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Sutarčiai pritarė ir 
Bosnijos serbai

L. Walęsa pripažino1, 
pralaimėjęs rinkimus

Belgradas, Jugoslavija, lap
kričio 23 d. (NYT) — Ketvirta
dienio vakarą Bosnijos serbai 
sutiko laikytis Dayton, Ohio, 
pasirašytos taikos sutarties 
sąlygų, tuo pašalindami likusią 
kliūtį JAV karių siuntimui į 
Bosniją prižiūrėti, kad sutarties 
būtų laikomasi. Kadangi jie pa
tys taikos derybose nedalyvavo 
(už juos kalbėjo Serbijos prezi
dentas Slobodan Milosevič), pro
testuodami jų vardu jo padary
tas nuolaidas, Bosnijos serbai 
sutarties parafavimo ceremoni
ją boikotavo ir žadėjo sutarties 
nesilaikyti. O JAV prezidentas 
Bill Clinton buvo užtikrinęs, 
kad JAV daliniai nebus siunčia
mi į Bosniją, jei Bosnijos serbai 
nepriims sutarties.

Kaip „The New York Times” 
laikrašty rašo Raymond Bon- 
ner, ketvirtadienį Bosnijos 
serbų vadai ir patys parafavo tą 
pačią sutartį, kurios užbaigimo 
iškilmes antradienį boikotavo. 
Apie tai papasakojęs JAV diplo
matas Belgrade Lavvrence But- 
ler pranešė, kad porą minučių 
prieš vidurnaktį ketvirtadienį 
Belgrado laiku telefaksu prezi
dentui Clinton pasiuntė Bosni
jos serbų parafuotos sutarties 
kopiją.

Pranešdama apie Bosnijos 
serbų pozicijos pasikeitimą 
valstybinė Belgrado televizija 
teigė, kad Bosnijos serbai „pil
nai priima” sutartį, nors kai 
kurios jos sąlygos jiems yra 
„skaudžios”. Taip pasivadi
nusios „Bosnijos Serbų Respub
likos” viceprezidentas Nikola 
Koljevič patvirtino, kad Bosni
jos serbai pritarė sutarčiai. Jis 
tačiau pridūrė, jog jie tikisi „kai 
kurių pataisų” sutartyje. „Ne
galiu nieko konkrečiau pasaky
ti”, jis pasakė, trumpame pokal
byje telefonu su korespondentu.

Bosnijos serbai kapituliavo po 
to, kai jų vyriausieji vadai

Švedijoje sugedo
Lietuvos prezidento 

lėktuvas
Vilnius, lapkričio 23 d. 

(AGEP) — Ketvirtadienį Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas baigia trijų dienų vizitą 
Švedijoje.

Tačiau Lietuvos Avialinijų 
(LAL) lėktuvui, kuriuo skrido 
prezidentas ir jį lydinti delegaci
ja, antradienį įskridus į Švedi
jos oro erdvę, sugedo jo elektro
ninis blokas, rodantis lėktuvo 
koordinates, ir radare nebuvo 
informacijos apie lėktuvo padė
tį. Anot LAL technikos departa
mento direktoriaus pavaduoto
jo Sauliaus Lukšio, lėktuvo 
TU-134 gedimas yra nereikš
mingas ir jau sutvarkytas. Kal
bėdamasis su BNS korespon
dentu, Saulius Lukšys sakė, kad 
.jokių problemų lėktuvui lei
džiantis nebuvo”.

Trečiadienį į Stokholmą nu
skrido vienas LAL specialistų, 
kuris nugabeno atsarginį bloką 
ir jį pakeitė. „Tai dviejų minu
čių darbas, dar 10 minučių rei
kia patikrinimui”, teigė S. 
Lukšys.

Prezidento skridimui į Švedi
ją buvo paimtas reguliariu 
maršrutu neskraidantis, tačiau 
techniškai tvarkingas 68 vietų 
lėktuvas TU-134. Šio lėktuvo 
prireikė, nes prezidento lėktuve 
„Jetstar” yra tik devynios vie
tos, tuo tarpu su prezidentu 
skrido apie 60 žųionių.

ketvirtadienį susitiko su Serbi
jos prezidentu Slobodan Milo
sevič. Nors pasirašydamas su
tartį pastarasis turbūt turėjo at
sisakyti „Didžiosios Serbijos” 
svajonės, jis tačiau žengė žings
nį į tai, kad Vakarai jame ma
tytų ne tą, kuris pradėjo karą, 
o nuosaikųjį vadą, kuris padėjo 
karą užbaigti, rašo Raymond 
Bonner.

Vienas Vakarų diplomatas, 
kalbėdamas anonimiškai, pri
pažino, jog jis manė, kad įtikinti 
Bosnijos serbus Milosevič’iui 
truks ilgiau. „Tai reikalavo 
visiško pasidavimo iš Bosnijos 
serbų vadovybės. Nemaniau, 
kad tai taip greitai įvyks”.

Vašingtone, Clinton administ
racijos pareigūnai atsigavo, 
išgirdę šią žinią, bet įspėjo, jog 
dar teks atidžiai išstudijuoti su 
kuo, konkrečiai, serbai sutiko. 
„Milosevič mus užtikrino, iš
vykdamas iš Daytono, kad jis iš- 
gaus Bosnijos serbų pritarimą, 
bet kad jam reiksią kelių dienų 
juos nuraminti”, pasakojo Vals
tybės departmento pareigūnas. 
„Atrodo, kad jam pavyko. Sto
vime teisingame kelyje”.

JAV Gynybos departamento 
pareigūnai anksčiau išreiškė 
ypatingą susirūpinimą, kad lai
mėti JAV Kongreso pritarimą 
siųsti į Bosniją Amerikos ka
rius, kaip prezidentas jau paža
dėjo, būsią ypatingai sunku, jei 
Bosnijos serbai nepriima sutar
ties. Kad dabar jie ją priėmė, 
leidžia manyti, kad Serbijos pre
zidento palaikoma nuosaikioji 
Bosnijos serbų vadovybė laimėjo 
prieš kraštutiniuosius, kuriems 
vadovauja prezidento Milosevič 
politinis konkurentas Radovan 
Karadzič, kuris yra ir vadina
mos Bosnijos Serbų Respublikos 
vadovas.

Atrodo, kad Bosnijos serbų ka
pituliacija reikš R. Karadzič ir 
jo kariuomenės vado generolo 
Ratko Mladič politinės karjeros 
galą, nes sutartyje parašyta, 
kad tarptautinio karo nusikal
timų tribunolo apkaltinti asme
nys negalės būti politinės val
džios vadovais. Tiek R. Kara
dzič, tiek ir generolas Mladič 
yra minėto tribunolo apkaltin
ti keliais nusikaltimais.

Bosnijos serbų vadovai, pa
siekti telefonu savo sostinėje 
Pale, netoli Sarajevo, pareiškė, 
kad jokių oficialių pareiškimų 
dėl ketvirtadienio įvykių nebus.

Aiškindamas kodėl Serbijos 
prezidentui pavyko išgauti 
Bosnijos serbų pritarimą, Ray
mond Bonner rašo, kad prezi
dento Milosevič pozicija buvo 
tiek stipri, kiek Bosnijos serbų 
vadovų buvo silpna. Jau vien 
dėl to, kad pasirašius sutartį, 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba atšaukė ekonominę bei 
ginklų blokadą prieš Jugosla
viją ir, žinoma tuo pačiu, Bosni
ją. (Tame balsavime Rusija su
silaikė, bet nepasakė veto. — 
Red.) Ir jei Bosnijos serbai 
nebūtų nusileidę, buvo tikra, 
kad blokada vėl bus pradėta. 
Nėra abejonės, kad Milosevič 
grasino jiems visa Jugoslavijos 
karine galia, jei jie nepritars 
sutarčiai, spėjo vienas Vakarų 
diplomatas.

Pagaliau ir pati Bosnijos ser
bų kariuomenė priklauso nuo 
Serbijos. O paskutinių kelių sa
vaičių laikotarpyje ji sunkiai 
nukentėjo nuo kroatų bei Bosni
jos musulmonų kariuomenių ir 
tad buvo blogoje pozicijoje rei
kalauti, kad karas tęstųsi.

Lapkričio 15 d. prez. Algirdas Brazauskas priėmė prieš mėnesi Nepriklausomybės aikštėje 
surengtos protesto akcijos organizatorius. Delegacijoje dalyvavo akcijos organizacinio komiteto 
pirmininkė Marija Garšvienė bei kitų organizacijų, kartu šį protestą rengusių, vadovai. Akcijoje 
buvo reikalauta, kad prezidentas atsakytų į jos rezoliucijas iki lapkričio 15 dienos. Prezidentas 
į reikalavimus pakelti pensijas, kad būtų galima iš jų pragyventi, teisingiau sutvarkyti žemės 
reformą ir sustabdyti korupciją atsakė: „Nėra valstybėje daugiau galimybių. Padarėm daugiau, 
negu galėjom. ...Ne aš į kišenę įsidedu, o 400,000 dirbančių nemoka mokesčių Sodrai”.

Nuotr. A. Lileikio „Lietuvos ryte”

Tebėra daug teorijų dėl 
„Lietuvos ryto” sprogdinimo

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(AGEP) — Teisėsaugos pareigū
nai kol kas neskelbia naujienų 
apie „Lietuvos ryto” sprogdini
mo tyrimą, tačiau, pasak šalti
nių teisėsaugos institucijose, jų 
netrukus gali būti.

Bylos tyrimui vadovaujantis 
Vilniaus apylinkės prokuroras 
Dainius Baraniūnas, korespon
dento paklaustas, ar dar nėra 
sulaikyta įtariamųjų sprogdi
nimu ar atlikta kratų, atsakė, 
jog „šitoje byloje — dar ne”. 
Tačiau jis nepaneigė teiginio, 
jog tokių sankcijų imtasi bylo
se, kurios gali būti susijusios su 
„Lietuvos ryto” sprogdinimu.

Praėjus savaitei nuo didžiau
sio Lietuvos dienraščio redakci-

Sustabdytas 
Ignalinos reaktorius

Visaginas, lapkričio 23 d. 
(AGEP) — Suveikus apsaugos 
sistemai, ketvirtadienį 9:45 vai. 
ryte sustabdytas Ignalinos ato
minės jėgainės antrojo bloko re
aktorius ir turbinos.

Pasak elektrinės administra
cijos, radiacinė aplinka nuo to 
įvykio nepasikeitė. Pagal tarp
tautinę branduolinių incidentų 
skalę, vadinamą INES, šis 
įvykis preliminariai vertinamas 
nuliu taškų.

Jo priežastys nuodugniai ti
riamos, tačiau jau išaiškinta, 
kad apsauga suveikė dėl suge
dusio apsaugos sistemos ele
mento, pranešė jėgainės direkto
rius Viktoras Ševaldinas. Pasak 
direktoriaus, bloko techninės 
charakteristikos nebuvo paki
tusios, todėl apsauga suveikė ne 
dėl jų. Bloką ketinama vėl 
įjungti šeštadienį.

Trečiadienį apie 3 vai. p.p. 
tame-pačiame bloke netikėtai 
atsivėrė sklendė tarp reakto
riaus avarinio aušinimo kanalb 
ir paties reaktoriaus, todėl jo ga
lingumas trims valandoms, iki 
likviduojant sutrikimą, buvo 
sumažintas. Radiacinė aplinka 
nebuvo pakitusi. Abu sutri
kimai nėra tarpusavy susiję ir 
tikrinami atskirai. Sustabdžius 
antrąjį reaktorių, toliau veikia 
pirmasis.

Galingiausi pasaulyje RBMK 
arba vadinamieji Černobylio 
tipo reaktoriai Ignalinos Ato
minėje Elektrinėje (AF) gamina 
maždaug 80% Lietuvos elektros 
energijos. Po avarijos Černoby
lio AE, Ignalinos AE darbo sau
gumas buvo žymiai pagerintas.

Kito šimtmečio pradžioje abu 
Ignalinos atominius reaktorius 
numatoma uždaryti.

jos nebaigto priestato susprog
dinimo, nusikaltimų teorijų 
ratas, kaip viešai skelbiama, 
susiaurėjo labai nežymiai. Pa
sak kai kurių pareigūnų, jų te
bėra „maždaug septynios”. Vi
daus reikalų ministras Romasis 
Vaitekūnas jas skirsto į tiesio
giai susijusias su „Lietuvos ry
tu” ir nesusijusias su juo, nes 
laikraštis galėjo būti pasirink
tas teroro taikiniu kaip sukel- 
siantis didelį atgarsį.

D. Baraniūnas sakė, kad tarp 
tiriamų teorijų yra ir laikraščio 
verslo partnerių sąskaitų suve
dinėjimas, tačiau jis paneigė kai 
kurių šaltinių užuominas, kad

« Šventės proga karius 
pasveikino šalies vadovai

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(AGEP) — Lapkričio 23-sios — 
Lietuvos Kariuomenės dienos 
proga Lietuvos karius pasveiki
no šalies vadovai. Vyriausiasis 
Lietuvos Kariuomenės vadas 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas Lietuvos karius pasveikino, 
apdovanbdamas kai kuriuos jų 
Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio 
bei Kunigaikščio Gedimino 3-ojo 
laipsniof ordinais bei kariuome
nės kūrėjų savanorių medaliais.

Ketvirtadienį išplatintame 
ministro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus sveikinime Lietuvos 
karininkams ir kariams linki
ma, kad „nueitas šlovingas 
Lietuvos kariuomenės kelias,

Lietuvos lenkai dar griežčiau 
skųstų Lietuvą, nei G. Frunda

Vilnius, lapkričio 23 d. 
(AGEP) — Lietuvos lenkų atsto
vai ypač kritiškai atsiliepė apie 
vietos savivaldos teises, katego
riškumu pranokę plačiai nu
skambėjusią Rumunijos parla
mentaro Gheorge Frunda ata
skaitą Europos Tarybai (ET). 
„Pono Frundos raportas apie 
Lietuvos tautines mažumas ne 
visai atitinka tikrovę, jis parem
tas tik nuogirdomis, todėl per 
švelnus”, sako Lenkų Rinkimų 
Akcijos (LRA) vadovas Jan Sen- 
kievvicz. Jo nuomone, ET par
lamentaro ataskaita būtų dar 
griežtesnė, jei būtų susitikęs su 
Lenkų Rinkimine Akcįja ir „iš
samiau pastudijavęs padėtį”.

Dėl neigiamų G. Frundos ver
tinimų apie demokratinių įsipa
reigojimų vykdymą Lietuva at
sidūrė tarp vadinamosios tre
čiosios kategorijos valstybių,

ji esanti tarp didžiausią tiki- 
mumą turinčių.

Baigiamas statyti „Lietuvos 
ryto” priestatas buvo susprog
dintas praėjusį ketvirtadienį 
prieš pat vidurnaktį. Žmonės 
per sprogimą, kurį sukėlė ypač 
galingas sprogmuo, vadinamas 
Jūros mišinys”, nenukentėjo, 
tačiau redakcijai padarytas ma
žiausiai pusės milijono litų 
nuostolis.

Tai didžiausias išpuolis prieš 
spaudą po „Respublikos” vy
riausiojo redaktoriaus pavaduo
tojo Vito Lingio nužudymo prieš 
dvejus metus.

Patys dienraščio žurnalistai 
mano, kad tapo mafijos keršto 
auka už gausius rašinius apie 
organizuotą nusikalstamumą, ir 
tokią nuomonę remia didžioji 
Lietuvos visuomenės dalis.

jos karių pasiaukojimas Tėvy
nės labui ir gerovei įkvėptų 
nelengvam dabarties darbui, 
padėtų gausinti karines žinias 
ir stiprinti įgūdžius bei ugdyti 
Tėvynės meilę”.

Vidurdienį, sostinės Nepri
klausomybės aikštėje įvyko visų 
kariuomenės rūšių dalinių ri
kiuotė, buvo surengtas karinis 
paradas centrinėje miesto gatvė
je. Vėliau Vilniaus Arkikated
roje Bazilikoje bus aukojamos 
šv. Mišios.

Rikiuotės, kariniai paradai 
ketvirtadienį bus surengti ir 
kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose.

kurioms Europos Taryba turi 
rimtų priekaištų. Žemesnė yra 
tik ketvirtoji kategorija, kurio
je esančioms šalims keliamas 
klausimas dėl pašalinimo iš Eu
ropos Tarybos.

Politinės organizacijos — Len
kų Rinkiminės Akcijos mano, 
kad galima būtų papildyti G. 
Frundos raportą, „nes pagrindo 
Lietuvoje yra pakankamai”. 
Spaudos konferencįjoje ketvirta
dienį paklaustas, ką jis per
duotų G. Frundai, J. Senkievvicz 
pirmiausiai nurodė savivaldy
bių teisių ribojimą.

Jo pavaduotojas Lenkų Rinki
mų Akcijoje ir Vilniaus rąjono 
tarybos narys Waldemar Toma- 
szewski konkretizavo priekaiš
tus, sakydamas, kad iš savival
dybių atimta teisė disponuoti 
žeme ir jos sklypais, o biudžetas 
savivaldybei primetamas „iš 
viršaus”.

Varšuva, lapkričio 20 d. (AP)
— Lech Walęsa pirmadienį ofi
cialiai pripažino pralaimėjęs 
rinkimus, bet tvirtino nebend
radarbiausiąs su rinkimus laimė
jusiu buvusiu komunistu. Wa- 
lęsos rinkiminės akcijos pagrin
dinė tema buvo tęsti darbininkų 
unijos Solidarnosc kovą su ko
munistais.

Pagal pirmadienio vakarą pa
skelbtus oficialius rezultatus, 
laimėjęs 51.72% balsų, Alek- 
sander Kwasniewski surinko 
650,000 balsų daugiau už esantį 
prezidentą.

Kwasniewskis, 41 metų, ilsė
josi netoli Varšuvos ir rašė 
rinkimų laimėjimo kalbą. Šie 
rinkimai parodė gilius skilimus 
Lenkijoje nuo euforiškų Solidar
nosc dienų, kai Walęsa vadova
vo komunistinės valdžios sužlug
dymui, rašo AP korespondentas 
Andrzej Stylinski.

Rinkimų rezultatus išstudija
vę analistai sako, kad Walęsos 
rinkėjai daugiausiai yra did
miesčių gyventojai, kuriems 
rinkos ekonomijos reformos 
daug padėjo, ir tie, kurie bijo 
komunizmo. Bet bent antra tiek 
lenkų mažuose miesteliuose ir 
kaimuose, kurie nukentėjo 
ekonominės reformos metu, 
patikėjo Kwasniewskio pažadu, 
kad jis galįs sušvelninti ekono
minių pasikeitimų smūgius.

Lech Walęsa, pirmadienį kal
bėdamas per visame krašte 
transliuojamą televizijos prog
ramą, pareiškė, kack gerbia 
demokratiškos daugumos valią. 
Bet jis taip pat atsišaukė į 9 
milijnus už jį balsavusių lenkų, 
kad jie padėtų jam sukurti poli
tinį bloką, pajėgiantį mesti 
iššūkį kairiųjų kolicijai, kuri 
nuo 1993 m. turi daugumą Len
kijos Seime. „Pasitikėkime 
mūsų tikslo pergale — nepri
klausomos, teisingos ir stiprios 
Lenkijos”, kalbėjo Walęsa per 
televiziją.

Suvažiavimas
žiniasklaidos

vadovams
Vilnius, lapkričio 24 d. — Ry

šium su „Lietuvos ryto” prie
stato sprogdinimu, „Laisvojo 
žodžio fondas” gruodžio 2 d. Vil
niuje rengia suvažiavimą vi
siems visuomenės informacijos 
priemonių vadovams. Jo tema: 
„Ar gali žmogus būti laisvas, 
jeigu jis yra nesaugus?” Tos 
pačios dienos vakarą, kaip pra
neša LŽF, yra organizuojama 
Tylos akcija nusikalėlių teroro 
aukoms paminėti.

Aplink
pasaulį

Europos Parlamentas pa
skelbė, jog garbinga kovotojo už 
žmonių teises Andrėj Sacharovo 
premija šiemet bus paskirta 
kurdų parlamentarei Leilai 
Zan, šiuo metu kalinčiai Turki
jos kalėjime.

Šiaurės Osetijoje didelis 
sprogimas sukėlė avariją du
jotiekyje. Laikinai buvo 
nutrauktas dujų tiekimas į Gru
ziją. Manoma, kad šis sprogimas
— tai sabotažo akcija.

Norvegijos susivienijimas 
„Kvaemer” bendradarbiaus su 
Rusija naikinant Rusuos povan
deninius laivus. Rusija yra įsi
pareigojusi iki 2003 m., vykdy
dama nutarimą dėl nusiginkla
vimo, sumažinti savo atominį 
povandeninį laivyną 150 laivų.

Reporterių paklaustas, ar ža
da bendradarbiauti su Kwas- 
niewskiu — kaip pastarasis ža
dėjo, jei jis pralaimėtų — Walęsa 
sakė, kad stsisakys. „Neturime 
apie ką galėtume kalbėtis”, pa
sakė 52-metis Lech Walęsa.

Keli buvę jo sąjungininkai bei 
komentatoriai teigė, kad už 
savo pralaimėjimą kaltas jis 
pats ir jo šalininkai. „Buvę 
komunistai laimėjo pergalę 
dėka Solidarnosc elitų bei val
džios naivumo ir trumparegiš
kumo”, pirmadienį „Žycie. War- 
šawy” laikrašty rašė jo redak
torius Tomasz Wolek. „Pagrin
diniai opozicijos aktyvistai vedė 
stiprias kovas su vieni kitais, ir 
dėl to nematė savo tikrojo priešo. 
Ir už tai kaltas Walęsa”.

Dešiniųjų vadas Wieslaw 
Chrzanovvski teigė, kad Walęsos 
pralaimėjimas buvo „rimtas 
pažeminimas” daugeliui lenkų, 
kurie vos prieš šešerius metus 
nugalėjo totalitarinius valdo
vus. Jis tačiau taip pat išreiškė 
nuomonę, kad šis laimėjimas 
gali jam padėti sutvirtinti 
dažnai susiskaldžiusias Solidar
nosc vietines grupes.

Per penkeris jo valdymo me
tus Walęsos populiarumas 
smarkiai krito, žmonėms atme
tant jo užsispyrėlišką stilių, rašo 
korespondentas Stylinksi. Jis 
atleido tris ministrus pirminin
kus, atstūmė norėjusius būti jo 
sąjungininkais ir nuolat ginči
josi su Seimu.

Aleksander Kwasniewski 
žadėjo skatinti kompromisinį 
kelią. Buvęs komunistas sporto 
ministras, jis patraukė jaunus 
balsuotojus ir laisvos rinkos 
ekonomijos aukas. Jo šūkis rin
kimų metu buvo: „Pasirinkime 
ateitį”.

Nors Lenkijos ekonomija auga 
5.5% kasmet, bedarbystė yra 
15%. Vienas iš aštuonių lenkų 
gyvena skurdo sąlygomis.

Politikos žinovai nesitiki, kad 
Kwasniewskio pergalė atsuks 
Lenkijos reformų laikrodį 
atgal, ir finansų žinovai 
pranašauja ir toliau stambų 
augimą užsienio investicijų sri
tyje. Tačiau išrinkimas buvusio 
komunisto į prezidentus gali su
sitrukdyti Lenkijos pastangoms 
įstoti į NATO, nes NATO plė
timo nenorintieji sąjungininkai 
gali tuo motyvuoti argumentus 
palaukti.

Trys įtakingi Lech Walęsos 
paskirti ministrai sakė atsis
tatydinsią, būtent: gynybos mi
nistras Zbignievv Okonski, už
sienio reikalų ministras Wla- 
dyslaw Bartoszevvski ir vidaus 
reikalų ministras Andrzej Mil- 
czanowski. „Kartu su Lech Wa- 
lęsa daugelį metų kovojau už 
laisvą ir demokratinę Lenkiją”, 
pirmadienį kalbėjo Milczaovvs- 
kis. „Išeinu kartu su prezidentu 
Lech Walęsa”.

KALENDORIUS

Lapkričio 25 d.: Kotryna, 
Gedkantas, Santautas, Germilė. 
1943 m. įvyko pirmasis VLIKo 
posėdis Kaune.

Lapkričio 26 d.: Kristaus 
Karaliaus šventė. Leonardas, 
Silvestras, Dobilas, Vygante. 
1855 m. Konstantinopolyje mirė 
rašytojas Adomas Mickevičius. 
1902 m. Seinuose mirė poetas 
vysk. Antanas Baranauskas.

Lapkričio 27 d.: Virgil||us, 
Maksimas, Girdutė, Vylius.

Lapkričio 28 d.: Steponas, 
Jokūbas, Valerijonas, Rimgau- 
gas.
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Šių metų „Ateities” studijų 
savaitgalio rėmuose vyko ir Stu
dentų ateitininkų sąjungos su
ruoštas Studentų ateitininkų 
meno ir kūrybos vakaras. Šeš
tadienio vakarą studentai pasi
kvietė visus Studijų savaitgalio 
dalyvius ir lankytojus į svečius, 
į Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių dailės muziejų. Vakarą 
suruošė SAS CV (Liudas Lands
bergis ir Laura Lapšytė) kartu 
su Čikagos studentų draugove 
(pagrindinai Kastytis Šoliūnas).

Vakaro programa labai mar
ga. Tradiciškai jaunųjų kūrėjų 
tarpe pasirodė plunksnos drau
gai. Audrė Budrytė supažindino 
su kelių prieškarinės ir 
pokarinės Lietuvos poetų kūri
niais. Taip pat, kone pirmą kar
tą buvo proga išgirsti jos pačios 
eiles. Mėta Landytė pasidalino 
su klausytojais savo įspūdžiais, 
patirtais lipant į Šv. Jonų 
bažnyčios varpinę Vilniuje. 
Sena varpinė, senas sargas, se
nukas Vilniu's atsiveriąs nuo 
varpinės palubių ir tas nenuo
rama gyvenimas, lekiantis nepa
stebimai pro šalį, nesiskai
tydamas su istorija. Galų gale 
Haris Subačius perskaitė savo 
naują kūrinį žmogaus tapatybės
ir asmenybės tema.

Šalia rašytinių šaltinių su žiū
rovais savo talentais pasidalino 
du pianistai. Savo kūrinius for
tepijonu perteikė Aleksas Mit
rius ir Daina Čarauskaitė. 
Puiki Dailės muziejaus rūsio 
akustika, muzikantų meistriš
kumas ir žiūrovų atviraširdiš
kumas pavertė muzikos-akordų 
pripildytas minutes palaimos 
laiku. Nuo atlikėjų pirštų link 
klausytojų sklido gryna ramybė 
ir džiaugsmas. Nesigiriant, bet 
tikrai, mūsų tarpe turime labai 
ypatingai apdovanotų žmonių.

Dar toliau,dar gražiau. Visus 
nustebino Elenutė Tijūnėlytė. Jį 
įgyvendino kurčnebylių kalbai 
pritaikytą Dariaus Polikaičio ir 
Bernardo Brazdžionio dainą 
„Klajūnui”. Ne daug kas salėje 
buvo matęs ką nors panašaus — 
nei pantomima, nei vertimas, 
nei dainavimas... Elenutė pir
moji tą vakarą buvo žiūrovų plo
jimais iškviesta atgal į sceną — 
puikus publikos jautrumas ir 
nuoširdaus pasiaukojimo įver
tinimas. Tikrai nelauktai dar
bas pavirto menu, atnešusiu 
džiaugsmo žmonėms, kuriems 
apie kurčnebylių patirtį 
dažniausiai netenka nieko 
sužinoti per visą mielą gyve
nimą.

Viką Gylytę, davusią įžodį Čikagos ateitininkų metinėje šeimos šventėje, 
sveikina Ateitininkų federacijos vadas .Juozas Polikaitis.

Nuotr Panos Mikužienės

Vakarą pravedusi Rima Idze- 
lytė pristatė Audrą Prial- 
gauskaitę ir Mėtą Landytę, 
kurios savo dūdelėmis pagrojo 
Baroko muzikos kūrinius. Jų 
pasirodymas pasižymėjo nuošir
dumu. Noras, pastangos ir 
jaunatviška energija pagyvino 
muzikos tonus ir palietė ne 
vieno salėje sėdinčio gilius jaus
mus.

Vakaro pasirodymų dalis 
baigėsi „Dainavos” choro vyrų 
okteto dainomis. Dariaus 
Polikaičio vadovaujami jaunuo
liai atliko dvi harmonizuotas 
liaudies dainas. Sodrūs balsai, 
darni harmonija, pakili nuo
taika, šmaikštus juokelis, aukš
tai iškeltos frakuotos krūtinės... 
šių šaunuolių pasirodymas buvo 
puikus šauktukas kūrybos 
vakaro išrišai.

Po koncerto ne per daug gau
siai susirinkusieji buvo pakvies
ti užkandžių ir aplankyti 
studentų meno parodą. Tarp 
dailiai iškabintų darbų domina
vo nuotraukos. Liudas Lands
bergis, Linas Daukša, Ttima 
Polikaitytė, Haris Subačius ir 
Tomas Vasiliauskas pasidalino 
savo fotografijos darbais. Laura 
Lapšytė ir Mėta Landytė į 
Lemontą atvežė savo meno 
darbus.

Užbaigai reikia pasidžiaugti. 
Asmeniškai vakaras ^gausiai 
pranoko mano viltis ir suteikė 
daug daug džiaugsmo bei ryžto 
ateities kūrybinei veiklai. 
Vienintelė druskos smiltelė — 
buvo nelabai gausus vakaro 
atlankymas. Galbūt ir visas 
savaitgalis buvo tiek puikus, 
kad žmonės tiesiog negalėjo 
išsilaikyti gėrio pertekliaus.

Vakaro ruošėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą Liulevičiui, 
Naručiui, Pabendinskui, Šle- 
nienei ir taip pat visiems daly
viams, bei visiems Čikagos 
draugovės studentams atei
tininkams, noriai prisidėju- 
siems prie koncerto ir vaišių 
ruošos.

Haris Subačius

KALĖDINĖS KORTELĖS

Ateitininkų namų rėmėjams 
pranešame, kad vėluojamės su 
kalėdinių kortelių išsiuntimu 
dėl spaustuvės kaltės. Darome 
ką galime, kad paskubinti 
spaustuvės pristatymą. Kai tik 
gausime antrą kortelių dalį — 
skubiai išsiuntinėsime. Atsipra
šome už vėlavimą ne dėl mūsų 
kaltės.

Ateitininkų namų valdyba

Partizano Daumanto ateitininkų kuopos Čikagoje vyresnės mergaitės ruošia Advento vainikus.
Iš k. — Audra Adomėnaitė, vadovė Lidija Ringienė, Ada Valaitytė, Andrea Dutton, Daina Ringutė,
Maria Domanskytė, Giedrė Kazlauskaitė, Vija Sidrytė ir Aušra Norušytė. Nuot. Onos Daugirdienės

ŽIEMOS KURSAI 
KANADOJE

tiems, laisvalaikio metu 
sudarys sąlygas aplankyti ūkį ir 
išmokti senoviškų užsiėmimų, 
pav.: kaip daryti žvakes iš bičių 
korio, t.t. Apgyvendinimas, salė 
bendriems suėjimams su didžiu
liu židiniu ir valgykla yra po 
vienu stogu pastate, statytame 
iš vietinių rastų, akmenų ir 
didžiulių stiklo langų. Lais
valaikiu, dalyvaujantys kur
suose, gali pasinaudoti centre 
esamomis ,,X-country” pašliūžo
mis, ,,snowshoes”, rogėmis, 
sporto įrankiais be jokio pri
dėtinio mokesčio. (Savo atsivežti 
reiktų tiktai pačiūžas, nes tų 
neparūpina).

Kursai vyksta nuo gruodžio 
27 d. pietų iki sausio 1 d. Vietos 
yra 44 asmenims. Kaina gali 
svyruoti tarp 205 — 140 dol. 
asmeniui, priklausant nuo 
dalyvių skaičiaus: jei mažiau 
dalyvių, galios aukštesnė kaina. 
Kainon įeina: valgiai triskart 
per dieną, (maistas gaminamas 
centro šeimininkių), nakvynė, 
žiemos sportas (įskaitant prie
mones ir profesionalias pamokas 
jų pageidaujantiems): „X-count- 
ry” slidinėjimą, „snowshoeing”, 
čiuožimą ir kt. Atsivežti savo 
patalynę arba miegmaišius, pa-

Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos Centro valdybos 
kasmet organizuojami Žiemos 
kursai tradiciniai vyksta 
Dainavos stovyklavietėje, prie 
Detroito. Šiais metais pirmą 
kartą, jie vyks Kanadoje, 
truputį į šiaurę nuo Toronto 
miesto, prie Bolton, Ontario, 
miestelio. Parinkta vietovė: Al- 
bion Hills Fields centre 50-me 
kelyje, 8 km į šiaurę nuo Bolton,
Ont. Toronto Moksleivių globė
jai kun. Edis Putrimas ir Gabi
ja Petrauskienė neseniai lan
kėsi centre susipažinti su pa
talpomis ir centro siūlomomis 
paslaugomis.

Vietovė yra gamtoje, labai 
gražioje kalneliais, upeliais ir 
pušynais nuklotoje nuošalioje 
vietoje. Jautiesi tikrai atitrūkęs 
nuo miesto įtampos. Vaikštant 
puikiais takeliais, dažnai 
užtinki stirnas, zuikius, nes ši 
vieta yra ant 1,000 akrų gamto
saugos pagrindais sukurto 
draustinio. Netoliese, centro 
žinioje, veikia „pioneer cabin” 
ir ūkis. Centras, pageidaujan-

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ 
CENTRO VALDYBOS VEIKLA

Užsibaigus vasaros linksmu- pusiškai įgyvendinti ir materia
mams Sendraugių ateitininkų 
centro valdyba (kaip ir daugelis 
kitų valdybų mūsų lietuviškoje 
visuomenėje) susirinko aptarti 
ir įvertinti vasaros darbus, ypač, 
sendraugių stovyklos ir papla- 
nuoti, padiskutuoti būsimus už
simojimus ateinančiuose veiklos 
metuose.

Ateitininkų sendraugių 1995 
m. stovyklos rytiniame pakraš
tyje, Kennebunkporte, ir Daina
voje sutraukė gausų būrį šeimų. 
Stovyklos suteikė ne tik dvasi
nės atgaivos, bet atnešė šiek 
tiek ir medžiaginio pelno. 
Valdyba vienbalsiai nusprendė 
paskirti po tūkstantinę Lietu
voje Berčiūnuose besisteigian
čiai stovyklai ir čia, JAV 
turimai, mūsų visų mielai 
Dainavos stovyklai. Lietuvon 
tūkstantinę nugabens federaci
jos vadas J. Polikaitis. Tūks
tantinė Dainavai įteikta dr. M. 
Laniauskui, kad perduotų Dai
navos tarybai ateinančiame jos 
posėdyje. Šiuo paskyrimu gali
me visi džiaugtis, nes tai yra 
mūsų visų veiklos darbo nuopel
nas.

Buvo aptarta kokiais būdais 
patobulinti ateinančių metų 
stovyklas. Valdybos narys dr. L. 
Vaitkus paruošė specialų sto
vyklos registracijos lapą, kuris 
suteiks galimybę pramatyti 
atvykstančių skaičių ir sąstatą. 
Šie registracijos lapai bus pa
ruošti artimoje ateityje ir pa
teikti valdybos nariui V. Šoliū- 
nui.

Valdybos pirmininkė N. Bal
čiūnienė pasidžiaugė Clevelan- 
do sendraugių ateitininkų vie
tinės valdybos atsiųstu nario 
mokesčio procentu. Gražiai 
surinkta suma įrodo jų darbš
tumą ir pasiryžimą veiklą vis-

linėje plotmėje.
Diskusijos vyko dėl suruošimo

kursų jauniems ir vyresniems 
vadovams bei globėjams. Šiuo 
reikalu pirmininkė žadėjo ir 
toliau vesti pokalbį su federaci
jos vadu ir valdyba.

Ateitininkų Sendraugių 
centro valdyba

Dr. V. J. VASARIENĖ

dAntų gydytoja
4817 W. 63 «t., Burbanti, IL 

TbL 7OB-423-4114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
T«l. 708-636 6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchb«t«r, IL 801*3 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.

Ophtalmologas/Akių Chirurgas
MM S. mdgaland Ava 
Chicago Rldga, IL M41S

706-636-4422 
4149 W. 63rd 91.

112-738-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida •.

4007 W 59 St . Chicaqo, IL
Tai. 312-736-6666

4707 S Gilbert. LaOrange. IL
Tai. 7O6-3S3-4467

Kab. tat. 312-666-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6746 Waat 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3v pp —6* P P 

Kitomis dienomis — susitarus

galves ir rankšluosčius.
Žiemos kursų programa: 

Kursų programa rūpinasi MAS 
Centro valdyba Čikagoje. Tema
tinę schemą ruošia dr. Vytautas 
Vygantas ir Vėjas Liulevičius. 
Techninę organizaciją rūpinasi 
Toronto ateitininkai, vadovau
jant kuopos globėjui kun. Edžiui 
Putrimui. ,

JAV registracija rūpinasi 
MAS Centro valdyba Čikagoje, 
o Kanadoje registruoja: Dana 
Grajauskaitė (416)534-8544, 
Toronte.Turimomis žiniomis iš 
MASCV, šie kursai jau susilau
kė dėmesio Clevelande; Detroi
te, Čikagoje, Bostone ir Los 
Angeles. Kadangi vietų skaičius 
ribotas, skatiname nedelsiant 
registruotis. Čikagoje dėl infor
macijos ir registracijos prašoma 
kreiptis į Astą Čuplinskienę, 
tel. (312) 376-7375.

Gabija Petrauskienė
Pastaba: MAS CV praneša, 

kad kursantai, norintieji iš 
kursų anksčiau išvykti, privalo 
tam turėti raštišką tėvų suti
kimą, kurį reikia įteikti kursų 
vadovybei

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 st St. 
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

\ Kab. 312-735-4477

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV................................. >95 00 665.00 >35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) >110.00 660.00 640.00
Tik šeštadienio laidau
JAV ............................... 655 00 640.00 630 00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) 660.00 645.00 635.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)...................... 6100.00 655.00
Tik šeštadienio laida .. 656.00
Užsakant į užsienį
oro paštu 6500.00 6250.000
Tik šeštadienio laida 6160.00 685.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus 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 prašymų 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.

Raz. 701 248-0047 arba 708 248 8581 
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

•440 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 WMt A ve., Ortend Park 
706-346-0100 

10 W. Martin, Nepervllle 
706-355-8776

Valandos pagal susitarimą • 
Nakties metu tel 706-657-6363

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 61. 
Lemont. IL 60436

. Tol. 616-723-1684 
7600 W. Coilege Dr.

Palos Hetghte, IL 60453 
Tel. 706-361-0010

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
0356 8. Roberte Road 

Hlckory Hllla 
Tai. (706) 566-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Famay Madteal CSnU 
18808 — 127 tl.. Lamam. IL 184)8 
PnklluM PMO* Communily Hobiai

svvvr CfOM Moopdal
Vdandoa o«o»i *u«i<8rmą 

Tai. (7111 907-9106

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

Lt 7915 W 171at
VV Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKĖEVIČIUS I 
JOKĖA

• VAIKŲ LIGOS
<441 8. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 1 

Rez. 706-422-7607
Kab. (1-312) 862-0221

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.

Mattesaon, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA

360ę Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Dovrners Grova, IL 60515

Tai. 706-600-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 R. Pulaskl Rd.
Tel. 312-565-2602

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 „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 1 
mitybosj)ritaikymas ir akupunktūra 1

7271 8. Harlem, tel. 706-584-04001 
Brldgevlevr, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 81., Oak Lswn, IL

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

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 1 
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-4200

Elgin 708 622 1212
McHanry 815 344 5000, axt 6506

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

3900 W 95 St. Tat. (709) 422-0101
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Cardlac Dtagnoala, Lt d.
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 1 

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

8132 S Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 779-8989 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GIYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120

Tel. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh Si Chicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllla. ILI
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (700) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
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DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 
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šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 706-446-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Communily ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS .

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgija

172 ScMHer 6»., Clmhurst. IL 60126 
706-641-2609

Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 709-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S CI

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL <0652 
Tel. 312-434-2123

Moly Croas Phyalclan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL <0638 

Tol. 312-664-4155
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytoias I 
Kalbame lietuviškai

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

Tel. (312) 565-7755

ARAS ŽLIO6A, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 1 

Napervllle Campua
1020 6. Ogden Avė., kulte 310. 

Napervllle IL 60563
Tel. 706-627 0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60452
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Rimties valandėlė

VISA SUTAIKANTIS 
KARALIUS ,

Paskutinį liturginių metų 
sekmadienį, švenčiant Kristaus 
Karaliaus šventę, Bažnyčia pa
teikia Mišių skaitinius, kuriais 
kviečia mus pažvelgti į Kristų, 
.tiek žemiško valdovo prasme, tiek 
teologine, tiek ir jo žmogiško 
įkūnijimo prasme, jam kenčiant 
ant kryžiaus. Tuo Bažnyčia su
teikia mums progą pripažinti 
jo viešpatavimą praėjusiais 
metais ir žengti pirmyn į nau
juosius liturginius metus, nes jis 
mus sutaiko su savimi ant 
kryžiaus išlietu savo krauju.

Pirmasis skaitinys iš antro
sios Samuelio knygos (2 Sam 
5:1-3) yra Izraelio tautos politi
nis pareiškimas, priimant Dovy
dą savo karalium. I šį momen
tą tauta atėjo po eilės tragiškų 
įvykių. Dovydui iškilus pre
tendentu į sostą, karalius Sau
lius jį persekiojo ir kovoje su fi- 
listiniečiais Šaulius nusižudė (1 
Sam 18-31). Tuomet pietinė — 
Judo giminė — patepė Dovydą 
karalium (2 Sam 2:4). Civilinio 
karo metu tarp Dovydo šalinin
kų ir Sauliaus sūnaus Iš-Baal 
šalininkų, Iš-Baal buvo nužudytas 
(2 Sam 2:8 4:12). Tuomet ir
šiaurinės giminės atėjo pas Do
vydą, ir patepė jį savo karalium. 
Tautos politinį pareiškimą, kai 
Dovydas tampa jos visos 
karalium, girdime šį sekma
dienį.

Kristaus (Dovydo palikuonio) 
Karaliaus šventėje pasirinkda
ma tokį skaitinį, Bažnyčia kvie
čia mus pamąstyti apie mūsų 
laikų žmogiško gyvenimo aplin
kybes — tragedijas, politinius 
ėjimus, klaidas ir laimėjimus, 
ieškant būdų, kad Kristus taptų 
ir mūsų būties valdovu. Per
sakydami Izraelio giminių 
pareiškimą, esame kviečiami 
tarti Kristui: „Mes gi esame 
tavojo kūno ir kraujo. ...Tu gi 
mus išvedei ir parvedi mūsų 
gyvenimo kelyje ir takeliuose. 
Tu esi mūsų ganytojas. Mes 
iškilmingai tam pritariame ir 
patepame Tave savo karalium”.

Šv. Paulius laiške Kolosų ti
kintiesiems (Kol 1:12-20) patei
kia teologinį žvilgsnį į Kristų 
Karalių. Panašiai kaip tautos 
tragedijos privedė ją priimti 
Dievo pateptinį Dovydą kara
lium, taip Paulius mato, jog mū
sų nuodėmės mus priveda prie 
to, kad priimtume Kristų savo 
karalium: „Dėkojame Dievui 
Tėvui,... kuris išgelbėjo mus iš 
tamsybių valdžios ir perkėlė į 
savo mylimojo Sūnaus kara
lystę. Per jį turime atpirkimą ir 
nuodėmių atleidimą. ...Dievas 
panorėjo jame apgyvendinti visą 
pilnatvę ir per jį visą sutaikyti 
su savimi, darant jo kryžiaus 
krauju taiką, — per jį sutaikyti

visa, kas yra žemėje ir danguje”.
Kristaus asmenyje visa yra 

sutaikyta — net ir mūsų nuodė
mės ir ydos: „Tą, kuris nepažino 
nuodėmės, jis dėl mūsų padarė 
nuodėme, kad mes jame tap
tume paties Dievo teisumu”, 
rašo Paulius laiške Korintie- 
čiams (2 Kor 5:21). Tad kvieti
mas Kristų būti mūsų kara
lium, nėra jo kvietimas tik į ge
rąsias mūsų asmeniško, visuo
meninio ar politinio gyvenimo 
dalis, bet prašymas, kad jis, 
priėmęs mus tokius, kokie esa
me, sutaikytų su savimi — pa
darytų panašesniais į jį.

Kadangi, anot šv. Pauliaus 
laiško Kolosiečiams, Kristuje 
yra „visa, kas yra danguje ir že
mėje... jis yra Kūno — Bažnyčios 
galva. Jis — pradžia, pirmgimis 
iš mirusiųjų tarpo... Dievas 
panorėjo jame apgyvendinti visą 
pilnatvę”. Kristaus karaliavimo 
pilnatvė apima visatą: „Dangus 
skelbia Dievo garbę, apie jo 
rankų darbus dangaus skliautas 
byloja” (Ps 19:2).

Tačiau Evangelijoje (Luko 
23:35-43) matome tos dieviškos 
garbės žmogiškąjį įkūnijimą — 
Kristų, kenčiantį ant kryžiaus. 
Luko evangelija atkreipia dė
mesį į įvairius žmogiškus mo
mentus Jėzaus mirties kančio
je. Žmonių tylų stebėjimą, jų va
dams Jėzų išjuokiant, kareivių 
šaipymąsi, ironišką užrašąrant 
kryžiaus, skelbiantį Jėzų kara
lium, vieno plėšiko sarkazmą, 
bet kito — užuojautą. Ir paga
liau, Jėzaus pažadas jam: „Dar 
šiandien su manimi būsi ro
juje”.

Kristaus kryžius įgalina mus 
kalbėti priešingybėmis: „gerasis 
plėšikas”. Ir mes įvairiais atve
jais esame sarkastiškai juokęsi 
iš apsiginti negalinčio žmogaus, 
ar siūlę acto atsigerti visko ne
tekusiam žmogui. Bet nepai
sant, kokia buvo mūsų laiky
sena, stovint prie kito žmogaus 
kryžiaus, visi galime būti ir 
„geraisiais nusikaltėliais”. Die
vas iš mūsų teprašo tik lašelio 
žmoniškumo ir dar vieno laše: 
lio nuolankumo. Tuomet ir 
mums bus nesunku būti ir at
jaučiančiais, ir gailestingais. 
Kalbėdami „Tėve mūsų”, sako
me: „Teateinie tavo karalystė... 
ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams”.

O Jėzus, kuris iš mūsų, kaip 
iš latro ant kryžiaus, taip mažai 
prašo, žada mums: „Šiandien — 
baigiantis šiems liturginiams 
metams, per šią Kristaus Kara
liaus šventę sutaikyti su mani
mi šv. Mišių aukoje — būsite su 
manim rojuje”.

Aldona Zailskaitė

Draugo fondo suvažiavimo, įvykusio š.m. lapkričio 18 d. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje, prezidiumas. Iš kairės: sekretoriaujanti Aldona Šmulkštienė, DF direktorių tarybos pirm. 

Bronius Juodelis ir pirmininkaujantis suvažiavimui dr. Kazys Ambrozaitis.

DRAUGO FONDĄ REMTI - 
KIEKVIENO LIETUVIO 

GARBĖS PAREIGA
KAROLIS MILKOVAITIS

Mūsų istorijos puslapiai pilni 
pavyzdžių, kaip pavergta tauta 
kovojo už teisę skaityti knygas 
bei laikraščius lietuviškomis 
raidėmis. Lietuviško spausdin
to žodžio badmetyje, nors labai 
išvargusi, tauta parodė itin 
stiprų tautinį susipratimą ir 
reikalavimą spaudos draudimą 
atšaukti, kad pavergėjui teko 
net kelis kartus sukilusią liaudį 
šautuvų buožėmis ir kazokų 
kardais malšinti. Knygnešiai, 
nebodami pavojaus ne tik sau, 
bet ir jų šeimoms, slapta veržėsi 
per atidžiai saugomą sieną par
nešti to išsiilgto šviesos ir 
dvasios peno — lietuviško laik
raščio ir knygos. Daugelis jų už 
tai kalėjimuose bei Sibire ken
tėjo ir gyvybę prarado.

Tauta, užmokėjusi tokią bran
gią kainą ir galėdama didžiuotis 
tokiais nepaprastais istoriniais 
kredencialais, turėtų mokėti 
savo laisvą spaudą branginti ir 
remti. Ir džiugu skaityti Draugo 
fondo iždininko dažnus praneši
mus, skelbiančius aukotojų 
pavardes. Jų jau daug, bet dar 
daug yra delsiančių. Sakoma, 
kad nelabai šviesi tauta yra ta, 
kurios nariams reikia įrodyti 
gimtąja kalba spausdinto laik
raščio svarbą.Tikėkime, kad 
mūsų ilšeivijoje tokių nėra.

Neseniai gavau iš Draugo fon
do iždininko kvitą už auką su 
prierašu: „Būčiau labai dė
kingas, jei pavasario vajaus pro
ga parašytum straipsnį... pa
kviečiant visus prisidėti prie 
Draugo fondo auginimo, iki mi
lijono...” Žinodamas to reikalo 
svarbą, kreipiuos į visus išei
vijos lietuvius, ragindamas at
likti savo, kaip susipratusio 
tautiečio ir patrioto, garbės 
pareigą: remti ir aukoti Draugo 
fondui.

Kodėl taip svarbu „Draugo” 
dienraštį pastatyti ant tvirtų 
finansinių pamatų?

Kaip atsimename, dar visai 
neseniai „Draugas” buvo atsi
dūręs tokioje sunkioje finansi
nėje būklėje, kad net grėsė pavo
jus jo tolimesniam gyvavimui. 
Tai nebuvo dienraščio admini
stracijos vadovų kaltė, bet dėl 
gyvenimo sąlygų susidariusi 
padėtis, palietusi ne tik 
„Draugą” bei Ameriką, bet tai 
buvo viso pasaulio nepastovios 
ekonomijos padarinys. Gal pa
grindinės „Draugą” finansinių 
vargų priežastys buvo šios: ma
žėjantis skaitytojų skaičius, kas
dien kylančios popieriaus bei 
spaustuvės reikmenų kainos, 
brangstančios pašto išlaidos, ky
lantys apdraudimo ir kiti mo
kesčiai. Kad tokia būklė nepa
sikartotų, nutarta surinkti 
1,000,000 dolerių pagrindinį 
kapitalą ir užtikrinti dienraščio 
ateitį. Tam tikslui įkurtas 
Draugo fondas, kurio pagrin
dinis reikalų tvarkytojas yra 
žurn. Bronius Juodelis, fondo 
iždininkas. Padėkime jam!

Priežastys, pateisinančios 
„Draugo” kovą už būvį yra šios: 
iš kokio padėties taško „Drau
gą” bevertintumėm, jis buvo ir 
yra išeivijos žiniasklaidos pri
matas. Dienraštis per savaitę 
pateikia kelis kartus daugiau 
įvairių žinių, negu savaitraštis, 
ir daug kartų daugiau, negu dar 
rečiau išeinantis leidinys. Be 
kitų „Drauge” apstu mokslo, 
meno ir literatūros žinių bei 
aprašymų.

„Draugas”, kaip švyturys 
jūroje, naujausias pasaulines, iš 
Lietuvos ir vietines žinias sku
biai skleisdamas, padeda skaity
tojui susivokti visose padėtyse. 
Jis tuo išeivijos švyturiu turi

išlikti dar daugelį metų, nes 
sunku tikėti, kad išeivija numa
tomoje ateityje išnyks. Tad 
būtina jį ne tik prenumeruoti, 
bet ir remti. Neremdami geros 
spaudos, mes ją naikiname. Ne
turėdami geros spaudos, mes 
siauriname savo visuotinį ir 
tautinės kultūros akiratį. Au
kokime ir remkime „Draugo” 
pastangas tapti nepriklausomu 
nuo aplinkybių.

„Draugą” prenumeruoti ir 
remti nereikia jokių ypatingų 
progų — kiekviena diena yra 
proga, o artėjančios šventės yra 
itin gera. Taip pat ir Draugo 
fondo pavasarinis vajus čia pat.

Jonas Vaznelis daro pranešimą apie 
sėkmingai investuojamą Draugo fon
do kapitalą fondo narių suvažiavime 
lapkričio 18 d. Jaunimo centre.

Kiekviena auka yra indėlis į 
tautos kultūros iždą, kurio 
palūkanomis pasinaudos jaunoji 
mūsų karta. Jeigu jau aukojote, 
tai pakartokite — padidinkite 
įnašą. Rašydami „Draugui” 
čekį, prie parašyto skaičiaus 
pridėkite dar ir nulį. Jūs dėl to

Danutė Bindokienė

Žodiniai sprogmenys 
Seime

Š.m. lapkričio 17 d. naktį ne 
tik Lietuvą, bet ir visą civili
zuotą pasaulį sudrebino spro
gimas Vilniuje ir, griūvant 
„Lietuvos ryto” pastato sie
noms, gerokai aptrupėjo pasi
tikėjimas, jog valstybėje, kuri 
tokiais skambiais žodžiais skel
biasi sparčiai žengianti demok
ratijos keliu, vidaus tvarka taip 
pairusi, kad net smurto veiks
mais kėsinamasi „užčiaupti” 
laisvai spaudai burną.

Sprogimo aidas nuskardėjo 
toli, atlingavo net į šiapus At
lanto, o Lietuvos vardas vėl 
linksniuojamas amerikiečių 
žiniasklaidoje. Deja, tuo pasidi
džiuoti nei vienas negalime. 
Laisva, nevaržoma ir netero
rizuojama spauda yra geriau
sias sveiko valstybės vidaus 
gyvenimo veidrodis. Šiuo metu 
„lietuviškasis veidrodis” 
gerokai suaižėjo nuo sprogimo 
lapkričio septynioliktosios naktį 
ir reikės daug pastangų, kad 
jame išsilygintų iškrypęs vaiz
das. Taip rašoma ir ..Lietuvos 
ryto” vedamajame (lapkričio 21 
d.): „Kai griūva redakcijos 
sienos — tai ženklas, kad šalyje 
irsta demokratijos pamatai”.

Ką veikia Lietuvos vyriau
sybė? Kokias pastangas deda 
teisėtvarka, kad nusikaltimo 
tyrimas šuoliais lėktų pirmyn ir 
nusikaltėliai būtų kiek įma
noma greičiau surasti?

Iš šalies žvelgiant atrodo, kad 
rūpestis šiuo sabotažo veiksmu 
yra nemažas, nes pirmadienį po 
sprogimo (lapkričio 20 d.) buvo 
sušauktas neeilinis Respublikos 
Seimo posėdis (pirmadieniais 
paprastai Seimas nedirba), ku
rio pagrindinis tikslas buvo iš
klausyti trijų svarbių vyriau
sybės pareigūnų — ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus, 
Vidaus reikalų ministro Roma- 
sio Vaitekūno ir Valstybės sau
gumo departamento direk
toriaus Jurgio Jurgelio infor
macinių pranešimų.

„Lietuvos ryto” lapkričio 21d. 
laidoje išspausdintas Artūro 
Račo reportažas iš to neeilinio 
Seimo posėdžio. Reportažą per
skaičius, kyla ne tik daugiau 
neaiškumų, negu minėtieji 
pareigūnai pateikė atsakymų, 
bet kartu ir jausmas, kad ši „žu
vis nešviežiai kvepia”... Iš 
tikrųjų minėtame Seimo posė
dyje buvo mėtomasi žodiniais 
sprogmenimis, o jų taikinys — 
„nepaklusni” spauda.

Premjeras sakėsi matąs, „kad 
vyksta konfliktas tarp atskirų

netapsite beturčiais, o „Drau
gas” pajus pagalbos ranką ir 
bus dėkingas.

leidinių ir valdžios institucijų”. 
Jį, atrodo, labiau sukrėtė lapkri
čio 18 d. Vilniaus dienraščių 
pasisakymai apie įvykį ir kai 
kurios užuominos, kad vyriau
sybė savo neigiamomis pažiū
romis į spaudoje skelbiamas 
mintis, mėgina pažaboti jos 
laisvę. Ypač premjerą suerzino 
„Respublikoje” išspausdintas 
straipsnis „Jie skatino susidoro
ti su laisvąja spauda” (lapkri
čio 18 d.) ir „Laisvojo žodžio fon
do pareiškimas”, išspausdintas 
kone visuose tos dienos laik
raščiuose (žr. tą pareiškimą 
„Draugo” lapkričio 21 d. 
trečiame puslapyje, o taip pat 
tos dienos vedamąjį). Kaip A. 
Šleževičius minėtame Seimo 
posėdyje pareiškė: „Metami 
sunkūs ir nepagrįsti kaltinimai, 
daromi niekuo nepagrįsti api
bendrinimai”. Jis tarytum 
užminė mįslę: kodėl gi tie 
„nepamatuoti išpuoliai prieš 
šalies vadovą”?, ir pats atsakė: 
nagi dėl to, kad „pagrindinis šių 
priemonių ir propagandos tiks
las yra pirmalaikiai Seimo 
rinkimai”. Štai tau, Luce, žu
vys! Vadinasi, laisvosios Lietu
vos spauda mėgina padaryti tai, 
ko nepavyko atlikti balsavimo 
keliu Seime — pašalinti iš 
pareigų valstybės ministrą 
pirmininką... Galbūt iš dalies į 
šią A. Šleževičiaus „mįslę” at
sako ir „LR” vedamasis: „Taigi 
peršasi liūdna išvada: teroro 
aktas prieš „LR” didžiausio 
nerimo šalies vadovybei sukėlė 
tik todėl, kad žurnalistai prabilo 
apie galimybę inicijuoti refe
rendumą dėl pirmalaikių rin
kimų”.

Lietuvių patarlė teigia, kad 
nėra dūmų, jei niekas nedega. 
Niekur negirdėta, kad spauda 
beatodairiškai kritikuotų val
dančiuosius sluoksnius ir kelis 
mėnesius vyktų „fatališkas, 
nepamatuotas ir neobjektyvus 
puolimas prieš Vidaus reikalų 
ministeriją”, jeigu ten viskas tik 
„rožėmis kvepėtų”. Atleiskit, 
bet iš visų šių pasisakymų 
Seimo posėdyje susidaro įspūdis, 
kad „Lietuvos rytas” pats 
kažkaip kaltas dėl sprogimo (o 
gal net pats jį „sukombinavo”, 
kad mestų vyriausybei šešėlį). 
Atrodo, kad kažkam iš atmin
ties išsprūdo „maža detalė” — 
sovietiniai laikai, kai spauda tik 
pagyras valdžiai pliekė, jau 
senokai pasibaigė. Demokra
tiškoje valstybėje spauda turi 
teisę rašyti net tai, kas kai kam 
„prieš plaukus pabraukia”.

Neužmirškime, kad „Draugą” 
remti yra kiekvieno lietuvio 
sąžinės ir garbės pareiga!

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

Majorui gi pra-
nešėm, kad jokių vištų kitur neradom, o tik jo patalpo
je. Majoras paprašė rusą, kad jam porą vištų parduotų, 
tačiau tas nesutiko. Aš gi rusui pasakiau, kad geriau 
tegu jis parduoda, nes majoras vis tiek paims, o kai po 
to pėstininkai pasirodys, tai ir likusias suės. Kai rusas 
nuėjo į tvartą, pastebėjęs, kad gaidžio nebėra, pradėjo 
rėkti, kad vokiečiai jo gaidį pavogė. Majoras nesupra
to, kodėl jis rėkia. Aš jam išverčiau, kad jis nenorįs vištų 
parduoti. O tas gaidys jau mūsų puode virė.

Majoras turėjo dvi mašinas. Limuzinas besitraukiant 
nuslydo į griovį, tai šoferis jį ir paliko. Kariška mašina 
buvo atidengiama, todėl pūgos sulaikyti nebuvo galima, 
taigi vėjas pūtė kiaurai. Pamatęs autobuse mano 
landynę tarp antklodžių, pasodino mane į jo mašiną, o 
jis pats užėmė mano buveinę.

Traukiantis per Rževą, pasklido gandas, kad Hitleris 
yra atskridęs į frontą ir pats perėmęs vadovauti, 
įsakydamas gintis iki paskutinės kulkos. Dėl šalčio la
bai daug karių iškrito. Pradžioje kai kurie bandė savo 
laimę — nušalti kurią nors kūno dalį ir tokiu būdu iš
trūkti iš to pragaro, tačiau vėliau, kai sužeistų ir 
nušalusių į užnugarį atitraukti nebuvo galimybės, tai 
sugebėjo geriau ir apsisaugoti nuo nušalimų. Bet vis tiek

karių skaičius žymiai sumažėjo. Kai kuriose kuopose 
teliko tik po keletą karių. Kuopų vadais jau buvo ir 
puskarininkiai, o kai kurių batalionų vadais viršilos. 
Tačiau vokiečiai traukėsi tvarkingai, vis sudarydami 
užtvaras bepuolančiam priešui. Daugiausia gelbėjo oru 
vėsinamas kulkosvaidis MG42, per 1 minutę iššaudamas 
apie 600 šūvių, ir patyrę bei šalti vokiečių pėstininkai.

Rusai puldavo trimis bangomis veik vien su šautuvais, 
nes jų sunkieji kulkosvaidžiai buvo vandeniu aušinami. 
Užšalus vandeniui, sunku buvo padėti šaudyti, be to, 
jie buvo sunkūs, tai sudarydavo daug vargo, keičiant 
pozicijas. Rusai puldavo šaukdami „ura”, bandydami 
priešą įveikti durtuvais. Vokiečiai prisileisdavo arti ir 
kulkosvaidžių ugnimi rusus lyg muses išskindavo. Tada 
ateidavo antra banga, kuri, pripuolusi iki pirmosios 
bangos lavonų, bandydavo lavonais pasidaryti uždangą 
ir atidarydavo ugnį, bet likimas būdavo toks pat. Trečioji 
banga puldavo be šautuvų. Pasiimdavo užmuštųjų gink
lus, bet irgi prieš kulkosvaidžių ugnį nieko nepadary
davo. Jeigu išlikę gyvi bandydavo trauktis atgal, tai taip 
vadinama „fronto apsauga” besitraukiančius iš
šaudydavo. Kai vėliau kai kurias kautynių vietas 
pavyko atsiimti, tai tokiose vietose gulėjo lavonas ant 
lavono. Kai kurie sužeistieji, dar bandę pašliaužti, kai 
sušaldavo, gulėdavo aukštielninki, iškėlę rankas į viršų, 
atrodė, tartum bedieviai paskutinę gyvenimo minutę 
tiesia rankas į dangų, prašydami Dievo atleidimo ar 
pasigailėjimo...

Vokiečiai, matydami krūvas lavonų, trynė rankas. 
Vienas sakė man: „Žiūrėk, Juozai, rusai iššals ir pava
sarį nė šaudyt nereikės”. Besitraukdami dar labiau

degino kaimus, atiminėjo gyvulius ir paukščius, kad 
rusų kariuomenė neturėtų, kuo maitintis. Tuo tarpu 
rusai, užimdami kaimus, atimdavo ir paskutinę bulvę, 
jeigu surasdavo kur nors į žemę užkastą. Vokiečius 
patekusius į nelaisvę, sveikus ar sužeistus, daugiausia 
sušaudydavo. Tai buvo sužinota, kai vienas gynimosi 
punktas pabaigė savo amuniciją ir šeši, likę gyvi, pateko 
į nelaisvę. Apklausinėję su žydo vertėjo pagalba, rusai 
surišo belaisvių rankas, paklupdė sniege ir su naganu 
į pakaušį kiekvieną nušovė, palikdami sniege gulėti. 
Vienam kažkaip kryptelėjus, kulka tik nubrozdino kraš
tą galvos. Jis suvaidino nušautą, sutemus atsikėlė ir 
sugrįžo į savo pozicijas. Jis ir papasakojo, kaip elgiasi 
rusai. Žinoma, jis nušalo rankas ir kojas, bet liko gyvas.

Pavasariui atėjus, tas lavonų krūvas kolchozininkai 
suvežė į vieną vietą, sukrovė viens ant kito, kai kur 
užpildami žibalu, o kai kur tik uždėjęs šiaudų, degin
davo. Per ištisas savaites oras buvo pritvinkęs degančių 
lavonų kvapu...

Mes, aš ir šoferis, su mano mašina netyčia įslydom 
į griovį ir niekaip negalėjom išsikapstyti. Voroje buvo 
tik pėstininkai su gurguole, taigi pagalbos negalėjome 
ir tikėtis. Tačiau laimei po kiek laiko privažiavo 
kažkurio dalinio sunkvežimis ir ištraukė, bet gerokai 
atsitikome nuo savo bataliono. Kiekviena divizija turėjo 
savo ženklą. Mūsų ženklas buvo kryžius su strėle į viršų 
ir su tašku ant skersmens.

Pradėjo temti, o tamsoj nė nebandyk vairuoti, nes 
baltam sniege tuoj gali nuo kelio nukrypti ir vėl grio
vyje atsidurti. Tačiau jau buvome prie kaimo, kur ar
tilerijos pulkas buvo sustojęs. Užeinam į vieną namą ir

prašom nakvynės. Kareivių pilnas namas. Pasukam į 
kitą — ir čia tas pats. Tik štai kažkas ir sako, kad vienas 
artilerijos viršila tik su savo raštininku kaimynystėje 
užėmė visą namą. Žinoma, nakvynę gavom. Rytą išėjau 
į tvartą gamtos reikalu. Žiūriu — žąsinas pririštas 
kampe. O tą dieną buvo Kūčios. Neramios mintys me
tėsi į galvą. Grįždamas į kambarį, virtuvėje paklausiau 
šio namo gyventoją rusą, ar tas žąsinas jam priklauso. 
Atsakė, kad ne: žąsinas priklausąs vokiečiui. Grįžęs tuoj 
pasakiau šoferiui apie tą žąsiną, pridėdamas, kad 
turėtumėm Kūčiom gerą kepsnį, bet rusas sako, kad jis 
priklauso vokiečiui. O šoferis nusikeikė ir ištarė, kad 
jei vokiečiui priklauso, tai vis tiek jis bus jį pavogęs iš 
kito. Galime jį drąsiai išsikepti. Viršila jau buvo išėjęs 
savo baterijos patikrinti, o mūsų vanduo įpiltas į radia
torių jau virė. Ir kai užvestas motoras gerai ūžė, tvarte 
įsikišau žąsiną į maišą, laikydamas už gerklės, kol pra
važiavom kaimą, o paskui jau „sudiev” — niekas 
neprisivys.

Važiavome visą dieną ir jau pradėjo temti. Privažia
vome kaimą Ivaškovą, kur buvo mūsų batalionas 
sustojęs. Kareiviai savo kiaulienos dalį jau buvo su 
tankistais iškeitę į konjaką. Taigi turėjo gėrimų, bet 
trūko maisto. O mes čia pro duris įvirstame su žąsimi. 
Štabo viršila ir sako: „Na, Juozai, kiaulės šunie, kur tu 
pasisuki, vis staigmenų padarai!” Tuoj štabo raštininkas 
pasisiūlė pabūti virėju, o mudu su šoferiu sėdom prie 
stalo pasišildyti konjaku.

(Bus daugiau)
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MOTERS SAVAITGALĮ 
PRISIMINUS
ALDONA KAMANTIENĖ

Vien tik „Draugą” atsivertus 
ir pamačius skersai puslapio 
nusidriekiantį kvietimą ir pri
minimą ateitį į pirmą kartą 
Amerikoje ruošiamą savaitgalį 
moterims, spalio 28-29 d., jau 
skverbėsi mintis, kad čia gali 
būti kažkas rimto, neeilinio, o 
gal ir įdomaus. Gal bus kažkas 
daugiau, negu ruošiamos madų 
parodos, kurios suburia turbūt 
daugiausia moterų. Jokiu būdu 
nežiūriu į parodas, kaip į 
nesvarbius renginius, tik visuo
met stebiuose, kad jos sutraukia 
moteris iš visų Čikagos apylin
kių ir kampelių, moteris, kurias 
net labai sunku kitur pamatyti. 
Pažvelgus į darbotvarkę, kilo ir 
smalsumas, kai pradėjau skai
tyti simpoziumo ir paskaitų te
mas ir su jomis susijusius kalbė- 
tojus/kalbėtojas — simpoziumo 
dalyvius ir paskaitininkes.

Ir štai šeštadienio rytą, spalio 
28 d. PLC „Bočių menei” beveik 
prisipildžius dalyvėmis, rengi
nių koordinatorė Bronė Nainie
nė savo atidaromajame žodyje 
kelia klausimą: kas mus, čia 
susirinkusias riša? Paberia ir 
krūvą atsakymų į savo klausi
mą. Mus riša tas, kad esame 
moterys, kad esame lietuvės. 
„Taip pat riša noras nuolatos 
tobulėti, augti, žvelgti į šių* 
dienų pasaulį ir matyti jame 
save, kaip nuolatos besiformuo
jančią asmenybę” — nuskamba 
Bronės Nainienės žodžiai. „Per 
visą gyvenimą tebesitęsiantis 
augimas visose gyvenimo srity
se, o ypač tikėjime, žmogų bran
dina ir tampa jėga, kuri veda jį 
į gėrį, nušviečia jam kelią”, — 
girdime kun. A. Palioko, SJ, 
žodžius invokacijoje.

Tolimesniai programos daliai 
vadovauti pakviečiama Nijolė 
Maskaliūnienė, kuri per abi 
dienas tiksliai pristatinėjo sa
vaitgalio programos atlikėjas. Ji 
pristatė rytinio simpoziumo mo- 
deratorę, „Draugo” redaktorę ir 
daugelio knygų autorę Danutę 
Bindokienę. Simpoziumo mode- 
ratorė teigė, kad moters pirmo
ji ir svarbiausia vieta yra šeimo
je, bet šalia žmonos, motinos, 
patelės ar tarnaitės jai turėtų 
būti nemažiau svarbu būti indi
vidu. „Buvimas stipriu ir sveiku 
individu, nepavergtu vyro ir 
vaikų, moteris kur kas geriau 
tiesiogines pareigas atlieka. 
Moteris Vakarų pasaulyje yra 
nemažai pažengusi, bet ji dar

Danutė Bindokienė Laima Garbonkienė.

Kun .Juozas VaiAnys, SJ Dr Ona Daugirdiene Jurgis Lendraitis

nėra pasiekusi lygių teisių su 
vyrais daugelyje gyvenimo sri
čių. Danutė Bindokienė pristatė 
tris vyrus simpoziumo dalyvius 
— kun. Juozą Vaišnį, SJ, kalbi
ninką, „Laiškai lietuviams”, 
redaktorių ir nuomonės formuo
toją spaudoje, dr. Edmundą. 
Ringų, radiologą, kuris, pagal 
moderatorę, „gali moterį per
matyti” ir Jurgį Lendraitį, 
mokytoją, Mercy Lift pirminin
ką, labdaros darbuotoją.

Pirmasis kalbėtojas, kun. J. 
Vaišnys, SJ, sakė, kad Bažnyčia 
turi eiti su gyvenimu ir sustojo 
prie klausimo, kaip dabartinė 
Bažnyčia žiūri į moterį? Savo 
šių metų laiške, skirtame mote
rims, popiežius Jonas Paulius II 
dėkoja už jų didžiulį įnašą 
visuomenėje, taip pat pripažin
damas ir atsiprašydamas mote
rų, kad per daug amžių jos buvo 
pažemintos ir dvasiniai nuskur
dintos. Kalbėtojas sakė, kad 
pats Kristus moters niekada ne
žemino, bet ją gerbė, nes per ją 
ir Dievas į šį pasaulį atėjo. 
Moteris buvo pirmoji, kuri žmo
nijai paskelbė ir prisikėlusį 
Kristų. Tačiau nuo labai senų 
laikų buvo tradicija moterį 
žeminti, laikyti ją nieko neišma
nančia, bemoksle. Dabar nuo 
tokių tradicijų tolstamą. Mote
rys Bažnyčioje gali būti lektorė
mis, Mišių tarnautojomis, Ko
munijos dalintojomis. Neleidi
mas moterims būti šventina
moms į kunigus yra tik sekimas 
tradicijos, o ne dogmos. Moterys 
yra kviečiamos naudotis joms 
suteiktomis laisvėmis Baž
nyčioje.

Dr. Ringus bandė atsakyti į 
klausimus, ar moteris per 
sportą ir mankštą gali palaikyti 
jaunystę? Visos sporto šakos 
moterims yra priimtinos ir pri
einamos. Čiuožime ir gimnasti
koje moterys užima pirmaujan
čias vietas, bet kartais įtemptas 
ruošimąsi pirmauti tose sporto 
šakose gali negatyviai atsiliep
ti į jaunos mergaitės vystymąsi. 
Su pasirinkimu praleisti visą 
laiką, siekiant tobulų rezultatų, 
prarandama vaikystė.

Mankšta moteriai yra labai 
svarbi ir turi būti pradėta kaip 
galima anksčiau. Mankšta geri
na kraujo apytaką, atitolina 
širdies sutrikimus ir lėtina 
kaulų suminkštėjimą, (osteopo- 
rosis) palaikydama kalcį kūne. 
Mankšta reikalinga ir norimo

svorio išlaikymui. Niekada nėra 
per vėlu mankštintis. Kalbėto
jas taip pat stabtelėjo priė 
estrogenų svarbos moters kūne, 
jų naudos bei kenksmingumo. 
Dr. Ringus išvedė, kad grožio 
amžinai išlaikyti negalime, bet 
palaikyti sveikatingumą ga
lime, dedamos tam pastangas.

Trečiasis kalbėtojas, Jurgis 
Lendraitis, bandė žvelgti į 
visuomenės priekaištus mote
riai, kad ji nesidomi politika ir 
toje srityje yra ignorantė. 
Prieita išvados, jog čia taip pat 
gali būti kalta jau nusistovėjusi 
tradicija, kad moterys pačios per 
mažai domisi politika ir taip 
susidaro viešoji nuomonė, kad 
jos politikoje nenusimano, todėl 
mažai ir dalyvauja politiniame 
gyvenime, o jeigu kuri ir daly
vauja, tai jau į ją mažai dėmesio 
kreipiama, nes neįsivaizduoja 
kad moteris nusimanytų. Kal
bėtojas pažymėjo, kad Lietuvo
je moterys yra laikomos nuliu. 
Lietuvoje moteris „netinka” 
politiniame gyvenime. Net ir 
pačios moterys taip mano. Ne
seniai sukurtos moterų partijos 
tikslai yra surinkti daugiau 
balsų norimoms pravesti kandi
datėms Seime, o ne bendrai 
moterų gerovei. Taip baigėsi 
simpoziumas, „Ką vyrai galvo
ja apie moteris”. Išvada buvo, 
kad moteris turi imtis ddugiau 
iniciatyvos ir veržtis į jai 
norimas gyvenimo sritis.

Toliau kalbėjo dr. Ona Dau
girdienė tema, „Moters sveika
ta; paslaptys ir tikrovė”. Kalbė
toja yra vaikų gydytoja. „Kaip 
ir kitose srityse, vakarietiškame 
pasaulyje yra padaryta daug pa
žangos medicinos srityje. Tačiau 
moters sveikata dar tebesiran- 
da viduramžių dulkėse”, — kal
bėjo dr. Daugirdienė. Yra 
trūkumų moters gydyme. 
Mes skiriamės ne tik ana
tomija bet ir biochemija. 
Tačiau daktarų studijų objektai, 
jiems būnant medicinos mokyk
loje, yra beveik be išimties 
vyrai. Labai daug atvejų būna, 
kad moteriai, turinčiai svarbius 
nusiskundimus, būna duota 
klaidinga diagnozė. Vaistų ga
mintojai gerai neištiria, kaip 
vaistai veikia moterį. Vaistai 
būna tiriami daugiausia ant 
vyrų. Vaistininkai ir gydytojai 
dažnai neišaiškina ligonei apie 
kelių vaistų galimybes veikti 
priešingai.

Moterų mirtingumo priežastis 
didina tabakas, alkoholis, bloga 
mityba ir nepakankama savęs 
priežiūra. Kalbėtoja patarė, kad 
moterys eitų ne pas specialistus 
gydyti simptomus, bet pas bendrų 
ligų gydytoją, kuris gydytų visą 
žmogų. Kalbėtoja patarė, kad 
moterys būtų apsiskaičiusios ir 
informuotos savo sveikatos 
klausimais. Būtina žinoti apie 
gerą ir sveiką mitybą, vitami
nus, esančius maiste ir piliulėse, 
ir jų reikalingumą kūnui, kalci- 
jaus svarbą kaulams, osteoporo- 
sis ir šią padėtį lėtinančius 
estrogenus, jų gerąsias savybes. 
Vyrų vertinama ideali moters 
išvaizda yra nenormaliai liesa 
moteris. Ar turime idealiai 
gražaus vyro modelį? Sveika ir 
savo kūnu patenkinta moteris 
yra graži ir laiminga. Ligos 
atveju turime susipažinti su 
liga, nebūti pasyvios, bet 
kooperuoti su daktaru, siekiant 
gerų rezultatų.

Taip prabėgo pusė dienoj, su 
įdomumu besiklausant, besise- 
miant nauju žinių, jas persijo- 
jant ir padedant į netolimo
je ateityje naudojamų žinių 
aruodą.

Per valandą trukusią pertrau
ką pasivaišinta PLC darbščių 
moterų paruoštais užkandžiais 
ir kava, pasidalinta simpoziume 
ir paskaitose girdėtomis min
timis. Ruošėmės klausyti advo
katės Laimos Garbonkienės, tu
rinčios daug metų patirties 
advokatūros srityje ir besiver
čiančios privačia praktika. 
Paskaitininke kalbėjo apie 
visoms moterims būtinus žinoti 
teisinius klausimus, kuriuos 
spręsti dažnai paliekame vy
rams. Kalbėtoja sakė, kad gyve
name moterį supančioje propa
gandoje, kad moteris turi 
rūpintis tik kitais, o finansai, 
moteriai būtini žinoti teisiniai 
klausimai, sveikatos apdrauda 
paliekama vyrams. Moteris pri
statoma kaip per daug jaus
minga, negalinti logiškai galvo
ti ir daryti sprendimų. Moters 
vieta virtuvėje ir namuose. 
Rimtesnėse temose moterys iš 
viso nedalyvauja. Žurnalai, 
„tinkami” moteriai, yra apie 
grožį ir jo palaikymą, madas, 
romantiką, namų ruošą. Prele
gentė siūlė klausytojoms pa
galvoti, kiek laiko skiriame 
puošimuisi, maisto ruošai, orga
nizacijoms, vyrui, vaikams, 
vaikaičiams ir tas visas valan
das palyginti su valandomis, 
skiriamoms pagalvoti apie tai, 
kaip norėčiau būti prižiūrima 
ligoje, kur norėčiau tokiu atve
ju būti, koks yra mūsų finan
sinis stovis, kokie yra sveikatos 
draudimai? Jeigu šie klausimai 
mums neaiškūs, tai dar ne per 
vėlu pačiom į juos susirasti 
atsakymus.

Ar pagalvojame, kur norėtu
me gyventi ligos atveju — pas 
vaikus ar prieglaudoje? Ką mes 
norime paskirti, kad mus globo
tų ligoje, ir ar norime gy
venti tik gyvastį palaikan
čių mašinų pagalba? Kalbė
toja siūlė šiuos ir kitus iš
keltus klausimus apgalvoti, 
iškeltus klausimus apgalvoti, 
nuspręsti, ko norime ir juos 
įteisinti, paruošiant pačiom, ar 
su advokato/ės pagalba, tam 
tinkamus dokumentus, pvz., sa
vo testamentą, Living Will, 
Power of Attorney. Kiekviena 
moteris turi teisę dalyvauti 
piniginiuose sprendimuose. Pa
tartina gerai susipažinti su 
sveikatos draudimo planais ir 
Medicare. Būkime informuotos 
Sočiai Security srityje. Ši 
valdžios agentūra daro klaidų 
savo išmokėjimuose. „Mūsų pa
jėgumas yra ne mūsų išorėje, 
bet sprendimuose. Turime teisę 
viską žinoti — būkime infor
muotos. Teisė, kurios neturime, 
yra atimti gyvybę sau ar kitam 
žmogui”, — baigė kalbėtoja.

Tolimesnė paskaita buvo Gin
tės Damušytės. Paskaitininke 
turi didelę patirtį Lietuvių 
katalikų religinės šalpos darbe, 
dirbo Lietuvių informacijos cen
tre, išvystydama jį į užsienyje 
pripažintą patikimą žinių agen
tūra. Dabar ji dirba kaip 
patarėja prie Lietuvos Misijos 
New Yorke, vadovaudama įvai
riems JT komitetams, ir yra 
ryšininkė Jungtinių Tautų vys
tymosi programoje. Jos tema 
skambėjo labai įdomiai — „Mo
teris Lietuvoje ir Beijing 
konferencijoje”.

Tarybinė Lietuva skelbė mo
terų lygybę, bet moterys iš 
tikrųjų buvo toli nuo jos. Po 
nepriklausomybės buvo mestas 
šūkis grąžinti moterį į šeimą. 
Lietuvoje patriarchalinė siste
ma yra dar labai stipri. Šeima 
Lietuvoje yra statoma pirmoje 
vietoje, o antroje — darbas. 
Tačiau moteris turi palikti šei
mą ir dirbti; kad šeima išsilai
kytų. Kyla reikalas tobulinti 
priešmokyklinių vaikų priežiū
ros institucijas. Nors Lietuvos 
įstatymai ir kitaip sako, darbų 
skelbimuose skelbiama lytis. J

akį krenta skelbimai, norint su
teikti darbą jaunoms ir gra
žioms merginoms. Vyriausybės 
skirta konsultante moterims lie
pia šviesti visuomenę dėl lyčių 
lygybės. Žmonės dažnai ir neži
no, kad gali būti kitaip. Lyčių 
įstatymai pažeidžiami kiekvie
ną dieną. Moterys sudaro pusę 
Lietuvos darbo jėgos, tačiau jos 
daugiausia dirba paslaugų sri
tyse. Daug moterų, likusios be 
vyrų, atsiduria pačių vargin
giausių žmonių eilėse. Nors 
moterys ir sudaro 50% dirban
čiųjų, bet jų atlyginimai yra 
45% mažesni negu vyrų. Lietu
vos moterų padėtis yra daug 
blogesnė negu vyrų. Iš savo 
stebėjimo ir patirties prelegentė 
teigė, kad Lietuvos valdžia 
panaši į vyrų klubą. Į valdžioje 
dirbančias moteris žiūrima kaip 
į tarnaites, kurios nuvalo stalus 
ir suplauna lėkštes. Lietuvos 
gyventojai nepasigenda moterų 
politikoje, laikosi senų tradicijų 
ir pažiūrų, kad moteris mažiau 
suprantanti.

Prelegentė metė žvilgsnį ir į 
Moterų konferenciją, vykusią šį 
rudenį Beijinge, Kinijoje, kurios 
tema, bent ant popieriaus, buvo 
„Lygybė ir taika”. Prelegentė 
trumpai apibūdino moteris ir 
tame krašte, kur konferencija 
vyko. Nepaisant įstatymų, be
darbius sudaro moterys. Mer
gaitės ir moterys sudaro 2/3 
beraščių. Krašte yra daug skur
do ir jos skaudžiausiai paliečia 
moteris. Smurtas bei nelygybė 
randama šeimoje ir aplinkoje. 
Lietuvos delegaciją konferenci
joje sudarė 9 moterys atstovės. 
Lietuvos moterys priklausė prie 
Europos Sąjungos. Baltijos val
stybės sudarė bloką. Vidurio 
Rytų moterys buvo gan pasy
vios. Apskritai Lietuvos mote
rims reikalingas švietimas ir in
formacija. Jas reikia žadinti iš 
pasyvumo ir rodyti joms, kad 
krašte nesilaikoma įstatymų dėl 
moters lygybės.

Sekmadienis. Laiko ilgam 
miegui nebuvo skirta ir net 
prieš Mišias, 9:30 vai., jau 
tęsėme dienos programą. Šį rytą 
paskaitos vyko didž. PLC 
salėje, kur ir klausytojų jau 
buvo žymiai daugiau. Dermato
loge daktarė Jūratė Nesavas- 
Barsky, jau turinti didelę patirtį 
dermatologijos srityje, turinti 
garbės titulą, „Diplomate of the 
American Board or Dermatolo- 
gy”, kalbėjo apie paskutinius 
medicinos laimėjimus der
matologijos srityje. Iš tikrųjų jos 
pokalbio pavadinimas buvo pa
trauklus, „Kaip išlaikyti moters 
amžiną grožį”? Pačioje savo 
kalbos pradžioje prelegentė pri
pažino, kad senėjimo procesas 
yra neišvengiamas, bet jį ga
lima sulėtinti. Kenksmingiau
sios ir didžiausios odos senėjimo 
priežastys yra ultravioletiniai 
saulės spinduliai, rūkymas, en- 
stringenai. Nuo kenksmingų 
saulės spindulių iš dalies ga
lima apsisaugoti, naudojant juos 
blokuojančius kremus (sun- 
screen). Minėti kremai, kartu su 
kerotinu, anti-oksidentais, Re- 
tin-A apsaugos odą ir nuo vėžio. 
Šiuo metu yra daug būdų senė
jančią veido odą pataisyti, pa
vyzdžiui, chemikalų pagalba 
paviršutinis odos lupimas, odos 
lazerio operacijos, kologentai, 
lyposuction (riebalų ištrauki
mas) ir odos tempimas (face lift) 
kosmetinių operacijų pagalba. 
(Gaila, kad žodynuose nepavyko 
surasti lietuviškų šių procesų 
pavadinimų, o ir prelegentė jų 
lietuviškai nepateikė). Kadangi 
šioje paskaitoje buvo naudojama 
labai daug medicininių terminų 
ir net angliškų medicinos žodžių 
santrumpų, gal ir ne visoms 
klausytojoms buvo galima visiš
kai viską suprasti.

Po 11 vai. Mišių Pal. Jurgio
Matulaičio koplyčioje, vėl 
grįžome į tą pačią salę paskuti
nei savaitgalio paskaitai, „Mo
ters įnašas lietuvių gyvenime”. 
Tema verčianti ne vieną susi
mąstyti. Tos temos pristatytoja 
— Irena Lukoševičienė, MSW.

Irena Lukoševičienė. Dr. Edmundas Ringus.

Bronė Nainienė.

Ši prelegentė turi 37 metų pa
tirtį savo profesijoje. Dirbusi 
įvairiose socialinių darbuotojų 
srityse: šeimų konsultacijoje, 
apleistų šeimų pagalboje, pedia- 
trinėje ligoninėje. Nuo 1990 
metų dažnai lankosi Lietuvoje, 
mėgindama perduoti socialinių 
darbuotojų principus ir esmę 
Kauno Medicinos akademijoje, 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Sveikatos ministerijoje, Caritas 
organizacijoje ir kitose in
stitucijose. Prelegentė kalbėjo 
apie tai, kokias roles moteris 
atlieka ir kokios yra galimybės 
moterį praturtinti, ją stiprinti 
jos atliekamose rolėse. Lietuvę 
moterį randame šeimoje kaip 
žmoną, motiną, močiutę, ir 
bendruomenėje kaip visuome- 
ninkę. Per .50 metų išeivijoje 
moteris atsakė ir į visuomenės 
poreikius. Šeimos ir motinos 
rolė yra nelengva. Reikia ugdyti 
šeimos židinio dvasią su svei
kais tarpusavio ryšiais, susi
klausymu, dalinimusi. Be 
židinio šeima bus uždara aplin
kai. Išėjus iš sveiko ir stipraus 
šeimos židinio, jauno žmogaus 
horizontai taip pat sveikai 
plečiasi — mokykla, organizaci
jos, bažnyčia, sportas ir t.t. Taigi 
lietuvė moteris yra daugiau, 
negu tarnaitė ar vyro valios 
vykdytoja šeimoje. Lietuvoje 
moters pečius tebeslegia didelis 
ir sunkus krūvis. Moteris yra 
palikta viena rūpintis visais 
reikalais. Ji tarnauja vyrui,
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Gintė Damušytė.

Nijolė Maskaliūnienė.

vaikams, o darbe — viršininkui. 
Atlyginimai darbe pusantro 
karto mažesni negu vyrų. Gim
dymų kontroliavimui imamasi 
abortų. Sunkumams skandinti 
griebiamasi alkoholio. Dabar 
kuriasi moterų organizacijos, 
bet jų pagrindiniai tikslai nėra 
moterų gerovė, bet tam tikrų 
grupių balsų užsitikrinimas 
Seime.

Kalbėdama bendrais bruožais 
apie Lietuvos moterį, prelegentė 
apibūdino moterį, kaip elegan
tišką, darbščią, bet greit 
pasiduodančių pigiai vakarietiš
kai įtakai: pigioms televizijos 
programoms, pigiai spaudai, 
kuri moteriai neduoda jai 
reikalingos dvasinės jėgos ir 
stiprybės.

Pabaigai prelegentė siūlė 
(Nukelta į 7 psl.)
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TELYČIA PIENO NEDUODA
Kun. V. RIMŠELIS

Visi žinome, kad vaikų auklė 
Ujimas prasideda šeimoje, turė
damas lemiamos įtakos visam 
jų gyvenimui. Žmogų auklėja 
visą laiką gyvenimo aplinka, 
^aimo vaikai turi laimingą 

,. aplinką, nes auga savo amžiaus 
.yąikų būryje. Jie iš pat mažens, 
kaip akmenėliai jūroje, nusi- 
dailina, tarp savęs trindamiesi. 
Jie išmoksta būti nuolaidūs, 

..pripranta atsižadėti egoistinių 
užgaidų ir išmoksta kantrumo.
Bet vis tiek kiekvienas žmogus 

' pasilieka skirtingas individas ir 
■Visame pasaulyje jis tik vienas 

‘ toks yra. Tokį skirtingumą pa
stebime jau mažuose vaikuose.

Mūsų kaime vaikai būdavome 
yrisą laiką po kaimynų akimis.

, .Visi mus žinojo, kas mes esame 
ir ką mes veikiame. Moterys 
giminės mus klausinėdavo, ką 
jpes valgėm, ką mama veikia 
kas ir kur išvažiavo, ar kas pas 

. mus atvažiavo. Kartą viena 
kaimynė, kuri kaime visas
Žinias stengdavosi išnešioti, 

.klausė mane, ką mama sakė, 
-.kai patėvis su malkų vežimu
• Tgrįžo nenuvažiavęs į Švenčio-
• mėlius. O jis grįžo namo, kai 

pamatė, jog juodas katinas pra
bėgo kelią. Mama labai juokėsi, 
o patėvis aiškino, kad bijojo 
toliau važiuoti, nes galėjo įvykti 
kokia nelaimė.

Man ir dabar neaišku, kodėl
...mano brolis, kurį vadindavau
''Ninyku, klausydavo svetimų 
' daugiau kaip mamos. Kaime

Miekad nepritrūksta patarimų, 
ypač iš giminių. Vieną kartą Ni-

■ ; mykąs vakare negrįžo namo Jis 
t užėjo pas gimines, pas Zosę,
: ,kuri, su mamos žinia, priėmė jį 

flernakvoti. Atseit, Ninykas pa-
" bėgo iš savo namų. Rytojaus 

dieną jis pareina namo ir prie 
durų mamai sako:

• * — Tavo sūnus palaidūnas
' š’ugrįžo.

Mama ramiai paklausė:
— Tai ką tam palaidūnui rei-

kia duoti? Ar nereikėtų jam 
rykščių?

Ninykas labai rimtai atsake: 
— Zosė sakė, kad reikia pa

pjauti jautį ir linksmintis, kad
prapuolęs sūnus sugrįžo.

O ar Zosė davė ką nors
valgyti?

. Nedavė, — atsakė „sūnus 
:■ palaidūnas”, — sakė, kad turė

sime laukti, kol veršį pa-
gausime.

Mama paaiškino, kad daug 
laiko praeis, kol pjausime veršį, 

’ onamie visada geriau kaip sve
tur ir kad reikia mamos klau 
s^t Tada nereikės nė veršio
pjauti.

— Tai gal papjaukime vištą 
ar žąsiną, kuris gina žąsiukus ir 
mus kandžioja. Aš mačiau kaip 
vištai reikia galvą nukirst, — 
aiškino Ninykas.

Mama vėl jam priekaištavo, 
sakydama: '

— Mes pritruksime vištų 
pjauti, kai tu vis lakstysi iš 
namų pas svetimus. Matai, va 
višta visą laiką namie ir žąsinas 
namie. Ir viščiukai savo mamos 
klauso.

Iš priemenės į gryčią buvo 
atviros durys ir višta kvaksėjo, 
pašokusi ant slenksčio, o 
viščiukai nepajėgė taip aukštai 
pašokti. Tada mudu su broliu 
sugaudėm visus viščiukus ir 
perkėlėm per slenkstį.

— Eikit, vaikai, valgyt, ne- 
gainiokit tų viščiukų, — mama, 
nešdama dubenėlį, beveik mus 
bardama garsiai kalbėjo.

Ant stalo gulėjo didelis duonos 
kepalas, kurį pakelti man buvo 
sunku. Atrodė, kad reikės duo
nos. Tai aš tą kepalą, užsivertęs 
ant pilvo bandžiau atpjauti 
didelį gabalą. Mama perspėjo, 
kad palikčiau tą kepalą ant 
stalo, nes jau viščiukai buvo 
mane apspitę. Jie tokie gražūs, 
geltoni kamuoliukai lakstė 
aplink, rinkdami trupinius. 
Kaip tyčia tas duonos kepalas 
išslydo iš rankų ir tiesiai ant 
viščiukų užgriuvo. Rodos, apie 
5 viščiukus užmušiau su tuo 
kepalu. Maniau, kad mama da
bar mane labai bars ir gal net 
muš už tokią galvažudybę. Bet 
ji tik sudejavo:

— Vaikai, kas iš jūsų bus, kai 
užaugsite? Vienas sūnus palai
dūnas, kitas vėl neklauso. 
Sakiau, kad nekeltum to kepalo 
nuo stalo. Eikit tuojau valgyt!

Priėjom prie stalo valgyti 
abudu labai nusiminę ir kaip 
dideli nusikaltėliai. Man ašaros 
liejosi iš akių, o mama į mudu 
žiūrėjo. Ir nežinia, ko tada 
daugiau gailėjosi, ar mudviejų, 
savo vaikų, ar vištos viščiukų.

Reikėjo negyvus viščiukus pa
kasti, kaip mes sakėm, palai
doti. Tokias gyvuliukų laido
tuves visi kaimo vaikai turė
davom gana dažnai. I viščiukų 
laidotuves susirinko visas mūsų 
draugų būrys. Iškasėme darže 
gilią duobę. Kaimynų vaikai 
sakė, kad duobė turi būti gili, 
nes šuo gali apuostyti ir atkas
ti. Mes su broliu tvirtinom, kad 
mūsų šuo negyvais nesirūpina. 
Jis tik bėgančius ančiukus ir 
viščiukus gianiojasi ir pagavęs 
su jais žaidžia.

Labai gailėjausi tų viščiukų, 
bet vištos man nepatiko, nes

mama vis mane pasiųsdavo į 
papečkį ieškoti padėtų kiau
šinių. Jos pasišiaušusios vis 
kudakuodavo. Tai buvo ženklas, 
kad jau kur nors kiaušinį 
padėjo. O į papečkį ne bet kas 
galėjo įlįsti. Buvo tik siauras lyg 
langelis praviras, pro kurį 
kažkodėl visada vištos nueidavo 
pasislėpti.

Tas papečkys vėliau, kai 
sužinojau, kad Dievas yra visur, 
sukėlė man didelę mįslę. Man 
kilo mintyse klausimas, ar 
Dievas yra papečkyje? Dėdė An
tanas sakė, kad Dievas yra dan
guje ir bažnyčioje, o papečkyje 
su vištom Dievas negali būti. 
Mama sakė, kad Dievas ir pa- 
pečky kaip nors turi būti, nes 
Jis viską mato ir viską žino.

Mamai vis girdavau žąsis ir 
žąsiukus. O mama vištas užsto
davo. Ji vis sakė, kad žąsys 
tokios didelės, bet tinginės. Jos 
tingi sau žąsiukių išsiperėti, 
todėl joms žąsiukus išperi vištos. 
Jos yra kantrios ir ant žąsų 
kiaušinių ištupi daugiau kaip 
tris savaites. O man vis atrodė, 
kad vištos kvailos, nes ir dėdė 
kai kurias mergaites vadindavo 
kvailomis vištomis. Vištos 
manydavo, kad jų išperėti 
žąsiukai yra jų vaikai. O čia 
baloje jie ir savo kalbą turėjo. 
Višta ant kranto, susiriipinusi, 
kad žąsiukai nepaskęstų, kvak
sėdamos tik vaikščioja, aukštai 
kojas keldama, bando bristi ir 
tuojau grįžta atgal. Višta 
negalėdavo žąsiukų ir nuo 
varnų apginti. Visą laiką var
nos tykodavo žąsiuką pasigauti. 
O žąsinas irgi ne visada būdavo 
prie tų vištoą išperėtų žąsiukų.

Pas mus anuomet miškuose 
būdavo daug vilkų. Didieji vil
kai užpuldavo arklius ir karves, 
o mažieji — avis. Anksti pa
vasarį vilkai sudraskė mūsų 
telyčią. Tai gan greitai iš tur
gaus Švenčionyse senelis parsi
vedė juodą telyčią su balta 
žvaigžde ant kaktos. Per mažas 
buvau karves ganyti, bet šei
moje visi kalbėjo, kad tą telyčią 
reikia man prižiūrėti. Kasdien 
aš ją vis kuo nors pavaišin
davau. Tai duonos, tai bulvę 
nunešdavau, kartais net cuk
raus gabaliuką paduodavau, ir 
atrodė, kad ji su manimi yra 
mandagi. Kartą vakare, kai 
gyvulius parginė namo, mama
melžė karves. Man panoro šilto 
pieno. Su puoduku priėjau prie 
karvės, kurią mama melžė, ir 
paprašiau, kad man pripiltų to 
šviežio pieno.

— Neturiu laiko, — mama 
trumpai atsakė, — turi savo kar
vutę, eik ir pasimelžk.

Skubiai nubėgau prie savo 
karvutės ir jau bandžiau melžti. 
Kai tik pajudinau speniuką, tai 
telyčia taip ir spyrė koja į galvą, 
tiesiai į akį. Akis tuojau pajuo
do ir užtino:

— Negera ta mano karvutė, 
— šaukiau verkdamas.

LIETUVIŲ TELKINIAI
’

LOS ANGELES, CA
LIETUVIŲ DIENOS

Po kelių mėnesių įtempto 
pasiruošimo š.m. rugsėjo 30 d., 
laukdami svečių, Los Angeles 
Lietuvių dienų komitetas ir 
talkininkai susirinko vėlia
vomis ir gėlėmis išpuoštoje Šv. 
Kazimiero parapijos automo
bilių pastatymo aikštėje. 
Svečiai pradėjo rinktis punk
tualiai ir gausiai.

Lygiai 12 vai. Lietuvių dienų 
pirmininkė Živilė Tomkutė į 
sceną pakvietė garbės pirmi
ninkus: Shriners ligoninės 
plastinę ir rekonstruktyvinę 
chirurgę dr. Susan Kay, Jus
tiną Gatautą, Laurą Jakima- 
vičiūtę, o Viktoriją Vitaitę į 
sceną atnešė jos mamytė. Dr. 
Watts, Shriners ligoninės 
ortopedinis chirurgas, kuris 
operuoja vaikus iš Lietuvos, 
nedalyvavo, bet taip pat buvo 
garbės pirmininku. Kodėl tiek 
daug ir tokių skirtingų garbės 
pirmininkų? Šių metų Lietu
vių dienų mintis buvo — „Vai
kai, Lietuvos ateitis”. Norė
jome priminti sau ir lanky
tojams, kad Lietuvoje yra daug 
vaikų, reikalingų visokeriopos 
paramos, ir kad JAV-se, ypač 
Los Angeles, yra pasišventusių 
asmenų, besistengiančių tiems 
vaikams padėti. Šiuo metu keli 
vaikai gydomi gerų amerikie
čių gydytojų ir vietinių lietu
vių dėka. Šventėje dalyvavo ir 
krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis, kuris keleriopai padeda 
Lietuvos vaikams, bei Arvydas 
Sabonis, kuris irgi žada tai 
daryti. Deja, jie buvo per kuk
lūs pasirodyti publikai. Savo 
dalyvavimu ir gražiais žodžiais 
mus pagerbė Lietuvos Garbės 
konsulas Vytautas ir ponia

Visi iš manęs darė juokus. 
Mama apžiūrėjo akį ir mane su
ramino, kad „kol ženysiuos” 
akis bus sveika. Dar pasakė, jog 
žinočiau, kad telyčia pieno 
neduoda.

Kai karo metu Vokietijoj 
visus jaunesnius išleido iš 
Soldau koncentracijos stovyklos 
ir kai patekau į didelį ūkį, 
reikėjo beveik vienam visus 
sunkiuosius darbus dirbti. 
Šeimininkė labai norėjo, kad aš 
ir karves anksti rytą pamelž- 
čiau, tai atsįsakiau, prisiminęs 
tą telyčią, — sakiau, kad 
nemoku. Ji man vis tiek padavė 
melžtuvinį kibirą ir parodė, 
kaip reikia melžti. Pradėjau 
melžti, bet man pienas ėjo pro 
šalį, o kai smarkiai patraukiau 
spenį, tai karvė pradėjo trepsėti. 
Pasisekė išvengti naujo darbo ir 
taip melžimo meno niekad neiš
mokau.

Čekanauskai, Latvijos ir Es
tijos konsulai, keli miesto 
pareigūnai ir Los Angeles Arts 
Council nariai.

Šventė pasižymėjo dideliu iš 
visur susirinkusių lietuvių su
artėjimu. Šventėje buvo daug 
įvairių meno kūrinių, suga
bentų iš Amerikos ir Lietuvos, 
labai gausus gintarų pasi
rinkimas ir, aišku, lietuviškas 
maistas, pagamintas žinomų 
kulinarių Plukienės ir Uldu- 
kienės, o ką bekalbėti apie 
gražią ir įdomią programą.

Šiemet be mūsų pačių „Spin
dulio” ansamblio dalyvavo 
Čikagos „Grandis” ir iš 
Lietuvos atvykę Vytautas Ker
nagis ir Simas (Vytautas Bab
ravičius); visi tikrai pirmos 
klasės menininkai. Malonu 
buvo stebėti lietuvišką šokį, 
klausytis dainų.
Šiais metais buvo keli nauji 

svečius ypač dominantys eks
ponatai ir meno darbai. Lan
kytojų dėmesį traukė vilnietis 
Žinąs Kazėnas su savo nuo
traukomis. Daugelis lanky
tojų, sustoję prie atvežtos 
„SKATo” nuotraukų parodė
lės „Kovojanti Lietuva 
1944-1954”, negalėjo sulaikyti 
ašarų, matydami auką, kurią 
atidavė Lietuvos partizanai.

įdomūs mums, Amerikoje 
gyvenantiems ir branginan
tiems lietuvių kalbą, buvo 
Daivos Tomkutės ir jos vyro 
Jeff Fuerst gražiai į lietuvių 
kalbą išverstos ir vaikučiams 
pritaikytos Disney knygutės. 
Kai kas kritikuoja tokius 
„amerikoniškus” polinkius, 
bet Amerikoje gyvenant, vai
kams neįmanoma užaugti ne
susipažinus su Disney darbais, 
o kai jiems žinomų dalykų 
knygos yra ir lietuvių kalba, 
tai ir tėvams didelė pagalba.

Labai pavykęs buvo šeštadie
nio vakaro elegantiškas ban
ketas. Jame dalyvavo 447 as
menys. Visi šoko ir linksmi
nosi. Trumpai apie pažangą ir 
sunkias pastangas Lietuvoje 
kalbėjo neseniai iš ten grįžusi 
generole Tiiu Kerą, trejus 
metus buvusi JAV karinė 
atašė Lietuvai. Ji ragino mus 
nepritrūkti kantrybės, bendra
darbiauti su Lietuva, jai padėti 
ir tikėti gražia Lietuvos atei
timi. Linksmąją dalį pradėjo 
Vytautas Kernagis. Svečių 
tarpe buvę amerikiečiai gė
rėjosi lietuvių moterų puoš
numu, bet labiausiai tuo, kad 
publika buvo labai įvairi — nuo 
15-kos iki 90 metų amžiaus ir 
visi buvo linksmi ir patenkinti.

Mano nuomone, šios šventės 
pasisekimas buvo jaunų vado
vų nuopelnas. Lietuvių dienų 
pirmininkė buvo labai parei
ginga, gabi Živilė Tomkutė, 
garsinimais rūpinosi Karis 
Petrulis, o banketui vadovavo 
jaunas advokatas Linas Udrys.
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KONCERTAS 
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJE

Savo motinos, Olga Tuck 
Short, kuri buvo gerai žinoma 

pianistė-koncertuotoja, švie
siam atminimui pagerbti, 
Dorothy Jean Hartshorn, taip 
pat pianistė, dabar professor 
emeritus, Šv. Kazimiero 
parapijai padovanojo aukštos 
kokybės jos koncertinį rojalį. 
Supažindinimas visuomenės 
su tuo neseniai įgytu vertingu 
instrumentu bus š.m. lapkričio

Aišku, jiems padėjo didelis 
būrys jau subrendusių Lietu 
vių Bendruomenės narių, bet 
mintys, planavimas buvojau 
nų žmonių rankose. Tik jauni
mui vadovaujant ir gražiai 
bendradarbiaujant, vyks to 
kios šventės, kurių dėka dau
gelis atranda savo „šaknis”, 
atsigauna tikrai malonioje 
lietuviškoje aplinkoje, svetin 
game Šv. Kazimiero parapijos 
kieme bei mokykloje.

Liuda Avižonienė

19 d., sekmadienį, 2:30 vai p.p. 
bažnyčioje (tuojau po Karino 
menės šventės minėjimo*. 
Dalyvauja pianistas Rudolfas 
Budginas iš Lietuvos, Muzikos 
akademijos University of 
Southern California l’h D. sti 
pendiantas, ir Los Angeles Ci
ty Opera dalyviai: Steve 
Grimm, baritonas; Agostino 
Castagnola, tenoras; Mark 
Robson, akompaniatorius; 
viešnia solistė Laura De Sur 
ra, sopranas. Po koncerto 
vaišės ir pasisvečiavimas apa 
tinėje parapijos salėje. Susipa 
žinimo koncertą rengia Šv. 
Kazimiero parapijos choras. 
Dirigentas ir meno vadovas 
muz. Viktoras Ralys. Ši meni 
ninkių šeimos labai vertinga 
dovana yra dalinai Šv. Kazį 
miero parapijos choro nuopel
nas už aukšto muzikinio lygio 
religinius koncertus, už skani 
bų gerą giedojimą sekmadie

niais, kuris religinę praktiką 
pakylėja į džiaugsminga Visa 
galio šlovinimą.

SvK.

Los Angeles Lietuvių dienų rengimo komiteto pirm. Živilė Tomkutė ir Jus 
tinas Gatautas iš Kupiškio. Nuotr. M Gedgaudo

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS

AMTA
AMER1CA7V NBROAD’ INC.

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

rC/GCH KPlJMlC, 
Ht«GARYAIWPOlAM> 

FLYDHOTVACAp
r nžr «* v

a* *!■'

]

euro

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

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

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tek 312-489-4999

Far North
4801 VV. Peterson 

Tek 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

ŽIEMOS
KAINOS
Ten Ir atgal
Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

| vieną pusę
Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

Musų raštinės:
447 S.Correy Avė., 52 Feagles Rd

St.Pete Beach, FL 33706
Tel.(813)363-7700

VVarvvick, N V 10990 
Tel.(914)250 5133

I
639 East 185th Avė., 

Euclid, OH 44119
*Tel.(216)481-0011

Rochester 
(716)232 4 111 
Pittsburgh: 
(112)401 6222

KUPONAS
SKAITYKITĖ”"DRAUGĄ"

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

laivu j Lietuvą

KAIRYS BALTIC EXPEDITlN<. 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitav imą

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

VISO

Siuntėjas__________

$_____
$_____
$ ____
$_____

Gavėjas

12.00

Tel. Tel

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius imkite 

Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Kd. Stonev Creek < )nt
Canadal.HE 5Ah tel. 905-643-3334.

•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus
•Mes galime palydėti Jus važuoįant į Lietuvą apsigyventi irbi tik bnl \ n
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

BANKŲ BŪKLE 
„PAKANKAMAI STABILI”

Lietuvos banko valdybos pir
mininkas, Kazys Ratkevičius, 
susitikęs su Klaipėdos krašto 
pramonės įmonių vadovais tei
gė, kad komercinių bankų būklė 
„pakankamai stabili likvidumo 
prasme”. Pasak jo, komerciniai 
bankai yra sukaupę daugiau 
kaip 330 milijonų litų. Iš jų 223 
mln litų (82.5 mln dol.) sudaro 
privalomosios jų atsargos Lie
tuvos banko korespondentinėse 
sąskaitose.

Paklaustas apie finansinius 
sunkumus patiriantį Vakarų 
banką K. Ratkevičius sakė, kad 
kol kas jis tikrai nelikvidus ir 
gali tapti nemokus, jei pritrūks 
lėšų pinigų apyvartai. Spalio 30 
d. iš Vakarų banko prezidento 
ir valdybos pirmininko pareigų 
atsistatydino Petras Kravtas. 
Jis spaudos konferencijoje tvir
tino, kad indėlininkai gali būti 
ramūs dėl pinigų, nes Vakarų 
bankas yra mokus, tik šiuo lai
ku Jaučia tam tikrų likvidumo 
problemų dėl nesugrąžintų pa
skolų”. „Lietuvos rytas” rašo, 
kad Ūkinis teismas yra gavęs 
beveik 100 įvairių Lietuvos 
bendrovių pareiškimų dėl neat- 
gaunamų pinigų iš šio banko. 
Jam trūksta daugiau kaip 120 
mln litų, nors krizės pradžioje 
trūko tik 12 mln litų. Iš vy
riausybės Vakarų bankas jau 
yra gavęs 30 mln litų paramą.

Lietuvos bankas uždraudė dar 
vienam bankui, „Ankorobank”, 
priimti indėlius iš gyventojų bei 
mokėti ar išmokėti užsienio 
valiutomis per užsienio bankuo
se esančias jo korespondentines 
sąskaitas. Tokios pat sankcijos 
dar gali būti taikomos kitiems 
dviems bankams, „Senamies
čio” ir „Komercijos ir kredito”, 
nes jie neįvykdė savo pažadų iki 
lapkričio 1 d. sukaupti 10 mln. 
litų įstatinį kapitalą. ' 

Lietuvoje didžiausias komer
cinis bankas, Akcinis inovacinis 
bankas, irgi pergyvena vieną 
skandalingą istoriją. Pasak 
„Verslo žinių”, banke yra sau
gojama daugiau kaip 4 tonos 
berilijo metalo. Apie šį berili- 
jumą jau buvo plačiai aprašęs 
JAV savaitraštis „U.S. News 
and World Report”, ir buvo duo
ti komentarai per JAV tele
vizijos programą, „60 Minutes”. 
Jie teigė, kad šio metalo istorija 
buvo susijusi su Rusijos organi
zuoto nusikalstamumo pastan
gomis prekiauti branduolinės 
ginkluotės kontrabanda.

Dabar „Verslo žinios” rašo, 
kad šis metalas, kurio vertė 
rinkoje nesiekia nei 3 mln. dol., 
buvo patvirtintas Akcinio ino
vacinio banko kaip turintis 9.6

meninių paslaugų, arba tik tas 
bendras įmones, kurios pasiren
ka Lietuvos partnerius, 
turinčius ypatingų ryšių. Pusė 
apklaustųjų tvirtino patyrę 
diskriminaciją. 80 proc. ap
klaustųjų tvirtino, kad valdžios 
pareigūnai jų prašė kyšio. Jie 
aiškino, kad turi du pasirinkimo 
kelius: arba nusipirkti pareigū
nų palankumą, arba susitaikyti 
su savo verslo boikotu.

Štai ataskaitos ištrauka, ro
danti kaip užsienio investuoto
jai vertino Lietuvoje politinius 
investicijų suvaržymus: neefek
tyvi konkurencijos politika 33 
proc.; neišvystyta nekilnojamo 
turto rinka 40 proc.; nepakan
kama kova su nusikalstamumu 
ir korupcija 42 proc.; nepalanki 
prekybos politika 52 proc.; 
neaiški privatizacija ir įmonių 
nuosavybė 61 proc.; žalingas 
vyriausybės kišimasis į ekono
miką 62 proc.; palyginti su var
žovais, lėta pažanga 82 proc.

EKSPORTUOJAMA PER 
PIGIAI

„Verslo žinios” teigia, kad 
elektros energija iš Lietuvos 
eksportuojama du ar tris kartus 
pigiau nei ji parduodama Lietu
voje. Vyriausybės patarėjas 
energetikos klausimais Gedimi
nas Vaičiūnas aiškina, kad sa
vųjų diskriminacija neišvengia
ma, nes nėra kam parduoti elek
tros energijos pertekliaus. Ta
čiau, nors energija Rusijai par
duodama beveik už savikainą, 
kuras išjos perkamas palyginus 
brangesne kamercine kaina. 
Brangstantis kuras yra pagrin
dinė priežastis dėl nepaliau
jamai kylančio tarifo Lietuvos 
vartotojams. Lietuvos energeti
kai skolinasi iš Tarptautinio 
valiutos fondo bei Pasaulinio 
banko kurui pirkti.

Jei elektros energiją pavyktų 
parduoti Vakaruose, padėtis 
pagerėtų. Tačiau Lietuvos 
įsijungimo į Europos energetinę 
sistemą per Lenkiją projektas 
„dulka” kažkur 2 metai, nes 
nepavyksta susitarti su lenkais. 
Į šį projektą Lietuvai būtų nu
matyta investuoti apie 168 mi
lijonus dol. o Lenkijai — apie 82 
milijonus dol. Tuo tarpu, Vokie
tija ir Rusija ketina nutiesti 
tiesioginį 1,800 km ilgio energe
tinį tiltą tarp Smolensko ir Ber
lyno. Pasak Energetikos minis
terijos pareigūnų, tokio projekto 
įgyvendinimas paliktų Lietuvą 
nuošalyje.

DELSIAMA NUSTATYTI
FINANSINĮ ĮVERTINIMĄ

Lietuvos finansų ministerijo-
mln. dol. vertę. Pasinaudojant įe yra svarstoma ar Šiemet užsa-
netikslaus banko įvertinimo P“'8"?,83 toklllJAV •■cre' 

dit rating agentūrų kaip 
„Standard and Poor”

dokumentu, metalo oficialus 
savininkas, viena Rusijos firma, 
ketino Vakaruose gauti sau 10 
mln. dol. paskolą.

UŽSIENIO
INVESTUOTOJAI

SKUNDŽIASI
Savaitraštis „Verslo žinios”

plačiau aprašė Pasaulio banko įvertinimą truktų tris mėnesius
birželio mėnesį išleistą atas
kaitą, kuri yra paremta 200 
užsienio investuotojų Lietuvoje 
apklausa. Investuotojai skun
dėsi negatyviu požiūriu į juos ir 
jų diskriminacija, palyginti su 
vietos verslininkais, dažnai 
besikeičiančiais ir neaiškiais įs
tatymais, paženklintais korup
cijos žyme, bei lėtesne nei kai
mynų rinkos bei valdžios insti
tucijų liberalizavimo reforma.

Apklaustieji užsieniečiai 
skundėsi, kad Lietuvos parei
gūnai nesilaiko susitarimu bei
įsipareigojimų. Jie aiškino, kad Seime vyrauja politinių ir eko- 
Lietuvos vyriausybė dažniau- nominių perspektyvų neapi- 

skatina tik tas firmas, brėžtumas. Tuo tarpu finansųsis i
kurios pareigūnams suteikią as- rinkos analitike Margarita

Starkevičiūtė teigia, kad dabar 
jau suformuotas Lietuvos, kaip 
smunkančios gamybos šalies, 
įvaizdis, kai, tuo tarpu, iš tik
rųjų daugelis gamybos įmonių 
atsigavo ir sėkmingai dirba. 
Mažesnių įmonių, kurios šiuo
laikiškai sutvarkė valdymą, 
rodikliai gerėja kas pusmetį.

APIE STABILIZACIJĄ 
KALBĖTI SUNKU

Tarptautinės ir lyginamosios 
ekonomikos specialistas, Toron
to universiteto profesorius Val
das Samonis kas kelis mėnesius 
atvyksta į Lietuvą. Dirbdamas 
dar ir Varšuvos institute, tyri- 
nėjančiame pokomunistinės 
ekonomikos pertvarkymo eigą, 
jis domisi ir Lietuvos padėtimi. 
Spalio pradžioje V. Samonis vėl 
lankėsi Lietuvoje ir domėjosi 
įmonių bankrotų procesu. Po
kalbį su juo išspausdino „Lie
tuvos aidas”. Lietuvoje buvo ap
klaustos 22 bankrutuojančios 
įmonės. Pasak profesoriaus, 14 
Lietuvos įmonių yra įkliuvusios 
į bankrotą stumiančią padėtį 
todėl, kad prarado turėtas 
Rytuose rinkas, arba dar 
blogiau — gaminius atiduoda, 
bet negauna už juos pinigų. 13 
proc. apklaustų įmonių bank
rutuoja dėl didelių palūkanų už- 
paskolas iš bankų. V. Samonis 
pastebi, kad bankrotu galima ir 
piktnaudžiauti. Nesąžiningi 
vadovai gali labai mikliai 
įstumti įmonę į bankrotą, iš
parduoti vertingiausią įrangą, o 
valstybei palikti plikas sienas ir 
visas skolas. Pasak profeso
riaus, šitaip piktnaudžiauti 
ypač palankios sąlygos tada, kai 
visuomenė nušalinama nuo pri
vatizavimo proceso ir plečiamas 
nomenklatūrinis privatizavi
mas.

Prof. V. Samonis atkreipė dė
mesį, kad didelės įmonės, norė
damos išlikti, priešinasi pramo
nės išvalstybinimo procesui. Ta
čiau pačios savarankiškai neiš- 
silaikydamos rinkos ekonomi
kos sąlygomis, vis prašo atidėti 
mokesčius į valstybės biudžetą. 
Pernai ir šiemet Lietuvoje 
mokesčiai atidėti 284 įmonėms. 
Prof. sako, kad tokiam netiks
lingam valstybės lėšų panaudo
jimui neabejotinos įtakos turi 
buvusios sovietinės nomenkla
tūros (įmonių direktorių) ir 
dabartinės valdžios susipyni
mas. Tačiau stambios įmonės, 
neatitinkančios Lietuvos 
pramonės mastų ir poreikių vis 
tiek turės mirti, o vyriausybė, 
atleisdama jas nuo mokesčių, 
tik pailgina jų agoniją.

Kalbėdamas apie stabiliza
vimą, V. Samonis pastebėjo, kad 
.jeigu stabilizavimas reikštų 
ekonomijos kritimo tempų su
mažėjimą, tai būtų tiesa, nes 
ekonomija šiandien krenta 
lėčiau. Tačiau jei stabilizavimas 
reikštų augimą — tai jau kas 
kita. Kol kas apie pagerėjimą 
sunku kalbėti, nes kainos yra 
pasaulinės, o algos — trečiojo ar 
ketvirtojo pasaulio šalių lygio”.

ir
„Moody”, kad jos nustatytų 
Lietuvai finansinio stovio 
įvertinimą (rating), rašo savait
raštis, „Verslo žinos”. Ministeri
jos atstovai šiuo reikalu lankėsi 
abiejose agentūrose spalio mė
nesį. Sužinojo, kad nustatyti

ir kainuotų apie 80,000 dol. 
Finansų rinkos specialistai 
sutaria, kad toks „reitingas” 
yra būtinas, tačiau abejoja, ar 
dabar pats geriausias laikas jį 
užsakyti. Jei jis bus blogas, 
sunku bus jį pakeisti.

Finansų ministerijos Tarptau
tinio departamento direktoriaus 
pavaduotoja, Rūta Skyrienė 
pareiškė savaitraščiui, kad 
šiemet valstybė greičiausiai 
įvertinimo neprašys dėl dviejų 
priežasčių: dar nepatvirtintas 
kitų metų valstybės biudžetas ir

Bake

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, U 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

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. 

Pristatoma UPS

JAV „UNIVERSITETAS” 
GALI PRADĖTI VEIKTI

VILNIUJE
JAV bendrovė „Business Ma

nagement Institute” (BMI) 
atidarė Vilniuje atstovybę. 
Viena iš atstovybės veiklos prog
ramų — platinti mokamus aukš
tojo bankininkystės ir verslo 
mokslų diplomus, teikti mokslo 
laipsnius. Tačiau programą ku
ruoja kažkoks neaiškus „Ken- 
nedy Vakarų universitetas”. 
Pasak BMI atstovyės Lietuvoje 
vadybininko O. Tryškino, norin
tiesiems tapti „universiteto” 
studentais neakivaizdininkais 
nereikia važiuoti į Ameriką, 
mokslas bus organizuojamas 
Lietuvoje. Už bakalauro 
diplomą reikės sumokėti 4,990 
dolerių, magistro — 5,990 ir 
daktaro — 7,990 dolerių. Studi
juoti bus galima lietuvių kalba. 
Si programa skirta bankinin
kams ir verslininkams, jau tu
rintiems išsilavinimą.

LAIVAI „VORTIKAI”

Klaipėdoje įsikūrusi privati 
laivybos bendrovė „Vortika” į 
Kuršių marias nuleido dar vie
ną perstatytą 103 metrų ilgio ir 
12.5 metro pločio jūrų-upių kla
sės sausakrovį laivą „Julius”. 
Šį, iš Rusijos pirktą laivą ben
drovei iš pagrindų pertvarkė 
„Baltijos” laivų statykla. „Ju
lius” gali sutalpinti 2,100 tonų 
krovinių. Įgulą sudarys 11 žmo
nių.

Metalą, mineralines trąšas ir 
kitokius krovinius į Vokietiją, 
Belgiją, Angliją ir kitas Vakarų 
Europos šalis iki šiok gabeno 
trys „Vortikos” laivai. Spalio 
mėnesį planuojama į vandenį 
nuleisti dar vieną perstatytą lai
vą „Martynas”. Bendrovės pel
nas jau beveik padengė nuosto
lius, kuriuos ji patyrė pernai, 
nuskendus dviems tokios pat 
klasės laivams. „Vortikos” 
vadovai sako, kad užsakymų 
jiems nestinga, rašo „Lietuvos 
rytas”.

• Medienos plaušas”, Vil
niaus akcinė bendrovė, paskelbė 
per šių metų devynis mėnesius 
uždirbusi rekordinį 4.7 mln. li
tų pelną. Pernai per visus metus 
bendrovė uždirbo 4.1 mln. litų 
pelno. Pusę produkcijos įmonė 
eksportuoja.

Rima Jakutytė

HELP WANTED

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care.
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ’

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATO8, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 95th Street 

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

771
J K S CONSTRUCTION ’

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alų-1 
miniaus ir kt.. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
tel.(312)581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GEZRCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-778-1486

Dengiami stogai, kalamas ,,siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-787-1929

------------ --------------r----------- —n
taisome

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS; ORO VĖ- 
SINTUVŪS.

M. Qeckys 
' Tel. 885-8824

^.l-lJZL____——A

Kompiuteris „Word-pertect” 6.1.
Galiu įdėti lietuviškas raides į jūsų 
„software”. Kreiptis: Nijolė Butts,
312-776-0271.

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

i

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 West 63rd Street 

... Tel. 776-8998

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

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

[jBhggri

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 Res. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-308-0307

ACCENT REALTY,
5265 West 95th Street 

Oak Ląwn, lilinpis 60453

Bus. 708-936-9409.1 
Res. 708-423-0443

'' ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
tkimė ir pardavime, mieste ir 
(priemiesčiuose.

Gntur^
OLŠiČKf^INC. 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
‘Nekilnojamo turto 

pirkime v pardavime 
•Čikagos apylhkėse ir

MARIJA STONIKAS SĖST 

Realtor® Bus. 708.257.7100 
tS)[fflwj. Res. 708.969.3732

FOR SALE

M Lietuvos perduodami labai gražūs, 
įvairūs gintaro karoliai, medalijonai su įšalu
siais vabzdžiais, rožančiai, gintariniai pa
veikslai, Aušros Vartų Marijos gintarinis 
paveikslas, įvairūs lininiai audiniai, išaus
tas Tautos himnas. Pristatome arba pa
siunčiamo. Kreiptis: 708-888-8898.

DAINŲ ŠVENTĖS
-VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų Šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

„DRAUGE” GAUNAMOS KASETES
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėdinės giesmės.

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras $10.00
CD’S $15.00

LIETUVIŲ MARŠAI IR DAINOS. Br. Jonušas . $10.00
PRISIKĖLĖ JIS. Velykinės giesmės. Clevelando

Dievo Motinos parapijos choras............  $10.00
EASY WAY TO LITHUANIAN. 6 kasetės ir vado

vėlis mokytis lietuvių kalbą................... $50.00
LITHUANIAN PART 1.4 kasetės, vadovėlis ir pra

timai mokytis lietuvių kalbą. J. Kavaliūnas $65.00 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI. I ir II dalis.

Religinės giesmės. Abi kasetės po..........  $8.00
VOLUNGĖ. Religinės giesmės. Toronto merg.

choras .................................................... $11.00
DANIELIUI SADAUSKAS. Dainuoja lietuviškas

daiffas...................................................... $10.00
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J.

Stankūnas ............................................. $10.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE. Vaikams

pasaka. Julius Kaupas........................... $10.00
EIKIME MUDU ABUDU. Harm. liaudies dainos.

B. Pakštas............................................... $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos ... $10.00

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Rofaki Rd, 

PJ £1 • 4365 S. Archei Avė.

DANUTE MAYER ' 
284-1900 .

jei norite parduoti ar pirkti nartfys, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkaiftavimas veltui.. ’ * t

FOR SALE
Great income opportunity. Maint- 
Free, brick 3 flat.
Diamond R.E. 708-458-9900

FOR SALE CONDO 
OAK LAWN, IL

Great 2nd fl. unit! 2 br. & 2 bth, wet 
bar, in-unit laundry! Recent updates! 
$98,000 — HELP-U-SELL of 
LaGrange 708-579-5454.

FOR RENT

VILNIUJE, Senamiestyje ir KAUNE, Lais
vės Alėjoje, nuomojami butai. Naujai išre- 
montuoti amerikietišku stiliumi su baldais 
ir telefonu. Laisvi nuo gruodžio mėnesio. 
Skambinti: JAV (310) 541-1484 arba 
Vilniuje 44-78-25.

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

. — — e.
U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifiš.
Br
fe

A puhfic servįfe of thts nesvspaper
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standartizuotos, kainų paly
ginimas yra lengvas ir mokė
jimai už apdraudas per daug 
nesiskiria vieni nuo kitų; nor
maliai mažiau negu 25% nuo 
brangiausio iki pigiausio ap
draudos plano (A - J). Specialis
tai pataria surinkti 5 įvairias 
pasiūlas. Tada gerai patyrinė
kite bendrovę, kuri siūlo 
apdraudą, ypač jos finansinį sto
vį. Nepasitikėkite vien reklama 
ir vardu, yra firmų, kurių var
dai atrodo panašūs, į labai seniai 
žinomų ir patikimų bendrovių. 
Daugelis firmų tyčia pasirenka 
panašiai skambančius pavadi
nimus.

Ieškokite pagalbos
Eiliniam žmogui yra sunku 

susigaudyti panašiais pavadini
mais pasivadinusių bendrovių 
gausybėje, bet čia ateina į 
pagalbą firmos, kaip Weiss, A. 
M. Best Co., Standard & Poor’s 
and Moddy, jos vertina ir rašo 
pranešimus apie apdraudos 
bendroves. Geriau mokėti kele
tą dolerių daugiau už gerai įver
tintos įstaigos apdraudą, negu 
mokėti mažiau už žemai įver
tintos apdraudos įstaigos ap
draudą. Ypač saugokitės pa
siūlų, kurios yra žymiai pi
gesnės, negu kitų įstaigų, nes 
tai gali būti „per gera, kad būtų 
tikra”.

Taip pat svarbus yra firmos 
pastovumas, nes jūs norėtumė
te, kad ta firma dar egzistuotų, 
kai jums reikės mokėti sąskai
tas už gydymą.

Nors firmos ir nepanaikina 
jūsų apdraudos, bet jos gali jūsų 
sutartį parduoti kitai firmai, jei 
jos turi finansinių sunkumų. O 
tai gali ir jums sudaryti sun
kumų. Jūs galite įsigyti „Guide 
to Health Insurance for People 
with Medicare” per Health Care 
Financing Administration’s hot- 
line: 800-638-6833.

Pasirinkdami draudimą, pa
švęskite šiek tiek laiko, pa
ieškokite informacijų apie įvai
rius planus, susipažinkite su 
jais ir pasirinkite geriausius ir 
jūsų reikalavimas tinkamiau
sius.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.11.1).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

PAPILDOMA APDRAUDA - MEDIGAP

Šiandien sveikatos patarna
vimai yra labai brangūs. Medi
cina toli pažengusi sveikatos 
išlaikymo reikaluose, bet tuo 
pačiu tie paskutinės technikos 
stebuklai labai daug kainuoja. 
Todėl šiandieną susirgus, 
vienas draudimas ne visada 
pajėgia visas daktaro ir kitas 
gydymo išlaidas apmokėti.

Pvz., kai Ona sulaukė 65 m., 
ji nutarė įsigyti papildomą ap
draudą, nes Medicare visko 
neapmoka. „Aš norėjau apsisau
goti”, — sako ji. Ji nuėjo pas ap
draudos agentą, apskaičiavo, ko 
ji nori ir ko jai reikia, ir tada 
nusipirko papildomą apdraudą, 
vadinamą „Medigap”. Ir tai jai 
labai apsimokėjo. Du kartus ji 
buvo ligoninėje su plaučių 
uždegimu. Abu kartus papil
doma apdrauda ir Medicare 
užmokėjo viską. „Dabar aš galiu 
ramiai miegoti, žinodama, kad 
turiu gerą apdraudą, kuri 
užmoka visas ligos sąskaitas”,
— sako ji.

MOTERS SAVAITGALJ...

(Atkelta iš 4 psl.)

kiekvienai moteriai pasižiūrėti 
į save ir būti savo laimės 
kūrėjomis. „Yra būtina atrasti 
savyje jėgų ir įprasminti savo 
dvasinį stovį”. Reikia klausti 
savęs, kur yra mano galios ir 
stiprybė. Nebijoti pasikeitimų. 
Meilė, Viltis, Pasitikėjimas yra 
pagrindiniai varikliai, kuriuos 
kiekviena turime turėti. „Kūry
bingumas — unikalus savęs iš
reiškimas, yra Dievo duota 
galia ką nors iš savęs sutverti”. 
Šie paskutiniai Irenos Lukoše
vičienės žodžiai gal galėtų apim
ti ir visus šio Moters savaitgalio 
tikslus.

Pirmasis Moters savaitgalis 
jau praeityje. Ko iš jo tikėjomės 
ir ką gavome? Dalyvių atgarsiai 
daugiausia buvo labai pozity
vūs. Kai kurios dalyvės gal atėjo 
iš smalsumo pamatyti, kas ir' 
kaip čia vyks. Manau, kad šis 
savaitgalis neapvylė nei vienos. 
O jeigu ir buvo kokia dalyvė, 
kuri nieko naujo neišmoko, ne
išgirdo, neišsinešė, tai gal ji yra 
iš tų, kurios mano, kad jau 
visiškai viską žino ir nėra vietos 
tobulėjimui. Visos kitos laukia
me antro tokio savaitgalio ki-

receptinius vaistus ir apsi
saugojimą nuo ligų (preventive 
care).

Brangiausi planai — pasku
tinieji planai raidžių A-J skalėje 
— daugiausia moka, yra bran
giausi, bet jei jūs rimtai ir ilgai 
sirgtumėte, užmokės daugiau
sia ir jums iš tikrųjų liga 
kainuos mažiausiai.
’ Geriausias laikas pirkti pa
pildomą apdraudą (Medigap) 
yra apie jūsų 65-tąjį gimtadienį, 
kai jūs gaunate Medicare. Vie
nas mėnuo prieš gimtadienį ir 
5 mėn. po jo, yra laikotarpis, 
kada siūloma įsigyti papildomą 
apdraudą, t.y. „open enrollment 
period”. Apdrauda jūsų negali 
atmesti, nepaisant, kokiame 
stovyje yra jūsų sveikata. Bet 
reikia atsiminti, kad medici
ninės išlaidos už sveikatos stovį, 
kuris jau buvo prieš gaunant ap
draudą (preexisting condition), 
yra neapmokamas 6 mėn., nors 
jau ir įsigijote papildomą ap
draudą (Medigap). Kokią papil
domą apdraudą pasirinksite, 
priklausys nuo jūsų finansinio 
pajėgumo ir jūsų poreikių. Ne
būtinai reikia pirkti pačią bran
giausią apdraudą, jeigu jūsų 
reikalavimams to nereikia.

Pvz., jei jūs mokate daug už 
receptinius vaistus, turėtumėte 
pažiūrėti į planą „J”, nes jis 
moka už dalį vaistų. Po $250 nu
rašymo (deductible) kiekvienais
metais, tokia apdrauda užmoka
50% jūsų vaistų išlaidų iki
$3,000. Planas „H” ir planas „I” 
apmoka iki $1,250 po atskai
tomos sumos. Turėtumėte pasi
tikrinti ir darbovietėje, ką jie 
mokėtų, jei jūs ir toliau dirb
tumėte, sulaukęs 65 metų, arba 
ką mokėtų, jei išeitumėte į 
pensiją. Didelės įmonės duoda 
šiek tiek apdraudos savo pen
sininkams, bet daugelis papras
tai nebeduoda medicininės ap
draudos.

Kai nuspręsite, koks A-J 
planas jums geriausiai tinka, 
apsiklausinėkite — informuo- 
kitės. Kadangi apdraudos yra

tais metais. Gal sudominsime ir 
kitas moteris, ypač jaunas žmo
nas ir motinas, kurioms kaip tik 
reikia J. Lukoševičienės minėto 
dvasinio savo stovio įprasmini
mo, atliekant nelengvas lietu
vės moters — žmonos ir motinos 
pareigas.

Mane stebino ir žavėjo visos 
šio savaitgalio prelegentės, 
kurios iškilo kaip spinduliuojan
čios žvaigždės savo temų prista
tymu. Savo profesinių žinių 
gausumu ir aktualumu, noru su 
kitomis pasidalinti. Dar vis 
norisi sugrįžti prie dr. Onos 
Daugirdienės sujos tikrovių at
skleidimais apie moters sveika
tą, prie adv. Laimos Garbonkie- 
nės raginimų moterims būti in
formuotoms teisiniuose klausi
muose, prie Gintės Damušytės 
žinių ir įžvalgų dėl moterų 
stovio Lietuvoje ir pasaulyje, ir 
galiausiai prie gilių Irenos 
Lukoševičienės minčių bei siū
lymų, būtinų moteriai, siekiant 
kūrybingumo, savęs brandinimo 
ir dvasinio ugdymo. Ačiū šio 
savaitgalio planuotojoms ir ren
gėjoms, ypač visų planų varik
liui — Bronei Nainienei. Nedrą
sūs žingsniai, ruošiant pirmą 
tokį savaitgalį dalyvių neapvy
lė. Linkime sėkmės!

Reikia ir verta 

pagalvoti

Nebent jūs esate labai tur
tingas ir norit pats apsimokėti 
gydymo sąskaitas, kitu atveju 
pagalvokite apie apdraudą, kuri 
užmokėtų tai, ko Medicare 
neužmoka.

Pvz., jūs patenkate į ligoninę, 
mokate pirmuosius $716 už pir
mą 60-tį dienų, po to mokate 
papildomai (co-payments) ir nie
ko negaunate iš Medicare po 
150 dienų. Medicare užmoka 
80% daktarų pateiktų sąskaitų, 
po to, kai iš jūsų atskaitomas 
$100 „deductible” (nieko 
nemoka už receptinius vaistus).

Senelių namai su medicinine 
priežiūra yra apmokami tik 20 
dienų, ir tai jeigu jūs atitinkate 
Medicare reikalavimams. Jei 
jūs papildomai mokate (co-pay
ments), tai Medicare moka dar 
80 dienų, ir tai viskas.

Pradedant 1993 metais, visos 
apdraudos bendrovės turėjo pa
siūlyti vieną iš 10 standartinių 
planų, kurie yra pažymimi 
raidėmis nuo A. iki J. Pi
giausias planas užmoka dalį 
jūsų „copayments” ligoninei 
dienoms nuo 61-150, visai apmo
ka papildomas dienas ligoni
nėje, užmoka 20% to, ko Medi
care patvirtinta suma neuž
moka daktarams, ir užmoka už 
pirmas 3 „pints” kraujo. Kiti 
brangesni planai užmoka už 
„hospital deductible”, senelių 
namų priežiūrą, daktarų „de- 
ductibles”, papildomus daktarų 
mokesčius (excess doctor’s char- 
ges), užsienio kelionių nelaimin
gus atsitikimus — susirgimus, 
patarnavimus namuose (per
sonai care Services at home),

Trys draugės „Žiburėlio” mokyklėlėje Lemonte. Iš kairės: Natalija Varnelytė,
Alina Budrytė ir Darija Siliūnaitė. Nuotr. Lydos Budnene9

A.tA.
ALGIRDAS KARAITIS

Gyveno Union Pier, MI.
Mirė 1995 m. lapkričio 23 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 74 

metų.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Viktorija, sūnus Gintaras, marti 

Kristina, duktė Aušrinė Karaitytė; anūkai: Aras, Vytenis, 
Ava, Žaibas; pusseserės: Marytė Dailidienė, Eglė Rožėnienė 
su šeimomis, pusbrolis Oreginas Rovinskas su šeima; svainės: 
Konstancija Balzarienė ir Valerija Šileikienė; svainis Vladas 
Morkūnas; sūnėnas Algis Pūras Lietuvoje. Taip pat giminės 
JAV-bėse ir Lietuvoje.

Priklausė Union Pier ir Beverly Shores Liet. Ben
druomenei, Union Pier Lietuvių draugijai.

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 24 d. nuo 4 iki 
8 v.v. Smith laidojimo namuose, 315 N. Barton, New Buffalo, 
MI ir sekmadienį, lapkričio 26 d. Petkus Marųuette laidojimo 
namuose nuo 1 iki 9 v.v.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 27 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift ar
ba Michiana Vaikų lopšeliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

KALĖDINĖ DOVANA
.INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

$98.00
ISA — 15 kg.

$85.00
13A — 13 kg.

$70.00
10A - 10 kg.

1 Jautienos Išplova, kumpis „Turistinis” 3 kg. 3 kg. 2 kg.
2. Kiaulienos Išpjovė, kumpis „Kaimo" 1 kg. 1 kg. 1 kg.
3 Kiaulienos Išpjova, karbonadas 1 kg. 1 kg. 1 kg.
4 Lašiniai „Naminiai” 2 kg. 2 kg. 2 kg.
5 Dešros:

Salto rūkymo 2 kg. 2 kg. 1 kg.
Karšto rūkymo 2 kg. 2kg. 1 kg.

6 Dešrelės:
aprūkytos „Grill” 2 kg. 1 kg. 1 kg.
aprūkytos „Turistinės" 2 kg. 1 kg. 1 kg.

15 kg. 13 kg. 10 kg.
(33 Ib.) (28.6 Ib) (22 Ib.)
$2 96 Ib. $2 97 Ib. $3.18 Ib.

„VĖTRŲ AINIAI” bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos

Tarnybos.

Siuntinys bus pristatytas l namus per dvi savaites nuo užsakymo datos čekius rašyti: DS ENGINEER- 
ING, Ine. Užsakymai priimami telefonu, fax’u arba paštu.

OS ENGINEERING, Ine.
12421 ARCHER Ava.
LEMONT, 18. 804M

A.tA.
JONAS MERŽVINSKAS

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1995 m. lapkričio 23 d., 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 

74 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Radviliškio mieste. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Laidotuvėmis rūpinasi dr. Birutė Pumputienė su šeima.
Velionis buvo ilgametis laikraščio „Naujienos” 

tarnautojas.
Velionis buvo pašarvotas penktadienį, lapkričio 24 d. nuo 

6 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Avė. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 25 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę draugai.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 800-994-7600.

Tai. 708-287-2034 
Fax 700-287-8082

A.tA.
KAZIMIERO IVANAUSKO

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS LAPKRIČIO 29 d.

, mylimą Jėveli’ Sv MiSios bus aukojamos
lapkričio 29 d., 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
pas tėvus Marijonus ir pas tėvus Jėzuitus.

Nuliūdę: dukra Elena, sūnus Albertas, Jurgis 

Januiaitis su šeimomis ir daug giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. *

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 25 d.

A.tA.
JONAS STOŠKUS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė savo namuose 1995 m. lapkričio 22 d., 3:37 vai. ryto, 

sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Būdviečių kaime. 

Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Marija, duktė Joana, sūnus Jonas, 

marti Onutė; anūkai: Juozas, žmona Kelly, proanūkas 
Nathan; Petras, žmona Kimberly, Edvardas; svainės: Anelė 
Karmuzienė su šeima, gyv. Waterbury, CT ir Ona su vyru 
Romualdu Barisai bei jų sūnūs Edvardas ir Benjaminas su 
šeimomis, gyv. Kanadoje; pusbrolis Fabijonas Brazaitis su 
šeima, gyv. Oak Lawn, IL; taip pat daug giminių Lietuvoje.

Priklausė Marųuette Pk. Liet. Namų savininkų draugijai, 
Suvalkiečių klubui, Pensininkų organizacijai.

Velionis pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį, lapkričio 
25 ir 26 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo> 
namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukas skirti dienraščiui „Draugas”.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
EMILIJA ZINKEVIČIENĖ

Gyveno Wheaton, IL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1995 m. lapkričio 21 d., sulaukusi 72 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko dukterys: Elena Tichacek, žentas Larry, 

Eugenia „Jean” Zambos, žentas Tony, sūnūs: Walt, marti 
Mary ir Vincent Zinkevičiai; anūkai: Judith Tichacek, Peter 
Zambos, Matthew ir Simon Zinkevičiai.

Velionė buvo žmona a.a. Stasio.
Velionė pašarvota sekmadienį, lapkričio 26 d. nuo 2 iki 

6 v.v. Hultgren Funeral Home laidojimo namuose, 304 N. 
Main St., Wbeaton, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 27 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, 44 St. ir California Avė., Chicago, 
kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Hultgren Funeral Home. Tel. 
708-668-0027.

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. 
TOWN 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 W. 35 ST.

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

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NAT1ONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠKILMINGAS TILŽĖS 

AKTO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Tilžės Akto paskelbimo 
77-sios sukakties minėjimas šį 
sekmadienį, lapkričio 26 d., 2 
vai. p.p. vyks Šaulių s-gos namų 
salėje, Čikagoje. Minėjimą 
rengia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis su vėliavomis 
dalyvaujant šauliams, ramovė- 
nams, Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijai ir kt. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti, pagerbti 
kovotojus dėl Maž. Lietuvos lais
vės ir drąsiuosius Tilžės Akto 
signatarus, susipažinti su Maž. 
Lietuvą ištikusia tragedija ir 
Sovietų įvykdytu to krašto 
žmonių genocidu bei Maž. Lie
tuvos ateities perspektyvomis.

Bus trumpa iškilmingoji dalis 
— su vėliavų įnešimu, himnu, 
kun. Valdo Aušros invokacija, 
mirusiųjų pagerbimu, istoriko 
Jono Dainausko paskaita. 
Meninėje dalyje pasirodys 
jaunieji Lietuvos Vyčių šokėjai. 
Minėjimas bus baigtas Maž. 
Lietuvos himnu, o išnešus vėlia
vas — trumpas tarpusavio pa
bendravimas. Visi, kam brangi 
Maž. Lietuva, kviečiami daly
vauti.

Dr. Petras ir Petronėlė Jo-
kubkos, gyv. Čikagoje, nuo 
š.m. lapkričio 29 d. keturiem 
mėnesiam išvyksta į Floridą. 
Ten jų adresas bus toks: 1970 
Park Road, V-42, Halldale, FL 
33009.

Baigiant viešnagę Amerikoje, „Dienovidžio” redaktorė Aldona Žemaitytė 

(viduryje) atsisveikina su ja globojusiais dr. Adolfu ir Jadvyga Damušiais.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

x Operos Naujų Metų suti
kimo pokylis bus specialiai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje 
skambant Traviatos operos gar
sams ir su dviejų patiekalų 
karšta vakariene bei šaltais už
kandžiais, kai sutiksime nau
juosius metus. Šokiams gros 
Ričardo Šoko orkestras. Visas 
informacijas teikia to pokylio 
vadovas Vaclovas Momkus: 
312-925-6193. Asmeniui $50. 
Jau dabar prašome užsisakyti 
vietas. Visas pelnas skiriamas 
Banaičio „Jūratė ir Kastytis” 
operos pastatymo išlaidoms 
sumažinti.

(sk)

Kaip ir pernai metais, Pur- 
due universitetas Calumet (In
diana), prof. Felikso Palubinsko 
dėka, tęsia bendradarbiavimą 
su įvairių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų personalu, ruošiant 
programą, vadovėlius bei kitas 
mokymo priemones ekonomikos 
srityje. Į šią Verslo vystymo ir 
vadovavimo programą yra įsi
jungusios penkios Lietuvos 
mokslo institucijos: Klaipėdos 
universitetas, Vilniaus 
universitetas, Kauno Tech
nologijos universitetas, Lietuvos 
Žemės ūkio akademija ir Vil
niaus Technologijos universi
tetas. Šių mokslo institucijų at
stovai, bebaigdami šių metų 
seminarą Purdue universitete 
Calumet, lydimi prof. F. Palu
binsko, lankėsi „Drauge”, prieš 
grįžtant į tėvynę, norėdami 
susipažinti su lietuviškos spau
dos darbais. Buvo malonu susi
tikti dr. Antaną Seilių, Klaipė
dos universiteto socialinių 
mokslų fakulteto dekaną; Kau
no Technologijos un-to Eko
nomikos teorijos katedros ve
dėją doc. dr. Vytautą Sniešką; 
habl. dr. prof. Aleksandrą V. 
Rutkauską iš Vilniaus Techno
logijos un-to; prof. habl. dr. Vy
tautą Pranulį, Vilniaus un-to 
Ekonomikos fakulteto „marke
tingo” skyriaus vedėją, ir Lietu
vos Žemės ūkio akademijos Eko
nomikos fakulteto dekanę 
Mildą Genienę. Su svečiais pa
diskutuoti abipusiškai įdomūs 
klausimai.

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.

x Nauji Metai Pasaulio 
lietuvių centre! Užkandžiai, 
šilta vakarienė, šokiai, gėrimai 
ir gera kompanija jūsų laukia. 
Asmeniui $65. Rezervuokite 
stalus dabar! Skambinkite Kris
tinai Razmienei, (708) 301-4260.

(sk)

x Pasinaudokite proga! N. 
Riverside, 8 kambarių rezi
dencija. Pensininkai nori sku
biai parduoti; 4 miegamieji; 3 
tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko 
gatvė tarp dviejų golfo laukų. 
$229,000 arba geriausias pa
siūlymas. ALEX REALTY 
708-656-2233.

(sk)

DON VARNO POSTAS 
ŠVENČIA 50 METŲ

SUKAKTĮ

Don Varnas, Amerikos Legio
no postas Nr. 986, švęsdamas 
savo 50 metų veiklos sukaktį, 
ruošia pobūvį sekmadienį, gruo
džio 3 d., 1 vai. popiet, Sharkos 
restorane, 6301 W. 63rd St.

Don Varnas lietuvių karių 
postas buvo suorganizuotas po 
II pasaulinio karo, 1945 metais. 
Pirmuoju šio posto vadu iš
rinktas (dabar jau miręs) Jack 
Jatis-Juozaitis. Nariai pasirinko 
a.a. ltn. Domininko Varno 
vardą. Domininkas buvo dau
gelio lietuviškų organizacijų 
veikėjas, ypač daug dirbo su 
Lietuvos vyčiais. Jis žuvo Vokie
tijoje 1944 m.

Į Don Varnas postą įsirašė 
lietuvių kilmės II pasaulinio 
karo, Korėjos ir Vietnamo vete
ranai. 1946 m. buvo suorgani
zuotas Pagalbinis moterų viene
tas, kurio pirmąja pirmininke 
išrinkta Ann (Ona) Shulmistras. 
Šio Pagalbinio moterų vieneto 
tikslas buvo šelpti ir lankyti ne 
tik karius ligoninėse, bet ir jų 
vargan patekusias šeimas bei 
našlaičius. Be šalpos darbų ši 
Veteranų (American Legion) or
ganizacija kovojo prieš ko
munizmą ir kitas visuomenę ar
dančias organizacijas.

Don Varnas posto nariai, pri
klausantys šiai organizacijai 50 
metų, bus atitinkamai pagerbti 
puotos metu. Jie yra: operos sol. 
Algirdas Brazis, Antanas 
Bumblis, Albertas Grebliūnas, 
Paul Incura, Algirdas Janulis, 
Alfonsas Kizlaitis, Domininkas 
Lamsargis, Chester Matevich, 
Ben Norbut, Edvardas Pocius, 
Juozas Stanaitis, Raymondas 
Termėnas, Juozas Vilis.

Vitas Paškauskas, baigęs 
West Point akademiją, 20 metų 
tarnavęs kariuomenėje, pa
siekęs majoro laipsnį ir Viet
namo karo veteranas, vadovaus 
šio renginio programai. Da
bartinis — 1995/1996 m. Don 
Varnas posto vadas yra Joseph- 
Juozas Paliokaitis, o moterų 
Pagalbinio vieneto pirmininkė 
yra Anelė Pocienė.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms ir vaikams su 
negalia Lietuvoje: Ona Šilė- 
nienė (Soc. Reik. sk. Cleveland, 
OH) $60, Frank Janulis $25, Ni
jolė Kersnauskaitė $20, Ona ir 
Viktoras Samatauskai $25, 
Salomėja Idzelienė $100,savo 
vyro a.a. Henriko Idzelio atmi
nimui. Labai ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, Tax ID 
#36-3003339.

(sk)

x DĖMESIO VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)

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

x Vaizdajuostes iš Lietu
vos perrašome į amerikietišką 
sistemą arba atvirkščiai. Tik 
$20 už juostelę. Kreipkitės į 
Arvydą, tel. 708-969-6554, 5643 
Sherman Avė., Downers 
Grove, IL 60516.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA-' 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

Po sunkios operacijos ir il
go gydymo Shriners ligoninėje 
Paulius Kazakauskas, 4 metų 
berniukas, šį trečiadienį, lapkri
čio 22 d., grįžta su tėveliu į 
Lietuvą. Gydymo metu, kai jam 
nereikėjo būti ligoninėje, jis su 
tėveliu gyveno Lietuvos Dukte
rų nameliuose, netoli „Sekly
čios”. Linkime Pauliukui daug 
sveikatos ir sėkmės.

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šaukia
mas gruodžio 1 d., penktadienį, 
6 vai.- vak., ALTo centro 
patalpose, 6500 S. Pulaski. Ka
dangi atskiri kvietimai nebus 
siunčiami, visi valdybos bei 
tarybos nariai prašomi atkreip
ti dėmesį į šį skelbimą „Drau
ge” ir posėdyje dalyvauti.

Penktadienio, lapkričio
24 d. laidos 6 psl. paskelbtoje 
džiugioje žinutėje, jog dr. Aras 
ir Lina Žliobai susilaukė 
pirmgimės dukrelės, nepami
nėta, kad dukraite džiaugiasi ir 
dvi promočiutės: Angelė Poš- 
kaitienė ir Marija Šaulienė.

x Tverečiaus mokyklai Lie
tuvoje, kurią globoja kun. S. 
Tunaitis, buvo nusiųsta $1200 
— 120 vaikų pietums. Tuos pini
gus aukojo Vanda Prunskie
nė, o ne A. Motiejūnienė, kaip 
anksčiau buvo paskelbta. Už 
klaidą atsiprašome. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x ,,Čiurlionio pasaulis” 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL. gruodžio 3 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Programą 
atlieka pianistai Sonata ir Ro
kas Zubovai. Kviečiame visus.

(sk)
x Benjaminas Vainora 

ieško Emilijos Prūsaitės 
Vainorienės gim. 1906 m. 
vasario 10 d. Gargžduose; taip 
pat Petro Barbšio, gim. 1883 
m. Žinantieji apie tuos asmenis 
ar jų vaikus rašykite: V. Vaino
ras, Ievos Simonaitytės g-vė 
Nr. 1, bt. 4, Klaipėda, Lithua- 
nia arba S. Šakinis, 4612 S. 
Paulina St., Chicago, IL 
60609, tel. 312-927-9107.

(sk
x Algimanto Kezio 1996 m. 

fotografijų kalendoriai gau
nami „Galerijoje”, 4317 S. Wis- 
consin, Stickney, IL 60402, tel. 
708-749-0888. Kaina $9.95, su 
persiuntimu $10.50.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Lietuvos Operos ir Baleto teat
ras Vilniuje įveda naujovę — 
nuolatinių žiūrovų vietų pirki
mą. Viena vieta sezonui kai
nuos 6,000 litų, ketvirčiui — 
1,800 litų”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(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.)

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. J kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 708526-0773.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca- 
simir Memorials, 3914 W. 
Ulth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite ap
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.

(sk.)

tanas Valavičius ir Vaclovas Momkus. Suvažiavimas įvyko lapkričio 18 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Šį sekmadienį, lapkričio 26 
d., 12 vai., Jaunimo centro 
kavinėje šaukiamas protesto 
susirinkimas: Lietuvos vyriau
sybė stengiasi sunaikinti okupa
cijos metu bolševikų vykdyto 
tautos genocido pėdsakus, ypač 
buvusiems KGB rūmuose Vil
niuje. Lietuvių Politinių kalinių 
organizacija visuomenę kviečia 
gausiai dalyvauti šiame svar
biame susirinkime ir pareikšti 
savo nuomonę tuo reikalu. Su
prantama, kad LDDP, komunis
tų partijos įpėdinei, mūsų tautos 
kančių ženklai yra „kaip rakš
tis po nagu”, bet tai yra Lietu
vos istorijos dalis ir neturime 
leisti jai išnykti.

x Akt. Audrė Budrytė, sol. 
Audronė Gaižiūnienė.muz. 
čardas Šokas, Shinobu Yoshida, 
Takayuki, Kaori, Ayaka ir 
Hisako Ishida, Ikuko ir Nao 
Sakaguchi, Cheng Li ir Cheng- 
pei Xu išpildys valandėlės 
„MISTIKA” programą sekma
dienį, gruodžio 17 d., 12:00 
vai. p.p. (po 11 vai. Mišių) 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL. Visus maloniai kvie
čia „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis.

(sk)

Jūra Bakaitienė modeliuoja savo 
sukurtą ir pasiūtą suknele Pasaulio 
lietuvių centro parodoje spalio 15 d.

Nuotr. B. Kronienės

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)
x Baltic Monuments, Ine,,

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

(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) 425-7181.

(sk)

DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Prieš metus įvykusiame pir
majame Draugo fondo narių su
važiavime buvo išrinkti šie di
rektorių tarybos nariai (pagal 
balsų daugumą): Bronius Juode
lis, Jonas Vaznelis, Gražina 
Liautaud, Birutė Jasaitienė, 
Vaclovas Momkus, dr. Kazys 
Ambrozaitis ir Jurgis Riškus. 
Pagal statutą, du direktoriai — 
kun. dr. Viktoras Rimšelis ir dr. 
Antanas Razma, buvo deleguoti 
„Draugo” leidėjų. Kontrolės 
komisijos nariais buvo išrinkti: 
Marija Remienė — pirmininkė 
Kostas Dočkus — sekretorius ir 
Antanas Valavičius. Draugo 
fondo investavimus nuo 1994 m. 
sausio mėn. atlieka Albinas 
Kurkulis, Oppenheimer Co. 
vyresnysis viceprezidentas. 
Adv. Aleksandras R. Domans- 
kis yra DF teisinis patarėjas.

Direktorių tarybos posėdyje 
1994.11.30. tarybos pirmininku 
vienbalsiai buvo išrinktas 
Bronius Juodelis ir sekretorė 
Birutė Jasaitienė, pavedant 
Jurgiui Riškui sudaryti valdybą 
ir jai vadovauti. Per porą mė
nesių nepavykus sudaryti Drau
go fondo valdybos, jos funkcijas 
perėmė taryba, Broniui Juode
liui pirmininkaujant ir tvar
kant visus DF iždo ir raštinės 
reikalus. Per metų laikotarpį 
DF direktorių taryba turėjo 9 
posėdžius. 1995 m. pradžioje 
buvo sudaryta investavimų ko
misija iš Jono Vaznelio — pir
mininko, profesionalo Algio 
Striko ir dr. Antano Razmos, 
jiems pavedant tvarkyti visus 
investavimų reikalus ir daryti 
sprendimus. Lėšų telkimo komi
tetą nuo 1995 m. pavasario 
sudarė: dr. Kazys Ambrozaitis 
— pirmininkas, Gražina Liau
taud, Vaclovas Momkus ir Jur
gis Riškus.

Draugo fondo lėšos

Draugo fondo kapitalą sudaro 
narių (su $200 ir daugiau) įna
šai, garbės narių (su $1,000 ir 
daugiau) įnašai ir rėmėjų (iki 
$200) aukos.

Draugo fondas lėšų telkimo 
vajų metu siunčia apie 5,500 
laiškų „Draugo” prenumerato
riams bei organizacijoms. 
Užbaigus 1994 m. rudens lėšų 
telkimo vajų, kuris atnešė 
$60,500, buvo pradėtas Kalėdų 
vajus „Draugo” spaustuvės 
mašinų remontui. Jis baigėsi 
1995 m. pradžioje, atnešęs 
$20,552. Prie to iš gautų 
dividendų pridėjus $6,448 
„Draugui” buvo įteikta $27,000 
pirmoji parama iš Draugo fon
do. Antroji parama su $30,000 
numatyta 1996 m. pradžioje. 
Pavasario lėšų telkimo vajus 
prasidėjo 1995 m. balandžio 1 d. 
ir tęsėsi iki rugpjūčio mėn. 
pradžios, atnešęs $60,058 lėšų. 
Be vąjų, žiemos ir vasaros metu 
buvo gauta $19,554.

Su laišku ir informacinio 
lankstinuko išsiuntimu 1995 m. 
rugsėjo pradžioje pradėtas 
rudens vajus iki šiol atnešė 
$50,000 lėšų. Vajus baigsis šių 
metų gale, stengiantis pasiekti

t

pusės milijono Draugo fondo ka
pitalą. Jame dabar yra 
$445,353.

Draugo fondo išlaidos

Išlaidų per 2 metus susidarė 
$10,118 (arba apie $5,000 į me
tus), kas sudaro apie 2% nuo 
surinktų lėšų, apmokant spau
dinių, laiškų, pakvitavimų, 
kvietimų į suvažiavimus, pašto 
ženklų, garbės narių lentos bei 
kitas išlaidas. Draugo fondo raš
tinę, telefoną, faksą bei kopi
javimą nemokamai suteikia 
„Draugas” jo patalpose. Visi 
Draugo fondo direktoriai, iždi
ninkas ir jo talkininkai už darbą 
jokio atlyginimo negauna. Vajų 
laiškų siuntimas talkos būdu, 
panaudojant marijonų vienuoly
no patalpas, atliekamas veltui, 
su nepamainomu koordinato
rium Antanu Valavičium.

DF Garbės nariai

Draugo fondo tarybos pirmi
ninkui pasiūlius, 1995.04.20. 
tarybos posėdyje buvo padarytas 
nutarimas visus Draugo fondo 
narius su $1,000 ir daugiau 
įnašų pakelti į garbės narius, 
jiems išduodant garbės diplo
mus, jų vardus ir pavardes įra
šant „Draugo” fondo garbės na
rių” lentos bronzos plokštelėse, 
ją iškabinant „Draugo” patal
pose. Puošnią garbės narių len
tą padarė jūrų skautininkai: 
Leopoldas Kupcikevičius ir An
tanas Levanas, kaip dovaną 
Draugo fondui. Ačiū jiems. Šiuo 
metu Draugo fondas turi 115 
garbės narius, 989 narius ir 532 
rėmėjus. Garbės nariai yra 
grupuojami į 4 laipsnius: trečio
jo laipsnio su $1,000, antrojo 
laipsnio su $3,000, pirmojo 
laipsnio su $5,000 ir aukščiau
siojo laipsnio su $10,000 ir dau
giau įnašų.

Didelė padėka visiems

Draugo fondo direktorių 
tarybos vardu dėkoju visiems 
DF garbės nariams, nariams ir 
rėmėjams už dosnumą ir reikš
mingus linkėjimus Draugo fon
dui. Didelė padėka priklauso 
visiems talkininkams, DF įga
liotiniams, jų komitetams, vyr. 
redaktoriei Danutei Bindokie- 
nei, moderatoriui kun. dr. Vik
torui Rimšeliui, redakcijos, ad
ministracijos ir spaustuvės per
sonalui bei Jonui Kupriui ir 
Juozui Paškui, CPA, už teiktą 
pagalbą Draugo fondui. Dėkoju 
DF direktorių tarybos ir kont
rolės komisijos nariams už 
malonų bendradarbiavimą ir 
reikštą pasitikėjimą. Daug 
rankų didžią naštą panešam. 
Per dvejus metus pasiekėme 
užsibrėžtą tikslą — sutelkėme 
beveik pusę milijono Draugo 
fonde. Visi stenkimės, kad ant
roji DF milijono pusė būtų su
telkta per ateinančius dvejus 

• metus.

Bronius Juodelis, 
DF pirmininkas


