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B. Jelcinas išvežtas 
į ligoninę

Protesto dalyviai reikalavo 
atsakymo iki lapkričio 15

Maskva, spalio 26 d. (NYT) — 
Kelias dienas po sugrįžimo iš 
Amerikos, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas buvo skubiai 
išvežtas į ligoninę, suimtas jau 
antro širdies insulto trijų 
mėnesių laikotarpyje, rašo Ste- 
ven Erlanger „The New York 
Times” laikraštyje.

Prezidentą Jelciną, 64 metų 
amžiaus, anot Kremliaus parei
gūnų, ištiko antras „miokardi- 
nės ischemijos” priepuolis, 
kurio metu širdis negauna de
guonimi atšviežinto kraujo. 
Paprastai tai atsitinka nuo užsi
blokavusios širdies arterijos ir 
tai gali privesti ir prie širdies 
atakos, kai širdis visai sustoja 
ir žmogus miršta, arba prie 
paralyžiaus — „stroke”.

B. Jelcino liga kelia klau
simus dėl Rusijos valdžios 
išlikimo iki Rusijos parlamento 
rinkimų, kurie numatyti 
gruodžio 17 dieną. Ši liga jam 
apsunkins išlaikyti savo 
politinę įtaką ir sumažina gali
mybę, kad jis kandidatuos pre
zidento rinkimuose birželio 
mėnesį.

Per paskutines praėjusias sa
vaites Jelcinas ryškiai pasuko į 
labiau rusams nacionalistams 
pataikaujančias pozicijas, pra
dėjo reikalauti, kad jo vyriau
sybė daugiau lėšų skirtų socia
linėms reikmėms ir atsitolino 
nuo liberalesnių valdžios
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Rusija paleis raketą prie 
Lietuvos sienos

Kaliningradas, spalio 26 d. 
(BNS) — Ketvirtadienio laidoje 
BNS žinių agentūra pranešė, 
kad penktadienį netoli Lietuvos 
sienos Rusija per pratybas pa
leis taktinę raketą „Točka” be 
kovinės galvutės. Ją paleis 
Rusijos 11-osios armijos takti
nių raketų brigada Dobrovols
kio mokymo centre, esančiame 
Karaliaučiaus srities Stalupėnų 
(Nesterovo) rajone. Atstumas nuo 
poligono ribos iki Lietuvos teri
torijos — ne daugiau kaip 10 
kilometrų.

Per pratybas bus tobulinami 
veiksmai duoti atkirtį taria
mam priešininkui, užpuolusiam 
Rusijos teritoriją.

„Točka” sistemos raketos gali 
labai tiksliai pataikyti į taikinį. 
Raketą paleisti planuojama 
penktadienį 1 vai. p.p. vietos
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Rusijos stiprybė yra mitas, 
sako JAV politologas

Vilnius, spalio 25 d. (AGEP) 
— Rusija nesugebėtų įgyvendin
ti invazijos į Baltijos šalis pla
no, jeigu tam pasipriešintų pa
čios Baltijos valstybės, mano 
Rusijos Tyrimo Institutui Va
šingtone vadovaujantis Jungti
nių Valstijų politologas Philip 
Petersen. Vilniuje vykstančia
me tarptautiniame seminare 
Baltijos saugumo klausimais 
ketvirtadienį jis vadovavo dis
kusijai „Baltijos saugumo pri
klausymas nuo Maskvos”.

Anot Petersen, Rusija Čečėni
joje iššvaistė savo jėgas ir lėšų 
likučius. Nebėra jokių betarpiš
kai panaudoti galimų armijos 
rezervų, mano P. Petersen. Pa
sak jo, Rusijos armijos stiprybė 
yra mitas. „Iš tiesų tai tik sovie
tinių karininkų korpusas. 
Dviem Rusijos kariškiams ten
ka vienas aukštas karininkas,

pareigūnų, kaip užsienio reika
lų ministras Andrėj Kozyrev.

Vienas Jelcino pavaduotojas 
išreiškė abejonę, ar antradie
niui numatytas Jelcino susiti
kimas su Bosnijos, Serbijos ir 
Kroatijos pareigūnais įvyks. 
„Bet viskas priklausys nuo ryt 
dienos, kai daktarai praneš kaip 
įvertina prezidento sveikatą”.

Kai Boris Jelcinas liepos 11d. 
buvo paguldytas į ligoninę dėl 
panašaus įvykio, jis grįžo į dar
bą tik rugpjūčio 7 d. — po ketu
rių savaičių. Kremliaus parei
gūnai ketvirtadienio vakarą 
sakė, jog daktarų vertinimu, šis 
epizodas lengvesnis, nei liepos 
mėnesio, nors apie tą įvykį iš 
viso nebuvo paskelbta oficialios 
informacijos.

Jelcino spaudos tarnybos 
viršininkas Igor Ignatjev ketvir- 
tadienienio vakarą pareiškė, 
kad Boris Jelcinas tebevaldo 
kraštą ir tebeina savo pareigas. 
Jei jis mirtų ar nebegalėtų savo 
pareigų eiti, ministras pirmi
ninkas Viktor Černomyrdin, 57 
metų amžiaus, perimtų pre
zidento pareigas ir turėtų 
sušaukti prezidento rinkimus. 
V. Černomyrdin jau yra pa
reiškęs, kad nekandidatuos į 
prezidentus, jei kandidatu bus 
B. Jelcinas. Bet manoma, kad 
jis kandidatuotų, jei prezidentas 
pasitrauktų į pensiją ar mirtų.

laiku. Paleidimui vadovaus 
11-osios gvardijos armijos vadas 
generolas majoras Genadij 
Katenka.

Stebėti raketos paleidimo į 
Dobrovolsko poligoną pakvies
tas srities administracijos 
vadovas Jurij Matočkin, srities 
Dūmos pirmininkas Valerij Us- 
tiugov, Rusijos prezidento at
stovė Kaliningrado srityje Ta
mara Poluektova, Baltijos 
laivyno štabo viršininkas vice- 
admirolas Vladimir Kurojedov, 
kiti oficialūs asmenys, taip pat 
visuomenės informavimo prie
monių atstovai.

BNS duomenimis, raketą į 
Karaliaučiaus sritį iš Sankt 
Peterburgo praėjusią savaitę 
atgabeno Baltijos laivyno 
pagalbinis laivas.

trūksta net tiesiogiai galinčių 
kareiviams vadovauti kuopos ar 
panašaus lygio vadų”, sako JAV 
politologas.

Pasak jo, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin „primena gorilą, 
kuri daužo sau į krūtinę, tačiau 
nieko negali užpulti”. Philip Pe
tersen mano, kad B. Jelcinas 
tikrai nelaimės kitų metų rin
kimų. Nebent, manipuliuoda
mas Konstitucija, juos iš viso 
atšauktų ir tokiu būdu liktų Ru
sijos vadovu.

JAV politologo nuomone, Ru
suos ateitis priklauso visi stiprė- 
jantiems regionams, kuriems 
vadovauja buvę aktyvūs komu
nistai, dėl įvairių priežasčių 
nelikę centrinėje šalies valdžio
je. Jie decentralizuoja Rusijos 
valdymą, ir tai yra vienintelis 
šios šalies išsigelbėjimas, mano 
Philip Petersen.

Spalio 15 d. Kaune lankėsi diplomato Stasio Lozoraičio našlė Daniela Lozoraitienė ir dalyvavo Nekalto 
Prasidėjimo seserų naujo vienuolyno pašventinimo iškilmėse. Jos aukomis įrengti vienuolyno koplyčios 
vitražai St. Lozoraičio atminimui. Vienuolynas Žeimenos gatvėje Kalniečių rajone pavadintas Jurgio 
Matulaičio namais. Vienuolyną pašventinęs vysk. Sigitas Tamkevičius pasakė, kad kol šis rąjonas gaus 
savo bažnyčią, vienuolyno koplyčioje tikintieji rinksis sekmadienio Mišioms. Koplyčios ir kongregacijos 
kapelionu paskirtas kun. Juozas Senkus iš Vokietįjos.

Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje”

V. Landsbergis sako, jog 
klausomasi jo telefono

Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) 
— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis sako, kad Vals
tybės saugumo departamentas, 
kuriam vadovauja Jurgis Jurge
lis, klausosi jo telefono ir jo 
pokalbius įrašinėja.

„Aš kiekvieną kartą, pakėlęs 
telefono ragelį, pirmiausia 
išklausau maždaug pusės mi
nutės Jurgelio simfoniją”, sakė 
V. Landsbergis spaudos konfe
rencijoje. Pasak jo, iš pradžių 
skamba, persijunginėja „visokie 
įdomūs garsai”, o vėliau girdėti 
tiksint laikrodis. Opozicijos 
vadas pasakė nežinąs, kam rei
kalingas laikrodis, „įsijungiant 
tiems visiems rašymo ir klausy
mo aparatams”.

Paklaustas, ar buvo kreipęsis 
į Valstybės Saugumo departa
mentą, Landsbergis sakė, jog

Saugumas paneigia, klausąs 
pokalbių politiniais motyvais

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— „Valstybės saugumo depar
tamentas nesiklauso žmonių 
pokalbių politiniais motyvais”, 
pareiškė valstybės saugumo de
partamento generalinis direk
torius Jurgis Jurgelis, komen
tuodamas Seimo nario Vytauto 
Landsbergio įtarimą apie jo 
telefono pokalbių klausymąsi. 
„Esame pareiškę, kad nese
kame partijų — nei pozicijos, nei 
opozicijos”, pasakė J. Jurgelis 
korespondentui. „Tokią priemo
nę naudojame tik remdamiesi 
Operatyvinės veiklos įstatymu, 
kiekvienu atveju gavę pro
kuroro leidimą”, teigė J. Jurge
lis.

Kita vertus, pasak jo, susidaro 
įspūdis, jog Lietuvoje yra papli
tęs nelegalus pasiklausymas, 
kurį atlieka ne teisėsaugos 
institucįjos, o visai kitokios 
struktūros. Jo vadovaujamos 
tarnybos duomenimis, už 50 
dolerių nelegaliu būdu galima 
nusipirkti kasetę su įrašytais 
pokalbiais. Šiuo metu prokura
tūra tiria Kaune aptikto nelega
laus pasiklausymo centro 
veiklą.

Šią savaitę darant kratą vie
noje organizacijoje, kurios 
Jurgelis dar nenorėjo įvardinti,

paaiškinimų žodžiu, kad „kaž
kas pasižiūrėjo ir nieko ten 
nėra” galima gauti kiekvieną 
dieną. Kreiptis raštu opozicijos 
vadas sakė nematąs prasmės, 
nebent tik tam, kad galėtų pa
sakyti žurnalistams, kad krei
pėsi ir raštu.

Apie savo telefono pasiklausy
mą Vytautas Landsbergis užsi
minė, kritikuodamas prastai ap
saugotas šalies gynybai tarnau
jančias ryšio sistemas ir sakė, 
kad dabar galima matyti, kaip 
„visi telefonai yra apskritai pa
jungiami dešimčia krypčių ir 
klausomi”.

Kaip žinoma, neseniai atsista
tydino visa Estijos vyriausybė, 
paaiškėjus, kad buvo slapta įra
šinėjami Estijos vidaus reikalų 
ministro pokalbiai su kitais po
litikais.

irgi aptikta pasiklausymo apa
ratūra. Specialistai mano, jog 
tokiu būdu — pažeisdami Lietu
vos Konstituciją — vadovai kon
troliavo savo darbuotojus.

Valstybės saugumo tarnyba, 
kurios pareigūnai spalio 27 d. 
mini savo profesinę šventę, 
įkurtą ginti konstitucinius vals
tybės pagrindus. Jurgio Jurge
lio nuomonę, šiuo metu Lietuvo
je nėra nei politinės, nei gink
luotos jėgos, kuri galėtų įvykdy
ti perversmą, tačiau Lietuva yra 
įsiliejusi į kai kurias europines 
nusikalstamas struktūras. Be 
to, kelia nerimą ir per Lietuvą 
keliaujančių pabėgėlių srau
tas, narkotikų ir radioaktyviųjų 
medžiagų tranzitas.

„Korupcijos reiškinys atsira
do gerokai anksčiau, bet tik 
dabar pradėta apie tai kalbėti. 
Jau nuo pirmųjų nepriklauso
mybės metų tam tikros gyve
nimo sferos buvo stipriai įveltos 
į korupciją, ypač ryšium su me
talo prekyba”, sakė Eltai J. 
Jurgelis. Tačiau, generalinio 
direktoriaus nuomone, nevertė
tų kurti naujų įstaigų kovai su 
korupcija. Verčiau reiktų ska
tinti ir stiprinti jau esančias 
teisėtvarkos ir saugumo institu
cijas.

Šleževičius 
pasisako už atominę 

energetiką

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybės vadovas 
Adolfas Šleževičius mano, kad 
atominis kuras yra švariausias 
ir kad Lietuvai naudoti vakarie
tiškus branduolinius reaktorius 
būtų logiškiausia.

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį A. Šleževičius sakė, jog 
iki šių metų pabaigos vyriausy
bė paruoš energetikos vystymo 
planą, kuris numatys, kokia 
elektrinė šalyje bus statoma po 
Ignalinos atominės jėgainės už
darymo.

Trečiadienį ministrų kabine
tas nutarė steigti specialų Ig
nalinos Atominės Elektrinės už
darymo fondą, kuriame per 10 
-15 metų bus sukauptos visos 
tam reikalingos lėšos. Ignalinos 
AE numatoma uždaryti 2005- 
2010 metais.

Pasak A. Šleževičiaus, abiem 
Ignalinos AE reaktoriams užda
ryti reikės maždaug 400 mili
jonų dolerių, ir kasmet į fondą 
bus atskaitoma po daugiau nei 
20 milijonų dolerių. Ši suma, 
gerėjant šalies ekonomikai, 
ateityje bus didinama. Fondo 
pinigai bus investuojami į ver
tybinius popierius, teikiamos 
paskolos, todėl jis pasipildys 
palūkanomis.

Premjeras patikino, kad dėl 
fondo sudarymo nebus didi
nama elektros energijos kaina, 
nes „dabartinis tarifas visiškai 
padengia kaštus”.

Dabar Ignalinos AE veikian
tys sovietų gamybos RBMK tipo 
reaktoriai pagamina apie 90% 
Lietuvos elektros energijos. Jų 
(-.augumas kelia didelį susirū
pinimą tiek Lietuvoje, tiek ir 
kaimyninėse šalyse, ypač Skan
dinavijoje.

— JAV Kongreso Atstovų 
rūmai ketvirtadienį 227-203 
balsų santykiu priėmė Respub
likonų partijos pasiūlytą fe
deralinio biudžeto projektą. 
Penktadienį balsavimus dėl šio 
projekto praveda Senatas. Po to 
dar teks suderinti abiejų 
Kongreso rūmų versijas. Prezi
dentas Bill Clinton, tačiau, ža
dėjo užvetuoti projektą, jei jo 
stalą pasieks be jo prašomų pa
keitimų.

Vilnius, spalio 25 d. (AGEP) 
— Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
spalio 24 d. Nepriklausomybės 
aikštėje šalia Seimo rūmų įvyko 
akcija „Prieš skurdą ir skur- 
dintojus”, kurią surengė Lietu
vos Sąjūdis, pensininkų sąjun
ga „Bočiai” ir Lietuvos Dar
bininkų Sąjungos Kauno sky
rius. Akcijoje dalyvavo maždaug 
4,000 žmonių iš įvairių Lietuvos 
miestų.

Akcijos dalyviai pareiškė 
nepasitikėjimą vyriausybe, 
Seimo daugumos veikla, protes
tavo prieš vienpartinės valdžios 
administracinę diktatūrą, 
kultūros, pramonės bei žemės 
ūkio žlugdymą, reikalavo stip
rinti Lietuvos saugumą, griež
čiau kovoti su nusikalstamumu, 
valdžios aparatą sumažinti per
pus, buvo išdėstyta daug kitų 
reikalavimų.

Šiai akcijai labai kruopščiai 
ruošėsi Seimo rūmų apsauga bei 
policija. Nuo pat ryto aplink rū
mus vaikščiojo neperšaunamo
mis liemenėmis apsivilkę ir 
ginkluoti kariškiai. Seimo 
rūmai buvo apjuosti apsauginė
mis juostomis. Policininkai bei 
civiliais rūbais apsivilkę žmonės 
su videokameromis įsitaisė 
prieš Mažvydo Valstybinę Bib
lioteką statomo Seimo viešbučio

Konservatorius protestuoja 
prieš įtampos kurstymą

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— Seimo konservatorių frakci
jos narys Alfonsas Vaišnoras 
pareiškė griežtai protestuojąs 
prieš Seimo vadovybės nuro
dymus ir Vidaus reikalų minis
terijos veiksmus prieš spalio 24 
d. protesto akcijos dalyvius.

Ketvirtadienį paskelbtame 
pareiškime A. Vaišnoras sako, 
kad buvo sukelta „politinė iste
rija”, o „policijos kordonai 
aplink Seimo rūmus, į Siemo rū
mus įvestos specialiosios pajėgos 
bei postai aplinkiniuose pasta
tuose” jam priminė bananinių 
respublikų diktatorių veiksmus.

Opozicijos atstovas reikalauja 
ištirti ir įvertinti Seimo nario 
Vytauto Juškaus „pareiškimą 
per televiziją ir kitas informa

V
Sleževičius nekritikuoja 

Latvijos žingsnio į 
Europos Sąjungą

Vilnius, spalio 26 d. (AGEP) 
— Lietuva nemato nieko smerk
tina, kad Latvija pirmoji iš 
Baltijos šalių oficialiai pasirašė 
paraišką įstoti į Europos Sąjun
gą, pareiškė Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius.

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis teigė, kad Lietuvai 
sunku komentuoti šį Latvijos 
žingsnį, nes šalies politinė 
padėtis vertė Latviją priimti 
skubesnius sprendimus. Pasak 
A. Šleževičiaus, Lietuvai svar
bu savąją poziciją pasakyti iki 
Tarpvalstybinės konferencijos, 
kurioje bus sprendžiama Euro
pos ateitis ir Europos Sąjungos 
plėtimas. Konferencija prasidės 
kitais metais.

Lietuva, Latvija ir Estija

— Lietuvoje šią savaitę buvo 
šalta ir saulėta. Dienomis buvo 
6-10 laipsniai Celsijaus (43-50 
F), naktimis — nuo 0 iki 7 C 
(32-45 F) laipsnių. Šią savaitę 
pradėta šildyti įstaigas ir gyve
namuosius namus.

balkonuose ir laiptinėse, taip 
pat ant bibliotekos stogo. I 
Vilnių buvo pakviesti policinin
kai iš Kauno, Panevėžio ir kitų 
miestų. Tačiau šie pagalbi
ninkai beveik visą laiką pralei
do autobusuose, kurie stovėjo už 
Seimo ir šalia jo esančiuose kie
muose.

„Lietuvos ryto” žurnalistas 
per dvi valandas trukusią de
monstraciją pastebėjo du įvy
kius, kurie sukėlė policininkų 
rūpestį: policininkai mandagiai 
išvedė iš aikštės mitinguotoją, 
„ginkluotą” šakėmis. Kitų 
tarnybų darbuotojai iš balkono 
filmavo moterį, kuri ant medžio 
pakabino 124 litus (31 dol.) gau
nančios ir bado iškankintos pen
sininkės iškamšą.

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, atidžiai išklausęs 
akcijos dalyvių, pažadėjo, kad 
visus reikalavimus jis ir vy
riausybė labai įdėmiai studi
juos, o išvadas darys pagal gali
mybes, kokias „mes ir mūsų 
valstybė turi”.

Akcijos dalyviai nutarė, kad 
Seimas ir vyriausybė turi iki 
lapkričio 15 d. įvykdyti visus jų 
reikalavimus arba bent pasiža
dėti tai padaryti. Priešingu 
atveju, bus prašoma, kad prezi
dentas paleistų Seimą.

cijos priemones dėl galimo vals
tybės perversmo, Seimo pirmi
ninko Česlovo Juršėno įtampą 
visuomenėje keliančias kalbas”, 
taip pat kitus gąsdinimus dėl 
galimų aukų demonstracijos 
metu bei „Vidaus reikalų mi
nistro Romasio Vaitekūno įsa
kymu vykdytus perdėtai nepa
matuotus policijos veiksmus”.

Spalio 25 d. Seimo posėdyje 
ministras Vaitekūnas paneigė 
tvirtinimus, kad palaikant 
tvarką mitinge buvo naudotos 
specialiosios pajėgos. O apie 
Seimo apsaugą demonstracijos 
metu, ministras sakė, kad per 
visus viešus renginius bus su
telkta „tiek policininkų, kiek 
reikės”.

birželio mėnesį drauge pasirašė 
asociacijos sutartis su Europos 
Sąjunga. Vilniaus diplomatai be 
entuziazmo vertino Latvijos 
skubėjimą įteikti oficialią 
paraišką dėl tikrosios narystės, 
nelaukiant kitų Baltijos kai
mynių, sakydami, kad „bendras 
balsas Briuselyje būtų geriau 
išgirstas”.

Lapkričio mėnesį ir Estija 
žada pateikti paraišką stoti į 
Europos Sąjungą.

KALENDORIUS

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

Spalio 29 d.: 30 eilinis sekma
dienis. Narcizas, Ermelinda, 
Gelgaudas, Žemaitė.

Spalio 30 d.: Alfonsas, Aril- 
da, Zenobija, Validė.

Spalio 31 d.: Volfgangas, 
Benignas, Liucilė, Tanvilė, Sar
gė. Halloween šventė.
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Daugelis spėlioja apie atei
tininkų veiklos kokybę šiomis 
dienomis. Spalio 20-22 d. sa
vaitgalį buvo galima pajusti 
Čikagos ir apylinkių atei
tininkų veiklos pagyvėjimų. 
Penktadienį studentai atei
tininkai pradėjo savo rudens 
veiklą susirinkimu. Tą patį 
vakarą Ateitininkų namuose 
buvo suruošta vakaronė, kurioje 
buvo prisimintas partizanų 
veikėjas Jonas Noreika (gen. 
Vėtra). Sekmadienį po pietų 
Jaunimo centre „Giedros" kor
poracijos pastangomis buvo su
ruošta Jaunųjų talentų popietė 
paremti vienintelį išeivijos dien 
raštį „Draugą".

Apie adv. Joną Noreiką, 
Lietuvos patriotą ir partizanų 
kalbėjo jo dukra dr. Dalia Kučė 
nienė. Ji yra surinkusi nemažai 
informacijos apie savo tėvą, yra 
kalbėjusi su žmonėmis, kurie jį 
pažinojo ir gerbė. Gen. Vėtra 
baigė Karo mokyklą, kariniu 
kas, skautas, kalėjo ir buvo 
sušaudytas 1947 m. Apie jį buvo 
rodomi 3 dokumentinės laidos 
Lietuvos televizijoje, apie jį rašo 
liaudiškus pagarbos eilėraščius, 
jį gerbia. A.a. J. Noreikos dukra 
ir jos šeima po tiek metų mato 
jo rašytą romaną. Bus dar 
rašoma apie jį. Vakaronė buvo 
suruošta Ateitininkų namų 
valdybos narių ir Ateitininku
sendraugių. Deja vakaronė 
nepasižymėjo dalyvių gausumu, 
nors dalyvavusieji klausėsi pa
skaitos ?u dideliu dėmesiu.

Jaunųjų talentų popietė gra
žiai praėjo. Progr. ro;e 
dalyvavo meno vienetai — 
„Dainavos” ansamblis, tautinių 
šokių šokėjų grupės: „Grandis" 
ir „Spindulys”. Dalyvavo smui
kininkai, violenčelistai, daini
ninkai, pianistai, poetai, kūrėjai 
ir aktoriai. Ateitininkų korpo
racija „Giedra” jau ne pirmų 
kartą rengia paramos popietę 
„Draugui”. Pastangos išjudino 
korporacijos nares: jos garsino 
popietę, sukvietė dalyvius, pla
tino bilietus, suruošė vaišes ir 
kt. Vėl, atrodo, dalyvių gal ir 
galėjo būti daugiau, nors salė ir 
balkonas buvo ne tušti.

Ar reikia džiaugtis, kad atei
tininkai iš viso veikia? Kultū
riniai renginiai privalo turėti 
dalyvių, bet taip pat ir žiūrovų 
bei klausytojų. Pirmoje vaka
ronėje paskaitininkės šeimos 
nariai ir jos kolegos bei draugai

Čikagos ateitininkų Partizane Daumanto kuopos jaunesnieji berniukai iškyloje į skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliatisko studija Už jų paskutinėje eilėje stovi vadovai Aras Norvilas, Janina 
Arlickaitr ir Kastytis Šolmna . skulpt R Mozoliauskas ir adv Rimas Domanskis.

ją pagerbė dalyvavimu vaka
ronėje. kuriai jai reikėjo kruopš
čiai pasiruošti. Talentų popie
tėje dalyvavo jauni žmonės, 
kurių pasirodymus stebėjo ne 
tik „Draugo” dienraščio 
rėmėjai, bet ir lojalūs programos 
atlikėjų šeimų nariai.

Kultūrinės popietės ir vaka
ronės teikia progą talentin
giems žmonėms su kitais pasi
dalinti savo mintimis bei talen
tais. Atsilankę į renginius 
dvasiniai praturtinami. Tačiau 
šių dienų realybė yra, kad 
tokiuose renginiuose rečiau gali 
dalyvauti jaunos šeimos. 
Jauniems vaikams tokio pobū
džio programos ne visai tinka. 
Reikia sveikinti tėvus, atsive
dusius vyresnius savo vaikus į 
Talentų popietę. Reikia svei
kinti visus, radusius laiką ir 
mačiusius reikalą dalyvauti 
šiuose renginiuose. Reikia sveb 
kinti tuos energingus žmones, 
kurių pastangomis ruošiami 
tokie renginiai, nežinant, ar jie 
susilauks publikos dėmesio.

Galima pasidžiaugti atei
tininkų veikla bent šį vieną 
rudens savaitgalį...

R. Kubiliūtė

ATEITININKAI
PUNSKO KRAŠTE
Rugpjūčio 10-16 d. Punsko 

krašte (Lenkija) viešėjo 

ateitininkų grupė, kurią sudarė 
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cijos atstovai, vyresnieji moks

leiviai bei studentai iš įvairių 

Lietuvos vidurinių iš aukštųjų 

mokyklų. Išvykoje, kurią or

ganizavo dr. Arvydas Zygas, 

taip pat dalyvavo Lietuvos ka

talikų jaunimo organizacijų 

kapelionas kun. Robertas Gri

gas, Marcinkonių etnografinis 

ansamblis ir Veronikos Pavilio

nienės vadovaujamas ansamb

li- Viešnagės metu svečiai su

su iko su visų kultūros ir 

visuomenės organizacijų dar

buotojais, dalyvavo etnografinių 

ir estradinių ansamblių koncer

tuose, aplankė Vygrius, Suval

kus, Siurblio gynybinį pilia

kalnį, Seinuose meldėsi prie 

vyskupo A. Baranausko koply

čios. Jaunuoliai taip pat daly

vavo ant Eglinės piliakalnio 

aukotose šv. Mišiose, Žolinės 

atlaidų iškilmėse, svečiavosi 

..Aušros” redakcijoje ir leidyklo

je, Žolinės dieną po pamaldų

JAS stovykloje, Dainavoje, „Brazilijos kava” būrelis atidžiai dalyvauja pamokoje. Būreliui entu
ziastingai vadovavo Kovas Norvilas.

Nuotr. O. Daugirdienės

ATEITIES SAVAITGALIS ČIA PATJAUNIŲ IR JAUNUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Čikagos jaunučių ir jaunių 
ateitininkų Daumanto-Dieli- 
ninkaičio kuopos susirinkimas 
vyks sekmadienį, lapkričio 5 d., 
10 vai. ryto Ateitininkų namuo
se (tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje). Visi nariai ir narės 
prašomi dėvėti uniformomis.

' ' » m n
prie paminklo lietuvių parti
zanams pagerbė raudonojo tero
ro aukas. Ateitininkai klausėsi 
Punsko kultūros darbuotojų pa
skaitų, susipažino su krašto 
istorija ir dabartimi. Neužmirš
tamus įspūdžius, jų žodžiais, pa
liko bendravimas su vietos 
žmonėmis, jų išsaugotas auten
tiškas katalikiškasis tikėjimas, 
atkakli meilė lietuvybei, at
virumas ir svetingumas. Katali
kų jaunimo delegacija tvirtino 
išgyvenusi „tikros Lietuvos” 
patirtį, buvusi maloniai nuste
binta ir vietos jaunų žmonių 
sveiko santūrumo. Vakaronėse 
bei šokiuose nebūta nei girto 
šėlsmo, nei agresyvios „masinės 
kultūros” proveržių.

Už malonią viešnagę svečiai 
nuoširdžiai dėkingi juos 
rėmusiems bei globojusiems 
veikliems Punsko krašto 
žmonėms — mokytojoms Julijai 
Račiuvienei ir Aldonai Vaice
kauskienei, Kovo 11-osios gim
nazijos direktorei Marytei 
Černelienei, klebonui Jan Jer- 
zy Macek, savivaldybės pareigū
nams Kazimierui Baranauskui, 
Juozui Bliūdžiui ir Romui Vit
kauskui, „Aušros” redaktorei 
Alicijai Sitarskienei, „Aušros” 
leidyklos direktoriui Sigitui 
Birgeliui, etnografinio muzie
jaus kūrėjui Juozui Vainai, Len
kijos lietuvių bendruomenės pir
mininkui Sigitui Paransevičiui, 
kultūros namų direktorei Jūra
tei Kardauskienei, Šv. Kazimie
ro draugijos pirmininkui Vytau
tui Grigučiui, lietuvių radijo 
laidų vedėjai Rūtai Burdinaitei 
ir daugeliui kitų.

Iš „Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje”

1995 m. liepa-rugpjūtis

Ateinančią savaitę — lapkri
čio 3-5 d., Čikagoje ir Lemonte 
vyks rudeninis Ateities savait
galis. Jis pradedamas tradiciniu 
literatūros vakaru Jaunimo 
centro kavinėje penktadienį, 
lapkričio 3 d., 7:30 v.v. Vakaro 
programa dviejų dalių: pirmo
joje humoristinė vinjetė, 
parašyta Dalios Kučėnienės 
pagal Žemaitės legendą, girdė
tą iš švento Petro, antrojoje — 
Kazys Bradūnas skaitys 
naujausią savo kūrybą. Vaidins 
Audrė Budrytė, Algis Bamiškis, 
Jūratė Jankauskaitė, Arvydas 
Tamulis. Režisūra Arnoldo 
Voketaičio, scenos apipavida
linimas Vyto Čuplinsko.

Šeštadienio paskaitos vyks 
Čiurlionio galerijoje. Vidudienį 
— 12 vai. bus pasižmonėjimas, 
o 12:30 vai. p.p. iš Lietuvos 
atskridusi „Dienovidžio” redak
torė Aldona Žemaitytė skaitys 
paskaitą .1;, .Krikščioniškos 

demokratinės minties forma
vimas Lietuvos katalikų spau
doje Atgimimo laikotarpiu”. Ji 
taip pat dalyvaus 2 v. p.p. svars
tytose „Išeivijos dabartinė 
prasmė”, kurias praves Jonas 
Pabedinskas. Svarstybose taip 
pat dalyvaus kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, Juozas 
Kojelis ir Regina Narušienė. 3 
vai. p.p. dr. Ona Daugirdienė 
skaitys paskaitą „Lietuviška 
šeima”. Vakare Lietuvių centre, 
Lemonte, Meno galerijoje vyks 
jaunųjų menininkų vakaras. 
Jame dalyvaus Audrė Budrytė, 
Mėta Landytė, Aleksas Mitrius, 
Haris Subačius, Elena Tijū- 
nėlytė ir kiti.

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4917 W. «3 St., Burbamk, IL 
Tel. 70*423-4114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Wes1chester, IL 60153 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

MM S. Rtdgelznd Ava 
CMcego Rldga. IL M41S 

708-S38-S822 
4149 W. 63rd St.

312-736-7709

DR. KENNETM J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. Chicago. IL
Tai. 312-736-8884

4707 S Gilbert. LaGrange. IL 
Tai. 706-362-4487

Kab. tai. 312-866-3166 
Namų 706-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Waal 63rd Straal
Vai pirmad ir ketvrtd 3v p P—6vpp 

Kitomis dienomis — susitarus

Sekmadienio programa vyks 
Lemonte, 10:15 vai. ryto Aldona 
Žemaitytė susitiks su jauno
mis šeimomis Ateitininkų na
muose. 11 v.r. šv. Mišios Pal. 
Jurgio Matulaičio koplyčioje. Po 
Mišių programa vyks Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 12:15 v. 
p.p. dr. Dalia Kučėnienė skaitys 
paskaitą „Žemaitė — pirmoji 
lietuvė feministė Amerikoje”. 
1:30 v. p.p. Vytautas Dambrava 
skaitys paskaitą „Katalikų 
akcija”.

Visi Čikagos ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami daly
vauti Ateities savaitgalyje. 
Smulki Ateities savaitgalio pro
grama bus išspausdinta 
„Drauge” skelbimu antradienį, 
spalio 31 d. Skaitytojai maloniai 
kviečiami skelbimą išsikirpti ir 
pasaugoti.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

metams H metų 3 mėn.
JAV.................................... ........... 896.00 855.00 $3$.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) 8110.00 $60.00 840.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. ............. 855.00 840.00 830.00
Kanadoje ir kitur .... ..(U.S.) 860.00 845.00 835.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ ............. 8100.00 855.00
Tik šeštadienio laida . ............. 855.00
Užsakant į užsieni
oro paštu 8500.00 8250.000
Tik šeštadienio laida 8160 00 885.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pįjus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

SUNG L. CHOU, M.D.

Vidaus ligos, akupunktūra 
HOLY CROSS 

PROFESSIONAL PAVILION 
3 fl. South, East Suites 

Lithuanian Plaza Ct. 
at California Avė.

Chicago, IL 60629 
(312)-471-8142

Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER

749 W. 31 at St. 
Chicago, IL 60616,

(312)-225-0695

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
PO DANTŲ GYDYTOJA

7915 W 171 et
V \J Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871 ■
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK&A

• VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

Raz. 708-422-7607
Kab. (1-312) 562-022T

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Maln St. 
Mattaaaon, IL 60443
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

36oę Hlghland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Doamers Grova, IL 60815

Tai. 706-960-3413 - -Uli-AUG u
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 R. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p., 

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

Priima „Madlcara Aaslgnmant”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybosjjritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Mariam, tai. 708-594-0400 

Brldgevlevr, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477 
Raz. 706-246-0067 arba 700-246-6561 

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6446 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Or. McElllgott Ir Or. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava.. Ortand Park
706-340-6100 

10 W. Martin, Naparvllla
706-366-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-697-6363

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 81.
Lamont. IL 60438 
Tai. 616-723-1664

7600 W. College Dr.
Palos Helghta, IL 60453

Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

8356 8. Robertą Road
- Hlckory Hllls 

Tai. (706) 668-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

kanaNy MadUal CMnte 
16M6 — 117 61.. Lemam. «• 4S4M

Priklauso Palos Community Hoapiiai 
Siivar Croas Hoapnai 

valandos pagal iuMk»,
Tai. (70S) 1471144

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-6260

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE I 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200
Elgin 708 622 1212

McHenry 815-344-5000. ezt 6506

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

3900 W 95 St Tel. (709) 422 0101
Valandos pagal susitanmą

P f "nd 3 v p p 7 v v antrd 12 30 3 v p p 
trečd uždaryta Ketvd i 3 vpp 

penkt ir šeštd 9 v r 12 v p p

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. I 

S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė.. Chlcego 
(312) 776-6969 d'Oa (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgin, III. 60120

Tel. (708) 742-0255. „
Valandos pagal sušitartmą

DR. JOVITA KERELIS
Danių Gydytoja

3315 W 55th St CTicago IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79lh Avė Hickory Mills IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IlI

i mylia i vakarus nuo Harlem Avė
Tai. (708) 598 4055

Valandos pagal susitarimą
Tai kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5Oih Ava., Cicero

Kasdien t iki 8 v v 
išskyrų* treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

Vai antr 2 4 v p p ir ketv 2 5 v p p 1 
Šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2860

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS -
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bet chirurgija
172 tchlHer St., Elmhursl, IL 60126 

70S-941-2609
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais M. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cJ

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 1 
Kalbame lietuviškai

6165 S Archer Ava. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 565-7755

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123

Holy Croas Phyelclan Cantar
6084 S. Archer, Chicago, IL 60636 

Tai. 312-664-4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA. M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madlcal Cantar- 1 

Naparvllla Campue
1020 i. Ogdan Ava., Sulis 310, 

Naparvllla IL 00603
Tai. 700-627-0000

Valandos pagal susitarimą

Kab. lai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. M. 6O4S2

< 4*
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Kalbėtis, bendrauti su Dievu 
— melstis — nėra tas pats, kas 
kalbėtis ar bendrauti su mums 
galinčiu padėti įtakingu asme
niu. Kai norime, kad įtakingas 
asmuo mums padėtų (pvz., duo
tų darbą ar rekomendaciją, pa
aukotų stambesnę sumą lab
darai, kuriai darbuojamės), 
stengiamės sukurti kuo geriau
sią įspūdį apie save — kad 
esame malonūs, draugiški, 
kūrybingi, gabūs, kad mėgs
tame tą asmenį; stengiamės jam 
ar jai įsiteikti, nes žinome, kad 
žmonės greičiau padeda tiems, 
kuriuos mėgsta.

Nors net ir geri žmonės yra 
šališki, šio sekmadienio pirma
me skaitinyje iš Siracido knygos 
(Sir 35:15-17, 20-22) girdime, 
kad Dievas, anaiptol nėra. 
Maldoje ateinant pas Dievą ne
reikia save nušviesti kuo 
geriausia šviesa. Dievas pažįs
ta mus geriau, negu mes patys. 
Anot Siracido, Dievas yra neša
liškas, neteikia lengvatų tiems, 
kurie moka įsiteikti ir kurie to 
gabumo dėka aplamai geriau 
gyvena. Naujasis prel. Antano 
Rubšio šio teksto vertimas, kurį 
pacituosime kartu su eilutėmis, 
kurios išleistos Mišių skaitinyje, 
padės geriau suprasti šio skai
tinio pamokymą: Dievas „nie
kad nėra šališkas, skriausda
mas silpnuosius, bet išklauso 
nuskriaustojo maldą. Jis nėra 
kurčias našlaičio verksmui, ar 
našlės, kai ji lieja savo skundą. 
Argi našlės skruostais tekančios 
ašaros neapkaltina žmogaus, 
privertusio jas lietis? Kas nuo
širdžiai tarnauja Dievui, bus 
išklausytas; jo maldavimas pa
siekia dangų”.

Šio sekmadienio Evangelijoje 
(Luko 18:9-14) Jėzus pasakoja 
apie du maldininkus šventyk
loje: fariziejų, kuris moka įtikti 
įtakingiesiems ir tą patį metodą 
vartoja, kalbėdamasis su Dievu, 
ir muitininką, kuris, be abejo, 
to pajties moka (nes kitaip ne
būtų gavęs pelningo muitininko 
darbo), bet žino, kad Dievas jį 
kiaurai pažįsta ir kad prieš 
Dievą jis tėra tik begalinės 
malonės reikalingas nusidėjėlis.

Fariziejus dėkojo Dievui, kad 
nėra „toks, kaip kiti žmonės — 
plėšikai, sukčiai, svetimautojai, 
arba, va, šis muitininkas”. Nors 
savo gyrimąsi įvyniojo į dėko
jimo maldą, ši „malda” vis tiek 
liko savo nuopelnų priminimas 
Dievui: „Aš pasninkauju du 
kartus per savaitę, atiduodu 
dešimtinę iš visko, ką įsigyju”. 
Fariziejus matė kitų žmonių 
ydas, bet nematė'savųjų ir dėl 
to neprašė Dievo gailestingumo. 

Kalbėdamas apie tuos, kurie

save laiko geresniais už kitus, 
Jėzus pasakė: „Kiekvienas, 
kuris save aukština, bus paže
mintas, o kuris save žemina, 
bus išaukštintas”. Anot Jėzaus, 
muitininkas, kuris suprato savo 
priklausomumą nuo Dievo ma
lonės ir kuris gailėjosi už savo 
nusikaltimus žmonėms, nes 
jautė atsakomybę ir prieš juos, 
grįžo namo „nuteisintas” (t.y., 
paties Dievo padarytas teisiu).

Iš muitininko maldos galima 
pasidaryti išvadą, kad jis supra
to teisumą ne pagal žmogišką 
idealą, bet pagal dievišką (pvz., 
kai Kristus mokinius ragina 
„Būkite tobuli, kaip jūsų dan
giškasis Tėvas yra tobulas” — 
Mt 5:46), ir toje šviesoje vertino 
savo santykius su kitais žmo
nėmis. Pamatęs, kaip dažnai jis 
gal net nesąmoningai būna 
šališkas vieniems žmonėms, 
nepastebėdamas kitų, kurie gal 
ne taip gerai moka apsieiti, jis 
šventykloje tik mušėsi į krūti
nę, prašydamas, kad Dievas jo 
pasigailėtų ir, be abejo, ryžosi 
teisingiau su žmonėmis elgtis 
ateityje (nes be ryžto pasitaisyti, 
pasigailėjimo prašanti malda 
nebūtų nuoširdi).

Šv. Pauliaus laiške Timotiejui 
(2 Tim 4:6-8,16-18) gali atrodyti, 
kad, žvelgdamas mirčiai į akis ir 
rašydamas iš kalėjimo, Paulius 
giriasi: „Iškovojau gerą kovą, 
baigiau bėgimą, išsaugojau 
tikėjimą. Todėl manęs laukia 
teisumo vainikas, kurį aną 
dieną man atiduos Viešpats, tei
singasis Teisėjas”. Bet čia tik iš
ryškėja tai, kas daro Paulių 
panašesnį į Jėzaus pagirtą 
muitininką, o ne į fariziejų. Pau
lius nesijaučia geresnis už kitus, 
o kartu su jais (visais, „kurie su 
meile laukia Viešpaties pasiro
dant”) deda savo viltį į Kristų, 
kuris ištesės savo pažadą.

Šv. Paulius, jausdamasis 
giliai priklausomas ne tik nuo 
Dievo, bet ir nuo kitų žmonių 
paramos, giliai išgyveno tai, 
kad jo teisme „visi mane aplei
do”. Bet prisimindamas, kad 
Dievas „nuteisina” žmones ne 
pagal jų darbus, o pagal savo be
galinį gailestingumą, jis prašo, 
kad Dievas to jų apsileidimo 
nepalaikytų nusikaltimu, ir 
pripažįsta, kad jo sunkioje 
valandoje „Dievas buvo su ma
nimi ir mane sustiprino, kad 
toliau skelbčiau Evangeliją”. 
Tad matome, jog Paulius ne tam 
skelbia Evangeliją, kad įsi
teiktų Dievui, o priešingai. Ka
dangi jis jaučia nuolatinę Dievo 
malonę ir paramą, jis yra įga
lintas skelbti Evangeliją ir pasi
tiki, kad, net ir kai skelbdamas 
Evangeliją sutiks mirtį, „Vieš-

Los Angeles, CA, Draugo fondo vąjaus valdybos nariai Lietuvių dienose. Iš kairės: Vytautas 
Šeštokas (pirm.), prel. Jonas Kučingis garbės pirm., Alfonsą Pažiūrienė ir Karolis Milkovaitis.

Nuotr. Kazio Karužos

„DRAUGAS” - LIETUVIŲ 
DIENOSE KALIFORNIJOJE

Metinės Los Angeles Lietuvių 
dienos įvyko rugsėjo 30 - spalio 
1 d. Tai yra didžiausias dalyvių 
skaičiumi metinis lietuvių 
renginys šio telkinio istorijoje. 
Jame dviejų dienų šventėse 
dalyvavo ne šimtais, bet dau
giau kaip tūkstantis lietuvių ir 
užsieniečių svečių.

Šio telkinio „Draugo” fondo 
vajaus komitetas, pasinau
dodamas proga, susisiekė su 
šventės patalpų organizatore 
Birute Lembergaite-Šakaliene, 
kuri mums parūpino puikų 
spaudos stalą. Čia, žinoma, 
turėjo įtakos ir Draugo fondo 
direktorių tarybos pirmininko 
Broniaus Juodelio patarimas 
„padrebinti” Kalifornijos žemę.

Draugo fondo vajaus patalpas 
gražiai išpuošė šio komiteto 
iždininkė Alfa Pažiūrienė.

Didžiulė „Draugo” iškaba, 
pagaminta Vytauto Vidugirio, 
bylojo, kur yra mūsų dienraščio 
vieta. Iždininkės A. Pažiūrienės 
parengta vajaus literatūra ir 
mano išspausdinti lanksti
nukai, pranešė apie mūsų dar
bą išlaikyti išeivijoje vienintelį 
lietuvišką dienraštį. „Draugo” 
stalo lankytojų buvo didelis 
skaičius.

Šis renginys buvo daugiau 
propagandinio pobūdžio. Jeigu 
ir nebuvo vietoje įstojusių narių, 
tai jie visi pasižadėjo išsiųsti 
savo įnašus į centrą.

Sekant Draugo fondo vajaus 
narių aukas laikraštyje, jau 
skaitėme aukotojų pavardes iš 
Los Angeles. Aukos buvo

pats mane vėl ištrauks iš visų 
piktų kėslų ir išgelbės, paim
damas į savo dangiškąją ka
ralystę”.

Aldona Zailskaitė

pasiųstos šio komiteto vajaus 
dėka.

Šia proga buvo patarnauta 
keletui „Draugo” skaitytojų iš 
arti ir toli, kurie pratęsė ar įsto
jo naujais laikraščio prenumera
toriais.

Nuoširdūs Draugo fondo va
jaus stalo talkininkai dviejų 
dienų laikotarpyje buvo 
valdybos nariai: Alfa Pažiū
rienė, Karolis Milkovaitis, 
Vytautas Šeštokas ir „Draugo” 
rėmėjai: Birutė Tamulienė, Ona 
Deveikienė, Vida Čekanauskai- 
tė-Bruožis, Gediminas Kaunas 
ir Česlovas Norkus.

Padėka visiems talkininkams 
už jų pasišventimą ir pagalbą 
mūsų „Draugui”.

Turint tokį gražų rėmėjų ir 
talkininkų būrį, mūsų darbas 
bus tęsiamas toliau, tol, kol bus 
pasiektas galutinis užsibrėžtas 
tikslas. O direktorių valdybos 
pirmininkui Broniui Juodeliui 
linkiu prigaminti daugiau 
„Draugo” rėmėjų bronzos lentų. 
Tuo pačiu kviečiu visus užsienio 
lietuvius tapti tų Garbės lentų 
savininkais, pradedant nuo ke
turių ženklų dolerių skaičiaus ir 
pasiekti pačią lentos viršūnę.

Argi neatsiras mūsų tarpe tų 
turtingų lietuvių, kurie bus 
aukso raidėmis amžinai įrašyti 
į lietuvių tautos kultūros is
toriją?

Vytautas Šeštokas

Vievio paukštynas pirmasis 
Lietuvoje oficialiai įkūrė kredito 
uniją „Vievio taupa”. Unijoje — 
60 dalyvių, visi „Vievio paukš
tyno” darbuotojai. „Vievio 
taupos” kapitalas — 27,300 litų. 
Už indėlius unija moka 24 proc. 
metinių palūkanų, paskolas tei
kia su 26 proc. metinių palūka
nų.

KORUPCIJAI -13,000 LITŲ 

KASMET

Lietuvos verslininkai kyšiams 
išleidžia vidutiniškai po 13,000 
litų per metus. Didžiausias jų 
duotas kyšis valdininkams yra 
200,000 litų. Tai sakoma Pa
saulio bankd birželio mėnesio 
ataskaitoje apie privataus sek
toriaus vystymąsi Lietuvoje. 
Ataskaitą apžvelgia „Verslo 
žinios”. Pasaulio banko atas
kaita remiasi 200 užsienio 
investuotojų ir 200 Lietuvos 
verslininkų apklausa. Daugiau 
kaip pusė (54 proc.) Vilniaus ir 
Kauno verslininkų teigia, jog 
yra mokėję valdininkams ky 
šius, kad galėtų išspręsti rei
kalus. Didžioji dalis (90 proc.) 
apklaustų Lietuvoje verslą tu
rinčių užsieniečių teigė, kad ko
rupcija trukdo jų verslui ir in
vesticijoms. 80 proc. užsienio 
bendrovių atstovų sakė, kad jų 
buvo prašoma duoti kyšį. Lietu
voje dirbantys užsieniečiai nu
rodo, kad labiausiai įsivėlę į 
korupciją yra mokesčių inspek
toriai ir muitininkai, nors jų 
reikalaujama kyšio suma daž
niausiai nedidelė. Kyšis mui
tininkui už deklaraciją svyruo
ja nuo 30 iki 100 dolerių, tačiau 
minimos ir didesnės sumos.

BANKAS„APUS” PRADĖS 
ATSISKAITINĖTI

Komerciniam bankui „Apus” 
Kaune pernai vienam pirmųjų 
šalyje buvo iškelta bankroto 
byla. Kauno apygardos teismas 
nusprendė leisti bankui pradėti 
atsiskaitinėti su indėlininkais. 
Nuo lapkričio mėnesio indėli
ninkams bus išmokama 20 proc. 
turėto indėlio sumos, bet nevir
šijančios 5,000 litų. „Lietuvos 
ryto” žiniomis, „Apus” pavyko 
susigrąžinti kai kurias pasko
las, parduoti už paskolas įkeis
tus du laivus. Taip „Apus” su
kaupė milijoną dolerių.

Danutė Bindokienė

„ Vytis” — taip pat 
sukaktuvininkas

Gera prisiminti mirusius, bet 
kur kas vertingiau pagerbti 
gyvuosius; gera skirti dėmesį 
svarbiems savo šeimos ar vi
suomenės asmenims, bet dar 
geriau, kai švenčiame savų or
ganizacijų ar spaudos sukaktis, 
nes lietuviškoji spauda stiprina 
tėvynės meilę, tarpusavį ryšį, 
ugdo vienybę ir tikrųjų vertybių 
pajautimą. Šiemet šventėme 
trijų lietuviškų periodinių 
leidinių 80 metų jubiliejų. 
Daugelis, be abejo, žino, kad šio 
brandaus amžiaus jau sulaukusi 
„Dirva” (praėjusį sekmadienį 
Clevelande įvyko sukaktuvių 
šventė), gal taip pat nemažai 
prisimena, kad ir Brooklyne lei
džiamas „Darbininkas” jau 
užkopė į 80-tąją gyvenimo 
pakopą, bet turbūt retas galėtų 
pasakyti trečiojo sukaktuvi
ninko vardą.

Tiesa, jis ne laikraštis, o žur
nalas, kurio puslapiuose šian
dien nedaug lietuvių kalbos, bet 
dar vis daug lietuviškos dvasios. 
Tai Lietuvos vyčių organizacijos 
oficiozas, š.m. spalio 21 d. su
laukęs 80 metų amžiaus (pir
masis numeris pasirodė 1915 m. 
spalio 21 d. Čikagoje). Nors 
Lietuvos vyčiai* sena ir gar
binga JAV lietuvių katalikų 
jaunimo organizacija (dabar 
gausi ir „senimu”) tebegyvuoja 
iki šių dienų, bet nebuvo girdėti 
apie iškilmingesnį savojo žur
nalo sukakties minėjimą. Data 
taip ir nuslydo užmarštin, tad 
verta ją prisiminti nors šiomis 
eilutėmis.

Vartant 25 metų sukaktuvinį 
„Vyčio” numerį, nesunku 
suprasti šio žurnalo vaidmenį 
Lietuvos vyčių organizacijai ir 
sunkumus, su kuriais „Vytis” 
susidūrė nuo pat pirmųjų dienų, 
bet jau nuo to pirmojo numerio 
pabrėžta, kad „Lietuvos vyčių 
organizacijai šis žurnalas buvo 
niekuo nepamainomas. ‘Vytis’ 
nuo pat jo įsteigimo tapo orga
nizacijos veikimo širdimi” (A. J. 
Mažeika, „Vytis”, 1941 m. va
saris). Anuomet žurnalas buvo 
grynai lietuviškas, o jo pirmasis 
redakcinis kolektyvas susidėjo 
iš Kazio Pakšto, Aleksandro M. 
Račkaus ir Leonardo Šimučio 
(tuomet dar visi buvo be gar
bingų titulų). Jiems trūko patir
ties, lėšų ir visko, tik netrūko 
jaunatviško entuziazmo ir 
idealizmo, o juk tai pagrindinis 
dėmuo didiems darbams!

25 m. sulaukęs, „Vytis” ne 
taip šviesiai žvelgė į savo 
organizaciją, kuriai atstovavo. 
Lietuvišką jaunimą anuomet 
buvo apnikusi ta pati nutau- 
timo liga, kurios bakterijomis ir

šiandien yra užsikrėtęs dauge
lis lietuvių jaunuolių. Jubilie
jiniame numeryje ši problema 
labai akivaizdžiai nusakoma, 
suskirstant jaunuosius lietuvius 
į keturias grupes: 1. į grynus 
lietuvius, turėjusius ambicijos 
išmokti skaityti ir rašyti lietu
viškai; 2. į lietuvius, kalbančius 
tik angliškai, bet norinčius būti 
lietuviais ir veikti su lietuviais; 
3. į lietuvius, atsitolinusius nuo 
bet kokio lietuviško veikimo, 
bet dar prisipažįstančius esant 
lietuvių kilmės; 4. į lietuvius, 
kurie net nedrįsta prisipažinti 
esant lietuvių kilmės”. Lietuvos 
vyčiai šiandien daugiausia telpa 
į antrosios kategorijos rėmus.

Tačiau vyčių įkūrėjas Myko
las Andrius Norkūnas tame pa
čiame numęryje ypač pabrėžia 
lietuvių kalbos svarbą ir liūdi, 
kad „lietuvių tarpe atsiranda 
naujų, tautai nenaudingų idėjų 
sumanytojų, būtent — svetima 
kalba, o lietuvių dvasia. Tai ne
girdėtas nuotykis, kokio pasau
lis dar nepatyrė.... Užmirškime 
tuos, kurie nori suardyti mūsų 
išeivijoje lietuvybės pagrindą, 
skubotai sunaikinti tą gražią 
lietuvių kalbą, o ant griuvėsių 
išugdyti svetimą. Su meile ir 
liepsnojančiomis širdimis 
plėskime lietuvių kalbos ir tau
tos sargybą...” Gaila, kad jo žo
džių nei vyčiai, nei kitas lietu
viškas jaunimas mažai paisė.

Su vyčių organizacija ir jos 
žurnalu tampriai surištas ir 
„Draugas”, nes vyčių steigėjų 
tarpe buvo kun. Antanas Kau
pas, redagavęs tuomet „Draugą”, 
o „Vyčio” redakcijoje pirmuo
sius žurnalo žingsnius matė il
gametis „Draugo” redaktorius 
Leonardas Šimutis. (Įdomu pa
stebėti „Vyčio” 25 m. sukakties 
numeryje žinutę, kad „kun. J. 
Prunskis nuo 1941 m. vasario 
pradžios pakviestas į ‘Draugo’ 
redakciją”, tad mūsų dienraščio 
štabą tuo metu sudarė: L. Ši
mutis, Ignas Sakalas, taip pat 
buvęs „Vyčio” redaktorius, J. 
Pilipauskas, T. Tumasonis ir 
kun. J. Prunskis, kuris ir dabar 
dar dienraštyje bendradar
biauja).

Lietuvos vyčių organizacija 
nuo įsteigimo 1913 m. pavasarį 
davė nepaprastą įnašą lietuviš
kajai išeivijai svetur ir savo 
tolimajai tėvų žemei. Prie tų 
darbų sėkmės bei vyčių idealų 
ugdymo labai daug prisidėjo ir 
organizacijos žurnalas „Vytis”. 
Linkime jam dar ilgai gyvuoti 
ir tęsti savo svarbų darbą, bet 
taip pat prisiminti M. A. Nor
kūno žodžius ir labiau puoselėti 
meilę lietuvių kalbai.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

Vilniuje gavome naujus vardus — Vilniaus pės
tininkų mokyklos kursantai. Taip pat ir artilerijos 
buvo panaikinta, prijungta prie pėstininkų. Didelė tra
gedija buvo, kai artileristams įsakyta nusiimti penti
nus. Jie griežtai užprotestavo ir pentinai buvo palikti. 
Trečias kursas buvo pakelti į j. ltn. laipsnį ir išskirsty
tas į pulkus. Liko tik naujoku 3-čia kuopa ir mes. 
Gavome rusų politinį vadovą, kuris pradėjo savo mokslą 
aiškinti, pirmiausia įrengdamas Raudoną kampelį. 
Turėjome gabių dailininkų: Vingį Raulinaitį, Gedgaudą. 
Politrukas pagyrė, kad daug gražiau buvo įrengtas 
mūsiškis, negu 3-čios kuops, kurioje daugiausia kaimo 
berneliai buvo surinkti. Įkūrus Raudoną kampelį, 
reikėjo ir išbandyti. Tai ir buvo surengtas linkama- 
vakaris. Programoje atjojo ant kupranugarių „Trys 
karaliai”, nešdami „Stalino saulę”. Vienas vaidino 
politruką, iki kelių ilgumo palaidine, užsikabinęs plan
šetę, kuri veik siekė žemę, aiškino apie Stalino saulės 
šviesą ir atsakinėjo į klausimus, kaip kas yra sovie
tiškame rojuje Ypač linksmino Čeponio „Kazokų šokis”, 
kuris, kad geriau būtų galima kilnoti kojas, užuot 
kelnių, apsiavė megztinį, tik bėda, kad apačioje negalėjo 
gerai užsegti. Į vakarušką užsuko ir ltn. Kačergius, kuris 
tą naktį buvo budėtojas ir, susiėmęs pilvą, juokėsi. Taip

pat užsuko pora iš komunistų kuopos. Pasirodė, kad šie 
programos žiūrėjo kitokiu tikslu, nes viskas buvo 
pranešta, kur reikia.

Pirmiausia buvo griebtas ltn. Kačergius, kaip budin
tis karininkas, kad tokio sabotažo neraportavo. Tas 
pasakė, kad čia buvo tik studentų juokai ir, jam 
bebūnant Karo mokykloje, jie padarydavę panašių vai
dinimų, pasijuokdami iš kai kurių vadų ir mokyklos 
gyvenimo. Bet tai nepatenkino. Vyko programos daly
vių ir kitų kariūnų tardymai, ieškant, kas tai organi
zavo. Bet niekas nieko neišdavė. Kad kuopa yra tokia 
nesuvaldoma, net Maskvą pasiekė. Vieną dieną paskli
do gandas, kad atvažiavo iš Maskvos kažkoks Karo 
mokyklų viršininkas ir lapkričio 22 d., kada reng- 
davomės Lietuvos Kariuomenės šventei, gavome 
įsakymą atiduoti visą Karo mokyklos turtą. Stojusieji 
į aspirantus, buvo paleisti į atsargą, o tiesiai stojusieji 
į kadrą, buvo paskirstyti į pulkus atitarnauti iki 3 metų, 
kaip jaunesnieji vadai. Aprengė skudurais ir pasiuntė 
į 259 pulką, 3-čią kulkosvaidžių kuopą. Taip baigėsi 
mano svąjonė tapti karininku.

Rytą prisistačiau kuopos vadui kpt. Lenkauskui, 
kuris paklausė, kuo nusikaltau? Atsakiau, kad niekuo, 
nes visą klasę išmetė. Liepė į užsiėmimus neiti ir įsakė 
viršilai Lukoševičiui išduoti naują uniformą. Nors bu
vau šalto būdo, bet krūtinė virė. Dar nepersirengęs, 
nuėjau į Karo mokyklą. Radau komisarą ir politruką 
komisaro raštinėje. Atraportavau, kad raudonarmietis 
X, prašau paaiškinti, pagal kokį nusikaltimą ir pagal 
kokį statutą bei paragrafą, išmetė mane iš Karo 
mokyklos. Pradėjo klausinėti, kas boikotavo sovietiško 
maisto nevalgyti, kas organizavo linksmavakarį, kur

antisovietiškoa dainos ir vaidinimai buvo. Aš pasakiau, 
kad, kaip Lietuvos kariūnas, buvau mokomas garbingo 
prisipažinimo, jeigu būsimas karininkas nusikalto, buvo 
politruko sekimas.

Gal mano likimas buvo laimingas, kad iš tokios 
kiauliškos armijos išmetė. Sugrįžau į kuopą.

Pietums grįžo ir kiti karininkai iš užsiėmimų: ltn. 
Stanislovavičius, ltn. Kaulinis, ltn. Buzas, ltn. Jučys, 
ltn. Krištaponis.

Gimė mintis, kad, jei pradėjo mėtyti kariūnus, tai 
gal ir karininkų eilė ateina. Ypač susirūpino minosvai
džių būrys, kur buvo tik 7 kareiviai, o 3 karininkai.

Vakare būrininkas j. psk. Duoba atsisakė daryti 
vakarinį patikrinimą, nes esą yra už jį vyresnis, nors 
aš po išmetimo buvau tik eilinis.

Tuoj gavau kuopos vado pasitikėjimą, nes iš kalėjimo 
buvo ką tik grįžęs Matulevičius. Buvo suimtas už 
vagystę, bet įrodymų nesurado. Senas, prityręs 
karininkas buvo numatęs, kad jis pabėgs, todėl man 
davė lovą šalia jo ir sakė, kad aš prižiūrėčiau. Praeitą 
visą naktį buvau nemigęs ir net nepąjutau, kaip užsnū
dau. Kai apie vidurnaktį nubudau, lova jau buvo tuščia. 
Rytą atraportavau kuopos vadui, kad nė nepąjutau, kaip 
užsnūdau ir apie vidurnaktį jau jo nebuvo. Bet sau 
pagalvojau: „Tegul tau Dievas padeda iš tos kiauliškos 
armijos atsipalaiduoti”. Po pietų pasisuko politrukas 
Denisenko. Nustebo, kad prisistačiau taisyklinga rusų 
kalba ir lyg nudžiugo. Paklausė, kaip čia atsiradau? 
Pasakiau, kad buvau išmestas iš Karo mokyklos. 
Paklausus už ką, atsakiau, kad nežinau, nes jokio 
nusikaltimo nepadariau — ir pamokas, ir tarnybą

atlikdavau stropiai. Jis pasakė; „Aš sužinosiu!” 
Nuskubėjo į pulko štabą ir grįžęs nieko nesakė, tik iš 
akių mačiau, kad jau buvo kas negera pasakyta. Kitą 
dieną atėjo ltn. Salinik, kuopos vado pavaduotojas. Tam 
irgi tą patį pasakiau, kad išmetė. Jis sako: „Tai ir gerai, 
nes toj armijoj pririštas kaip šuo, niekur negali išeiti 
be leidimo, nors ir karininkas esi”. Jis sakėsi baigė ins
titutą, bet, kadangi buvo konyaunuolis, tai paskyrė į 
Karo mokyklą. Su juo gerai susigyvenom. Kai jam reikė
davo vesti į užsiėmimus, ištraukdavo kareiviams kelis 
pakelius papirosų ir sakydavo, kad jis negerai jaučiasi 
ir prašydavo mane, kad pravesčiau užsiėmimus. Vėliau 
prisipažino, kad jis draugavo su bataliono vado Mit... 
dukra, kurios motina leisdavo, o tėvas nenorėjo. Tai bū
davo geriausia proga susitikti, kada jos tėvas galvodavo, 
kad jis yra užsiėmimuose. Su politruku irgi suartėjau. 
Politinėms pamokoms vertėjaudavo Stankevičius, kuris 
mokėjo lenkų kalbą. Iš rusų išversdavo pusėtinai, bet, 
kai reikėdavo rusų kalbą versti, tai į lenkų kalbą įkiš- 
davo kelis rusų kalbos žodžius ir tas veik nesuprasdavo. 
Paprašė mane padėti. Tokiu būdu pasidariau jo vertėju, 
jis man pasidarė malonus ir mandagus. Išsipasakojo apie 
savo jaunystę, kai per revoliuciją jo kaimas ėjęs iš rankų 
į rankas, taip pat plėšimus ir badą po revoliucijos. Aš 
pasakojau apie savo jaunystę, kaip jau nuo 5 metų pra
dėjau karves ganyti ir basas ėjau į mokyklą, kaip, 
sunkiai ardamas žemę, nusipirkau knygas ir baigiau 
gimnaziją.

(Bus daugiau)
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IR DIEVAS LAIMINS JOS 
KELIUS

Pokalbis su Lietuvos Respublikos nepaprastuoju . 

ir įgaliotuoju ambasadorium Venezueloje, Specialių 

misijų ambasadorium, dr. Vytautu Antanu Damb- 

rava jubiliejinės sukakties proga.

— Paminėkite pačius svar

biausius Jūsų biografuos bei 

profesinės veiklos momen

tus. Kokie įvykiai ir asme

nybės turėjo įtakos Jūsų cha

rakterio, pažiūrų susiforma

vimui, apsisprendimui pasi

rinkti diplomato karjerą?

— Kritiška data laikau 1941 
m. Baisųjį birželį, kai Utenoje 
gyvenę tėvai, trys maži 
broliukai ir sesytė buvo tremia
mi į Sibirą. Studijuodamas 
Vilniuje, šeimos likimo išven
giau, tačiau nutariau vytis 
ešalonus ir jų ieškoti, pats neži
nodamas kur. Likimas buvo gai
lestingas, nes neįtikėtinomis 
aplinkybėmis man pavyko su
rasti nuo šeimos atskirtą tėvą, 
o galiausiai ir motiną su maža
mečiais. Motinai rašytą tėvo 
laišką bei fotografiją enkavedis
tai atėmė ir sudraskė. Motina 
sakė jutusi mane pamatysianti 
ir užsispyrusiai per vagono plyšį 
įdavė mano žieminį apsiaustą.
Į ledinį Sibirą tremiamos moti
nos meilė buvo tokia karšta, 
kad man jokiu būdu nepavyko 
jos perkalbėti, o pikti enkavedis
tai varė šalin nuo vagono. 
Manęs, vyriausiojo šeimos 
sūnaus, betgi nesuėmė ir neiš
vežė. Trisdešimt šešeris metus 
truko, kol aš galėjau su ja vėl 
susitikti. Po astuonių mėnesių 
tėvas badu mirė Sibire.

Šis tragiškas atsiskyrimas ap
sprendė tolimesnį mano gyve
nimą. Viskas, ką po to dariau, 
vyko kaip pasipriešinimo ženk
las šiai genocidinei agresijai. Ir 
vestoji beatodairiška kova tapo 
mano gyvenimo pateisinimu, 
įprasminimu. Pamažu forma
vosi mintis įsijungti į darbą, 
kuris įgalintų plačiau skelbti 
lietuvių tautai padarytą 
skriaudą ir jos laisvės aspira
cijas. Diplomatinė tarnyba 
sudarė tas sąlygas.

Svarbiausi profesinės veiklos 
momentai: įstojimas į „Ameri
kos balsą” ir galimybė kasdien 
kalbėti į tautą žodžiais, kurių ji 
pati, būdama priespaudoje, ne
galėjo tarti. Po to — šios kovos 
išplėtimas į sovietų pavergtas 
Europos šalis, o per „Worldwide 
English” — ir į visą pasaulį.

Tenka suminėti ilgametę dip
lomatinę karjerą JAV užsienio 
tarnyboje, vėliau darbą rezis
tencinės Lietuvos diplomatijos 
eilėse, veikusios dar sovietinės 
okupacijos metais, galiausiai 
aktyvų įsijungimą į atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos diplomatinį darbą 
Pietų Amerikos žemyne.

Charakterį nuo pat vaikystės 
formavo giliai religinga lietu
viškų tradicijų šeima bei lietu
viškoji mokykla.

Visuomet mane žavėjo plataus 
diapozono asmenybės. Vienas iš 
jų buvo šveicaras Juozas Eretas. 
Mirtinai susirgus, Šveicarijoje 
studijavusiam, jo draugui lietu
viui, atsiliepdamas į jo prašymą 
tęsti jo darbą tėvynėje, prof. Ere
tas nutarė skirti savo gyvenimą 
Lietuvai. Jis persikėlė į Lietuvą, 
puikiai išmoko kalbą, sukūrė 
lietuvišką šeimą, profesoriavo 
universitete, vadovavo miesto ir 
kaimo jaunimui, ir iki mirties 
išliko drąsus Lietuvos laisvės 
šauklys.

Kita visapusiška asmenybė 
buvo geografijos profesorius dr. 
Kazys Pakštas. Imponavo jo 
vizija ir nepaprastai drąsios 
idėjos, kurių daugelis tąsyk nė 
klausyti nenorėjo. Jis siūlė, kol 
dar laikas, kolonizuoti lietuvių 
tautą kitame krašte (jis svajojo 
apie Madagaskarą), kad 
išvengtų sunaikinimo,
kryžminėje ugnyje susidūrus 
Sovietų Sąjungai ir Vokietijai.

Prof. Pakšto pranašystė 
išsipildė: karo ir okupacijų 
metais Lietuva buvo naiki
nama. Dalis lietuvių gelbėjosi, 
palikdami kraštą, tačiau didžio
ji tautos dalis pasiliko bočių 
žemėje, sudėdama neįsivaiz
duojamas aukas ant tėvynės 
laisvės aukuro. Persikėlęs į 
JAV, prof. Pakštas su jam bū
dinga energija ir dinamiškumu, 
iki paskutinio atodūsio gynė 
Lietuvos ir kitų sovietų paverg
tų Europos tautų teises.

— Kartą Jūs išsireiškėte, 

turėdamas omenyje lietu

višką savo kilmę, kad 

visados buvote laikomas 

„kitokiu amerikiečiu”. Kiek 

tas „kitoniškumas” Jums pa

dėjo žurnalistinėje, vėliau 

diplomatinėje veikloje?

* K "i ? J v t' ’ s* - ,

— Iš kitų tarpo išsiskyriau ne 
vien iš senojo kontinento pavel
dėta kultūra, bet ir Lietuvos 
dvigubos okupacijos įdeginta ko
vos dvasia. Būdamas JAV 
piliečiu, su pasididžiavimu pa
brėžiau savo lietuviškąją kilmę 
ir savo rezistencinę misiją.

Amerikiečiai mano įsitiki
nimus gerbė, o darbe lėmė kie
tas darbas, tarpusavio pasitikė
jimas, sugebėjimas vadovauti, 
kūrybiškumas, sąžiningumas, 
stiprūs kontaktai ir greita 
orientacija kartais labai 
sunkiose, komplikuotose ir net 
gyvybei pavojingose situacijose. 
Profesinėje karjeroje visuomet 
save laikiau atsakingu, ne vien 
mane priglaudusioms JAV ir 
vyriausybei, mano darbdavei, 
bet lygiai ir Lietuvai. Atsimenu 
Meksikoje, Monterrey mieste 
konsulinio korpuso suruoštas iš
leistuves, kurioje atsisveiki
nimo kalbą sakė žymus krašto 
eruditas — filosofas dr. Augus
tino Fernandez dėl Valle. Jis 
pažymėjo, jog mano asmenyje 
neįmanoma atskirti amerikie- 
tiškumą nuo lietuviškumo, ku
rio pagrindas yra krikščioniš
koji europinė kultūra. Jo 
nuomone, visa tai mane išskyrė 
iš kitų tarpo ir padarė daug 
efektyvesniu JAV diplomatinėje 
tarnyboje.

„Kitoniškumas” žurnalis
tikoje reiškėsi ieškojimu ir gy
nimu tiesos, pagrįstos faktais, 
dokumentais, o ne retorika. 
Mano kovos taikinys buvo sovie
tinis komunizmas, o ne asme
nys. Lietuvos laisvės bylos 
neuždariau į parapijinį getą, o 
vedžiau į platesnes sferas. 
Buvau įsitikinęs, kad laisvės 
principų gynimas bet kur, nors 
ir netiesiogiai, yra Lietuvos lais
vės principų gynimas. Skaityto
jai mano mintis nagrinėjo, 
pamažu pradėjo identifikuotis 
su Lietuvos byla ir ją remti.

— Ar niekada nejautėte 
įtampos tarp to, kad buvote 
oficialus JAV pareigūnas, 
t.y. Amerikos diplomatas, ir 
nuolatinio Jūsų pasiryžimo 
visur ir visada kelti Lietuvos 
problemas?

— Be abejo, buvo atvejų ir si
tuacijų, kada įtampą jutau. JAV 
kadruose pasitaikė tokių, ku
riems pavergtų kraštų likimas 
mažai terūpėjo, ypač mažųjų. 
Tie „mikropolitikai” manė, jog 
Amerikai svarbu palaikyti ga
limai geresnius santykius su di
džiosiomis valstybėmis, darant 
nuolaidas sunkiai sukalbamai 
Sovietų Sąjungai. Buvo betgi ir 
diametraliai priešingai galvo
jančių. JAV vyriausybė visą 
laiką griežtai laikėsi Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo poli
tikos, formaliai leisdama veikti 
Lietuvos Respublikos atstovy
bei. Šioji politika, savaime 
suprantama, mažai ką bendra 
turėjo su laisvinimo politi
ka ar gynimu lietuvių tautos 
aspiracijų, reikalaujant ne
priklausomybės atstatymo. 
Tai buvo pozityvi, bet gana 
pasyvi, politika. Stipresni 
balsai, priimtų rezoliucijų for
ma, ėjo iš JAV Kongreso, kuris 
geriau suprato ir jautriau rea
gavo į Lietuvą ir kitus paverg
tus kraštus.

Keldamas Lietuvos laisvės at
statymo klausimą, gerai žinojau 
aplinką ir ribas, kuriose turėjau 
veikti, kad būčiau efektyvus ir 
be reikalo nepakenkiau nei 
Lietuvai, nei JAV. Žinoma, 
galėjo atsitikti, kad vienas ar ki
tas oficialiai pastebėtų: „Esi 
geras vyras, bet pas tave toji 
lietuvybė ‘prasišauna’, kad 
reikia vengti to ar kito”. JAV 
vyriausybės ir visų amerikiečių 
garbei turiu viešai pripažinti, 
kad ilgoje diplomatinėje kar
jeroje nebuvo nė vieno tokio 
atsitikimo. Daug kartų vyriau
sybė mano darbą viešai pri
pažino ir įvairiais būdais įver
tino. Buvęs mano bendradarbis, 
JAV ambasadorius Argentinoje 
John David Lodge, anksčiau 
Kongreso narys ir Connecticut 
valstijos gubernatorius, pabrėžė 
mano prisirišimą prie savo 
kilmės krašto kaip garbę Lietu
vai ir lietuvių tautai, o drauge 
didelį laimėjimą JAV, kurių 
piliečiu tapti man likimas lėmė.

Man rodos, kad didieji lietu
viškumo cenzoriai kartais 
būdavo patys lietuviai, ar dėl 
baikštumo, nenoro pakenkti 
savo karjerai, ar dėl kitų 
motyvų.

Kur betarnaučiau, Vietname 
ar Bolivijoje, Vokietijoje ar 
Meksikoje, laisvės principų 
akcentavimas buvo visur palan
kiai sutinkamas, nors didžiuma 
manė, jog mūsų amžiuje laisvė 
vargiai bus įgyvendinta sovietų 
pavergtuose kraštuose. Atgavus 
nepriklausomybę, vienas aukš
tas Associated Press pareigūnas 
nuoširdžiai prisipažino, kad, 
būnant drauge Bolivijoje, visi 
žurnalistai galvojo, jog aš, 
keldamas Lietuvos laisvės at
statymo klausimą, „ariu ir* 
akėju vandenyne”, nes Lietuva 
nepriklausomybės daugiau ne- 
besusilauks. Dabar jis sveikino 
ir atsiprašinėjo, pripažindamas 
neturėjęs tikėjimo, kuris ir kal
nus griauna.

— Kokia, Jūsų manymu, 

yra šiandieninės Lietuvos 

diplomatijos būklė ir per

spektyvos pasaulinės poli

tikos bei Europos integra

cijos fone?

— Jūs žinote, kaip būna su 
mažu vaiku, kai jis bando atsi
stoti ir daryti pirmus žingsnius. 
Jis krinta ir keliasi, ir daug 
kelio atlieka rėplomis. Panašiai 
ir su diplomatija, darančia 
pirmuosius žingsnius. Ir ji krin
ta ir keliasi, daug kas vyksta 
vėžlio žingsniu, iškrypstama iš 
vėžių, o sprendimus kartais 
diktuoja ne vien sveikas protas, 
o savi, ar ne taip savi; interesai, 
politinės bei asmeninės aistros. 
Politikoje jausmai ir širdis yra 
blogi patarėjai. Vien tik kadrų 
atrinkimas sudaro rimtą prob
lemą. Paprastai ieškoma paty
rusių asmenų su akademiniu 
laipsniu, nors ankstyvesnė 
praktika nieko bendra su 
diplomatija neturi; ieškoma 
žmogaus ir su priimtinais

charakterio bruožais. Blogiau, 
kai kandidatai peršami dėl 
partinių motyvų. Dar blogiau, 
kai dėl pateisinamų ar nepa
teisinamų priežasčių įsilei
džiami asmenys, tarnavę sveti
mam režimui, taigi noromis ar 
nenoromis, tiesiogiai ar netie
siogiai kenkę savo krašto inte
resams. Tokioje pradinėje stadi
joje sunku išvengti klaidų.

Dažnai net įgudę diplomatai 
suklumpa. Užsienio ryšiai yra 
lyg žmonių tarpusavio ryšiai; jie 
yra be galo ir be krašto. Vienos 
problemos išsprendimas papras
tai veda prie kitos problemos. 
Charles de Gaule ironiškai pa
stebėjo, kad diplomatai yra nau
dingi tiktai esant geram orui. 
Vos tik lietus pradeda lyti, jie 
skęsta kiekviename laše. Gal 
dėl to ne vienas diplomatas, 
vengdamas problemų, vengia 
sprendimų, ir bando tik pado
riau įsikurti, savo kraštui atsto
vauti dažnai socialinio pobūdžio 
diplomatiniuose forumuose, iš 
tikro nė nežinant, ko reikia 
norėti ir kaip pavestas pareigas 
atlikti.

Atsakydamas į šį klausimą, 
negalvoju vien apie Lietuvą, o 
apskritai apie visų nauju ar 
atsikūrusių valstybių diploma
tiją. Diplomatijos kūdikis, 
Lietuva, per ketverius metus 
padarė labai didelę pažangą, 
pajėgdama įsipilietinti diploma
tinėje pasaulio scenoje. Tą 
patvirtina Lietuvos politika, 
siekianti glaudaus Baltuos vals
tybių bendradarbiavimo, priori
tetas ryšiams su Skandinavijos 
valstybėmis, progresyvūs ryšiai 
su Vokietija ir Lenkija, pirmą 
kartą istorijoje nustatyta 715 
km ilgio siena su Gudįja, paten
kinamai išbalansuoti santykiai 
su Rusijos Federacija, kurios 
ženklas tebėra politinė nežinia, 
socialinis susiskaldymas ir eko
nominis chaosas. Visa vaini
kuoja asocijuotoji narystė 
Europos Sąjungoje ir planingas 
artėjimas prie NATO struktūrų. 
Tai pripažinimo ir pagyrimo 
verti laimėjimai. Lotynų Ameri
koje taip pat Stipriai pasistūmė
ta politinėje, ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje. Tiesiami 
diplomatiniai keliai ir į kitus 
žemynus, nors finansiniai nepri
tekliai tuos planus riboja.

— Norėtųsi kiek plačiau 

apsistoti ties pastarųjų metų 

Jūsų, kaip LR ambasado

riaus Venezueloje, veiklos 

etapu. Kokie yra pagrindi

niai LR ambasados Venezue

loje uždaviniai, tikslai bei 

pirmumai? Kokios yra san

tykių tarp Lietuvos ir Vene- 

zuelos vystymosi perspekty

vos, kokius pagrindinius šių 

santykių akcentus Jūs būtu

mėte linkęs pabrėžti?

— Lietuvos ambasada, įsteig
ta prieš trejus metus ir iki šiol 
neturinti reikiamo štabo, turėjo 
laimę išaugti į veiklią ir efek
tyvią diplomatinę instituciją. 
Kaip kiekvieno krašto, taip ir 
Lietuvos, atstovybės pagrin
dinis uždavinys yra valstybės 
interesų gynimas. Ambasado
rius yra asmeninis Lietuvos pre
zidento atstovas, akredituotas 
šalyje; jo uždavinys yra aiškinti 
ir ginti Lietuvos užsienio poli
tikos interesus, plėsti eko
nominius, prekybinius ir kultū
rinius ryšius bei atstovauti savo 
valstybei.

Lietuvos ambasados Vene
zueloje darbo programą nusta
to jos pačios padarytas išsamus 
krašto planas, pristatytas vy
riausybei ir jos patvirtintas.

Ambasada aktyviai rėmė vals
tybės pastangas siekti taikaus 
okupacinės kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos valstybės teri
torijos.

Nuo pat pirmųjų dienų amba
sada aktyviai veikė, talkindama 
vyriausybei energetikos srityje. 
Šiais metais abi valstybės pasi
rašė orimulsiono pardavimo 
sutartį, siekiant aprūpinti 
Lietuvą šilumine energija. Taip 
pat surado ir pasiūlė pirmau
jantį kandidatą — BOUYGUES

firmą — Būtingės terminalo sta
tybos jūroje projektui.

Ambasada laiko svarbiu užda
viniu paveikti Venezuelos, Lo
tynų Amerikos ir Karibų šalių 
valstybių vyriausybes, parla
mentus, politines institucijas 
bei viešąją nuomonę, įrodant, 
kad valstybiniam suverenumui 
ir regioniniam saugumui užtik
rinti Lietuvai būtina priklausy
ti Europos Sąjungai ir priimtina 
forma jungtis į Vakarų Saugu
mo grupuotes, siekiant NATO 
narystės, tačiau drauge nepažei
džiant santykių su kaimyninė
mis valstybėmis.

Lietuva, talkinama ambasa
dos, plečia ekonominius ir 
prekybinius ryšius su Vene- 
zuela ir Lotynų Amerika, kreip
dama dėmesį į Lietuvai aktua
lias prekybos sritis; siekia 
dvišalio prekybinio bendradar
biavimo. Yra pasirašiusi sutartį 
dėl investicijų skatinimo ir jų 
apsaugos su Venezuela.

1992 m. pasirašyti du doku
mentai: kultūrinio bendradar
biavimo sutartis ir konkreti 
kultūrinio darbo programa, 
pagal kurią Venezuelos vals
tybinė kultūros taryba pakvietė 
iš Lietuvos aukšto lygio in
strumentalistus, operos ir bale
to specialistus profesūros dar
bui.

Ambasada plečia ryšius ir 
naudoja visas komunikacijos 
priemones, kad Venezuelos in
stitucijos ir visuomenė geriau 
susipažintų su dabartine ne
priklausomos Lietuvos pro
blematika, ieško būdų įkurti 
informacijos centrą Lotynų 
Amerikoje, aktyviai dalyvauti, 
plečiant diplomatinį ir atstova
vimo tinklą Lotynų Amerikoje 
ir naudoti diplomatinius ryšius 
su kitų kraštų atstovybėmis 
Lietuvos interesams apsaugoti. • 
Galiausiai, įjungia pajėgią lietu
vių išeivijos dalį į Lietuvai ir 
lietuvių tautai naudingą darbą, 
sudarant galimybes bendradar
biauti atitinkamuose amba
sados projektuose; puoselėti 
Baltų vienybės idėją.

Šiandien Lietuva venezuelie- 
čiams yra gerai pažįstamas ir 
gerbiamas kraštas. Abiems 
kraštams galioja bevizinis 
įvažiavimas. Venezuela ir 
Lietuva yra įsipareigojusios 
išleisti viena kitos istoriją 
ispanų ir lietuvių kalba. Ori
mulsiono pirkimas ir abiejų 
kraštų įsipareigojimai energe
tikos srityje atveria plačias 
komercinio bendradarbiavimo 
galimybes. Venezuela perka ar 
nori pirkti Lietuvoje pieno mil
telius, chemines trąšas, degtinę, 
liną, medvilnę ir gobeleną; ji jau 
eksportuoja orimulsioną ir nori 
eksportuoti kakavą. Dominikos 
Respublika pirktų Lietuvos 
stiklą ir jau formaliai prašė 
lietuvių muzikų valstybės sim
foninio orkestro eilėms papil
dyti. Su Kolumbija irgi pasi
rašyta kultūrinio bendradarbia
vimo sutartis ir aptarta speciali 
mainų programa. Visa ši veikla 
rodo, jog nuotoliai tarp kraštų 
yra nugalima kliūtis tarpusavio 
santykių vystymuisi.

Septynios pasirašytos sutartys 
ir įsipareigojimų protokolai pa
tvirtina, kad ryšiai tarp Lietu
vos ir Venezuelos plečiasi. Tre
ji metai yra pakankamas laikas 
daryti išvadą, kad tarpusavio 
santykių plėtotė vyksta dina
miškai. Tai patvirtina ligi šiol 
turėti sėkmingi Lietuvos vals
tybės ministro pirmininko ir 
užsienio reikalų ministro vizitai 
bei 1996 m. planuojama Lietu
vos prezidento kelionė į Vene- 
zuelą, o taip pat Argentiną, Bra
ziliją ir Urugvąjų.

Lietuvos vyriausybė ambasa
doriui Venezueloje yra pavedusi 
papildomas specialių misijų 
ambasadoriaus pareigas Lotynų 
Amerikoje ir Karibų srities 
šalyse. Peršasi išvada, kad 
Lietuva ambasados atliktą dar
bą vertina teigiamai ir nori 
plėsti savo diplomatinį atsto
vavimą šiame kontinente.

JAV ir Didžiosios Britanijos

ambasadoriai taip pat pripaži
no, kad Venezueloje Lietuva yra 
jau prasimušusi pro masę „pil
kųjų ambasadų”, kurios ilgus 
metus čia dirbdamos ir atsto
vaudamos savo kraštus, veiks
mingos programos nėra išvys- 
čiusios.

— Jūs visą laiką aktyviai 

dalyvavote išeivijos kultū

rinėje bei politinėje veikloje, 

skyrėte tam nepaprastai 

daug dvasinės ir fizinės ener

gijos, „iš vidaus” žinote jos 

problemas. Atsikūrus nepri

klausomybę, atsirado dar 

viena problema — Lietuvos 

lietuvių ir išeivijos lietuvių 

bendravimo problema. Ko

dėl, Jūsų manymu, čia vis 

dar yra nepašalintų kliūčių ir 

ar apskritai abiejose pusėse 

egzistuoja tarpusavio san

tykių plėtotės vizįja?

— Esama kliūčių glaudžiam 
Lietuvos lietuvių ir išeivijos 
lietuvių bendravimui. Pirmiau
sia, pusės šimto metų praraja, 
kurią atnešė sovietinė okupa
cija, kai tarpusavio bendra
vimas buvo uždraustas. Antra, 
galutinai nesutvarkytas piliety
bės klausimas. Paskubomis pri
imtas įstatymas jau iš pradžių 
prašėsi pakeitimų. Įstatymas 
daugiau bazavosi „ius solis”, 
taigi gimimo vietos principu 
pilietybei apspręsti, labiau igno
ruojant „ius sanguinis” — krau
jo ryšio dėsnį, kuriuo daugiau
sia remiasi Europos pilietybės 
įstatymai. Trečia, dar patenki
namai neišspręsta nuosavybės 
grąžinimo problema ir galiau
siai dar viena su tuo susijusi 
jautri problema: tai paviršu
tiniškas svarstymas ir nepri
imtini sprendimai dėl buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių 
buities. JAV, Europa ir Lotynų 
Amerika negali suvokti, kaip 
Sibire metų metais kankintas 
žmogus, grįžęs į Lietuvą, turi 
laukti iki dešimt metų, kad 
galėtų įeiti į jam įstatymu 
priklausančius savo namus. Tuo 
pačiu metu jie mato, kaip sovie
tiniame režime gerai gyvenę ir 
vadovavę stambioms įmonėms 
asmenys, dabar jas privati
zavus, tampa pinigingi jų savi
ninkai. Visa tai išeivius erzina. 
Iškreiptas ar atidedamas teisin
gumas yra neteisingumas.

Kad išeivįja dėl savo išsimoks
linimo, specializacijos, tautiško 
— krikščioniško nusistatymo ir 
net savo išteklių Lietuvai yra 
reikalinga — klausimo nekyla. 
Lietuva turi stengtis visomis 
priemonėmis atstatyti tarpu
savio pasitikėjimą, kurio 
pagrinde būtų tėvynės meilė ir 
Lietuvos ateičiai skirta vienybė. 
Didžioji išeivių dalis save laiko 
lietuvių tautos dalimi. Abiejose 
pusėse trūksta dvasios sava
norių, vizįjos žmonių, trūksta

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus;

Boston...................................
Chicago..................................
Detroit...................................
Los Angeles...........................
Miami............ ........................
New York..............................
Tampa...................................

Kainos galioja keliaujant j abi puses.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius

» » »

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

raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service 
9439 S. Kedzie

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

FAX 708-422-3163

vadų, kurie išeivių ir Tėvynėje 
esančiųjų broliško sugyvenimo 
vienybės viziją paverstų realy
be. !

— Pietų Amerikos šalys 

buvo kultūriniu bei civili

zacijos požiūriu gana tolimos 

ir svetimos į europietiškąją 

vertybių sistemą orientuo

tiems lietuvių išeiviams, atvy- 

kusiems tenai po karo. Ar 

lengvai vyko jų prisitai

kymas ir integracija į vietinę 

visuomenę, ar tai buvo 

skausmingas procesas? Ko

kia lietuvių bendruomenių 

padėtis bei problemos tose 

šalyse šiandien?

— Būtina skirti senuosius 
imigrantus, atvykusius prieš ar 
po Pirmojo pasaulinio karo, ir 
išeivius, pasiekusius Pietų 
Ameriką po Antrojo pasaulinio 
karo.

Senųjų imigrantų adaptacija 
ir integracija į vietines vi
suomenes buvo lėta ir labai 
sunki. Atvyko mažamoksliai 
vargo žmonės, nemokėję sve
timos kalbos ir griebęsi bet 
kokio fizinio darbo, kad prasi
maitintų ir kaip nors įsikurtų 

Šio žemyno civilizacija jiems 
buvo nesuprantama, o europie
čių, daugiausia ispanų ir por
tugalų, pasėti kultūros daigai 
irgi svetimi. Atsinešę iš savojo 
krašto kalbą, dainas, giesmes ir 
tėvynės ilgesį, jie būrėsi krūvon, 
kurdami savą mažąjį pasaulį. 
Ilgainiui atsirado lietuviškos 
bažnyčios, tautiniai klubai, cho
rai, tautinių šokių grupės, spau
da, vėliau su neprikj&ųąųmos 
Lietuvos pągalba ir mokyklos. 
Šiame izoliuoto gyvenimo laiko
tarpyje ir priaugančioji karta 
sugebėjo sukurti ir išlaikyti 
lietuvišką šeimą.

Po Antrojo pasaulinio karo 
atvykę imigrantai, prisitaikė ir 
integravosi daug greičiau. Dau
gelis atvyko gerai išsimolcshnę 
ir jie daug lengviau pritapo prie 
naujos aplinkos, kurios pagrin
diniai bruožai buvo koloniza
torių atnešta krikščionybė ir 
ispaniška, o Brazilijoje por
tugališka, kultūra. Taigi asimi
liacijos procesas buvų spąętus: 
greičiau prisitaikę, jįe: surado 
būdus rasti geresnius darbus, 
kurti verslą, daryti pinigą. Nors 
pradžioje šie politiniai imig
rantai verkė Lietuvos ir ją išti
kusios nelaimės, ilgainiui geras 
ekonominis gyvenimas jų tau
tinius jausmus apmarino. Atsi
rado mišrios šeimos, atsirado 
motinos, kurios, pačios nemokė- 
damos svetimos kalbos, draudė 
vaikams kalbėti lietuviškai. Ka
dangi bendruomenės nėra 
skaičiumi gausios, tautinė veik
la darosi tolydžio sunkesnė. Miš- 

(Nukelta į 5 psl.)
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Atstovas Lietuvoje
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Marytė ir Harry Bereckiai

BUKIT LAIMINGI

I

$įais žodžiais teta Liolė iš
Kauno vestuvių puotoje sveiki
no jaunavedžius Marytę Kon- 
čiūtę ir Harry Bereckis, kurie 
vieną karštą šios vasaros šešta
dienį, rugpjūčio 12 dieną, Palai
mintojo Jugio Matulaičio baž
nyčioje, Lemonte, prisiekė meilę 
ir užmovė vienas kitam vestu
vinius žiedus.

Marytė, Giedrės ir Juozo Kon
čių dukrelė, gimė ir pirmuosius 

t vaikystės metus praleido Cicero 
priemiestyje prie Čikagos. Ten 
jtlankė Šv. Antano parapijinę 
mokyklą, o taip pat ir lietuvių 
kalbos pamokas bei šešta-
diėninę lituanistinę mokyklą.
"Seimai .persikėlus gyventi į 

W*estchester priemiestį, Marytė 
ten baigė pradžios mokyklą ir 
Immaculate Heart of Mary mer
gaičių gimnaziją. Lietuvių 
k'atbos pamokas ji lankė šešta
dieninėje Dariaus ir Girėno mo- 
kykloje Jaunimo centre, o vė-

' , lįąu ten,, baigė ir Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą.
Studijoms Marytė pasirinko 

pradžios mokyklos mokytojos 
profesiją ir baigė Illinois Bene
dictine kolegiją, Lisle, Illinois. 
Bąigusi kolegiją ir išlaikiusi 
valstijos egzaminus, ji gavo 
mokytojos diplomą. Šiuo metu 
Marytė mokytojauja Broadview 
priemiestyje.

Jaunasis, Harry ir Sharlene
Bereckis sūnus, gimė ir augo 
Berwyn priemiestyje, kur baigė 
katalikišką pradinę mokyklą, o 
po to lankė St. Joseph berniukų

< gimnaziją. Studijoms jis taip pat 
pdsirinko Illinois Benedictine 
kolegiją, kur Marytės ir Harry 
keliai susitiko ir atvedė juos 
pf-ie altoriaus. Harry baigė eko
nomiką, šiuo metu dirba savo 
srityje ir ruošiasi MBA 
laipsniui.

^Jaunųjū santuoką palaimino 
kunigas Antanas Saulaitis, SJ. 
Prie altoriaus Lietuvių operos

.< vyrų chorui giedant „Veni Crea- 
tor Spiritus” Marytę palydėjo 
jqą tėveliai. Pamergių pulką 
sudarė Teresė Razmaitė, Lori 
Kling, Marytės sesuo Rūta 
Saliklienė ir Nancy Yarbrough. 
Pabroliais buvo David Arlt, 
Jack Kling, Edmondas Saliklis 
ir Robert Yarbrough. Gėles nešė 
Sigita ir Ina Saliklytės. Šv. 
Mišių skaitinius atliko Rūta 
Saliklienė su dukrele Sigita, o 
psalmę, pritardamas gitara, 
pagiedojo Edmondas Saliklis.

Mišių metu taip pat giedojo, 
sū' Operos vyrų choru ir solo, 
solistė Dana Stankaitytė. Labai 
įspūdingai, jaunajai padedant 
gėles prie Marijos paveikslo, nu-

< skambėjo jos su vyrų choru 
atlikta „Šventoji Dievo Mo
tina", iš Verdi operos „Likimo 
galia”. Vargonais grojo muzikas 
Ričardas Šokas, chorui dirigavo 
maestro Alvydas Vasaitis.

Vakare svečiai rinkosi į Cog 
Hill Country Club, Lemonte, 
vestuvių vaišėms. Jaunuosius, 
muziko Ričardo Šoko kapelai 
grojant maršą, pasitiko abiejų 
tėvai su duona ir druska, me
dum ir vynu.

Vestuvių puotai vadovavęs 
Edmondas Saliklis, lietuviškai 
ir angliškai svečius supažindino 
su jaunųjų tėvais, giminėmis, 
pamergėmis ir pabroliais. Iš 
Marytės pusės vestuvėse daly
vavo močiutė Bronė Kizlaus- 
kienė, krikšto mama Stasė Pat- 
labaitė, dėdė ir krikšto tėvas 
Antanas Kizlauskas su šeima, 
dėdė Kazys ir Liolė Kizlauskai 
iš West Bloomfield, Mich., ir 
dėdė Alfonsas Vitkevičius. Iš 
Lietuvos į Marytės vestuves at
vyko teta Liolė ir Tadas Labu
čiai.

Teta Liolė rimuotais lin
kėjimais ir patarimais jaunie
siems talkino Rūtai ir Edmon
dui Salikliams išdalinti vedy
biniam gyvenimui pritaikytas 
dovanas. Marytė gavo prijuostę, 
šluotą ir kočėlą, o Harry skry
bėlę, pypkę ir raktą nuo Mary
tės širdies su Liolės linkėjimais.

Svečiai linksminosi, nebo
dami vasaros karščio, kurį tik iš 
dalies pajėgė atvėsinti salės vė
sintuvai. Ričardo Šoko pastip
rinta šokių kapela visus suko į 
ratą, o daina prie ritmo prisidėjo 
Ričardo žmona Dalia. Laikas 
nesustabdomai skubėjo, bet 
šokančiųjų eilės neretėjo: iš 
salės vidurio nesitraukė jaunie
ji nei jų palydovai; šoko trepsėjo 
tėvai, giminės, artimieji ir visi 
sukviestieji, niekam nesinorėjo 
palikti smagaus šokio sūkurio.

Baigdamas šį šaunų Marytės 
ir Harry vestuvių aprašymą, no
riu pridėti tetos Liolės iš Kau
no perduotus linkėjimus: „Būkit 
tvirti kaip žemė; Būkit linksmi 
kaip pavasaris; Būkit dosnūs 
kaip vasara; Būkit turtingi kaip 
ruduo — Būkit laimingi!”

Vestuvių dalyvis

IR DIEVAS LAIMINS...
(Atkelta iš 4 psl.)

rios šeimos irgi nieko gero 
nežada.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas teikia viltį, jog išei
vijos lietuviai nugalės krizę, kad 
Lietuva darys viską jų lietuviš
kumui išsaugoti ir sudarys sąly
gas grįžti tėvynėn ir dirbti 
Lietuvai.

— Kaip, Jūsų akimis, kei
čiasi Lietuva ir ar, Jūsų ma
nymu, tie pokyčiai pakan
kamai spartūs ir esminiai?

— Keičiasi Lietuva, keičiasi 
ir lietuvių tauta, ieškanti kelio 
grįžti į save. Tautoje vyksta fer
mentacijos procesas. Šalia 
mažne pusę šimto metų truku
sios sovietinės okupacijos pa

Beat The flu For Just $5
„FLU" SKIEPAI ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 
Gydytojų Kabinetuose jūsų apylinkėje — $5.00
Išvengti „flu" ligos dabar labai lengva — tik susi
tarkite ir atvykite pas vieną iš čia išvardintų 
gydytojų pasiskiepyti. Tik $5 ir būsite apsaugotas 
nuo šių metų „flu bug". PENSININKAI, 
ATSINEŠKITE SAVO MEDICARE KORTELES.

SKAMBINKITE 312-471-8600
arba vienam iš žemiau surašytų gydytojų. Gausi
te daugiau informacijų ir susitarsite dėl vizito. 
Pasiskiepyti galima iki š.m. lapkričio 30 d. im
tinai.

H
Holy Cross
H O S P I T A L

BEVERLY
Beverly Family Medical Center 
10311 South Western 
Chicago, IL 60643 
(312) 918-7547

BR1DGEPORT
Holy Cross Family Medical 
Center - Bridgeport 
749 West 3 Ist Street 
Chicago, IL 60616 
(312) 225-0695

BURBANK
Burbank Medical Center 
Yaseen Odeh, M.D.
Nasar Rustom, M.D.
4817 West 83rd Street 
Chicago, IL 60459 
(708) 425-3135

CHATHAM
Chatham Health Associates 
714 East 87th Street 
Chicago, IL 60619 
(312) 723-5979

CHICAGO LAWN
Holy Cross Family Medical 
Center - 63rd Street 
4033 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 284-6300

Holy Cross Physician 
Office Pavilion 
Pratap Marri, M.D.
2701 West 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7868

* Persons with allergies to eggs or thimerosol (a preservative often found iri contact 
lens Solutions,) an active neurological disorder, an acute respiratory or other active 
intection or illness, or a temperature of greater than 100 degrecs are not candidates 
for vaccination.

smerkimo, rūpinamasi iškreip
tos lietuvio sąžinės, pažeistos 
tautinės garbės ir principų ati
taisymu ir atstatymu.

Žmonės grįžta prie Dievo, atsi
randa suaugusiųjų krikštai, 
laisvėje gimusi literatūra ir 
menai, kuriasi privačios mo
kyklos, kyla viršun ilgą laiką 
marintos tautinės ir krikščioniš
kos vertybės. Jaunoje kartoje at
gimsta noras veržtis pirmyn 
— per mokslą, per sportą, per 
darbą, per lietuvišką šeimą. 
Galiausiai atsiranda noras tar
nauti savo valstybei ir tautai, 
noras aukotis.

Partinis gyvenimas darosi 
gilesnis ir atsakingesnis; jį val
do nebe vien politinės aistros, 
bet ir demokratiniai principai, 
demokratinė etika. Tauta pra
deda iššifruoti tikruosius kenkė
jus, atskirti avantiūristus, prisi
taikėlius ir persimetėlius, taigi 
gerosios jėgos rikiuojasi ir 
žengia pirmyn. Vis dėlto, tei
giamieji pokyčiai yra lėti. 
Privalo būti stiprinama mo
kykla, mokytojo autoritetas. 
Materialinė mokytojų padėtis 
yra nepateisinama. Niekas neži

Holy Cross Physician 
Office Pavilion 
Yolandra Johnson, M. D. 
2701 West 68th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471-7879

Woo Lee, M D.
4255 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-6622

Vijay Bajaj, M.D.
2434 West 71 st Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 434-5849

Jorge Cavero, M.D.
4007 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 767-2266

Roman Kozyckyj, M.D. 
Peter Lastowiecki, M.D. 
6222 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 
(312) 581-5276

CLEARING/
GARF1ELD RIDGE
Southvvest Medical Center 
5334 West 65th Street 
Chicago, IL 60638 
(312) 471-8800

Mary Abraham, M.D.
Siva Atluri, M.D.
Pitu Punjabi, M.D.
6084 South Archer Avenue, 
Suite 100 
Chicago, IL 60638 
(312) 767-0100

no, kur baigiasi mokytojo įtaka; 
manau, kad mokytojas pa
veikia net amžinybę.
Kraštui būtinos socialinės re

formos. Atsakingas teisinių in
stitucijų sudarymas ir teisingu
mo garantavimas visiems be 
išimties yra pagrindinis ir 
neatidedamas valstybės užda
vinys. Teisinė valstybė yra mo
ralinė valstybė.

Lietuvoje politinių kalinių ir 
tremtinių padėtis yra apverk
tina. Daugelis vyresnio am
žiaus, paliegę, be santaupų, 
gyvena iš pensijos. Ir nors jiems 
skaičiuojama treji metai pen
sijos už kiekvienus kalėjime ar 
Sibire iškentėtus metus, apie 
trisdešimt dolerių per mėnesį 
mokama pensija nesudaro mini
maliausių pragyvenimo sąlygų, 
nekalbant apie gydymąsi. Jų 
dalia — kęsti Sibirą savam 
laisvame krašte.

Visa tai pasakius, noriu pa
reikšti savo giliausią tikėjimą 
didinga, garbinga ir laiminges
ne Lietuvos ateitimi. Kiekvie
noje visuomenėje yra darbai, 
kuriuos ji turi vykdyti; kiekvie
noje valstybėje yra žaizdos, ku

Bernard Slusinski, D.O.
6084 South Archer Avenue,
Suite 203
Chicago, IL 60638
(312) 884-4150

B. G. Shreenivas, M.D.
6084 South Archer Avenue,
Suite 101
Chicago, IL 60638
(312) 884-4152

Francisco Randin, M.D.
7101 West Archer Avenue 
Chicago, IL 60638 
(312) 586-6555

Raghu Vollala, M.D
6084 South Archer Avenue,
Suite 102
Chicago, IL 60638
(312) 767-2461

ELSDON
Holy Cross Family Medical Center 
4150 West 55th Street 
Chicago, IL 60632 
(312) 884-3400

Midvvay Medical Center 
5257 South Cicero 
Chicago, IL 60632 
(312)471-7040

OAK LAWN
Holy Cross Medical 
Center - Oak Lawn 
6417 West 87th Street 
Oak Lawn, IL6O453 
(708) 233-1895

OGDEN PARK
Holy Cross Family Medical 
Center - Ashland Avenue 
6326 S. Ashland Avenue 
Chicago, IL 60636 
(312) 778-8600

RIVERSIDE
Riverside Family Medical Center 
326 East Burlington Road 
Riverside, IL 60546 
(708) 447-6568

STOCKYARDS
Holy Cross Family Medical 
Center - 47th Street 
1841 West 47th Street 
Chicago, IL 60609 
(312) 927-5524

Mercedita Jacob-Tan, M D. 
Frederick Tan, M.D.
1852 West 35th St.
Chicago, IL 60609 
(312) 523-1127

rias reikia gydyti, ir kiekvienoje 
širdyje yra jėga visa tai atlikti. 
Nors pažanga yra lėta, krašto 
moralė pakirsta, teisingumas 
pažeistas, socialinės skriaudos 
dar neatitaisytos ir, nepaisant 
ligšiolinių pastangų, praeities 
purvas dar drumsčia mūsų van
denis — sielos gelmėse giliai 
tikiu, kad savo esybe lietuvių 
tauta yra padori, jautri ir gar
binga; ji nuties kelius į teisinę 
valstybę, ir Dievas jos žygius 
laimins.
Kalbėjosi Žilvinas Norkūnas

PER BALTIJOS JŪRĄ - 
ORO BALIONU

Rugsėjo 27 d. pirmą kartą du 
Lietuvos oreiviai perskrido 
Baltuos jūrą oro balionu. Tai 
kaunietis gydytojas, 50-metis 
Gintaras Šurkus ir „Lietuvos 
avialinijų” kapitonas,buvęs gar
sus parašiutininkas — Valerij 
Machnorylov. 5 valandą ryto 
oro balionas pakilo Alandų salo
je ir po septynių valandų 
nusileido Latvijoje netoli 
Lietuvos sienos.

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR CARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
Musų raštinės:

447 S.Correy Avė., 
St.Pete Beach, FL 33706

Tel.(813)363-7700

639 East 185th Avė 
Euclid, OH 44119

»Tel.(216)481-0011

52 Feagles Rd., 
Warwlck, NY 10990
Tol.(914)258-5133

Rochester: 
(716)232-4111 
Pittsburgh: 
(412)481-6222_ ---------- , - - (412)481-6222

J^-Tel.(216)481-OOI1

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

Pateikę šį kuponą ATLANTA IE, INC. 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams 

laivu į Lietuvą

$0.50

IMPORT-JEXPORT, IN( 
2719 We«t 71 Ntr. Chicago, 11.60629 

(312)434-2 12 |
<«<»<>

t
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703) 471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

JUNGTINIS BANKAS 

KETINA TAPTI 

MILIJARDIERIUMI

Spalio 2 d. vienu metu vyko 
Lietuvos Akcinio inovacinio 
banko ir „Litimpeks” banko 
akcininkų susirinkimai, kuriuo
se akcininkai pritarė šių bankų 
susijungimui.

Dabar turi būti sušauktas 
bendras abiejų bankų akcinin
kų susirinkimas, kuriame bus 
išrinkta susijungusio banko 
taryba. Manoma, kad bankų 
susijungimo procedūra užtruks 
2-4 mėnesius. Bankas vadinsis 
— Lietuvos Jungtinis bankas.

Numatoma, kad Jungtinio 
banko akcinis kapitalas turėtų 
siekti 100 mln. litų. Kitais me
tais numatoma jį padidinti iki 
160 mln. litų. Naujojo banko 
aktyvai kitų metų pabaigoje tu
rėtų siekti 1.6 bilijono litų.

Tuo tarpu Lietuvos banko val
dybos pirmininks Kazys Ratke
vičius spalio 5 d. spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad Cen
trinis bankas duos leidimą 
jungtis Akciniam inovaciniam 
ir „Litimpeks” bankams tik 
tada, kai šie įvykdys visus 
komerciniams bankams kelia
mus reikalavimus. Lietuvos 
banko vadovas tvirtina, kad 
Lietuvoje tik du bankai — 
„Tauras” (G. Konopliovo ban
kas) ir „Hermis” (valdytoja N. 
Novickienė) vykdo visus centri
nio banko normatyvus. 

TRŪKSTA KIAULIŲ

Lietuvos mėsos perdirbimo 
įmonės, nepaisydamas 30 proc. 
importo muito, ruošiasi vežti 
kiaulieną iš užsienio. Dar bir
želio mėnesį žemės ūkio minist
ras Vytautas Einoris kreipėsi į 
vyriausybę, prašydamas skirti 
pinigų eksportuojamai kiaulie
nai pirkti, nes nėra kur dėti 
100,000 kiaulių. Ministras tuo
met teigė, kad dėl kiaulienos 
pertekliaus mėsos kombinatai 
jų nebesuperka. Vyriausybė 
tuomet skyrė 10 mln. litų 
eksportuojamai kiaulienai pirk
ti.

Dabar Žemės Ūkio ministeri
jos Mėsos ir pieno pramonės 
skyriaus viršininkė Nijolė Mak- 
simavičienė „Lietuvos rytui” 
sakė, kad tomis lėšomis beveik 
niekas nepasinaudojo, nes 
kiauliena nebuvo eksportuoja
ma. Dėl kiaulių pertekliaus 
buvo sukeltas nereikalingas 
triukšmas.

Birželio ir liepos mėnesiais 
mėsos kombinatai supirko po 
22,000 kiaulių, o rugsėjį tik 
11,000. Lietuvoje kas mėnesį su
valgoma apie 20,000 kiaulių. 
Birželio mėn. mėsos kombinatai 
už kiaulės gyvo svorio kilogra
mą mokėjo 4 litus. Dabar kai 
kurie privačių mėsos perdir
bimo įmonių savininkai pasi
rengę mokėti po 5.30 lito už kg, 
bet neranda pardavėjų.

LIETUVIŠKA NAFTA IŠ 
GENČIŲ

Bendrovėje „Genčių nafta” 
šiuo metu per dieną gaunama 
220 tonų žalios naftos. Padidi
nus investicijas, naftos bus išgau
nama 3 kartus daugiau. Iki šiol 
j šią bendrovę Švedijos bendrovė 
„Swenska Petroleum Explora- 
tion AB”, laimėjusi konkursą 
eksploatuoti Genčių telkinį, in
vestavo apie 4 mln. dolerių. 
Pagal projektą numatoma, kad 
bendra investicijų suma bus 
apie 22 mln. dolerių.

Pasak „Genčių naftos” gene
ralinio direktoriaus Bjorno

Janseno, šis naftos telkinys bus 
išsemtas maždaug per 8-10 
metų. Manoma, kad bus išgauta 
apie 40 proc. telkinyje esančios 
naftos. Pasak B. Janseno, Gen
čių telkinyje viso yra apie 3.5 
mln. tonų naftos, tačiau su 
turima dabartine technologija 
įmanoma išgauti tik apie 1.5 
mln. tonų.

Švedams priklauso 50 proc. 
„Genčių naftos” akcijų. Kitą 
pusę turi bendrovė „Geonafta”, 
kurios darbas — parduoti išgau
tą naftą. Kol kas visa Genčių 
nafta parduodama „Mažeikių 
naftai”. Lietuviškos naftos 
kaina svyruoja nuo 16.56 iki 
16.62 dolerio už statinę, rašo 
„Respublika”.

ELEKTROS ENERGIJA 
MAINAIS UŽ KURĄ

Lietuva parduos Rusijai 
elektros energiją mainais už 
branduolinį kurą. Lietuvos ir 
Rusijos energetikų sutartis 
numato iki kitų metų gegužės 
1 d. parduoti iki 4 bilijonų 
kilovatvalandžių elektros ener
gijos. Už tai Rusija atsiskaitys 
branduoliniu kuru.

Bendra sutarties vertė yra 
apie 60 mln. dolerių. Jei Lietuva 
parduos visą numatytą elektros 
energijos kiekį, už jį gauto bran
duolinio kuro Ignalinos atomi
nės ekeltrinės poreikiams už
teks iki kitų metų gegužės 
mėnesio. Rusijai I kilovatva
landė elektros energijos par
duodama maždaug po 6 centus, 
tuo tarpu Lietuvos gyventojai 
moka po 20 centų.

Ignalinos atominė elektrinė 
per metus sunaudoja branduoli
nio kuro maždaug už 70 mln. 
dolerių, praneša agentūra BNS.

ŠILUTĖS BALDŽIŲ 

NEBAUGINA 

KONKURENCIJA

Bendrovė „Šilutės baldai” 
specializuojasi virtuvės baldų 
gamyboje. Nors dabar Lietuvoje 
daug kas gamina baldus, tačiau 
šilutiškiai sako, kad privačių 
firmų gamyba yra nedidelė. „Ši
lutės baldai” uoliai tiria rinką 
Vakarų šalyse. Jie dalyvauja 
tarptautinėse mugėse, savo bal
dus reklamuoja Paryžiaus ir 
Kiolno mugėse leidžiamuose ka
taloguose. Pasak „Šilutės bal
dų” ekonomikos ir prekybos 
direktoriaus Alfredo Valužio, 
tai padeda sudominti verslinin
kus ir sudaryti ilgalaikes baldų 
tiekimo sutartis. Beveik 15 me
tų bendraujama su belgų įmone 
„Sodim” ir jai šilutiškiai gamina 
beveik 60 pavadinimų baldus. 
Turi sudarę naudingas sutartis 
su Vokietijos, Švedijos fir
momis, neseniai pirmąją baldų 
siuntą išsiuntė į JAV. Užsie
niečiai perka stalus, lentynas, 
komodas, vaikiškas lovytes, o 
pagrindinės produkcijos — vir
tuvės komplektų — neperka. 
Pasak bendrovės vadovų, jie ga
myboje naudoja nepakankamai 
ekologiškai švarias medžio 
drožlių plokštes, o iš natūra
laus medžio pagaminti baldai 
yra per brangūs.

Virtuvės baldus šilutiškiai 
parduoda Lietuvoje, Kazach
stane, Uzbekistane. 80 proc. 
kitų gaminių šilutiškiai išveža 
į Vakarus.

Baldininkus jaudina miški
ninkų ketinimai penktadaliu 
padidinti medienos kainas. Jei 
taip atsitiks, gali tekti stabdyti 
gamybą ir nutraukti didelėmis 
pastangomis su Vakarų part
neriais sudarytas sutartis, nes 
jose užfiksuotos nekintančios 
baldų kainos, rašo „Litas”.

„ŠIAULIŲ VAIRAS” 

LAUKIA PAGALBOS

Bankrotas „Šiaulių vairui” 
paskelbtas rugpjūčio 15 d. Spa
lio pradžioje kreditoriai pristatė 
sanavimo projektą ir paskelbė jo 
įgyvendinimo konkursą. Per du 
mėnesius įmonė turi susirasti 
spansorių, kuris padengtų sko
las ir sudarytų galimybes tęsti 
gamybą.

Pagrindinė įmonės išleidžia
ma produkcija — penkių rūšių 
ekomobiliai, trijų rūšių varik
liai bei penkių rūšių mopedai. 
„Šiaulių vairui” priklauso 
monopolinė šios gamybos teisė 
buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje. Įmonės gaminiai turi 
paklausą JAV, Anglijoje, Vokie
tijoje, Rusijoje, tačiau per rug
sėjį pagaminta tik 400 paklausą 
turinčių variklių ir 300 mopedų, 
nes trūksta apyvartinių lėšų.

Įmonės nesėkmės prasidėjo po 
to, kai 1993 m. pabaigoje buvusi 
dviračių gamykla „Vairas” 
suskilo į „Šiaulių vairą” ir 
„Baltic vairą”. Atsiskirdama 
įmonė paveldėjo 3.5 mln. litų 
skolų ir tuščią kasą. Per tą laiką 
nepavyko gauti jokių 
investicijų.

Vienas realiausių „Šiaulių 
vairo” sponsorių gali būti 
Maskvos firma „Motovelotech- 
nika”, su kuria šiauliečius sie- 

♦ ja seni ryšiai tiekimo, produkci- 
još pardavimo srityse, rašo „Lie
tuvos rytas”.

„UKMERGĖS $ILAS”

VOKIEČIAMS GAMINA 

TVORAS

„Ukmergės šile” dar neseniai 
buvo gaminamos rogės, arklių 
vežimai, aviliai, sodų natmeliai. 
Sandėliuose ir dabar likę dvi
kinkių vežimų mediniais ratais, 
kurių vieną per mėr gal ir 
parduoda. Dabar „ .nergės 
šile” gaminama visiškai nauja 
produkcija. Ji visa keliauja į

užsienį. Vokiečiai, olandai, 
anglai perka medinių padėklų 
medžiagą, sodo baldus, įvairių 
konstrukcijų tvoras. Nors įmonė 
dirba dviem, o kartais ir trim 
pamainom, pelno praktiškai 
neturi. Jei atsiranda papildomų 
pinigų, juos skiria mechaniz
mams atnaujinti. Vokiečiai siū
lo vėl gaminti arklinius veži
mus. Ketina pradėti gaminti 
nedidelius varstotus, kurie gal 
turėtų paklausą ir Lietuvoje. 
Įmonė bankrutuoti nesirengia, 
į darbą priima naujų žmonių, 
rašo „Diena”.

MYLIMAM KATINUI - 

LIETUVIŠKAS KARSTAS

Pas vieną žurnalistę iš 
Pakruojo atvykęs amerikietis 
giminaitis norėjo sužinoti, ar 
galima iš Lietuvos į JAV nu
siųsti nedidelį karstą. Karstas

reikalingas jau nusenusiam ka
tinui, kurį jis labai myli, pa
laidoti. Nors šį Kentucky valsti
joje, Lexington mieste gyvenantį 
39 m. amerikietį su Lietuva sie
ja tik tėvų šaknys, tačiau senti
mentai Lietuvai gilūs: jis ir savo 
katiną, kurį nori palaidoti lie
tuviškame karste, vadina Petru.

Pakruojo rajono pašte buvo iš
siaiškintos galimybės nusiųsti 
karstą į JAV. Kaina amerikiečio 
nedomino. Iš Lietuvos amerikie
tis išvyko neišsiuntęs karsto, 
bet pažadėjo tai padaryti, jeigu 
katinas dar palauks, rašo „Lie
tuvos rytas”.

Vilniaus dienų šventė, 
trukusi 5 dienas, kainavo apie 
0.5 mln. litų. 110,000 litų 
šventės išlaidų sumokėjo Vil
niaus savivaldybė.

Rima Jakutytė

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUS DĖKOJA

Ponui LEONUI KAČINSKUI iš Putnam, CT, kuris muziejui 
padovanojo dailininkų — Švažo, Galdiko, Kmieliausko, Jorkūno, Biržiš- 
kaitės-Žymantienės, Jonyno, Pautieniaus, Bagdono ir kt. darbų, o taip 
pat įvairių lietuviškų audinių, juostų, gintaro ornamentų.

Nuoširdžiai dėkojame. Jūsų dėmesys muziejui labai vertinamas.
Didelis ačiū ir p.p. Kamiams iš St. Petersburg, FL, kurie šias brangias 

dovanas supakavo ir persiuntė.

Muziejaus valdybos vardu
Dalia Stanienė

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Patarnaujame jums pristatydami jūsų artimiesiems maisto komplektus 
sudarytus Lietuvoje. Gavę jūsų čekį pristatome adresatui į namus tarp 
7 ir 14 dienų. Atsiunčiamo jums Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

ŠVENTINIS SIUNTINYS #4 $71.00 U.S.

Dešra rūkyta............................... .................................... 2 kg
Sūris, olandiškas .......................................................... 1 kg
Kava, malta Folgers..................................................360 gr
Majonezas................................................................... 200 gr
Mėsos kons. kap. kumpis................................... .. 500 gr
Silkė, marinuota ........................................................ 360 gr
šprcffki, alej., 4 dež........................... .'................... 640 gr
Vištienos sultinys....................   .240 gr
Riešutai, skard, sūdyti..................................................400 grMedus .................................. 500 gr
Prieškoniai.......................................................................200 grAliejus, augalinis........................... 2 lt.Cukrus ...................................2 kg
Miltai ................................................................................. 5 kg
Ryžiai.................................................... 2 kgMakaronai.................... 1 kgtPRIEDAS #88-14.................. $18.50 U.S.
Cukrus 10 kg, miltai 10 kg, aliejus 1 kg.

Kainos su pristatymu. Rašykite ar skambinkite dėl pilno sąrašo.

Genė Ir Vytas Kairiai, 817 FruMand Rd., Stonay Creefc, Ont., LSE 
SAS. Tai. *

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951 arba 708-687-5677 po 5 vai. p.p. 

Pristatome UPS

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
RavTizto M I Kepyklos produktai ir užkandžiai 
DAKI FORJY1L miesto centre

Savaitgalį uždaryta

TIK PER BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES VIDMANTAS RAPSYS)

JŪSŲ SIUNTINIAI BUS PRISTATYTI PRIEŠ ŠV. KALĖDAS
BALTIA EXPRESS PRIIMA SIUNTINIUS 24 VAL. PER PARĄ 7 DIENAS SAVAITĖJE’
BALTIA EXPRESS NEMOKAMAI PAIIMS SIUNTINIUS l5 NAMŲ (ZIP CODE 60629, 60632, 60453) 
BALTIA EXPRESS GARANTUOTAI PRISTATYS SIUNTINIUS PRIEŠ Sv. KALĖDAS
BALTIA EXPRESS ATSTOVAI LAUKIA JŪSŲ LOS ANGELES IR GRAND RAPIDS 
BALTIA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $36.00 
BALTIA EXPRESS GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŽEMIAUSIOS KAINOS 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRIMINĖSIME IKI LAPKRIČIO 5 D.
PRISTATYKITE PATYS ARBA SIUSKITE UPS SIUNTINIUS ADRESU 

3782 W 79TH STREET CHICAGO, IL 60652 
SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624)

• NE DARBO VALANDOMIS SIUNTINIAI PRIIMAMI PAGAL SUSITARIMĄ

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
5931 W. 87 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708489-7000 
Fax. 708-499-7006

Res. 312-778-3971 
Pager 312-308-0307

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

BSD LOUNGE 
6800 S. Kedzie Ava. 

Tai. 312-925-6264
Lietuviška muzika ir šokiai
Penktd. - šaštd. - sakmd.

Dengiami stogai, kalamas ,,siding’', 
dlliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-767-1 »2ė

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5188

WAGNER
MAŠ’NOS RAŠTINĖMS
Par uodą • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaakl Rd. 
f ai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2348 W. SStti Street 
Tai.: 312-778-1488

HOUSE FOR SALE
by builder in Abbay Oaks, Lamont, IL, 
1209 St. Brandan Ct; 4 bdrms, study, full 
bsmt. in a quiet cul-de-sac; choice con- 
struction; oak trim; centrai vacuum System 
& much more. $295,000.

Tel. 709-449-5913.

RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
' Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
- MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
' Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemę
> Pensininkams nuolaida

Ontuq^

OLSICK l CO., INC. 
1180 State Street 
Lemonį Illinois 60439 

•Nddhojamo nito 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylhkėse ir 

onemiesauoseMARIJA STONIKAS aSS 

Realtor® Bus, 708.257.7100 

Res. 708.969.3732

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

FLAT RATE CALLS 
Any Day • Any Time

Latvia, Lithuania, Estonia
Russia, Ukraine = $.85/min 

for Information call
1-800-453-0957 ext112 

CYBERLINK

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

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

EAST EUROPE IMEX
1. Pigiai parduodami automobi
liai pirkti iš varžytinių.
2. Surandame automobilius pa
gal jūsų pageidavimą.
3. Padedame persiųsti automo
bilius, traktorius, bei kitą dides
nę siuntą sau arba savo gimi
naičiui Lietuvoje.
4. Reikalingi auto skardininkai.

Tel. 708-201-0586

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Onlujį KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd,

4365 S. Archec Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
oatarnaus. jkairiavimas veltui.

OntUK21
ACCENT REALTY, INę.

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, llltnpis 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 

•priemiesčiuose.

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Išnuomjaml kambariai: vienas 
pirmame aukšte, kitas — rūsyje.

Skambinti: 312-348-4309

HELP VVANTED

Darbui šiaurinėje miesto daly
je reikalinga patyrimo turintys 
dažytojai. Kreiptis: 312-523-7289

SIŪLOME DARBUSI

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

AH Care.
Employmant Agoncy 

Tol. 312-738-7900

IEŠKO DARBO

Moteris Ieško 
bot kokio darbo 

Tol. 312-925-1782
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-436-6909 .————————————————

REIKIA GERO ADVOKATO - 
NETURIU PINIGŲ - „DĖDĖ SAMAS 

GALI JUMS PADĖTI

99

Šiais laikais advokatai, kaip 
ir viskas kitas, labai brangiai 
kainuoja. Dar nereiškia, kad ad
vokatas, kuris ima $200 per 
valandą, yra pats geriausias. 
Yra žmonių, kuriems reikia tei
sinės pagalbos, bet jie neturi 
pinigų pasisamdyti brangų ad
vokatą. Tokiu atveju valdžios 
įstaigos jums gali padėti. Jei 
jums reikia advokato, galite pa
sinaudoti valdžios teikiama in
formacija, kuri padės jums su
rasti advokatą pagal jūsų finan
sines išgales.

Nemokama pagalba 

sudarant testamentą

Daugelis apskričių įstaigų 
(county cooperative extension 
offices) rengia kursus, spaus
dina lankstinukus, o kai kurios 
turi paruoštus blankus (general 
fill-in-the blank) žmonėms pa
gelbėti. Kad sužinotumėte, ką 
vietinė „county” įstaiga gali 
jums šiame reikale pasiūlyti, te
lefono knygos puslapiuose su
raskite arčiausiai esančią įstai
gą ir pasiteiraukite. O jei norite 
daugiau informacijos, parašyki
te ar paskambinkite „Coopera
tive State Research Education 
and Extension Service U.S. De
partment of Agriculture, Room 
3328*. ,Washington, DC 20250; 
telef. 202-720-3029. Cook coun
ty gyventojai gali skambinti 
312-292-4444.

Nemokami teisiniai 

patarnavimai

Jums nereikia ieškoti kokio 
tolimo giminaičio advokato, kad 
nemokamai gautumėte teisinių 
patarnavimų. „Dėdė Šamas” 
turi teisėtvarkos įstaigų Gaw of
fices) visame krašte padėti 
tiems, kurie negali užsimokėti 
už paprastus teisinius patar
navimus. Jie vadinasi „The 
Legal Services Corp’s” ir jų 
paskirtis yra teikti mažai už
dirbantiems žmonėms teisinius 
patarnavimus civiliniuose rei- 

" kaluose. Jie turi visoje Ameriko
je 6,400 advokatų ir „parale- 
gals”.

Kiekviena programa turi savo 
taisykles, kokius atvejus priima 
ir kokia turi būti galimų klientų 
finansinė padėtis. Kad sužinotu- 

- mėtė apie jums tinkančią prog
ramą arčiausiai jūsų, ieškokite 
telefono knygos valdžios įstaigų 
puslapiuose „Legal aid”, arba 
kreipkitės į Legal Services 
Corp., 750 First St., N.E.., llth 
Floor, Washington, DC 20002.

Kaip surasti teisinių 

patarnavimų šaltinius 

vyresniesiems

Paskambinkite „Govern- 
ment’s senior hot line”. „The 
Eldercare Locator” gali nurody
ti įvairias patarnavimų įstaigas, 
jų tarpe ir teisinių patarnavimų 
įstaigas, o taip pat ir kitus 
patarėjus bei tarpininkus. Kai 
kuriais atvejais teisinės pa
galbos įstaigos tarnautojai gali 
atvykti į jūsų ar senelių namus, 
kad padėtų sutvarkyti doku
mentus. Kad sužinotumėte ar
čiausiai esančią tokią įstaigą, ar 
kokios kitos, vyresniesiems duo
dančią patarnavimus, įstaigos 
adresą, kreipkitės „Eldercare 
Locator” 800-677-1116 nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Nemokama teisinė pagalba, 

jei esate skriaudžiamas 

dėl amžiaus

Šiais laikais darbovietės ne
samdo ar atleidžia iš darbo žmo
nes, turinčius daugiau kaip 40 
metų amžiaus. Ar jūsų amžius 
buvo priežastimi, kad negavote 
darbo, kuriam jūs esate kvalifi
kuotas? Žmonės Amerikoje, su
laukę 40 metų ir vyresni, yra 
apsaugoti „The Age Discrimina- 
tion in Employment Act of 
1967”. Šis įstatymas draudžia 
diskriminaciją dėl amžiaus, 
samdant, atleidžiant, atlygi
nant, pakeliant į aukštesnę dar
bo kategoriją, ar kitais, su dar
bu susijusiais, atvejais. Kiek
vienais metais, maždaug 8,000 
vyresniųjų pasidalina per 117 
milijonų dolerių už nuostolius, 
kai jie pasiskundžia, kad buvo 
diskriminuoti dėl amžiaus. Kad 
sužinotumėte daugiau apie tai, 
ar galėtumėte užpildyti skundą, 
kreipkitės į Equal Employment 
Opportunity Commission, 1801 
L St., N.W. Washington, DC 
20507. Telef. 800-669-4000. 

Būkite „Consumer Expert”
Žmonės šiandieną labiausiai 

skundžiasi naujų automobilių 
pardavimo metodais ir jų re- 
montavimu — taisymu. Nepai
sant, kad mes matome begales 
labai gražių naujų mašinų rek
lamų, pirkėjai yra visokiais 
būdais apgaudinėjami ir išnau
dojami. Jei jaučiate, kad buvo
te apgautas, ar kokiu nors būdu 
išnaudotas, kreipkitės į jūsų 
valstijos „Consumer Protection 
Offices”. Jei yra pagrindo, ta 
įstaiga kreipiasi į nesąžiningai 
atparnavusią automobilių bend-

rovę ir gali bandyti išspręsti 
skundą jūsų vardu. Jei yra ke
liolika skundų prieš kurią 
bendrovę, „The Consumer Pro
tection Office” gali imtis 
teisinių žingsnių. Kreipkitės į 
savo valstijos „Attorney Ge- 
neral’s office, The Consumer Di- 
vision”. Illinois valstijoje adre
sas yra: The Consumer Di- 
vision, Attorney General Office, 
500 S. Second St., Springfield, 
IL 62706; telef. 800-252-8666.

Nusiskundimai dėl 

nesąžiningų advokatų 

patarnavimų

„Attorney grievances (advo
katų skundų) offices”, dažnai 
yra susirišę su valstijos „Bar 
Association”, gali padėti jums 
išspręsti etinius, sąskaitų mokė
jimo ir apvogimo nusiskundi
mus prieš advokatus jūsų valsti
joje. Tos įstaigos taip pat gali 
jums pranešti, ar advokatas, ku
rio patarnavimais norite naudo
tis, yra buvęs perspėtas, baus
tas, ar kokiu būdu etiškai nusi
kaltęs.

Nusiskundimų prieš advoka
tus programos (the attorney 
grievance programs) sprendžia 
etinius (ethical) nusiskundimus. 
Mokesčių derybų programos 
(the fee arbitration programs) 
padeda spręsti nusiskundimus 
dėl mokesčio advokatui. „The 
client security Trust funds” 
duoda pinigų klientams, iš ku
rių advokatai yra pasisavinę 
pinigų. Dėl šių reikalų kreip
kitės į savo valstijos „Attorney 
Registration and Disciplinary 
Commission of the Supreme 
Court”. Adresai telefonų knygo
je. Illinois valstijoje kreipkitės: 
Attorney Registration and Dis
ciplinary Commission of the 
Supreme Court of Illinois, 1 
Prudential Plaza, 130 E. Ran- 
dolph Dr., Chicago, IL 60601, 
telef. 800-826-8625.

Kitų tautybių žmonės yra la
bai veržlūs, išnaudoja visas ga
limybes ir visus būdus apginti 
save ir savo teises. Lietuviai yra 
kuklūs, kiti gal nežino, o jei 
žino, tai nedrįsta ir leidžiasi būti 
išnaudojami. Mokykimės iš kitų

amta

AMERICAĄt ^BROAU INC.

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

ŽIEMOS
KAINOS

Belmont/Laramie
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020

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

North Slde
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 VV. Peterson 
Tel. 312-725-9500

Ten ir atgal

Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

| viena pusę

Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

OUT OF STATE — 1-<800)-342-5315

Vyresniųjų lietuvių centro renginių vadovė (kairėje) Elena Sirutienė ir JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė viename renginyje 
„Seklyčioje”.

AUTOMOBILIŲ 

MOKESČIUS RINKS 

AUTOMATAI

tautybių ir rasių veržlumo, nau
dokimės viskuo, kas mums tei
sėtai priklauso ir galima gauti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Your Money, 
1995.10.2)

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

• SOS signalas, kaip tarp
tautinis pavojaus ženklas lai
vams, priimtas 1906 m. lapkri
čio 22 d.

• Čikagos arkidiecezija

įsteigta 1843 m. rugsėjo 30 d. ir 
pirmuoju jos vyskupu paskirtas 
William J. Quarter.

Kitais metais Vilniuje jau 
turėtų būti įrengti automobilių 
mokesčių rinkimo automatai 
bei automatinės kelių užtvaros. 
Už įvažiavimą į Vilniaus Sena
miestį mokesčiai jau renkami 
nuo 1992 m., o už automobilio 
stovėjimą miesto centre — nuo 
1994 metų. Taip bandoma apri
boti eismą miesto centre bei 
surinkti lėšų gatvių tvarkymui, 
palengvinti visuomeninio trans
porto judėjimą.

Mokesčius renka samdyti dar
buotojai. Pasak savivaldybės 
pareigūnų, niekas nežino, kiek 
šie darbuotojai surenka pinigų. 
Surinkti mokesčiai patenka į 
nebiudžetinį fondą, iš kurio 
pastaruoju metu buvo finan
suota paminklo Lazdynų Pelė
dai statyba.

Vilniaus savivaldybė jau yra 
gavusi iš keleto prancūzų, vo
kiečių ir slovėnų firmų pa
siūlymų įrengti mokesčių rin
kimo automatus. Miesto valdy
ba turi apsispręsti, kam patikės 
įgyvendinti šį projektą: ar sa
vivaldybės įmonei, ar bendrai 
su užsieniu kapitalo įmonei, ar 
užsienio firmai.

(LR, 10.18)

A.tA.a y
KUN. VYTAUTUI ZAKARUI

^Tnį:-’
mirus, mielus draugus — DONATĄ ir VIKTORIJĄ 

ZAKARUS' nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu 

liūdime. ,

r,l

Danguolė ir Stasys Surantai 
51 Anelė ir Justinas Skuodai 
* Aldona Plioplienė
r Irena Jarošekienėeo- 

; .o Veronika Kiznienė

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - X1.2 d.
• VJS<-

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

Vėlinės yrą didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota 
malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau 
padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių dieną, per 
8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi 
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų ^rdu siųskite:

Martin Fathars, 6338 So. Kllboum Ava., Chicago, IL 60829

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Mano vardas ir pavardė 

Adresas ......... ...........

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% viri $2,000.00 

$______________
$____________
$_____ 12.00
$______________  .

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

VISO

Siuntėjas, Gavėjas.

Tel. Tel.

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiam*, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont.,

CanadaLSE 5A6 tel. 905-643-3334.
•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
•Mes galime palydėti Jus važuojant j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.
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Mylimai Dukrai

A.tA.
RITAI KĖKŠTAITEI

netikėtai mirus, jos tėvus ROBERTĄ ir JANINĄ, 

brolį RIČARDĄ su šeima ir kitus gimines užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Pranas ir Viktorija Adomaičiai 
Eugenijus ir Rozalija Čepulevičiai 
Alfonsas Gečas
Julija Grigaravičienė 
Jonas ir Aldona Jovarauskai 
Bronius ir Seimą Jurgučiai 
Juozas ir Helena Jūriai 
Bronė Navickienė 
Jeff ir Rasa Roseberry 
Petras ir Joana Rudėnai 
Česlovas ir Joana Stankūnavičiai 
Ksaverina Valinskienė

Malda palydime

A.tA.
VERUTĘ MYKOLAITIENĘ

į Amžinybę. Skausme likusiems vyrui STASIUI ir 

sūnui ALGIMANTUI reiškiame nuoširdžiausią užuo

jautą.

Lietuvos Dukterų draugija

.....  " k

A. t A.
GAILUTEI VALIULIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos 

seseriai, ilgametei L. A. Dramos Sambūrio narei, 

VILTELEI JATULIENEI.

Los Angeles Dramos Sambūris

Mylimam Tėvui

A.tA.
PETRUI KARĖNUI ,

mirus, sūnų RAIMUNDĄ, dukterį KLAUDIJĄ su 

šeimomis ir sūnų PETRĄ, Jr. nuoširdžiai užjaučia

Vytautas, Liuda, Saulius, Juris ir 
Vidas Germanai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. .

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (Še DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST

TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVĖ 
ALL PHONES

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

V
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

MADŲ DEMONSTRAVIMAS 
.SEKLYČIOJE”

Rudens sezonas skiriamas pa
siruošimui artėjančioms šven
tėms ir didesniam pabendravi
mui. Kad sužinojus kaip rengtis 
ir kokie rūbai tinka skirtin
giems išėjimams LB Socialinis 
skyrius rengia kasmetines ma
dų parodas „Seklyčioje”. Tokios 
rūšies paroda buvojau aštunta. 
Ją suorganizavo popiečių ir 
programų vedėja Elena Sirutie
nė su gausiu talkininkių būriu.

Jau ankstyvą trečiadienio po
pietę svečiai rinkosi į vyresniųjų 
centrą — „Seklyčią”, gražiai 
pasipuošę, lyg norėdami paro
dyti demonstruosiantiems ma
das, kad ir jie galėtų pade
monstruoti savuosius rūbus. Ži
nome, kad daugiausia madų pa
rodas lanko moterys, bet neap
sieinama ir be vyrų dalyvių.

Demonstravimui vieta buvo 
išpuošta rudeninėmis gėlėmis, 
gražiomis kolonomis su užrašu 
ant gėlėtos sienos: Londonas, 
New Yorkas, Vilnius, Paryžius, 
tai centrai, iš kur atkeliauja 
naujos mados.

Elena Sirutienė atidarė šią 
parodą, pasidžiaugdama, kad 
mato gausiai susirinkusius 
rūbų meno mėgėjus, kad mato 
ir jaunesnių veidų. Rūbus mo
deliavo ponios, mokančios pa
čios pasisiūti drabužius, ponios 
ir vyrai, mėgstantys ir sekantys 
naujas sezono madas. Modeliuo
tojų tarpe buvo ir jaunų ponių 
bei panelių, atvykusių iš Lietu
vos. Buvo parodytas gražus ben
dradarbiavimas tarp įvairių am
žių ir kartų žmonių.

E. Sirutienė pakvietė Sofiją 
Plenienę pravesti modeliuotojų

Informuoti lietuviai baigia 
savo darbo dieną, — klausy
dami naujos informacinės radi
jo laidos „Piko valandos” pirm.
- penkt. imtinai 4 v. p.p. per 
WNDZ 750 AM. Naujausia ne
cenzūruota informacija iš 
Lietuvos bei išeivijos kiekvie
nam lietuviui darbo kabinete, 
automobilyje, ar savo namuose. 
Reklama „Piko valandos” laido
se atneša geriausius rezultatus, 
nes ši vienintelė — kasdieninė 
radijo laida išeivijoje pasiekia 
didžiausią skaičių Illinois, In
diana, Michigan, Wisconsin 
valstijose. Visais radijo reika
lais, įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu LITHUA- 
NIAN NEWS RADIO, PO Box 
1161, Oak Park.IL 60304-0161, 
o redakcijos tel. 708-386-0556.

Vienkartinė proga — užsi
prenumeruoti pirmą kartą 
„Draugą” tik už 55 dol. metams. 
Paskubėkite, nes šis pasiūlymas 
netrukus baigsis ir metinė pre
numeratos kaina vėl bus 95 dol. 
(pasiūlymas galioja tik JAV). 
Pirmą kartą užsisakantiems 
dienraštį (pirmam skaitytojų 
šimtui), jo prenumerata žymiai 
papiginta JAV LB Kultūros 
tarybos ir „Draugo” administ
racijos dėka.

x Jei reikia įsigyti vairavi* 
mo teises (IL Driver’s License), 
kreipkitės į Ed Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams ir mokinu 
vairuoti. (sk.)

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455.

(sk)

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, lapkričio 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
Vėlinių paminėjimas, kalbės dr. 
Arvydas Žygas. Programoje taip 
pat dalyvaus broliai muz. Faus
tas ir Herkulis Strolios. Visi 
kviečiami ir laukiami maloniai 
pabendrauti ir kartu papietauti. 
Atvykite!

Nepamirškite šiąnakt at
sukti laikrodžius vieną valandą 
atgal, nes prasideda „šviesos 
taupymo metas”. Visi sekma
dienio renginiai (ir šv. Mišios) 
jau vyks nauju laiku.

Šį savaitgalį Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, vyksta 
ypatingas renginys, skirtas 
lietuvei moteriai pažvelgti į 
save, į savo aplinką, į bend
ruomenę, kurioje tenka dirbti, 
gyventi. „Moters savaitgalis” 
prasidėjo šiandien, 9:30 vai. 
ryte. Kas gauna anksti „Drau
gą” Čikagoje, dar gali suspėti į 
adv. Laimos Garbonkienės pa
skaitą, būsiančią 2 vai. p.p. 
(„Moters teisės — kokias ji turi, 
kokių neturi”) ir Gintės Darnu- 
šytės, patarėjos prie Jungtinių 
Tautų Lietuvos misijoje („Mo
teris Lietuvoje ir Pekino konfe
rencijoje”), paskaitą 3 vai. p.p. 
Šios paskaitos vyks Bočių me
nėje. Rytoj, sekmadienį, spalio 
29 d. paskaitos bus centro di
džiojoje salėie. 9:30 vai. r. dr. Jū
ratė Nesavas-Barsky kalbės 
apie „Naujausius medicinos lai
mėjimus, kaip išlaikyti moters 
amžiną grožį”, 11 vai. šv. Mišios 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje; 
po Mišių, 12:15 vai. p.p., Irena 
Lukoševičienė, socialinių moks
lų magistrė kalbės apie „Moters 
vaidmenį išeivijos gyvenime”. 
Tai užbaigiamoji paskaita. 
Savaitgalio dalyviai galės pasi
vaišinti virtinukų pietumis, ku
riuos pagamino PLC renginių 
komitetas (jis ruošė ir šį „Mo
ters savaitgalį”). Nuoširdžiai 
kviečiamos visos lietuvės mo
terys, visi ir vyrai, gausiai pa
skaitose dalyvauti. Tai pirmas 
toks renginys mūsų bendruo
menėje.

Ateities savaitgalis įvyksta 
lapkričio 3-5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Smulki savaitga
lio programa randama skelbime 
antradienio, spalio 31 d. 
„Drauge”.

x JAV LB Kultūros Tary

bos premijų šventė įvyks 

lapkričio 5 d. 3 v. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Jaunimo centre prie įėjimo ir 
„Seklyčioje”. Vietos numeruo
tos. Kaina $8 ir $10.

(sk)

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
tax” reikalais ir gaunant vaira
vimo teises. Casa Blanca R.E., 

6529 S. Kedzie, Chicago, IL, 
tel. 708-403-7334.

(sk.)

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse vyks 
sekmadienį, lapkričio 5 d. Prie 
šių kapinių Steigėjų paminklo 
12 vai. vyks trumpos religinės 
ir visuomeniškos apeigos. 
Dvasininko malda, pasaulie- 
čio-visuomenininko žodžiu, 
Vėlinių žvakės uždegimu ir 
vainiko padėjimu, visų bendra 
giesme ir Tautos himnu bus 
pagerbti visi mūsų tautos miru
sieji. Iškilmes jau daug metų 
praveda Bendruomenės pasau
liečių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, garbės sar
gyboje dalyvaujant su vėlia
vomis uniformuotiems šauliams 
ir ramovėnams. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiose miru
siųjų prisiminimo iškilmėse, o 
po jų aplankyti Šv. Kazimiero 
kapinėse besiilsinčius artimuo
sius, draugus ir lietuvių tautai 
nusipelniusius asmenis.

Ambasadorius dr. Vytau
tas Dambrava skaito paskaitą 
„Dabartiniai Katalikų Akcijos 
uždaviniai” Ateities savait
galyje sekmadienį, lapkričio 5 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Ištisa Ateities savaitgalio pro
grama — skelbimas „Drauge” 
antradienį, spalio 31 d., o apie 
amb. V. Dambravą kviečiame 
pasiskaityti šios dienos 
„Drauge”.

Illinois Lietuvių gydytojų 
draugija ruošia rudens pokylį 
penktadienį, lapkričio 10 d., 7 
vai. vak., La Peria Restaurant, 
2135 S. Wolf Rd„ Hillside. Re
zervacijas iki lapkričio 3 d. pri
ima Kristina Razmienė, tel. 
708-301-4260.

Žurn. Vlado Būtėno antrųjų 
mirties metinių prisiminimo 
proga lapkričio 5 d., sekma
dienį, 11:15 vai.r., Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje, bus auko
jamos šv. Mišios, o po jų — 
paminklo šventinimas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. Kvie
čiami visi, buvę gausūs, a.a. 
Vlado bičiuliai, bendradarbiai, 
draugai ir organizacijų, kurių 
veiklą jis taip dažnai ir šiltai 
aprašydavo mūsų spaudoje, at
stovai.

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmasis Lietuvos uostas — 
Klaipėda — buvo įkurtas 1252 
metais”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Klemensas Juškevičius,
remia du našlaičius Lietuvoje. 
Atsiuntė $300 — dviejų naš
laičių globos metinį mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas.

(sk)

x Baltic Monumente, Ine.,

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

(sk)
x Šeštadienį pasitinkame 

džiaugsmingai, nes eteryje 
transliuojama net trys radijo 
laidos lietuvių kalba: žinių 
apžvalga TILTAS 10 -11 v.r. ir 
istorinė laida skirta Lietuvos 
praeičiai VERSMĖ 2 - 3 v. p.p. 
per WNDZ 750 AM. Sekmadie
niais 10 v.r. iš tos pačios stoties 
— kultūrinė pramoginė laida 
VAIRAS. ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS kviečia visus Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin 
lietuvius klausytis visų mūsų 
laidų. Visais radijo reikalais 
įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu: LITHU- 
ANIAN NEWS RADIO, PO 

Box 1161, OAK PARK, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 
708-386-0556.

eiseną, kartu dėkodama jai už 
nuolatinę pagalbą vyresnie
siems. Ji yra gailestinga sesuo 
ir kiekvieną ketvirtadienį tik
rina kraujo spaudimą „Sekly
čios” patalpose.

šioje madų parodoje buvo de
monstruojamos trys rūbų 
rūšys. Pirmiausiai buvo de
monstruojami kasdieniniai 
rūbai, dėvimi kasdieną namuo
se, išėjimui į krautuves ir ten, 
kur nereikia didelio puošnumo, 
bet atsižvelgiama į patogumą.

Po to buvo modeliuojami rū
bai, tinkantys svečių priėmi
mui, išėjimui į koncertus lan- 
kymuisi ten, kur dalyvauja di
desnis žmonių susibūrimas.

Madų paroda buvo užbaigta 
elegantiškais vakariniais rū
bais, tinkančiais eiti į vaka
rinius pobūvius, vestuves, te
atrus ar panašaus pobūdžio 
išėjimus.

Modeliuotojų tarpe matėme 
ponias, kurios pačios sau siuva 
rūbus. Tai ponios ir panelės: 
Aida Ališytė, Onutė Lukienė, 
Aldona Pankienė, Sofija Pie
menė, Juzė Ivašauskienė, Ele- 
nutė Marcinkienė, Ida Pilmo- 
nienė, Virginija Nemkevičienė, 
Elytė Šneiderienė, Virginija Gu- 
denko (iš Klaipėdos), Marytė 
Juknienė, Alida Smirskienė, Vi
sata Gaputytė, Čilė Miniotienė.

Vyriškus rūbus modeliavo Vy
tautas Dijokas ir Jonas Levic
kas, nuolatiniai „Seklyčios” 
talkininkai. Modeliuotojos dau
gumoje rodė dviejų dalių rūbus: 
sijonas su lengva palaidinuke ar 
švarkeliu, kuriuos, jei šilta, ga
lima greitai nusiimti. Spalvų 
buvo įvairių, bet raudonos ir 
rausvos buvo vyraujančios spal
vos. Ypač įdomi buvo vakarinė 
suknelė, austa Lietuvoje įvai
riais tautiniais raštais, gryno, 
plonučio lino audinio.

Taip pat1 buvo rodoma sukne
lių ir tamsios spalvos, išdabintų 
gražiomis gėlėmis. Buvo pade
monstruota sidabrinės spalvos 
suknelė su madingai išraizgy
tomis gėlytėmis ir žavingomis 
linijomis.

Atrodo, kad modeliuotojos yra 
gerai susipažinusios su naujau
siomis madomis. Reikia pabrėž
ti, kad modeliuotojų rūbai buvo 
labai konservatyvūs, tinką 
vyresnio amžiaus moterims ir

x Elena Norus, Chicago, IL, 
globoja Lietuvoje apdegusį 
našlaitį Vaidą, kurį augina mo
čiutė Stefania Korsakienė. At
siuntė $150 — metinį globos mo
kestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x A. a. Bronės ir Vlado 

Rimavičių mirties sukaktį mi
nint, jų atminimą gerbdami, Jo
ana ir Jonas Krutuliai auko
jo 50 dol. Ukmergės našlaičių 
ir vienišų senelių sotesniam pa
maitinimui. Parama pasiųsta 
sės. Zitai Mikalauskaitei, 
„Caritas” pirmininkei Ukmer
gėje, iš kur abu mirusieji kilę. 
Nuoširdi padėka mieliems 
aukotojams!

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilįja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

V

JAV LB Kultūros tarybos 1995 m. Žurnalisto premijos komisija (iš kairės): Antanas Juodvalkis, 
Juozas Žygas ir pirm. Bronius Juodelis. Premija paskirta „Draugo” redaktorei Danutei Bin- 
dokienei; premijų šventė rengiama lapkričio 5 d. Jaunimo centre.

PAMIRŠTI DRAUGO FONDO 
LAIŠKAI

vyrams. Net ir balinės suknelės 
atrodė labai patraukliai. Buvo 
parodyta rūbų ir jaunesnio am
žiaus moterims, bet ir šie rūbai 
„neišėjo iš moralės ribų” ir buvo 
gražūs ir patrauklūs.

Baigus modeliavimą, o lanky
tojams nepagailint katučių rū
bų modeliuotojams, Elena Siru
tienė pristatė Socialinio sky
riaus pirmininkę Birutę Jasai
tienę, dėkodama jai už namų 
vyresniems žmonėms sukūrimą, 
dėkojo rūbų gamintojoms ir 
modeliuotojoms už parodytas 
naujas madas, nuolatinę talką.

Nuoširdžiausias ačiū A. Ma
linauskui už paaukštinimo pa
statymą, fotografavimą ir muzi
kos tvarkymą. Jis yra nuolati
nis „Seklyčios” talkininkas.

Besivaišinant „Seklyčios” vi
rėjų pagamintu maistu, į su
sirinkusius prabilo iš Lietuvos 
atsilankiusi Aldona Petrukai- 
tienė. Ji yra Pagėgių vaikų 
globos namų direktorė. Ji papa
sakojo apie išlaikomus ir globo
jamus 125 vaikus, kuriuos ati
duoda tėvai, nepajėgdami išlai
kyti, arba yra surenkami našlai
čiai. Šioje įstaigoje yra vaikų 
nuo 6 iki 17 metų. Vaikai yra 
geroje priežiūroje ir lanko 
miesto mokyklas. Šią įstaigą 
remia Lietuvos valstybė. Taip 
pat gauna paramos ir iš vokie
čių. Jurgis ir Richardas Ka- 
siulai šiems namams yra paau
koję dideles sumas pinigų, kas 
įgalino padaryti namus pa
traukliais. Ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į sanitarinius 
mazgus.

Popietės lankytojai našlaičių 
pagalbai paleidę pintinėlę, 
surinko aukų ir perdavė A. Pet- 
rukaitienei.

A. Paužuolis

Rugsėjis išnešiojo visiems 
„Draugo” skaitytojams Draugo 
fondo rudens vajaus laiškus su 
prašymu paremti Draugo fondą 
didesniu ar mažesniu įnašu, kad 
šių metų gale būtų sutelktas 
pusės milijono kapitalas. Prie 
laiško pridėtas lankstinukas 
vaizdžiai nurodė, kodėl Draugo 
fondas yra reikalingas paremti 
tolimesnį „Draugo” dienraščio 
leidimą. Lankstinukas rodė ir 
bendrą DF iždo stovį, jo išmo
kėjimus bei investavimus iki 
1995.08.04, parodant labai tau
pų DF administravimą.

Rudens vajus jau įpusėjo, o 
sutelkti reikalingų lėšų kiekis 
dar trečdalio nepasiekė. Per 
dvejus metus beveik trečdalis 
„Draugo” skaitytojų atsiliepė su 
garbės nario, nario ar rėmėjo 
įnašais į Draugo fondą. Draugo 
fondo laiškus pamiršusiems, į 
juos dar neatsiliepusiems dviem 
trečdaliams „Draugo” prenume
ratorių dabar yra geriausia pro
ga su didesne ar mažesne dova
na sutikti artėjantį Draugo fon
do antrąjį gimtadienį. Jis jau ne
toli. Ne labai toli ir pusė mili
jono Draugo fonde. Visiems at
siliepus, jį lengvai pasieksime.

Didelę padėką reiškiame vi
siems atsiliepusiems. Ypač

Amerikos Lietuvių tarybos 
suvažiavimas bus lapkričio 4 d., 
Balzeko muziejaus patalpose. 
Pradžia 9 vai. r. „Gintaro” 
salėje. Suvažiavimo užbaigimo 
vakarienė — 7 vai. vak. Visuo
menė kviečiama dalyvauti 
suvažiavime, o vakare pa
bendrauti su atvykusiais iš 
kitur. Informacijas teikia ALTo 
raštinė, tel. (312) 735-6677.

Modeliuotojos „Seklyčioje”.

DRAUGO FONDO
METINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

' ir
RUDENS VAJAUS POKYLIS

ruošiamas
1995 m. lapkričio 18 dieną Jaunimo centre

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI
Pokylio rezervacijas priima Vaclovas Momkus, tel. (312) 925-6193

Draugo fondo garbės nariams. 
Jiems bus įteikti garbės diplo
mai Draugo fondo rudens vajaus 
pokylyje š.m. lapkričio 18 d. 
6:30 vai. vakare Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje Čikagoje. 
Rezervacijas į pokylį priima 
Vaclovas Momkus, tel. (312) 
925-6193. Kviečiame.

Rudens vajaus dalyviai

Su 400.- dolerių:
Apolinaras Varnelis (iš viso 

$1,155.-), garbės narys, Dowa- 
giac, MI.

Juozas Mikulis (iš viso 
$1,000.-), garbės narys, 
Westchester, IL.
Su 100 dolerių:

Ritonė ir Teodoras Rudaičiai 
(iš viso $325.-)a.a. Onos ir My
kolo Tonkūnų atminimui, Oak 
Lawn, IL.

Juozas Vaskela, Etobicoke, 
Ont., Canada.

Antanas ir Aldona Minelgos 
(iš viso $400.-), Olympia, WA.

Irena Sušinskienė (iš viso 
$300.-), Cleveland, OH.
Su 50 dolerių:

Kazys Balas (iš viso $100.-), 
Cleveland, OH.

Efrozina Mikuckienė (iš viso 
$175.-), Green Valley, AZ.

Irena ir Eugenijus Vilkas (iš 
viso $300.-), Valencia, CA.
Su 25 doleriais:

Vladas Staškus (iš viso $225.-), 
Redford, MI.

Mintautas Sodeika (iš viso 
$50.-), Torrance, CA.

Ignas Petrauskas, Chicago, 
IL.

B. Papaurelis, Montreal, 
Canada.

Fondo iždininkas
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