pir buvo j ū r ų skautas.
1990 m. Illinois universitete, keltas Čikagos skyriaus rei
Sigitos tėvai, Vytautas ir kinimo su duona, druska ir tis, maudymasis ir midaus
Irena Alksniniai, ilgamečiai vynu, Naidai Šnipaitei vado ieškojimas. Midų, Sigitai gi Urbana-Champaign, gavo po kalų vedėju (Chicago Operamokslu
bakalauro tions Manager) ir čia atidarė
New Yorko gyventojai ir lietu vaujant, buvo įspūdingai pa mus, jos tėvelis pagaminęs už litinių
viškos veiklos puoselėtojai, da šoktas vestuvinis tautinis šo kasė žemėje. J a u n a s i s turėjo jį laipsnį — (B.A. Political Sci firmos konsultavimų skyrių.
bar gyvena Ashford, CT. Ko kis „Rezginėlė".
Kompiuterių srities profe
atrasti, ir iškasęs, duoti vi ence). Toliau studijas tęsė
valdo tėvai, Mindaugas ir Ra
siems jo paragauti. O buvo ge University of South Carolina, sinėje periodikoje šiemet buvo
Svečius tėvų vardu sveikino ras!!
t a r p t a u t i n ė s vadybos (Inter paskelbti trys jo straipsniai, ir
mutė Balčiauskai, ilgamečiai
veiklūs lietuviškos bendruo jaunosios tėvelis Vytautas
Vestuvių proga, Sigitos se national managcrnent) specia jis dirba kaip „Datastream
menės nariai, dabar gyvena Alksninis, kviesdamas visus serų Linos ir Rasos pastango lybėje. Šias studijas baigė Systems" neoficialus kores
Darrien, IL.
sekančią dieną tęsti vestuvių mis, buvo išleistas lietuviškų 1995 m. verslo administracijos pondentas.
Sigitos ir Kovaldo vestuvės šventę jų rezidencijoje „Girai dainų dainynėlis, kuris čia la magistro laipsniu (Master of
Darbo reikalais jis plačiai
business Admimstration). Pro keliavo po JAV. Aziją ir Eu
vyko St. Matthevvs bažnyčioje, tėje", Ashford, CT. Sveikino ir bai pravertė.
Tolland, CT. Jungtuvių sakra pirmas pabrolys, jaunojo bro
Vestuvėse dalyvavo labai fesorių buvo pažymėtas „Top ropą.
mentą suteikė vyskupas Pau lis Arūnas Balčiauskas. Poky daug jaunimo, kurie tik trečią g r a d u a t i n g M. B A." pripa
J o mėgstamiausios sporto
lius Baltakis. Muzikinę šv. liui baigiantis visiems daly dieną laimingai išsiskirstė, o žinimu — geriausiai baigęs šakos: slidinėjimas, „kalnų
Mišių dalį atliko muz. Virgili viams už atsilankymą padėko jaunavedžiai išvyko povestu- savo laidą.
dviratis" ir meškeriojimas.
jus Barkauskas, talkinant Ro jo abu jaunieji.
1995 metų liepos mėnesį,
vinėn kelionėn į Costa Rica.
Jaunajam lietuviui versli
mui Keziui ir Zenonui Juriui.
Visi gėrėjosi labai gražiu
„MBA Enterprise Corps" orga ninkui verta palinkėti geriau
Dalyvis
nizacijai rekomenduojant, iš sios sėkmės gyvenime ir profe
vyko dirbti Lenkijon, Wroclaw sinėje veikloje. Ligšioliniai
mieste, k u r jis vadovavo nedi duomenys rodo, kad jo ateities
delei „software" bendrovei ir perspektyvos yra tikrai švie
Wroclaw Politechnikos univer sios.
sitete dėstė rinkos mokslo
S. T.
(Marketing) seminare.
Darbo Lenkijoje atostogų r-—
metu jis buvo nuskridęs į Lie >
tuvą ir ten susitiko su besilan
kančiomis savo motina Giedre
bei močiute Sofija Stankiene,
aplankė kelis miestus, susi
\%.
pažino su šeimos „šaknimis".
Tą
kelionę
jis
vadina
įdomiausia savo gyvenimo sa
vaite.
1996 m. rugsėjo mėnesį To
f
mas grįžo į South Carolina,
\
kur buvo pakviestas dirbti
S
konsultantu
pramoninių
kom
Jauna Matulaičiu Seimą, gyv (.'mcinnati, OH. auginanti ir auklėjanti i;ivo vaikučius lietuviškoje dvasioje. tw
^softvvare" firmoje
televizijos (takos iŠ kaires Ilona, 9 metų amžiaus, tėvas .lonas su pusantramečiu Gyčiu. 5 metų amžiaus Indre piuterių
ir mama dr Sigute ' Lenkauskaitei
Nuotr Gražino* Kamantienė* ..Dntastream Systems, Inc."
Tomas Mereckis
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taitė yra geriau pažįstama
kaip kamerinės muzikos k ū 
rėja. Paskutiniu laiku ji pasi
rodė su dideles apimties k ū 
riniu — oratorija „Centores
meae urbi". Lietuviškai p a v a 
dinta „Skiautinys mano mies
tui". Veikalas parašytas o r k e s 
trui, dideliam chorui su d v i e m
solistais. Tą kūrinį r a š y d a m a ,
autorė turėjusi mintyje ne t i k
Vilniaus architektūrą, s e n a 
miestį, bažnyčias, kiemus, b e t
žvelgusi ir į istoriją, litera
tūrą, apskritai į viską, kas t i k
su Vilniumi rišasi. Oratorijoje
panaudojusi, kelis šimtmečius
Vilniuje gyvenusiu ir apie Vil
nių rašiusių poetų (M. K. S a r 
bievijaus, A. Mickevičiaus, C .
Milošo, M. Kulbalio. J. Bildu
ko ir kitų), 1906-1911 m. V i niuje ėjusių laikraščių t e k s 
tus ir net užrašus iš B e r n a r 
dinų bei Rasų kapinių.
O. Narbutaitė sako. kad t a s
jos veikalas, kurio literatūrine
dalis kalba apie gyvenimą ir
mirtį, apie dalykus šiapus ir
anapus, pranašo Jeremijo r a u 
dą, turįs religinį pagrindą.
Oratorijos autorei asmeniškai,
šis veikalas — sakralinis.
Oratorijos premjera įvyko
rugpjūčio 9 d. Šv. Kotrynos
bažnyčioje. Vilniuje. O r k e s t r u i
ir chorui ^Aidija" dirigavo Ro
bertas Šervenikas. Solistai —
Regina Maciūtė ir Ignas Mi
siūra.
VARPŲ MUZIKA
Šalia įvairių muzikos instru
mentų yra ir gan neįprastas
instrumentas varpai — kari
lionas. Karilionas su klavia
tūra turi turėti ne mažiau,
kaip 23-jų varpų rinkinį. To
kius muzikos instrumentus —
karilionus turi Kaunas su 35
ir Klaipėda su 48 v a r p a i s .
Kaune varpais groja Giedrius
Kuprevičius, Raimundas Eimontas ir Julius Vilnonis.
Klaipėdoje — Kęstutis Ka
činskas ir Stasys Žilevičius.
Julius Vilnonis, k a r t u su ki
tais Europos varpininkais, da
lyvavo IV t a r p t a u t i n i a m e eurokariliono festivalyje. Bar
celonoje. Ten 49 varpų kario-

liunu J. Vilnonis grojo Lietu
vos himną. -I. Naujai
Gruodžio. G. Kuprevičiaus ir
kilų kūrinius.
Pagal J . Vilnonį. Kauno ir
Klaipėdos
karioiionai
esą
prastoki. Vakaru valstybėse
tie instrumentai esą tobuli,
puikiai suderinti. Jai.- .mojant,
galima pasiekti neįtikėtino
torio švarumo bei tobulo skam
besio.
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Vilniuje
G A O N O ELI J AHl
GARBEI
Minint žydų išminčiaus, gy
v e n u s i o ir mirusio Vilniuje.
Gaono Elijahu 200 metų mir
t i e s sukaktį, Lietuvos Operos
i r Baleto teatre. Lietuvos valst v b i n i s simfoninis orkestras,
^Ąžuoliuko" chorą.- ir garsus
k a n t o r i u s iš New Yorko Jos e p h Malovany atliko specia
l i a i komp. Anatolijaus Šenderovo s u k u r t ą kurinį „Šma Izr a e f . Kūrinyje randami paties
G a o n o Elijahu žodžiai. Tam
k ū r i n i u i komp. A. Senderovas
s k y r ė s dvejus metus. Vienas
s u n k i a u s i u uždavinių kompo
zitoriui buvę- iš didžiulio Gao
n o rašytinio palikimo atrinkti
t r u m p u s esminius tekstus. Jis
j u o s rinkęs ne tik Vilniuje, bet
i r .Ww Yorke.

M. M A C K U V I E N Ė S
93-SIS G I M T A D I E N I S
Cicero lietuvių telkinyje gy
venanti Marcelė Mackuviene
spalio 17-ją šventė savo gar
bingo amžiaus sukaktį — 93-jį
gimtadienį. J i dabar yra viena
seniausiųjų šio telkinio nariu.
Marcelė y r a dar palyginti ne
blogos sveikatos ir įstengia gy
venti viena, nors po nelaimin
go puolimo savo bute i r iš
ėjimo iš ligoninės, j a u jai kar
tais reikalinga pagalba iš
šalies.
Tačiau ši Cicero lietuvių tel
kinio veteranė gerokai pragy
veno savo vyrą Joną ir sūnų.
pasižymėjusį poetą Algiman
tą, kuris, kaip žinoma, jaunas
žuvo automobilio nelaimėje.
Savo sūnų Marcele daugiausia
prisimena ir apie jį dažnai
kalba, kai kas pas ją užsuka.
Algimanto vardu dar ir Šian
dien telefonų knygoje yra
įregistruotas jos telefono nu
meris.
Vilniuje leidžiamų „Žurna
listų žinių" f 1997 m. spalio22
d. numeryje) pirmame pusla
pyje skaitome Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondo ta
rybos padėką M. Mackuvienei
už 500 dolerių p a r a m ą Ne
priklausomų aktorių teatro
projektui. O tas projektas yra
dėl televizijos filmo apie Algi
mantą Mackų sukūrimo Lietu
voje. Apskritai, apie šį Cicero

Man •••]<• Mackuviene.
gyvenusi poetą ir ;
sta
dabar Lietuvoje nemažai ra
šoma ir labai domimasi jo
karyba. O tas M. Mackuviene
džiugina ir ji stengiasi iš savo
kuklių pajamų įvairius projek
tus apie sOnų pan mti.
Yra smagu, kad garbinga
amžiaus -niaukusi. M. Mar
cele Mackuviene dar domisi
lietuviška veikla ir spauda,
kuruj. kiek leidžia nu-ilpusios
skys, dar stengiasi skaityti.
Jos domesio centre yra ..Drau
go" dienraštis, kurį
ji jau
skaito 48 metai. Linkime
šiai tautietei dar dauu s\eik';
ir maloniu metu'
E.Š.
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PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MOVING

M I G L I N A S TV

ilgametis profesionalus Kraustymas
c einamomis Kabomis.
Drauoimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-433 1

GE/RCA ATSTOVYBE
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

J K S CONSTRUCTION
..Srsmgle" stogą: s visų rūšių
apkalimai (.siding): medžio,
alumimaus ir kt. Tunu daroo
draudimą R. Jankauskas,
tel. 530-969-2658

Nanny, housekeeper live-in.
Best įob and salary is yours if you
love children, clean well and speak
English. References needed.
Call my office, tel. 630-466-7828

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
•
•
•
•

Lietuviška d u o n a ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų p r o d u k t u s UPS
Atidarvta 7 dienas savaitėje

NEW POLISH-LITHUANIAN
PARK R E S T A U R A N T
Under New Management
4345 S. Kedzie (Near Archer) Tel.773-869-9660
Ali You Can Eat
BUFFET
Mon. to Sat.
$ 5 . 5 0 person
Sun.
$ 6 . 5 0 person
Turime savo kepyklą. K a s d i e n šviežia duona!
* Carry Out Orders * Catering
BANQUET OR PARTY ROOM FOR ALL OCCASIONS
Up to 80 persons ..
Parking Facilities
Laukiame nuolatinių ir naujų
klientų!
STASYS'CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; ..skfings", „softrts",
„decks', „gutters. plokšti ir„shingte'
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
SBenntia Te/. 630-241-1912

KAVINE
350 N. C'.ark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

RAKEfOgM^J

Savaitga!) uždarvU

Cicero, IL i š n u o m o j a m a *
vieno mieg. bt. pirmame aukšte
su baldais, elektra, šiluma, šiltu
vandeniu. Tik vienam vyresnio
amžiaus dirbančiam vyrui;
$225 į mėn.
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9

PaineWebber
kompartija į k u r t a 1879 metais
A l m i n t a s P o v i l a i t i s , Investment Executive siūlo finansines-investicines
- finansinis planavimas
- pensijų planavimas
- aukštojo mokslo išlaidų padengimo planavimas
- depozitiniai sertifikatai
- akcijos ir obligacijos
- bendrieji fondai
- investicijų rizikos valdymas ir kitos paslaugos.

Lietuvoje perduodame:
7 kamb. motelis prie Nemuno,
Alytuje; taip pat 2 ha stovyklavietė
prie Dusios ežero (20 myt. nuo
Alytaus). Ten yra 5 kamb. namas,
2 kamb. vasarnamis, ūkiniai
pastatai; parduotuvė, didelis
sodas, žuvų tvenkinys.
Kreiptis: tel. 773-585-4976
Kauru parduodamas 5 kamb. butas. Su
baldais ir garažu Butas per du aukštus 12 ir 13. Bendras plotas 96 m2. Tame
skaičiuje yra 2 tualetai, 2 prieškambariai.
2 prausyklos, vonia ir tamsus
kambariukas. Yra du dideli balkonai.
Namas statytas 1987 m. Kaina $30,000.
Teirautis: Tel. Kaune 011 -370-7-706328
arba Oak Lawn. i i 708-424-3646

paslaugas:
DiaulRun Partc
Redecorated a p t forrant
4 rms.,,.1 bl. to Archer;
stove & refng.
Tel. 630-986-1454

-Jei turite kiausimų. norėtumėte daugiau sužinoti apie tai, Almintas Povilaitis ir
Pa:neWebber kompanija galėtų būti Jums naudingi, ar paprasčiausiai pageidautumėte
aptarti savo situaciją, nedvejodami kreipkitės (lietuviškai arba angliškai) telefonu;
1-800-462-2515
PaineVVebber kompanija siūlo platų paslaugų ir produktų pasirinkimą daugiau nei 2 milijonams klientų
visame pasaulyje, Įskaitant individualius asmenis, institucijas, įmones, valstijų bei vietines vyriausybes ir
visuomenines agentūras.

House tef Rent
Vic. 62 & Natoma; 9 rms. heated; 2
baths & laugdry. No,.pflt,sr $800
mo.+sec. deposit.

Tai. MMOMOM
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SlOLOME DARBUS!
Gail. seserif padėjėjoms komnamų

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.
TAISOME
DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI*
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU
KAIP 15 METU PATIRTIS •

(773)586-5959

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H.Deckys
f * 773-565-6624

Tel. 708-458-6033
arba 847-361-3015

Sav. perduoda 23 m. "randi"
namą ant 1/2 akro; 4 mieg.,
2-1/2 vonios. HinsdaleTimberlake Estate.
Tel. 630-966-5214

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas

Permanent position available with
small manufacturer in city. Mušt have
expenence on brass castings and
forgings. Excellent starting rate plūs
piece work and a i benefits.
Call 312-942-0730

TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • CALCULATORS
5610 S. PulaskiRd.
Tel. (773)581-4111

(706) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
LREALT08S
71M S. PuiasU M .
4M3 S. Archer A«*.

DANUTĖ MAYEM
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danuta Mayer. J profasnonakai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

Išrtuomojamas 1 kamb.
su pilnu išlaikymu.
Tel. 773-471-4263

Hkkory Hilla, IL
išnuomojamos patalpos
krautuvėms ir profesionalų
raštinėms. Žemos kainos.
Kreiptis: K. Vėlius,
Tel.
630-627-4556

,1m^.buta»67SKadzia
apyl. $355 į mėn. + ..aecurity".
Tai. 773-776-1481.

22%.

[B
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ACCENT REALTY
5265 West 951h Street
Oak Lawn. Illinois 60453
Bus. 706-636-9400
Ras. 706-423-0443

Lietuvoje parduodamas ne
baigtas statyti viešbutis (ar
ba ieškomais rėmėjas statybai
užbaigti). Viešb. 50 vietų, ant
ežero kranto, 20 km. nuo Vilni
aus centro^ geležinkelio stoties
ir oro uosto v Viešbučiui priklau
so 47 ha žemės. TeL/fax 011370 2-587-333

panijonėms ' j r

Notės Is hsrsby atveri, punuant to 'An
Act in relatjon to the use o» an Assumed
Business Name in the conduct or transaction oi Business in the State", as
amended, that a cartficaDon was faed by
the undersigned wrth the County Clerk
of Cook County. Fls Na0046010 on the
5th of November. 1997 under the As
sumed Name of AL 6 V wrth the business located at 3417 W. 64th Pt.. Chi
cago, IL 60629. The true name and residence address of the owner is:
Algis MPsduas
3417W.64ttiP1.
ChJoapjalL 60629

ASTAT. MIKUNAS

KALĖDINIUS
siuntinius patogiausia siųsti per
ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra
pristatomi LAIKU ir tiesiai į namus. SKUBĖKITE!
Kalėdinė siunta išplauks lapkričio 8 d.
PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS. TALPINTUVUS, AUTOMOBILIUS,,
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU Į BALTUOS ŠAUS. RUSUA GUDUĄ, UKRAINA, LENKIJA
IR KARALIAUČIAUS SRITĮ PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI | LIETUVA KROVINIŲ
PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE.
Mūsų atstovai: Chicago 773-434-9330
Brooklyn 7 1 8 - 3 4 8 - 4 7 0 9
Boston 617-864-6914
Rochester, NY 7 1 6 - 2 2 3 - 2 6 1 7 Pittsburgh 412-381-6281
Cleveland, O H 216-481-0011 Florida 8 1 3 - 3 6 7 - 5 6 6 3
Lemont, IL 630-257-6822
New York 914-258-5133

1-800-775-7363

ruošos

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

REAUMARTII, I n e
6602 S. Puiaski Rd.
CMcafOjL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreipto:

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.

A L t CARE
Employment Agency

Tel.

77^.736-7900

_OL
AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai; kalamas ..siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Ueensed, Masured, bonded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

SMUKDĄ DAUGYBĖ
•ap

. ?.<* "•4Jį*^

:,%*
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IKII) VERSLO GALIMYBIŲ
TRHT KflIPTEH HUUVKTI
• P P H W P H . Stovas. l v m s . Siestas, I f f i . t i l t u s . 'raka S«tl|». N « M .

Budapeštas

Rytu ir Mario Euratala tarsiąs niitai aakifa a«risaė|i kiklaie. Mt Pafear

Išnuomojamas mažas,
vienam gyventojui,
atskiras kambarėlis,
antrame aukšte.
Skambinti: 773-925-7428

New York (JFK arba Nevvark) į Vilnių

l abi puses
$444

Iš Čikagos i Vilnių
Vilnius - New York - Vilnius
Vilnius - New York

ĮBU

$2 5 5 0
gurt* m—tu

VYTIS TRAVEL
40-24-235 St
DougtestonNY11363
Tel. 718423-6161; 1-800-778-9847

a^BROAD, INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888
RUDENS KAINOS

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Ten ir atgal
Vilnius
$474
Riga
$506
Kiev
$532
Lvov
$513
Minėk
$474

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

$532
St.Petersburg $519

Mo8COW
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat

32 750
H bktęn

16 Barei

Iiiiat* kainos aah kiti alini taf rariianas iiliija taip pat Ir kitas aialiltoi.

laias takias gasialisas Jaus ataisiMika skristi kat kaklą kita (ra llalji.

t*

ogiu

„lay-avvay"

planu.

At

liekame visus foto laboratorijos
Ta(|i patiniaiakite lūT >»|*ali iirtliiiaka kiatat kaiaaails ilaaplaa att

I H f RIRLIHE Of POLflN

darbus
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.;
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uidaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

Mėt tsftrmsci|6t tka*kl«titf ta»n i « i n i m agenSii »> i HflO ?? \ 0S1 1 tmmo'<

S350
$449

Earaeaie įskaitant įasi kaiaes 12risismsHaiaka klatas Mftatn I attM pssi.
Jis tai* pat risiti ipaclaiias filialinis Panai skraMiatliMS LIT Matarais.
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Plius mokesčiais

10T siūlo maniitlit ftrtllalaka kiltas tkritfiia lllltta klius is SS linai
niBHlima oro aasta Jaaetlaėta falstl|ata i 11 nlisti R«1i«t|( Ir Caatrlaa|e

"

...... ^^............................. .......

IT
AMERICĄjVr^27We are seeklog smployaea for phyttcel
work in an Oriental Rug Snovyroom in
Evanston. DnVers Hcenses preferred.
Futl orparttime
Catt Oscar Tatestsn 647-475-0010

Į vieną pusę
$325

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Bdmont/Laramie
5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020
OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Belmont/Central
5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSIde
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth
4801 VV. Peterson
Tel. 773-725-9500

| viena puse
Vilnius
$380
Riga
$405
Kiev
$405
Lvov
$405
Minsk
$380
Moecow
$405
S t . P e t e r s b u r g $405

JAV LB Krašto Valdybos
Socialiniu Reikalų Taryba

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio men. 8 d.

vaistų be recepto naudojimo,
kreipkitės pas savo daktarą ar
vaistininką. Atminkite: su re
ceptu ar be recepto gauti vais
tai, yra vaistai, kurie gydo
įvairius kūno sutrikimus, bet
tuo pačiu, jei tie vaistai nau
dojami ne taip kaip reikia, jie
gali būti jums pražūtingi.
Naudotasi medžiaga iš „Uni
ted Senior Health Report",
1997 m. vasaros laidos.
Aldona Šmulkštienė
ir
Birutė Jasaitienė

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

APIE „NO-EQUITY" PASKOLĄ
Reklama yra labai viliojan
ti. Kiekvieną dieną girdime
įvairioje žiniasklandoje apie
lengvai gaunamas paskolas.
Kiekvieną savaitę pašto dė
žutėse pilna skolintojų laiškų,
kurie siūlo namų savininkams
pinigų jų nuosavybes „eąuity",
nors tos „eąuity" ir nebūtų.
Tos reklaminės pasiūlos sa
ko, kad skolų apsunkinti
namų savininkai gali pasisko
linti iki 125% namo vertės ir
panaudoti tuos pinigus už
mokėti kredito kortelėmis
padarytas skolas. Pažadama,
kad kliento dabartinės skolos
mokėjimai sumažės 50%. Net,
kad asmuo, paėmęs tokią pas
kolą, galės procentus nusi
rašyti, pildydamas mokesčių
formas.
Tai skamba per gerai, kad
atitiktų tikrovę. Gerai pagal
vokite!
Daugeliu atvejų, naudojant
„no eąuity" paskolą, kad būtų
galima užmokėti kredito kor
telių skolas, kainuos jums
tūkstančius dolerių daugiau ir
reikės ilgesnio laiko tai pasko
lai atmokėti, užuot paprastų
mėnesinių mokėjimų atsilygi
nant savo kredito kortelėmis
padarytas skolas.
Specialistai iš Consumers
Action įstaigos įspėja, kad tos
(no-equity) paskolos sumažins
jūsų finansinį saugumą, o ne
jį sustiprins. Tiesa, kad „noeąuity" paskola sumažins pa
siskolinusiojo mėnesines sko
las trumpam laikui, bet aukšti
procentai ir kiti mokesčiai il
gainiui tik padidins skolos
naštą. Užsikraunant naują
skolą, nėra geriausias kelias
išbristi iš senos skolos. Pagal
vokite, vidutinis namo savi
ninkas, turįs 35,000 dol. kre
dito kortelių skolų padaro,
mažiausią galimą 700 dol.
mėnesinį mokėjimą. Būdinga
„no-equity" paskola tą mėne
sinį mokėjimą sumažintų iki
479 dolerių, bet paskolos
gavėjas turės užmokėti maž
daug 115.000 dolerių per 20
metų už privilegiją, kad jo
mėnesiniai mokėjimai būtų
maždaug 32% (— 479 dol.)
Jei tas pats asmuo už
mokėtų kas mėnesį 700 dole
rių savo kredito kortelių
skolą, jis skolą išmokėtų per
trumpesnį laiką, negu 7 me
tus, iš viso išleisdamas 58,000
dolerių. Reikia pripažinti ir
tai, kad „no-equity" paskola
gali būti naudinga asmenims,
kuriems būtina sumažinti
mėnesines išlaidas, arba kurie
neįstengia užmokėti nustatyto
minimumo už kredito korte
lėmis padarytas skolas.
Vienas būdas sumažinti iš
laidas, imant ^io-equity" pas
kolą, yra mokėti už ją kas
mėnesį didesnėmis sumomis,
negu nustatyta, nors kai kurie
tokių paskolų davėjai ragina
pasiskolinusiuosius
mokėti
tiek pat, kiek jie mokėjo už
kredito kortelių skolą. Naudo
jant jau minėtą pavyzdį, jei
asmuo mokėtų kas mėnesį 700
dolerių už „no-equity" paskolą
(nors jo mokėjimai ir buvo
sumažinti iki 479 dolerių), jis
galėtų paskolą išmokėti per
7,4 metus ir taip išleistų
54,544 dolerius, įskaitant gali
mus mokesčių nurašymus.
Tas reiškia, kad jis, taip
mokėdamas, sutaupytų 3,500
dolerių, palyginus su tuo atve
ju, jis būtų mokėjęs ir to
liau po 700 dolerių kredito
kortelių skolos.
Bet daugumas „no-equity"
paskolų gavėjų nori mažesnių
mokėjimų, o ne mokėti tiek
pat, kiek ir anksčiau (už kre
dito kortelės skolą). Tad pa
klauskite savęs: ar aš iš tikro

darysiu tokį pat mokėjimą kas
mėnesį? Jei atsakymas yra
„ne", tai gal geriau ir pigiau
pasilikti kredito kortelės skolą
ir ją mokėti.
Čia suminime keletą da
lykų, į kuriuos reikia at
sižvelgti, galvojant apie jnoeąuity" paskolą.
1. Mokesčiai (fees). Viena
priežasčių,
dėl kurios j\oeąuity" paskolos yra bran
gesnės, negu kredito kortelių
skolos, yra paskolos mokes
čiai, kurių vidurkis yra 10%
nuo pasiskolintos sumos. Tai
yra 10 kartų daugiau, negu vi
dutiniai mokesčiai, kuriuos
ima dauguma paskolų davėjų.
Jums nereikia tų mokesčių iš
anksto užmokėti, nes jie yra
pridedami prie paskolos. Už
tai, prieš jums darant pirmąjį
mokėjimą, jūsų skola jau paki
lo 10%. Ir ta, anksčiau minėta
35,000 dol. kredito kortelių
skola jau jums pakilo iki
38,500 dolerių.
Bet kai kurie skolintojai dar
ir čia nesustoja. Jie taip pat
reikalauja
kitų
mokesčių,
pvz., už kredito raportus ir
peržiūrėjimus
(appraisais).
Kai susidaro konkurencija
tarp „no-eąuity" skolintojų,
kai kurie sumažina mokes
čius, nors ir sumažinti dar lie
ka aukšti. 2. Dideli procentai. Pro
centai „no-equity" paskoloms
vidutiniškai yra nuo 13 iki 15
procentų. Kiek paieškojus ir
turint gerą kreditą, jūs ga
lėtumėte rasti panašius pro
centus ir kredito kortelių ben
drovėse. Vidutiniškai kredito
kortelių procentai yra 17%,
bet daugelis duoda įvairius
pradinius procentus, siekian
čius tik 6%.
3. Federaliniai mokesčiai
(taxes) Kadangi „no-equity"
paskolos yra viena paskolų
rūšis, tai jų procentai teo
riškai yra nurašomi, o kredito
kortelių procentai — nenu
rašomi. Bet ką jūs sutaupy
site, nurašydami federalinius
mokesčius už „no-eąuity" pas
kolas, yra „nušluota" tos pas
kolos aukštų procentų ir
mokesčių. „No-equity" pasko
los procentus galima nurašyti
tik iki 100,000 dolerių, jei ta
suma nėra didesnė už rinkos
namo vertę, pagal IRS. O pa
skolų davėjai kartais to visai
nepraneša.
Bet jei jūsų dabartiniai
„mortgyčiai" jau sudaro 95%
iki 100% namo kainos, „noeąuity" paskolos mokesčių nusirašymo suma yra labai ne
žymi ir, daugelių atvejų yra
pigiau pasilaikyti kredito kor
telės skolą.
4. Nuosavybės pardavimo
apsunkinimas. „No-equity"
paskolos apsunkina nuosavy
bės pardavimą. Jei jūs pasis
kolinote 250,000 dolerių, o
namo vertė yra 200,000 dole
rių, jei bus galima, optimis
tiškai galvojant, tikėti 5% me
tinės namo vertės padidėjimo
(appreciation), reikės laukti 6
metus, pirma negu galėsite
parduoti
nuosavybę,
kad
išeitumėte lygiomis.
Tai gali sudaryti didelę
problemą, jei būtų pasiūlyta
naujas darbas kur nors kitur,
arba jei reikėtų didesnių pa
talpų šeimos prieaugliui.
Turint „no-equity", negalė
site perfinansuoti paskolos,
kad galėtumėte pasinaudoti
kai kada siūlomais žemesniais
procentais. Taip pat suži
nokite, ar nėra baudų už
išankstinį mokėjimą, mokant
„no-equity" paskolą greičiau
per pirmuosius 3 metus.
5. Atmokėjimo laikas.
Priežastis, kad ,.no-equity"

PAŠTAS IŠLEIDŽIA
NAUJĄ FILATELIJOS
PRODUKCIJĄ

Pažymėdamas Tarptautinę
laiško savaitę, Lietuvos paštas
apyvarton išleidžia naują fi
latelijos produkciją.
Informacija apie vaistus, gau
Išleidžiamas naujas pašto
namus be recepto, yra tiek pat ženklas, vokas, suvenyrinis
svarbi, kiek ir patys vaistai. lankstukas bei proginis žy
Visada perskaitykite visą in meklis, skirti Didžiajam Lie
formaciją, nesvarbu ar imate tuvos kunigaikščiui Gedimi
vaistus pirmą kartą, ar buvote nui.
juos ėmę anksčiau. Atkreip
Leidybos
centro
„Pašto
kite ypatingą dėmesį į įvairius
perspėjimus, surištus su žmo
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
gaus sveikatos stoviu ar tų
SĄJUNGA
vaistų neigiamu veikimui su
kitais imamais vaistais. Vais
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
tų gamintojai keičia vaistų eti
apylinkėse ir priemiesčiuose
ketės informaciją, kada gau
Patarnavimas 24 vai.
namos naujos žinios apie tuos
vaistus.
Vaistų, gaunamų be recepto,
etiketėse jūs turite rasti šią
FUNERAL DIRECTORS
informaciją: a. vaistų pavadi
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
nimą, dėl ko jie yra vartojami,
b. kokia yra vaisto veikianti
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
sudėtis, c. kiek ir kaip vaistus
imti. Paprastai etiketėse yra
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
surašomi ir perspėjimai, kada
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA
tuos vaistus imti, kada neimti,
4330 So. California
4605 So. H e r m i t a g e
kokie yra galimi simptomai,
kaip ilgai tuos vaistus galima
ALL PHONES
laikyti, po kokios datos jų ne
1-773-523-0440
beimti. Daugumas etikečių
taip pat pamini ir kaip vaistai
atrodo, jų spalvą ir t.t.

Piešimo pamoka Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) Taikomosios dailės mokykloje „Konvencija".
Nuotr G. Žilinsko

VAISTAI, GAUNAMI BE DAKTARO
RECEPTO
Mes visi naudojame įvairius
vaistus, kuriuos perkame be
daktaro recepto. Tai gali būti
vaistai nuo galvos skausmo,
slogos ar gerklės uždegimo.
Paskutiniu laiku pravesti ap
klausinėjimai parodė, kad
žmonės vis daugiau
naudo
ja vaistus, kuriems nereikia
daktaro recepto: įvairiems
kasdieniniams
paprastiems
susirgimams,
peršalimams,
slogoms ir pan, gydyti. Per
apklausinėjimą 38% žmonių
pareiškė, kad dabar naudoja
daug daugiau be recepto gau
namų vaistų, negu prieš pora
metų.
Vyresnieji — pensijos am
žiaus asmenys sudaro tik apie
13% visų Amerikos gyventojų,
bet jie nuperka apie 30% visų
be daktaro recepto gaunamų
vaistų. Tas yra todėl, kad vy
resnio amžiaus žmonės jaučia
daugiau įvairių reumato skaus
mų, kenčia daugiau nuo nemi
gos ar užkietėjusių vidurių ir
panašių negalių. Vaistai, gau
nami be recepto, yra pirmas
apsigynimas nuo įvairių papaskolos gali sumažinti pasis
kolinusiojo dabartinius kredi
to kortelės skolos mokėjimus
yra tai, kad skola pratęsiama
25 metams. Iš finansinio taško
žiūrint, ištęsti kredito kortelės
mokėjimą tokiam ilgam laikui
yra labai blogas dalykas. Tai
reiškia, kad jūs mokėsite už
pereitų metų kalėdines dova
nas ar išlaidas, padarytas
vakarieniaujant restoranuose,
per būsimus 20 savo gyvenimo
metų.

prastų skausmų, ligų ir pir
mas ginklas kovoti su ligomis.
Savęs gydymas vaistais, gau
namais be daktaro recepto,
yra labai paplitęs ir naudoja
mas labai plačiai, tuo būdu su
taupant daug medicinos iš
laidų. Paskutiniai apklau
sinėjimai parodė, kad 19%
metais amerikiečiai, naudoda
mi be recepto gaunamus vais
tus, sutaupė 20.6 milijonų do
lerių.
U.S. Food and Drug Administration reguliuoja visus, be
recepto parduodamus, vaistus
ir nusprendžia, ar jie yra
saugūs ir užtenkamai veiks
mingi. Daugiau nei 600
įvairių preparatų-vaistų, ku
riuos prieš 20 metų buvo gali
ma gauti tik su daktaro recep
tu, šiandien mes perkame
vaistinėse be recepto.
Kuomet vaistų gaunama be
daktaro recepto, vartotojas
turi daugiau galimybių, bet
tuo pačiu ir daugiau atsako
mybės, savo ligų gydymo rei
kaluose. Juos naudojant, rei
kia būti atsargiems. Į tą ka
tegoriją įeina visi be recepto
gaunami vaistai, nesvarbu, ar
tai būtų nuo skausmo, nuo vi
durių rūgščių, tabletės nuo
peršalimo ar dar kiti.
Nauji be recepto
gaunami vaistai.
„Axid AR" ir kiti preparatai,
kurie sumažina rūgščių gami
nimą skrandyje — Tagement
HB, Pepcid AC ir Zantac 75
— yra naudojami apsisaugoti
arba sumažinti skrandžio
rūgštingumą ir nevirškinimą.
Perspėjama, kad, naudojant
tuos vaistus, kaip parašyta
nurodymuose, negalima imti
ilgiau nei 14 dienų, nebent
daktaras pasakys kitaip.
Kiti nauji be recepto gauna
mi vaistai Monsitat 3, GyneLotrimin 3 ir Vagistat 1 nau
dojami moterų paprastam va
ginos mielių užkrėtimui, pa
šalinti, bet patariama juos
naudoti tik tada, jei daktaro
prieš tai buvo nustatytas toks
užkrėtimas, nes daugybė kitų
ligų turi panašius simptomus.
Nicotrol ir NicoDerm CQ,
lipinukai (patches) jau par
duodami be recepto. Anksčiau
buvo be recepto parduodama
tik Nicorette kramtoma guma.
Šie vaistai pagaminti žmo
nėms, kurie nori mesti rūky
mo įprotį.
Nasalcrom Nasal Spray yra
pirmas vaistas, gaunamas be
recepto, apsaugai ir gydymui
įvairų sezoninių alergijų —
sumažina arba panaikina čiau
dėjimą, niežtinčias, ašarotas
akis, užkištus kvėpavimo ta
kus ar „varvančią nosį".

6. J ū s ų n a m a s pavojuje.
Jūs naudojate „no-equity" pa
skolą, kad užmokėtumėte už
kredito kortelės sąskaitas. Jus
pakeičiate skolą be užstato į
skolą su užstatu — jūsų
namu. Jei neužmokate kredito
kortelės skolų, bankai negali
daug ko padaryti. Jei nemo
kate namo paskolos, skolinto
jas gali perimti jūsų namą. 15
tikrųjų vargu ar skolintojai
perimtų namo „no-equity" pas
kolos atveju, nes yra mažai, ar
visai nebėra likę namo vertės
(— collateral), kad užmokėtų
paskolą. Dauguma veiksmų
dėl namo perėmimo (foreclosure) būtų taikomi pirmąją
paskolą turinčiam skolintojui,
ir taip beveik nieko nebeliktų
^io-equity" paskolos davėjui.
Kaip matote, nesvarbu, ką
darysite, kaip kombinuosite,
skolą su kaupu reikės anks
čiau ar vėliau užmokėti. Kre
dito kortelės šiandieną yra la
bai plačiai visų naudojamos.
Bet kiekvienas turėtų gerai
pagalvoti, prieš tą kortelę var
todamas, ar jis turi pinigų
.«kolą užmokėti. Kredito korte
lę turėtumėme vartoti tik kaip
patogumą — nereikia nešiotis
Vaistu etiketės
pinigų su savimi, o ne kaip
beribio pirkimo priemonę.
Pagal įstatymus, visa infor
Naudotasi medžiaga iš „Chi macija apie vaistus turi būti
cago Tribūne". 1997-10-22.
surašyta ant vaistų etiketės.

ženklas" naujojoje miniatiū
roje (verte — 50 centų) matyli
Gedimino parašo faksimilė ir
Lietuvos valdovo antspaudas,
kurį dailininkas Henrikas
Patkevičius sukūrė pagal tų
laikų pavyzdžius. H. Patke
vičius taip pat yra voko, lan
kstuko bei žymeklio autorius.
Pašto žymeklyje lotyniškai
skelbiami valdovo titulai, o
lankstuke pasakojama, kad
1323 sausio 25 dieną Didysis
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas išsiuntė laišką Liubeko,
Zundo. Bremeno. Magdeburgo
ir kitų miestų piliečiams.
Siekdamas žengti į Europą.
Gediminas 1323 metais iš
siuntinėjo laiškus popiežiui
bei daugeliui miestų, kviesda
mas į Lietuvą vienuolius, ri
terius, laisvuosius miestiečius.
Tai yra pirmieji žinomi Lietu
vos diplomatinio pašto doku
mentai.
Vilniaus centriniame pašte
korespondencija ta proga jau
nebe pirmi metai bus pažy
mima kalendoriniu žymekliu
su užrašu ..Tarptautine laičko
savaitė". (BNS. 10.03)

GAIDAS -

Apsisaugokite
Kadangi vaistai gaunami be
recepto, tai dar nereiškia, kad
juos gali visi ir visada imti.
Kaip ir kiti vaistai, taip ir
gaunami be recepto, gali su
kelti įvairių negerų pasekmių,
taip pat negatyvių efektų su
jau naudojamais kitais vais
tais. Ypač tai gali atsitikti vy
resnio amžiaus žmonėms,
kada kūnas yra nusilpęs, kada
įvyksta įvairūs fiziniai pasi
keitimai, surišti su amžiumi:
pasikeičia kepenų ir inkstų
veikimas nebematome taip ge
rai, kartais neatskiriame spal
vų ir t.t. Vyresnieji žmonės pa
prastai turi daugiau įvairių il
galaikių sveikatos problemų,
negu jauni. Jeigu turite cuk
raligę, tyroidinės liaukos prob
lemą, aukštą kraujo spaudimą
ar širdies sutrikimą, ar imate
kitus vaistus nuo kokios ligos.
tai visada labai atidžiai per
skaitykite be recepto gau
namų vaistų etiketę, prieš
juos imant. Etiketėje bus
parašyta, ar tie vaistai yra
saugūs imti, ar ne, o dar ge
riau ir saugiau — pasitikrin
kite su savo daktaru.
Jūsų pačių atsakomybė
Gydimasis vaistais, gauna
mais be recepto, įgalina jus
pačius geriau prižiūrėti savo
sveikatą- Bet tuo pačiu turite
būti gerai informuoti apie
imamus vaistus, jų pasekmes,
kiek ir kada juos imti, ką da
ryti, jei tų vaistų paėmėte per
daug. Jeigu tų visų dalykų
nežinote, klauskite savo dak
taro ar vaistininko. Kada
nueinate pas daktarą, visada
turite pasakyti, kokius vaistus
naudojote, ar dabar naudo
jate, ar juos naudojate nuolat,
ar tik kai kada.
Jeigu turite klausimų dėl

DAIMID

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 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVJDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
KALBAME

LIETUVIŠKAI

PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILADLF)

DAVID GAIDAS. Jr
AND FAMILY

1-708-974-4410

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 8 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 W. 6 3 r d Strmmt
Chicmgo, IL 6 0 6 2 9
T«/. 7 7 6 - 5 5 5 - 6 6 0 0

Dienos išvyką \ United
DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKO
Center, kur bus galima pa
PRANEŠIMAS
matyti įdomiausią „Ringling
Bros.-Barnum & Bailey" cirko
Tikiuosi, kad bendromis
Ketvirtajam Metiniam
programą, organizuoja Vyres
pastangomis pasieksime mili
Narių Suvažiavimui
niųjų lietuvių centras lap
joną ateinančiais metais. Vi
kričio 20 d., ketvirtadienį. Bus
Malonu
sveikinti
visus siems DF nariams, garbės
išvykstama nuo „Seklyčios" Draugo fondo narius, asme nariams ir rėmėjams nuo
9:15 vai. r., grįžtama 1:45 vai. niškai ar per įgaliojimus daly širdžiai dėkoju ir kviečiu į toli
p.p. Registruotis reikia iš ank vaujančius ketvirtame meti mesnius lėšų telkimo vajus.
U ž s a k y k i t e „Draugą" sa sto tel. 773-476-2655 arba as niame Draugo fondo narių
Bronius Juodelis
vo studentams vaikams, išvy meniškai „Seklyčioje".
suvažiavime Čikagoje. Sveiki
Direktorių tarybos
kusiems į tolimą universitetą,
nu ir tuos, kurie dėl atstumų
pirmininkas
užprenumeruokite neseniai iš
Dr. Irena Jasys, Colum- negalėjo atvykti. Visus sveiki
DF INVESTAVIMO
Lietuvos atvažiavusiems arti bus, OH, suprasdama lietuviš na direktorių taryba, kurią
KOMISIJOS
miesiems ar pažįstamiems, kos spaudos sunkumus, su sudaro: pirmininkas Bronius
PRANEŠIMAS
nepagailėkite 60 dol. — taip, prenumeratos mokesčiu pri Juodelis, einantis iždininko ir
tai tikra tiesa,
naujiems dėjo 200 dol. auką, laikraščio reikalų vedėjo pareigas, sekre
prenumeratoriams
ribotą išlaidoms sumažinti. Esame torė Birutė Jasaitiene, direk
Metiniam narių
laiką metinė prenumerata yra nuoširdžiai dėkingi.
Draugo fondo suvažiavimo dalyviai lapkričio 1 d. J a u n i m o centre.
suvažiavimui
toriai—Kostas Dočkus, Gra
tik 60 dol.! — pradžiuginti vie
žina Liautaud, Vaclovas Momnišą pensininką, kuris labai
Pagaliau DF „įplaukė" į au
Anig Grinius,
Lockport, kus, dr. Antanas Razma, kun.
RUDENS VAJAUS
norėtų, kad „Draugas" lan IL, nuoširdus lietuviškos spau Viktoras Rimšelis, Jurgis Riš dringą Šiaurės jūrą. Tiek
ĮNAŠAI
kytų kasdien. Visus kviečiame dos rėmėjas, mums atsiuntė kus ir Jonas Vaznelis. Visų di daug pastangų dedantiems
jungtis į skaitytojų eiles.
analistams,
pagaliau
pasisekė
100 dol. J)raugo" laikraščio rektorių kadencija yra dveji
x Galiu p a d ė t i l e g a l i a i
x Dėmesio, lietuviai! Nau
išlaidoms sumažinti. Didelis metai. Du iš jų yra deleguoja palaužti biržos augimą. Ži
Su 250 dolerių:
gauti
„SOC. SECUMTY" kor
jas JAV imigracijos vizų tik
mi Lietuvių Katalikų spaudos nant, kad JAV ekonomika yra
Danutė ir Kazys Paškoniai, rinimas prasidės balandžio telę, vairavimo leidimą (drivKorp! Neo-Lithuania ma ačiū!
stipri, infliacija žema, nuo
loniai kviečia korporantus,
Lietuvių d i e n a amerikie- draugijos. Septyni yra renka šimčiai neaukšti, bedarbė ir garbės nariai, iš viso 1,750 mėn. Pasibaigusias vizas ga er's license) ir vizų pratęsimą.
jų artimuosius ir visą lietuvių tiškoje St. Daniel The Pro- mi po keturis ir tris pamečiui, krašto produkcijos augimas dol. Eastlake, OH.
liu pratęsti. Žmonės iš kitų Ed. Šumanas, tel. 1-708-246Stasė Šidlauskienė, vyro a.a. valstijų gali pasiųsti man duo 8241.
visuomenę gausiai dalyvauti p h e t parapijoje (54th Str. kiekviename metiniame narių normalus, o DF investavimas
sukaktuvinėje — 75 m. jubilie and Nashville Ave, Chicago, suvažiavime. Šiais metais ren ilgalaikis, tai išgyvenus įvai Stasio Šidlausko vardu, iš viso menis paštu. Ed Šumanas,
(sk.)
jaus — korporacijos šventėje IL) rengiama lapkričio 16 d., kami trys direktoriai.
5701 Linden, La Grange, IL
rius sukrėtimus, pamažu at- 500 dol. Springfield, IL.
x Prieš užsisakydami pa
Su 200 dolerių:
60525, tel. 1-708-246-8241.
Draugo fondas valdybos ne gaunam senas pozicijas. Toks
lapkričio 28-29 d. Camelot po sekmadienį. Pradedama Mi
minklą, aplankykite St. CasiLST Korp! Neo-Lithuania
(sk) mir Memorialą, 3914 W. l l l t h
kylių salėje, 8624 W. 95th šiomis 11:30 vai. r. Jas aukos turi. Jos funkcijas atlieka ta didelis biržos kritimas, vie
vyr.
valdyba, iŠ viso 400 dol.
kun.
Jonas
Kuzinskas,
o
ryba. Pirmininkas ir visi tary niems didis išgyvenimas, ki
Str., Hickory Hills, IL. Šventė
z Filmuojame Lietuvoje St. Turime didelį pasirinkimą:
bus baigiama iškilmingu po Mišių metu giedos Lietuvos bos nariai dirba be atlyginimo. tiems- didelė laimė — proga Park Ridge, EL.
matysite granito spalvą, dydį ir
Jonas ir Josefina Žeb pagal užsakymą. Video juostelę t.t. Gaminame paminklus mūsų
kyliu šeštadienio vakare. Sta Vyčių choras, vadovaujamas Teisinius Draugo fondo reika nusipirkti naujas akcijas nupi
atsiunčiame į namus. KODĄ
lus galima užsisakyti pas Va muz. Fausto Strolios. Nuo lus tvarko adv. Rimas Do- ginta kaina. Visa tai reikia rauskai, garbės nariai, iš SERVICE, teL 773-330-0794. dirbtuvėje pagal jūsų pageida
clovą Mažeiką 519 Halien maždaug 12:30 vai. p.p. para manskis, irgi be atlyginimo. priimti ir visuomet to galima viso 1,600 dol., Chicago, IL.
(sk.) vimą, brėžinius. Prieš pastatant
Su 100 dolerių:
Ter:, Park Ridge, IL, 60068, pijos salėje bus vaišės su lie DF kapitalo investavimą be tikėtis.
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
tuviškai kepiniais. Ne tik apy atlyginimo sėkmingai tvarko
Helen Schanel, garbės na
x DĖMESIO! VTDEO APA įsitikinti, kad jis padarytas,
arba tet. 847-823-3607.
DF
portfelis,
kaip
ir
visa
linkių, bet ir iš toliau Investavimo komisija. Ją su
rė, iš viso 1,500 dol., Wood RATŲ SAVININKAI! Norė kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
lietuviai maloniai kviečiami daro pirm. Jonas Vaznelis, Al birža, kiekvieną dieną ir va Dale, IL.
dami tikrai kokybiškai išvers Lilija ir Vilimas Nelsonai
Julija
P u o d z i u k a i t i e n ė , dalyvauti, paremiant parapi
landą svyruoja — keičiasi.
Čikagos
Ateitininkai
sen
gis
Strikas
ir
dr.
Antanas
Raz
ti video įrašus iš Lietuvoje Tel. 312-2334335.
Waterbury,
CT,
atsiuntė joje gyvenančių darbščių lie
Pasiekus DF sąskaitoje vie
naudojamos PAL sistemos į
mums malonų laiškutį su ge tuvių moterų pastangas pa ma. Finansines transakcijas ną milijoną DF investavimo draugiai, iš viso 300 dol.
(sk)
Gražina Kenter, iš viso 900 amerikietiškąją NTSC ir at
tvarko First Albany Corp. vyr.
riausiais linkėjimais ^ r a u  garsinti mūsų tautos vardą.
x NAMAMS PUIKTI PA
komisija
siūlys
DF
Tarybai
dol., Danbury, CT.
viceprezidentas Albinas Kurvirkščiai, kreipkitės į INTER- SKOLOS duodamos mažais
go" Jltabui"
ir bendradar
diskutuoti tolimesnę DF in
Anthony Miner, iš viso 300 VIDEO 3533 S. Archer Ave., mėnesiniais įmokėjimais ir
kulis.
Jiems
priklauso
didelė
biams. Prie prenumeratos mo
vestavimo strategiją, kad būtų
Chicago, DL 60609. Tel. 773- prieinamais nuošimčiais. Kreip
„Draugo" koncerto, atlik padėka, kadangi investavimai užtikrinta pastovi metinė pa dol., Westborough, MA.
kesčio pridėjo 205 dol. dovaną
Albinas ir Gražina Raš- 927-9091. Sav. P e t r a s Ber kitės į Mutual Federal Salaikraščio išlaidoms suma to Aušros Cicėnaitės — sopra tvarkomi rūpestingai ir sėk rama dienraščiui „Draugui",
žinti. Tariame jai nuoširdų no, Vaido Vyšniausko — teno mingai, iki šiol atnešę gerą Kitaip sakant, pereiti iš kapi kevičiai, iš viso 600 dol., Oma notas.
vings, 2212 West Cermak
ha, NE.
(sk) Road. Tel. (773) 847-7747.
ačiū!
ro ir Eugenijos Kuprytės — prieauglį.
talo auginimo į pajamas duo
Justina Skaiišius, Waukepianistės, Jaunimo centre spa
Draugo fondas šiuo metu dantį investavimą. Dabar pa
(sk)
x Baltic Monumentą, Inc.,
V y d ū n o fondo 46 metu lio 5 d., vaizdajuostes galima turi 1,140 narių, jų tarpe 188
gan,
IL.
žvelkim kaip atrodo DF inves
x
Automobilio,
n
a
m
ų
ir
li
2621
W.
71
Street,
Chicago,
veiklos m i n ė j i m a s Lemon- įsigyti dienraščio administra garbės narius. Turi ir 605
Stasys Pangonis, iš viso 400
tavimas šiandien.
gos
d
r
a
u
d
i
m
a
s
atvykusiems
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų
t e šį sekmadienį, lapkričio 9 cijoje. Paruošė Aleksandras rėmėjus. Visi nariai šiuo metu
dol., Omaha, NE.
rūšių paminklai, žemiausios iš Lietuvos ir kitų kraštų.
d., neįvyks. Nauja sukakties Plėnys. Koncertas nepaprastai turi 3,020 balsų. Darbai Drau DF portfelis susideda iš:
Su 50 dolerių:
26
bendrovių
akcijų
—
kainos,
geriausiomis sąlygo Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
minėjimo data ir vieta bus gražiai įrašytas į vaizdajuostę, go fondo direktorių taryboje
Birutė ir Paulius Gylys, iš
& L. Insurance Agency, 9439
637,585.45
dol.
mis.
pranešta artimiausiu laiku.
viso 350 dol. Olympia, WA.
tad verta jį dar kartą, ir dar vyksta sklandžiai, per 4 metus
S. Kedzie Ave., Evergreen
3-jų 20th Century fondų
(sk)
Vita Baleišytė, iš viso 250
daug kartų, pamatyti bei sutelkus 685,432 dol.kapitalą. 138,446.29 dol.
Rudens mugė, skirta Jau
x A.a. teisininkui dr. Alek Pk„ IL 60805-2325. Tel. 708dol.,
Chicago, IL.
Tą pasiekėme su „Draugo" Iš viso — 776.031.74 dol.
išgirsti
savo
televizijos
ek
422-3455.
nimo centro 40 metų sukak
Algirdas Čepulis, iŠ viso sandrui Plateriui, mirusiam
vyr. redaktorės Danutės Bin- Gauta iš DF iždo investavi
(sk)
ties paminėjimui, rengiama rane. Kaina — 30 dol., o su
250 dol.. Philadelphia. PA. spalio 14 d., jo draugų ir giminių
dokienės
didele
parama, mui — 630.000.00
x
Naudingi
p
a
t
a
r
i
m
a
i ir
lapkričio 15-16 d. Platesnę in persiuntimu — 32.50 dol.
Joana Mikalauskas, iš viso Velionio pagerbimui skirtas
„Drauge" kas šeštadienį skel nerealizuotas pelnas —
konkreti
pagalba
norintiems
formaciją teikia JC adminis
aukas jo žmona Laima Pla155 dol., Chicago, IL.
Vyresniųjų lietuvių cent biant Draugo fondo skiltį ir 146.031.74
tratorė tel. 773-778-7500. Pas r e , „Seklyčioje", lapkričio 12
Pranė ir Julius Pakalka, iš terienė paskyrė Lietuvos naš grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti
žinutes. Jai nuoširdžiai dė
Parama
„Draugui"'
— viso 550 dol., Beverly Shores, laičių šalpai. Aukojo: $100 - butai, privačios valdos. Nuo
ją jau gali užsiregistruoti ir d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus
koju. Padėka priklauso admi
243.000.00
užsisakyti prekystalius norin talentų popietė, dalyvaujant
Aleksandra Jurjonienė, Irena ir širdus, nebrangus ir sąžiningas
IN.
nistratoriui Valentinui Krum
Visas uždarbis per 3 1/2 me
tieji mugėje pardavinėti savo patiems trečiadienio popiečių
Stasys Jurjonai, Rožytė ir Ed patarnavimas. Kreiptis: Danutė
Su 25 doleriais:
pliui, Jonui Kupriui, Juozui
tų — 389,031.74 dol.
prekes.
Alfonsas Alkas, garbės na mundas Jurjonai, Marija ir Žilevičienė, Klinikų g. 11-12,
lankytojams su poezijos, pro Paskui, CPA, Draugo fondo
DF rėmėjų dosnumas ir svei rys, iš viso 1,025 dol. Tampa, Antanas Rudžiai; $60 - Vytenis 2055 Vilnius, Lietuva. TeL 370zos, dainos, muzikos ir šokio vajų laiškų siuntimo talkinin
Vilkas; $41 - Elizabeth J.Van 2-748056, fax: 370-2-261165.
L.S.T. Korp! Neo-Lithu pasirodymais. Visi kviečiami kams, ypač koordinatoriui An ka birža įgalins DF pasiekti FL.
(sk.)
Aldona Aistis, Temple Hills, Lenten; $15 - Susan Bruning;
a n i a m i n ė s savo 75 m. su ir laukiami išgirsti bei pama tanui Valavičiui ir Marijonų savo tikslą — milijono kapi
$10 - Irena Paliulienė. Iš viso:
k a k t į lapkričio 29 d. Camelot tyti savo draugus, atliekant namų viršininkui kun. Vikto talą. Dėkoju visiems DF MD.
ADVOKATAS
rėmėjams, DF Tarybai už pa
$516. Su anksčiau gautomis
Su 15-10 dolerių:
pokylių salėje, 8624 W. 95th įdomią programą. Po progra rui Rimšeliui.
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
sitikėjimą ir DF investavimo
Bruno Jasevičius, iš viso 70 aukomis, iš viso Lietuvos naš
Str., Hickory Hills, IL. Mi mos — pietūs. Atvykite!
6436
S.
Pulaski
Rd
. Chicago. IL 60629
komisijai, kurią sudaro: dr. dol., Dearborn, MI.
laičių šalpai - $1,111.0.
nėjimas prasidės 9:30 vai. r.
(1/2
bl
Į
šiaurę
nuo
Balzeko muziejaus)
Razma
A.
Strikas
ir
J.
Vazne
Dr. Vidas ir Marytė Ne- Prel. J u o z a s Prun9kis,
Sofija Palionienė, iš viso 40
Reiškiame užuojautą ve
Mišiomis, kurias aukos vysk.
Tel.:
773-58.2-4500
lis.
dol., Peoria, AZ.
lionio žmonai poniai Laimai
Paulius Baltakis, OFM. Po to mickai, Riverside, IL, su Lemont, IL. dosnus lietuviš
14325 S. Bell Rd.. Lockport, 11.60441
Dėkoju Albinui ir Andriui
Rita ir Linas Maleiška, Roa- Platerienei ir visiems giminėms,
bus iškilmingas minėjimo ati prasdami lietuviškos spaudos kos spaudos rėmėjas, pratęs
Tel. 708-301 -4866
vargus,
siųsdami
už
prenume
damas prenumeratą į Lietuvą Kurkuliams už talką.
noke, VA.
o aukotojams dėkojame. „Lie
darymas, kuriame pagrindinę
Valandos pagal susitarimą
J
o
n
a
s
Vaznelis
(100
dol.),
mus
apdovanojo
ratą,
pridėjo
100
dol.
auką
Visiems nuoširdžiai dėkoja- tuvos Našlaičiu globos" ko
kalbą pasakys inž. Jonas
Investavimo komisijos me.
mitetas, 2711 W. 71 St. Chi
Jurkūnas. Po atidarymo vyks laikraščio išlaidoms sumažin 100 dol. dovana. Esame Jam
Advokatas Jonas Gibaitis
Fondo iždininkas cago, IL 60629.
labai dėkingi.
pirmininkas
korporacijos suvažiavimas, ja ti. Esame širdingai dėkingi.
Civilinės ir kriminalinės bylos
me kalbės Lietuvos Respubli
(sk.)
6247 S. Kedzie A vertu*
Kun. A. Paliokas, Palai
kos generalinis garbės konsu
Chicago, IL 60629
x
Karaliaučiaus
srities
lie
las Vaclovas Kleiza ir poetė mintojo Jurgio Matulaičio
tuviškų
mokyklų
paramai
,
T e l . 1-773-776-8700
Eglė Juodvalkė, taip pat misijos klebonas, atsiuntė
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak.
per Mažosios Lietuvos Lietu
„Daugo"
dienraščiui
200
dol.
Seštad 9 v.r. iki 1 vai. p.p.
viešnia iš Lietuvos, dabartinė
vių draugiją Čikagoje aukojo:
korporacijos pirm. Gintarija auką, dėkodamas už pagarsi
$100 — Amalija Jagutis. Po
ADVOKATAS
Samajauskaitė supažindins su nimą misijos renginių. Už pa
$25 — Stasys Lazdinis. Jonas
Vytenis Lietuvninkas
atsisteigusios Neo-Lithuania laikymą lietuviško žodžio ta
ir Anna Pilmonai ir dr. Pau
4536 W. 6 3 t h S t r e e t
korporacijos veikla Lietuvoje. riame nuoširdų ačiū.
lius Švarcas. Po $20 — dr.
Vakare, 6:30 vai., įvyks poky
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
William Schmalstieg ir Edita
Dr. A. Laucis, Mount Olive,
(Skersai gatvės n u o „ D r a u g o " )
lis, kuriame meninę programą
Kubiak. Po $10 — Genovaitė
IL, siųsdamas už prenume
Tel.: 7 7 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0
atKks sol. Audronė GaižiuKarsokas. Kostas ir Ona Žoly
ratą, pridėjo 105 dol. auką,
Valandos pagal susitarimą
nienė, akompanuojant muz.
nai, Rev. dr. Eugenijus Geru
laikraš6o išlaidoms suma
Ričardui Šokui. Po vakarienės
lis ir Edvardas Šulaitis. Dėko
ADVOKATAI
žinti. Esame širdingai dėkin
— šokiai, grojant R. Šoko or
dami visiems rėmėjams, kvie
ALF!
gikestrui. Maloniai kviečiami
čiame visuomenę remti lietu 40 metu patirtu ir profesionali pagalbi
korporantai ir lietuviška vi
Dr. Adolfas Šležas, St.
višką Švietimą Maž. Lietuvoje Tisose teiainaee srityse
suomenė dalyvauti šioje šven Pete Beach, FL, siųsdamas
automobiliu avarijos
aukas siunčiant: „Karaliau - -r'-—tnfi
sĮsrHUauu
tėje. Pokyliui stalai užsakomi prenumeratos mokestį pridėjo
pasiautas
aoufneijoa antyje
čiaus krašto lietuvybei",
UIS t * . « • • A»», Cbiufo, U. 60632
pas Vaclovą Mažeiką, 519 Ha 105 dol. auką, laikraščio iš
1394 Middleburg Ct., Na- l a i . §47-M1-T6M (kalbame betu*iekai)
lien Ter, Park Ridge, IL laidoms sumažinti, už kurią Draugo fondo nariu metiniame suvažiavime S m lapkričio 1 <1 Čikagoj* Is kaires 1)1-' t a r y b o s pirm Bronius perville, IL 60540-7011.
Mas juau. pasiautoms 24 vai per para. 7 d.
Juodelis, . D r a u g o " leidėjų valdybos pirm Marija Remien*" ir dienraščio moderatorius kun Viktoras Rimšelis.
per savaite
60068, IL, tel. 847-823-3607.
nuoširdžiai dėkojame.
(sk.)
MIC.

Žurnalisto a.a. Vlado Bū
t ė n o ketvirtųjų mirties meti
nių proga šv. Mišios bus auko
jamos lapkričio 16 d., sekma
dienį, 10 vai. r., t. jėzuitų
koplyčioje, 5620 S. Claremont
Ave. Visi buvusieji a.a. Vlado
draugai, pažįstami ir bendra
darbiai kviečiami.
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