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Vilnius, spalio 10 d. (AGEP) 
— Išminuotojų ir oro navigato
rių profesionalumas leido Vil
niaus aerodromui normaliai 
veikti, kai 100 metrų nuo jo cen
trinio pastato buvo sprogdina
ma karo laikų aviacinė bomba.

Maždaug 50-ies kilogramų vo
kiška bomba, kurių aerodromo 
teritorijoje aptiko darbininkai, 
buvo susprogdinta pirmadienį 
6:24 vai. vakaro. Sprogimo 
banga sudrebino vos už 30 
metrų esantį skrydžių valdymo 
centrą, tačiau jokios žalos 
nepadarė ir jo darbo nesutrikdė.

Nesprogusių Antrojo pasauli
nio karo laikų bombą 1.5 metrų 
gylyje rado darbininkai, rekon
struojantys Vilniaus aerodromo 
privačių lėktuvų stovėjimo aikš
telę. Netrukus atvykę „Geleži
nio vilko” brigados išminuoto
jai nustatė, kad surūdijusią 
bombą transportuoti būtų per
nelyg pavojinga, ir nusprendė 
sprogdinti ją vietoje.

Kaip korespondentui sakė iš
minuotojų vadovas, „Geležinio 
vilko” inžinerinės tarnybos vir
šininkas kapitonas Juozas Barš- 
kietis, bombos elektrinio sprog
diklio kondensatoriai grei
čiausiai buvo sveiki, nes ji gu
lėjo įšalusi nepasiekiamame 1.5 
metro gylyje, todėl galėjo 
sprogti nuo menkiausio smūgio.

Bombos su 35 kilogramų troti
lo užtaisu sprogimo banga gra
sino išdaužti visus aerodromo 
langus ir sužaloti žmones bei su
trikdyti radarų darbą.

Išminuotojai, greta bombos 
iškasę gilesnę duobę, nuleido ją 
į 2.5 metrų gylį ir virš jos supylė 
dar 2.5 metrų smėlio sluoksnį.

Pasak J. Barškiečio, bombą 
sprogdinant, iš po 5 metrų že
mių neprasiveržė jokių skeveld
rų, tik sprogimo dujos.

Lietuvos civilinės aviacijos 
skrydžių vadovai sako, kad pro
fesionalus išminuotojų darbas 
leido aerodromo tarnyboms 
dirbti be sutrikimų. Nuogus- ; 
tauta, kad sprogimo banga gali 
sugadinti skrydžių valdymo 
įrangą, todėl kaimyninių šalių 
dispečeriai buvo perspėti nepa
leisti lėktuvų iš savo globos, jei 
Vilnius neatsilieptų.

Tačiau, pasak Oro navigacijos 
departamento direktoriaus pa
vaduotojo skrydžių valdymui 
Povilo Butkaus, sprogimas ne
padarė jokios įtakos įrangos dar
bui, nors radarus su kompiute
riais jungiantys ryšių kabeliai, 
ėjo vos 10 metrų nuo sprogimo 
vietos.

Sprogdinimo laikas buvo pa
rinktas taip, kad nepakenktų 
aerodromo darbui. Dėl jo ne
buvo atšauktas ir nesuvėlavo 
joks lėktuvas.

Pasak P. Butkaus, skrydžių 
valdymo tarnyba per sprogimą 
ėmėsi visų atsargumo priemo
nių. Avariniam atvejui buvo 
paruoštas automobilyje sumon
tuotas skrydžių valdymo cent
ras, kuris spėjo priimti Ky- 
viškėse pakilusio mokomojo lėk
tuvo šaukinius ir pasukti jį 
atgal.

Vilniaus aerodromo lankyto
jai ir tarnautojai per sprogdi
nimą buvo atitraukti nuo spro
gimo pusėje esančių stiklo sienų, 
kad jų nesužeistų dūžtančios 
stiklo šukės, tačiau langai nenu
kentėjo.

Rugsėjo 26 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas su jį lydinčia delegacija tikrino Lietuvos 
pasienio su Lenkija kontrolės punktus ir susipažino su pasienio policijos bei muitinės darbu. 
Prezidentas aplankė pagrindinį Kalvarijos ir Budzisko pasienio kontrolės punktą, Trumpalių 
pasienio policijos užkardą, Mockavos pasienio kontrolės bei Šeštokų muitinės postus ir Lazdijų 
kontrolės punktą.

Nuotr. Ramūno Danisevičiaus, „Dienoje”

Generalinė prokuratūra 
nekels bylos vyriausybei

Netrukus Vilniuje bus 
Europos Sąjungos ambasada

Vilnius, spalio 10 d. (AGEP)
— Sprendimas jau priimtas, ir 
artimiausiais mėnesiais Vilniu
je bus atidaryta Europos Sąjun
gos (ES) ambasada, pasakė Eu
ropos Sąjungos ambasadorius 
Baltijos šalims Cavanillo y

Lietuvoje kuriasi dar
viena partija

Vilnius, spalio 6 d. (Elta) — 
„Lietuvos žmonių mentalitetas 
nėra žemas, gal tik į valdžią su
lindo ne tie, kam pridera”, sakė 
Nepriklausomo Strateginių Ty
rimų Centro darbuotojas docen
tas Saulius Arlauskas penkta
dienį sostinėje surengtoje spau
dos konferencijoje. Todėl, kaip 
tvirtino jis, tyrimų centras yra 
naujos — Lietuvos Ūkio Parti
jos — kūrimo iniciatoriai.

Lietuvos Ūkio Partijos stei
giamasis suvažiavims įvyks Vil
niuje, spalio 14 dieną. Busi
mosios partijos iniciatoriai 
mano, kad dabar Lietuvoje vyk
doma pražūtinga politika. Ka
dangi nesinori vien tik kalbėti 
ir kritikuoti, tyrimo centro dar
buotojai parengė Lietuvos vals
tybingumo įtvirtinimo ir plėto
tės programą. Ja ir vadovausis 
besikurianti Ūkio partija.

„Politinę organizaciją kuria
me todėl, kad dabartiniu metu 
nerandame partijos, kuri įgy
vendintų mūsų programos skel
biamas idėjas. Norą tapti nau
jai besikuriančios partijos 
nariais yra pareiškę daugiau 
nei 400 žmonių. Ateityje į Ūkio 
partijos veiklą stengsimės 
įtraukti kuo daugiau akademi
nio jaunimo”, sakė Saulius Ar
lauskas.

Junguera. Stokholme reziduo
jantis ambasadorius atstovavo 
Europos Sąjungai nuo 1994 me
tų gegužės.

Spalio 9 d. jis atvyko į Vilnių 
dviejų dienų atsisveikinimo 
vizitui. Kol kas dar neprane
šama, ar yra paskirtas naujas 
ES atstovas Lietuvai.

Cavanillo y Junguera pažy
mėjo, kad ambasados atidary
mas rodo, kad Europos Sąjunga 
nori palaikyti ir vystyti glau
desnius santykius su Lietuva. 
Viena svarbiausių ambasados 
funkcijų bus teikti informaciją 
Lietuvos gyventojams apie Eu
ropos Sąjungą. ES ambasados 
bus atidarytos visose Baltijos 
valstybėse.

Ambasadorius ir Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas suti
ko, kad Lietuvos intergavimosi 
į Europos Sąjungą procesas yra 
negrįžtamas. Seimo vadovas pa
brėžė, jog ambasadorius Cava
nillo y Junguera dirbo svarbiu 
metu, kai prasidėjo Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą procesas 
ir padėkojo už jo paramą.

Ambasadorius, savo ruožtu, 
padėkojo už Lietuvos parlamen
to veiklą, padedančią vystyti 
Lietuvos ir Europos Sąjungos 
santykius.

Antradienį ambasadorių Ca
vanillo y Junguera taip pat 
priėmė prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

— Estijos prezidentas Len- 
nart Meri yra įsitikinęs, kad 
Estija pirmoji iš Baltijos vals
tybių taps Europos Sąjungos na
re ir padės Lietuvai bei Latvi
jai taip pat tapti ES narėmis.

Klaipėdos naftos 
terminalo

rekonstrukcija gali 
nutrūkti

Vilnius, spalio 6 d. (Elta) — 
Klaipėdos naftos terminalo re
konstrukcijai, kuri nuo pirmųjų 
dienų vyko sklandžiai, pagal iš 
anksto suderintą tvarkaraštį, 
dabar iškilo rimtas pavojus — 
statybininkai ketina stabdyti 
mechanizmus.

„Kitos išeities nėra, nes 
užsakovas — Lietuvos ir JAV 
akcinė bendrovė „Klaipėdos 
nafta” — iki spalio 5 d. 
nesumokėjo už atliktus statybos 
montavimo darbus 3.2 milijonus 
litų”, pareiškė akcinės bend
rovės (AB) „Hidrostatyba” 
direktorius Jonas Dumašius. 
„Dėl šios priežasties bendrovė 
pristigo apyvartinių lėšų 
statybinėms medžiagoms pirkti, 
negalime laiku išmokėti atlygi
nimų už darbą rugsėjo mėnesį 
340 darbininkų ir tarnautojų”.

Atsiskaitymų sutrikimų kalti
ninkas — Vakarų Bankas. Pa
sak AB Klaipėdos Nafta vyriau
siosios finansininkė Johanos 
Bučienės, nuo rugpjūčio 17 d. 
bankas nevykdo bendrovės mo
kestinių pavedimų, neperveda 
iš jos sąskaitos pinigų projek
tuotojams ir statybininkams. 
Šiuo metu bendrovės valiutinėje 
sąskaitoje yra pakankamai lėšų, 
tačiau Vakarų Bankas nevykdo 
ir šių operacijų, nekonvertuoja 
užsienio valiutos į litus.

Kuveitiečiai 
kviečiami investuoti 

Lietuvoje
Vilnius, spalio 12 d. (Elta) — 

Laikinai Lietuvos Banko 
valdybos pirmininko pareigas 
einantis Vytautas Bublys pri
ėmė Kuveito Arabų Ekonomi
kos Vystymo Fondo atstovų 
delegaciją, supažindino su 
Lietuvos bankininkystės bei 
pinigų sistemos modeliu ir 
paragino kuveitiečius inves
tuoti į Lietuvos finansų sistemą.

Kuveito fondo technikos 
patarėjas Hani al-Ghaw infor
mavo, kad Arabų Ekonomikos 
Vystymo Fondą 1961 m. įkūrė 
Kuveito vyriausybė. Be kitų 
užduočių, ši organizacija veikia 
ir kaip tarptautinė finansinė 
institucija. Pastaruoju metu ji 
bendradarbiauja su 112 šalių ir 
teikia ilgalaikius lengvatinius 
kreditus. Jų nedidelės palūka
nos koreguojamos pagal šalies

Iširo Austrijos vyriausybė
Viena, spalio 12 d. (Reuters) 

— Ketvirtadienį iširus Austrijos 
koalicinei vyriausybei, gruodžio 
mėnesį turės įvykti pirmalai
kiai parlamento rinkimai, ir 
manoma , kad kraštutinieji de
šinieji atsidurs žymiai stip
resnėje pozicijoje.

Austrijos kancleris Franz Vra- 
nitzky, vadovaujančios Socialde
mokratų partijos pirmininkas ir 
kancleris nuo 1986 m. sakė, jog 
greičiausiai rinkimai įvyks 
gruodžio 17 dieną — trejus me
tus prieš jų numatytą laiką. 
„Nesipriešinsime parlamento 
teikimui šaukti naujus rinki
mus”, pareiškė Vranitzky spau
dos konferencijoje.

Po rinkimų gali visiškai pasi
keisti parlamento politinė 
sudėtis, jei pasiteisins viešosios 
nuomonės tyrimų įstaigų numa
tyti laimėjimai dešiniesiems na
cionalistams.

Neseniai pravesta nepriklau

somos įstaigos apklausa parodė, 
kad 28% balsuotojų remia Joerg 
Haider vadovaujamą dešiniųjų 
„tautininkų” Laisvės partiją, 
kuri priešinasi imigracijai į 
Austriją. Tai didžiausias ligšiol 
šios partijos pasiektas populia
rumas.

Apklausoje Vranitzkio Social
demokratų partiją palaikė 
31% apklaustųjų, o Wolfgang 
Schuessel vadovaujamą konser
vatorių Liaudies Partiją pa
sirinko 28% apklaustųjų.

Iširusi, nuo 1945 m. 20-oji, vy
riausybė, išsilaikė tik devynis 
mėnesius; tai trumpiausiai 
išsilaikiusi vyriausybė nuo An
trojo Pasaulinio karo pabaigos. 
Ginčai privedę prie tokios ato
mazgos buvo dėl būdų kaip pa
naikinti milžinišką, augantį 
valdžios biudžeto deficitą. Vieni 
propagavo išlaidų mažinimą, 
kiti — mokesčių kėlimą.

Rusija nepatenkinta 
Estijos delsimu

Talinas, spalio 12 d. (BNS) — 
Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas G. Karasin 
Estijos delsimą ratifikuoti Rusi
jos kariuomenės išvedimo ir 
socialinių garantijų kariniams 
pensininkams sutartį traktuoja 
kaip Estijos norą iš 40,000 rusų 
karinių pensininkų teisę pasi
likti gyventi Estijoje. Jis pa
žymėjo, kad Rusija turi teisę ti
kėtis, kad jos partneriai Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Organizacijoje skirs šiam 
įvykiui tinkamą dėmesį.

Estijos ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrai Helsinkyje 
aptarė šios sutarties ratifi
kavimą. Estijos teigimu, dviša
lių santykių normalizavime pa
siekta tam tikra pažanga: pasi
rašymui paruošti susitarimai 
dėl muitinių bendradarbiavimo, 
dėl pasienio atstovų, protokolas 
dėl šalių Užsienio reikalų 
ministerijų bendradarbiavimo, 
susitarta dėl derybinių grupių 
sienos klausimais susitikimo.

ekonomikos sąlygas, be to, da
lies paskolos grąžinti nereikia.

Lietuvos ir Kuveito ryšiai 
užmegzti 1992 metais. Įkurtas 
komitetas, kuris turi įvertinti 
Lietuvos ekonomikos priorite
tus, poreikius bei rinkos gali
mybes.

Prezidentas 
Brazauskas išvyko i 

Suomiją
Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas penktadienį vyksta 
darbo vizitui į Suomiją aptarti 
tarptautinių Europos reikalų ir 
laisvalaikiu pamedžioti.

Per trijų dienų vizitą, kuriam 
pakvietė prezidentas Martti 
Ahtisaari, Lietuvos ir Suomijos 
vadovai aptars Europos Sąjun
gos bei NATO plėtimąsi, santy
kius su kaimynais ir padėtį 
Rusijoje.

Tarp dvišalių santykių temų 
Lietuva siūlo aptarti galimybę 
abiems šalims panaikinti vizų 
režimą. Prezidentai taip pat 
kalbėsis apie Suomijos firmų in
vesticijas, ypač į Via Baltica 
kelio projektą, Būtingės naftos 
terminalo statybą, Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos 
rekonstravimą bei statybinių 
medžiagų pramonę, pranešė 
Lietuvos prezidento spaudos 
atstovė.

Šeštadienį abu prezidentai 
ketina dalyvauti Suomijos gink
luotųjų pajėgų vado rengiamo
je medžioklėje.

Kelionėje į Suomiją preziden
tą lydės žemės ūkio bei aplinko
saugos ministrai Vytautas Ei
noris ir Bronius Bradauskas, 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
ir Užsienio sekretorius Albinas 
Januška.

Vilnius, spalio 10 d. (AGEP)
— Generalinė prokuratūra pa
skelbė neturinti pagrindo kelti 
baudžiamąją bylą ministrui pir
mininkui Adolfui Šleževičiui dėl 
Seimo nario Romualdo Ozolo 
kaltinimų vyriausybei korup
cija.

Spalio 10 d. paskelbtame 
generalinio prokuroro Vlado 
Nikitino pranešime sakoma, 
kad prokuratūra kreipėsi į 
Vidaus reikalų ministeriją, 
Ekonomikos ministeriją, Vals
tybės saugumo departamentą ir 
kitas valstybės institucijas, 
prašydama jų suteikti infor
maciją, galinčią patvirtinti 
parlamentaro kaltinimus. Ta
čiau minėtų institucijų at
sakymuose teigiama, kad tokios 
informacijos jos neturi.

Rugsėjo 13 d. pats Romualdas 
Ozolas Generalinėje prokura
tūroje parodė dokumentus, 
kurie, jo teigimu, patvirtina 
kaltinimų vyriausybei pagrįs
tumą, tačiau atsisakė juos 
palikti tardytojams.

„Vadovaujantis Lietuvos Res
publikos Baudžiamojo kodekso 
125 straipsniu, baudžiamoji by
la gaL bi.t: '“keliama tik tais

Valstiečių partija
ruošiasi rinkimams
Vilnius, spalio 12 d. (Elta) — 

Valstiečių partijos vadovai ket
virtadienį Seime surengė spau
dos konferenciją. Partijos pir
mininkas Seimo narys Albinas 
Vaižmužis pranešė, kad Vals
tiečių partijoje yra apie 5,000 
narių.

Valstiečių partija, pasak jos 
valdybos pirmininko profeso
riaus Kazimiero Purvinsko, kels 
kandidatus į kitais metais 
vyksiančius Seimo rinkimus, 
rūpinsis žemdirbių gyvenimu 
bei svarbiausiomis kaimo pro
blemomis. Reikia, sakė jis, 
„gelbėti žemės ūkį, kurio 
gamyba per pastaruosius dvejus 
metus sumažėjo apie pustrečio 
karto”.

Mes gynėme ir ateityje gin
sime Lietuvos „valstiečių in
teresus , ypač tų, kurie atsidūrė 
prie skurdo ribos”, sakė Albinas 
Vaižmužis.

Seime įsikūrė
socialistų rėmėjai
Vilnius, spalio 12 d. (Elta) — 

Grupė Seimo narių ir Lietuvos 
Socialistų partijos (LSP) valdyba 
ketvirtadienį Seime įkūrė ne
formalią LSP rėmėjų instituciją. 
Joje — Seimo nariai Albinas Al- 
bertynas, Mindaugas Stakvile
vičius bei Algimantas Tauras. 
„Šie Seimo nariai, būdami iš 
esmės socialistinių įsitikinimų, 
šiuo metu nekeičia savo parti
nės priklausomybės ir neišeina 
iš LDDP frakcijos, kad būtų 
užtikrinamas stabilus Seimo 
darbas ir deramai iki kadenci
jos pabaigos būtų atlikti 
įsipareigojimai rinkėjams”, 
pasakė Socialistų partijos 
pirmininkas Albinas Visockas.

Rėmėjų grupės tikslas — pro
paguoti ir stengtis reabilituoti 
šiandien nepagrįstai sumen
kintas aukštas humanistines 
vertybes, kurias įtvirtina so
cialistų programinės nuostatos.

atvejais, kai pakanka duomenų, 
rodančių, kad yra nusikaltimo 
požymių. Tokių duomenų, būti
nų baudžiamajai bylai iškelti, 
Seimo narys Romualdas Ozolas 
nepateikė, tokių duomenų ne
gauta ir tyrimo metu”, sakoma 
Generalinės prokuratūros pra
nešime spaudai.

Seimo Centro Sąjungos frakci
jai priklausantis narys Romual
das Ozolas rugpjūčio 31 d. 
paskelbė atvirą laišką prem
jerui Adolfui Šleževičiui, 
kuriame apkaltino vyriausybę 
ir jį patį korupcija bei valstybės 
alinimu. Ozolas tvirtina, kad šie 
kaltinimai turi būti nagrinė
jami viešame teismo procese, 
kuriame jis paskelbtų savo su
rinktus dokumentus, įrodan
čius, pasak jo, nusikalstamą vy
riausybės veiklą.

Prokuratūros paskelbtame 
pranešime taip pat pažymima, 
kad prokuratūra neįgaliota 
tikrinti, ar vyriausybė tinkamai 
atlieka savo pareigas. Pagal 
Lietuvos Konstituciją, vyriau
sybės veiklos programą tvirtina 
Seimas ir už jos vykdymą vy
riausybė atskaitinga tik par
lamentui.

Generalinis prokuroras Vla
das Nikitinas užtikrina, kad 
prokuratūros pareigūnai „tik
rino, tyrė bei ateityje tikrins ir 
tirs pareiškimus ir pranešimus 
apie konkrečius nusikaltimus 
ar konkrečių pareigūnų netei
sėtus veiksmus”. Tačiau, pasak 
pranešimo spaudai, „tirti 
abstrakčius pareiškimus, ku
riuose nenurodoma konkreti nu
sikalstama veikla, prokuratūros 
darbuotojai neturi galimybių”.

Jungtinių Tautų
misijos informuotos

apie BALTBAT
Niujorkas, spalio 10 d. — 

Savo Misijoje Jungtinėse Tau 
tose Danija spalio 2 d. surengė 
Baltijos ir Šiaurės šalių misijų 
patarėjų susitikimą su Niu
jorke besilankančiu Danijos 
gynybos ministro pavaduotoju 
P. Carlsen. Danija eina Jung
tinių Tautų taikos palaikytojų 
Baltijos šalių bataliono, va
dinamo BALTBAT, priežiūri- 
nio komiteto pirmininkės parei
gas.

Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, P. Carl
sen supažindino su BALTBAT 
apmokymų programos eiga. Pa
sidalinta žiniomis apie taikos 
palaikymo operacijas Bosnijoje 
ir Kroatijoje, teigiamai įver
tintas Lietuvos karių daly
vavimas Danijos bataliono su
dėtyje, sustota ir prie NATO 
plėtimo klausimų. Diskusijose 
Lietuvos Misijai atstovavo 
patarėja Gintė Damušytė.

— Estijos ministras pirminin
kas Tiit Vahi parlamentui pra 

i nešė apie savo atsistatydinimą 
it apie vyriausybės koalicijos bei 
Jungtinės Valstiečių Partijos 
apsisprendimą išeiti iš koalici
jos su Centro partija.

KALENDORIUS

Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas, 
pop.,. kankinys (mirė 222 m ); 
Vincentas, Fortunata, Lakštuo- 
nė.

Spalio 15 d.: 28 eilinis sek
madienis, Pašaukimų sekma
dienis; Šv. Teresė Avilietė, Baž
nyčios mokytoja (1515-1582); 
Leonardas, Gailiminas, Ina.

Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga 
(1174-1243); šv. Margarita Mari 
ja Alacoųue (1647-1690); Aureli
ja, Gailius, Gaudvilė.

Spalio 17 d.: Šv. Ignacas (Ig
notas) Antiochietis, kankinys, 
apaštalų mokinys (mirė apie 
108 m.); Gytė, Kintautas.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

LEISKIT VISIEMS PASIDŽIAUGTI 
JŪSŲ VEIKLA

I

Pasibaigė vasaros karščiai, 
stovyklos, mokinių atostogos. 
Laikas sugrįžti į klases, o taip 
pat į sales ar kambarius, ku 
riuose vyks ateitininkų veikla. 
Ne iš visų stovyklų gavome ži
nių, todėl negalėjome pasi
džiaugti jų sėkmingumu.

Prasideda sąjungų veikla vi
suose miestuose, įvairiose 
sąjungose, todėl labai prašau 
atsiųsti veiklos žinias ir nuo
traukas. Mums visiems įdomu 
sužinoti apie jūsų veiklą. O ypač 
ateitininkams, gyvenantiems 
tolimose vietovėse, kurie negali 
aktyviai toje veikloje dalyvauti. 
Jiems, manau, įdomu paskaity

KARALIAUS MINDAUGO 
MOKSLEIVIŲ KUOPA DETROITE

Detroito moksleivių ateitinin 
kų Karaliaus Mindaugo kuopos 
susirinkimas š.m. rugsėjo 10 d. 
vyko Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose, Southfield, Michigan. 
Susirinkime dalyvavo 10 moks
leivių ir kuopos globėja Birutė 
Bublienė.

Susirinkimą pradėjome mal 
da. Paskui aptarėme šių veiklos 
metų planus. Numatome:

1. Susirinkimus šaukti bent 
kartą kas mėnesį.

2. Užmegzti ir palaikyti ar
timus ryšius su kitomis moks 
leivių ateitininkų kuopomis.

3. Susisiekti su čikagiškiais 
dėl Moksleivių ateitininkų są
jungos (MAS) centro valdybos 
sudarymo.

4. Leisti aplinkraščius ir 
kuopos laikraštėlį.

5. Padėti Lietuvos MAS ir 
šelpti Moksleivių Ateitininkų 
rudens akademiją.

6. Suorganizuoti Advento re
kolekcijas ir į jas pakviesti kitas 
moksleivių kuopas.

7. Organizuosime išvyką į 
Toronto ir susitikimą su tenykš
čiais moksleiviais ateitininkais. 
Gal aplankysime ir kurį nors 
teatrą.

8. Detroito ateitininkams su
ruošime rudens vakarone su 
programa.

sm
Kur bėgi 

tu?
moksleivių ateitininkų sąjungos

KALAKURSAI 95
ideologinio mąstymo savaitgalis 
su įvairiais smagumais

<čkarTL>^aun'ems rr’oks,e’vianr’s 
(9-1 O skyriaus)

\Į^h/da•navos stovyklavietėje

nuo treč. lapkričio 22 d. vakaro iki 
sekm lapkričio 26 d. vidudienio

susiprasti, susiorganizuoti, 
kurti ir kovoti

kreipkitės į savo kuopos globėją arba
skambinkite Gailei Černiauskaitei
(708) 488-1272 arba rašykite gailute@aol.comt

ti ar pamatyti nuotraukas ir 
daugiau sužinoti kas kuriame 
mieste vyksta.

Medžiagą galite siųsti man ar 
tiesiai į „Draugo” redakciją 
pažymėdami, kad tai Ateitinin
kų skyriui. Sąjungų pirminin
kai, raginkite savo narius rašy
ti, nes tik taip įpras dalyvauti- 
bendradarbiauti lietuviškoje 
spaudoje. Būtų idealu, kad kiek
viena sąjunga, net kiekviena 
kuopa paskirtų savo oficialų 
korespondentą.

Lauksime visų aktyvaus įsi
jungimo užpildant ateitininkų 
puslapį veiklos žiniomis.

Karolina Kubilienė

9. Pažadėjom pavasarį padėti 
ruošti Detroito ateitininkų 
Šeimos šventę.

Kitą susirinkimą nutarėme 
šaukti rugsėjo 17 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose, 
šiame susirinkime rašysime 
bendrus laiškus Čikagos ateiti
ninkams, skatindami juos suda
ryti MAS centro valdybą.

Sudarę veiklos planą, susirin
kimą baigėme malda.

Rimas Polteraitis 
Lina Sirgėdaitė

ATEITIES
SAVAITGALIS

Lapkričio 3-5 d. Čikagoje ir 
Lemonte vyks rudeninis Atei
ties savaitgalis. Iš Lietuvos at
skrenda „Dienovidžio” redakto
rė Aldona Žemaitytė ir Atei- 
ties savaitgalyje skaitys 
paskaitą „Krikščioniškos demo- 
k.atinės minties formavimas 
Lietuvos katalikų spaudoje At
gimimo laikotarpiu”. Ji daly
vaus ir svarstybose „Išeivijos 
dabartinė prasmė”. Dr. Dalia 
Kučėnienė skaitys paskaitą 
„Žemaitės feminizmas”. Dr. 
Ona Daugirdienė skaitys pa
skaitą apie lietuvišką šeimą.

Ateities savaitgalis pradeda
mas tradiciniu literatūros vaka-

Ateitininkų studijų savaitgalį Dainavoje. Iš k. — Tomas Marchertas, Rima Polikaitytė ir Dalia Bilaišytė.
Nuotr. Rūtos Bražiūnienės

ru Jaunimo centre, penktadienį 
lapkričio 3 d.; vakaras skiria
mas Žemaitei. Vakaro progra
moje — akt. Audrė Budrytė ir 
muz. Algis Barniškis. Šeštadienio 
paskaitos vyks Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Vakare, 
Lietuvių centre, Lemonte, Bočių 
salėje vyks jaunųjų menininkų 
vakaras. Sekmadienio pro
grama (po Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio koplyčioje) vyks 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Visi Čikagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti Atei
ties savaitgalyje.

NAUJA MOKSLEIVIŲ

ATEITININKŲ CENTRO 

VALDYBA

Š.m. spalio 10 d. Čikagoje 
vykusiame antrajame susior- 
ganizavimo posėdyje (pirmasis 
įvyko rugsėjo 29 d.) buvo iš
rinkta nauja Moksleivių Atei
tininkų centro valdyba, kurion 
įeina: Audrė Budrytė, Vija 
Bublytė, Gailė Černiauskaitė, 
Vytas ir Asta Čuplinskai, 
Monika Vygantaitė ir Birutė 
Bublienė. Dvasios vadu sutiko 
būti kun. Antanas Saulaitis, SJ.

PADĖKOS DIENOS 

KURSAI

Moksleivių Ateitininkų cen
tro valdyba praneša, kad Padė
kos šventės savaitgalio kursai 
(„Kalakursais” vadinami) Dai
navos stovykloje vyks lapkričio 
22-26 d. Visi moksleiviai kvie
čiami kursuose dalyvauti. Dėl 
informacijų stebėkite šį atei
tininkams skiriamą „Draugo” 
puslapį.

STUDENTŲ
SUSIRINKIMAS
CLEVELANDE

I Studentai, atvykite į Šių
metų pirmąjį Clevelando stu
dentų draugovės susirinkimą 
sekmadienį, spalio 22 d., Dievo 
Motinos Parapijos mažojoje sa
lėje, 12 vai. vidudienyje. Dėl in
formacijos skambinkite Rimai 
Ješmantaitei — (216) 371-5298 
ar Vidai Žiedonytei — (216) 
944-8979. Visi kviečiami ir lau
kiami.

SUSIRINKIMAS

Ateitininkų namų narių susi
rinkimas sekmadienį, lapkričio 
19 d., vyks Ateitininkų namuo
se.

• Liepos 24-31 d. buvo su
rengta Panevėžio moksleivių ir 
studentų ateitininkų „keliau
janti stovykla", skirta artėjan
čiam vyskupo Kazimiero Palta
roko 120 metų jubiliejui, kuris 
bus švenčiamas spalio 22 dieną. 
Jaunieji ateitininkai pėsčiomis 
žygiavo vyskupo vaikystės ir 
jaunystės keliais, nuo jo gimto
jo Gailionių kaimo per Linkuvą, 
Pamūšį ir Joniškėlį iki Pa
nevėžio.

JAUNI TALENTAI SENDRAUGIŲ 
SAVAITĖJE

DRAUGAS
(USP8-181000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 

Tueadaya following Monday obeervance of legal Holidaya aa well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second claae postage paid at Chicago, IL and additional mailing officea.
Subacription Ratea: $95.00. Foreign countriea $110.00
Poatmaater: Send addreaa changee to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto ifilaidaa mažinant, pakvitavimai už gautas prenumerataa 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Sendraugių ateitininkų savai
tę Kennebunkporte praturtino 
dr. Alfonso ir Olgos Stankaičių 
dukraitės Joana ir Kristina 
Zdanytės. Jų mama Genutė 
savo vaikystėje su tėveliais 
pradėjo poilsiauti šiose atei
tininkų savaitėse Kennebunk
porte. Kristutė čia žengė savo 
pirmuosius žingsnius. Daugelis 
mūsų prisimena kaip korido
riuose Kristutė stūmė tuščią 
dėžę prieš save, kad tie žings
neliai būtų lengvesni ir grakš
tesni. Labai panašiai sekėsi ir 
Joanutei.

Busimosios smuikininkės, su
laukusios trejų metukų, pradėjo 
lankyti Suzuki metodo muzikos 
mokyklos smuiko klasę. Su gai
domis susipažino pirmiausia iš 
klausos. Šiek tiek ūgtelėjusios 
skaitė ir rašė gaidas muzikos 
lape. Japonas Suzuki yra 95 
metų amžiaus, tačiau jo meto
das dar labai jaunas ir sėkmin
gai plinta visame pasaulyje.

Mergaitės lanko Connecticut 
lituanistinę Atgimimo mokyk
lą, 1993 ir 1994 m. Lituanis
tinių mokyklų meno konkurse 
Kristutė laimėjo I vietą ir 
dovanėlę. O Joanutė šiemet 
laimėjo I vietą ir dovanėlę už

STUDENTŲ
SUSIRINKIMAS

Čikagos studentų ateitininkų 
susirinkimas penktadienį, spa
lio 20 d., 8 vai. vak. vyks 
Polikaičių namuose, 1209 Coun- 
try Lane, Lemonte. Kviečiami 
visi studentai, kurie domisi 
ateitininkų veikla.

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 SL, Burbanti, IL 
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Westchaater, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
OphtalmologasMkių Chirurgas

••JO S. Rldgeiand Ava 
CMcage Rldge, IL 00415 

709-434-8422 
414* w. n* oi. 

312-738-7700

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydylojai 
Pensininkams nuolaida •

4007 W 59 SI. Chicago. IL
Tai. 312-736-6566

4707 S Gilbed. LaGrange. IL
Tai. 706-382-4467

Kab. tai. 212-686-3166 
Mamų 700-301 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA

gydytojas ir chirurgas
0748 Waei 03rd Street

Vai pirmadirketvrtd 3* pp—Ovpp 
Kitomis dienomis — susitarus

iliustracijas pasakai „Laiškas 
Tigrui”. Tą tigrą ir dar kai ką 
daugiau galite pamatyti litua
nistinių mokyklų parodoje Či
kagoje.

Abi mergaites šoka ..Berželio" 
tautinių šokių grupėje, vado
vaujamoje mokytojos Dzikienės. 
Ir jau ne pirmą kartą dalyvau
ja Tautinių šokių šventėje, Či
kagoje. Jos lanko North Haven 
mokyklą ir yra išrinktos į pa
žangiųjų — Creative learning — 
mokinių programas ir apdova
nojamos savo klasėse. Sep 
tintokė Kristina rungėsi su 
gimnazijų vyresniais mokiniais 
Fųture Problem Solvers of 
America ir laimėjo antrą vietą 
savo mokyklai. Šiemet, Conn. 
valstija ją išrinko ir pakvietė 
groti jų orkestre.

Baigiasi savaitė, mergaitėms 
gaila išvažiuoti, o mes, vyres
nieji, džiaugiamės, kad dr. Jono 
ir Genutės Zdanių šeima augina 
jaunas jėgas tautos ir kultūros 
barams.

Konstancija Valiuškienė

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams metų 3 mėn.
JAV.................................. $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................... ............ $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)..................... ............$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . ............ $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

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 prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

SUNG L. CHOU, M.D.

Vidaus ligos, akupunktūra 
HOLY CROSS 

PROFESSIONAL PAVILION 
3 fl. South, East Suites 

Lithuanian Plaza Ct.
at California Avė. 

Chlcago, IL 60629 

(312)-471-8142

Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +
HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER

749 W. 31 st St. 
Chlcago, IL 60616,

(312)225-0695

Kab. 312-735-4477 
Rez. 708-246-0067 arba 708 2468581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
•44* So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

18300 Was1 Avė., Orland Park 
700-340-0100 

10 W. Martin, Naparvllla 
700-388-0776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties melu tel 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

18808—127 81.
Lemont. IL 60436 
Tai. 616-723-1664

7800 W. Coilege Dr.
Palos Halghta, IL 00483

Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
8380 S. Robertą Road 

Hlckory Hllla
Tai. (706) 606-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Famav Madteal CSMc 
14*06 - 187 M., LmmmI. M. <0418 
Primuso P«to» Communily HotpiUI

Srlvvr CrOM HOAO'IAl
Valandos papai susitarimą

Tai. (700) 187 IMS

..

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

)A\ 79ISW171at
Vv Tlnlay Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAK&EVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
8441 S. Pulaakl Rd.. Chlcago, IL 

Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312)" 502-0221

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 8. Maln 81.

Mattaaaon, IL 80443
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS

DANTŲ GYDYTOJA
3800 Hlghland Ava., Sta. 201

(skersai gatvės nuo
Good Samaritan ligoninės)

Doamera Orova, IL 0081S
Tel. 706-080-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5840 R. Pulaakl Rd.
Tai. 312-888-2002

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 „Medicare Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybosjjritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Harlom, tel. 708-594-0400 
Brldgevlear, IL 80455

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SI., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726 4200

Elgin 708 622 1212
McHenry 815 344 5000. ant 65C6

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

3900 W 95 SI Tol. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

P ' no 3 v p p 7 v v anuo 12 30 3 v p p 
nečO uždaryta ketvd 1-3 v pp 

penki " šešto 9 v ■ 12 v p p

Cardlec Dlagnosls, Lt d.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

• 132 S Kadžio Ava.. Chlcago 
(312) 778 8999 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1188 Dundea Ava., Elgin, III. 60120

Tai. (708) 742 0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th Si Chicago IL
Tat. (312) 478-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL

Tat. (708) S98-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hills. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 598 4055
Valandos pagal susilar.mą

Tat. kablnato Ir buto: (708)852-4159
DR. P. KISIELIUS/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien , iki 8 v v 
išskyrus |reč Šeši 12 ik. 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

Vai anlr 2-4 v p p ir ketv 2 5 v p p 
Šeštd pagal susiianmą

Viniai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776 2880 

Namų 708 448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Communily ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS •

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgija

172 SchMfor M., Clmburat, IL 60126 
700-641-2000

Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M D., S.C

Specialybe Vidaus ligų gydyloias
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Ava. ipr>e Ausimi
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 585 7755

SURENDER LAL, MD

Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kedzie, Chlcago, IL 60082 

Tai. 312-434-2123
Holy Cross Phyalclan Cantar 

8084 S. Archer, Chlcago, IL 80038 
Tol. 312-004-4188

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA. M 0
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madlcal Canlar- 

Napervllle Csmpua
1020 E Ogdan Avs., Sulis 310, 

Naparvllla IL 60583
Tai. 708 527 0000

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - SlRDlES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chlcago, III 008S2

mailto:gailute%40aol.com
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Rimties valandėlė

TIKĖJIMO LAIDAS 
- DĖKINGUMAS

Šį sekmadienį esame kviečia
mi pasimokyti dėkingumo Die
vui iš „svetimtaučių” — tų, ku
rie buvo laikpmi neturinčiais 
tikro tikėjimo, teisingo jo supra
timo.

Evangelijoje (Luko 17:11-19) 
Jėzus kelyje sutinka dešimt 
raupsuotųjų, kurie, „sustoję 
atstu garsiai šaukė: Jėzau, Mo
kytojau, pasigailėk mūsų!” Visi 
teisingai Jėzuje atpažino 
geraširdį Mojtytoją, kuris ir 
nori, ir galr jiems padėti. Ir 
visiems ji>pasakė eiti pasirodyti 
kunigams — pagal žydų tikėji
mą, tai pirmas žingsnis, ap
sivalius nuo religinio-apeiginio 
susitepimo (šiuo atveju, raupsų 
ligos), norint vėl būti priimtiems 
į Dievui pašvęstosios tautos 
bendruomenę. Visi jie Jėzumi 
patikėjo iš anksto — kad jo 
žodžiu jie stebuklingai pasveiks 
— ir pasuko eiti pas kunigus. Ir 
jie pagijo kelyje. Bet iš tų 
dešimties tik vienas — samarie
tis, kuris net nebuvo laikomas 
Dievo išrinktosios tautos nariu, 
turėjo tikrą dėkingumą pačiam 
Dievui, nepasitenkindamas 
vien tik apeiginio apsišvarinimo 
apeiga ir todėl sugrįžo Jėzui 
padėkoti. (Tremties į Babiloni
ją metu — 6 šm. prieš Kristų — 
Samarijos žydai nebuvo ištrem
ti, bet prisitaikė prie pagonio 
okupanto statomų sąlygų, bend
raudami, net šeimas su jais kur
dami.)

Iš kur samariečio dėkingu
mas? Gal dėl to, kad jam visas 
gyvenimas buvo sunkesnis, nes, 
kaip samarietis, buvo laikomas 
„antros klasės” (ar net že
mesnės) žydu. (Samariečiai taip 
pat praktikavo žydų tikėjimą, 
bet pripažino tik Mozės Šv. Raš
to knygas, nes tik jos buvo pri
pažintos tremties į Babiloniją 
metu.) Gal per tą pažeminimą, 
kurį kentėjo dėl savo kilmės, jis 
įgijo dėkingumo jausmą, per ku
rį jam atsivėrė imlumas Jėzaus 
duodamai tikėjimo malonei. Gal 
dėl to jis buvo jautresnis, kai 
jam buvo daroma kas gera: kai 
Jėzus jo neišskyrė iš kitų žydų 
raupsuotojų — jį pagydė taip, 
kaip ir juos; kai Jėzus jį pri
pažino jiems lygiu žydu, neduo
damas skirtingo apeiginio nuro
dymo nei jiems. Kaip raupsuo
tasis, jis buvo atstumtas iš vi
suomenės, bet kaip samarietis, 
jis net pačių raupsuotojų tarpe 
buvo atstumtas kaip klaidati
kis. Gal dėl to jis jautė tokį 
dėkingumą Jėzui, kuris, pripa
žindamas jo vertumą ir gerumą, 
net įgalino jo tikėjimą.

Labai dažnai sugebėjimas būti 
dėkingais atsiranda tik po to, 
kai suvokiame, kad esame ko 
nors labai reikalingi. Dažnai 
nedrįstame net pagalvoti apie 
tuos dalykus, nes atrodo, kad

tokių dalykų net negalima pra
šyti, nes neįsivaizduojame, kaip 
jie galėtų būti patenkinti, pa
vyzdžiui, sveikatos, jei sergame 
chroniška liga; lengvesnių 
pragyvenimo sąlygų, kai nema
tyti jokių perspektyvų joms 
pagerinti; išsivaduoti nuo ko
kios adikcijos ar ydos, kurios 
nepavyksta įveikti.

Bet pirmas žingsnis, norint iš
mokti dėkingumo, yra drįsti 
Dievui prisipažinti, ko iš tikrųjų 
labiausiai trokštame, ir tuomet 
jo prašyti, nes tikime, kad jis iš 
tikrųjų mus supranta, myli ir 
tikrai yra Visagalis. Tai reika
lauja nuolankumo, pasitikėjimo 
ir atvirumo Dievo veikimui, 
kuris dažniausiai įvyksta mums 
visai nesitikėtu būdu.

Pirmame skaitinyje (2 Kara
lių 5:14-17) matome pagonio — 
Sirijos generolo Naamano pa
vyzdį, kuris susirgęs nepagy
doma liga — raupsais, atėjo pas 
Dievo žmogų (pranašą) Eliziejų 
prašyti stebuklingo pagydymo. 
Ir pagonis Naamanas, stebuk
lingai pagijęs, suvokė jam pada
rytą stebuklingą gerumą ir no
rėjo už tai išreikšti savo dėkin
gumą pranašui. Bet Eliziejus at
sisakė priimti dovaną.

Tuomet Naamanas prisimini
mui pasiėmė tos žemės, kurią 
tikrasis Dievas dovanojo savo 
išsirinktai tautai, ir nuo tos 
dienos tapo tikrojo Dievo gar
bintoju. Naamano dėkingumo 
jausmas tapo jam vartais į tikė
jimą tikruoju Dievu taip, kaip 
ir samariečio raupsuotojo dėkin
gumas tapo asmeniško ryšio su 
Jėzumi laidu.

Šv. Pauliaus dėkingumas Jė
zui, kad jį pašaukė ir kad mirė 
ir buvo prikeltas visų žmonių 
išganymui, stiprina jį net 
kalėjime, laukiant mirties, kaip 
jis rašo antrame laiške Timotie
jui (2 Tim 2:8-13). Kai Paulius 
dar persekiojo krikščionis, jis 
net nežinojo, ko jam reikėjo, bet 
Jėzus jį „pagavo” pakeliui į 
Damaską.

Paulius dėkingumą Dievui, 
kad jį išgelbėjo, net kai jis pats 
nemokėjo to paprašyti, išreiškė 
visą savo gyvenimą pašvęsda- 
mas evangelijai skelbti, negai
lėdamas jokios asmeniškos au
kos tam darbui — nei kalėjimo, 
nei savo mirties. Dėkingumas 
Dievui jam atvėrė tokį tvirtą 
tikėjimą, kad jis Timotiejui iš 
kalėjimo rašo: „Dievo žodis ne
surakinamas!” Paulius įsitiki
nęs, kad net jei pats mirs, jis 
susijungs su Kristaus mirtimi, 
o ji veda į prisikėlimą.

Iš tiesų, jei norime, kad sustip
rėtų mūsų tikėjimas, prašykime 
Dievo pagalbos išugdyti savyje 
dėkingumą.

Aldona Zailskaitė

Gerai nusiteikę puotautojai „Draugo” pokylyje rugsėjo 24 d. Martiniųue salėje. Iš kairės: prof. 
dr. Jonas Račkauskas, Marija Remienė, Jonas Vaznelis ir Lietuvos generalinis garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Nuotr. Jono Tamulaičio

solžeNycinas savo krašte
NEPRIPAŽĮSTAMAS PRANAŠU

Aleksandras Solženycinas, vė
liau pasireiškęs kaip svarbus 
rusų rašytojas, 1941 m. buvo 
mobilizuotas į sovietų armiją, 
dalyvavo kaip artilerijos kari
ninkas Antrajame pasaulinia
me kare ir buvo apdovanotas už 
pasižymėjimus fronte. 1945 m. 
suimtas ir kalintas iki 1953 m., 
po to ištremtas į Kazachstaną. 
Pats pergyvenęs gulagų baisu
mus, visa tai aprašė savo kūri
niuose. Už tai pateko į sovietų 
valdžios nemalonę ir buvo iš
tremtas į užsienį. Gyveno Ver- 
monte, JAV.

Jis praėjusiais metais sugrįžo 
į Rusiją, daugelio sutiktas kaip 
herojus. Bet greit įsitikino, kad 
jo pranašiškas balsas nedaro įta
kos jo politiškai abejingiems 
tautiečiams, gyvenantiems tė
vynėje. A. Solženycino istoriniai 
raštų tomai, už kuriuos jis gavo 
Nobelio premiją, kuriuose jis 
iškėlė viešumon sovietų slepia
mą vergų sistemą, nėra čia pla
čiai skaitomi. Kreipdamasis į 
žemos kokybės žiniasklaidą, ku
rią jis, kaip liūdno likimo išmin
čius, kadaise buvo pajuokęs, 
pradėjo savo programą televizi
joje iš savo knygomis apkrautos 
studijos, nuoširdžiai norėdamas 
pamokyti rusų tautą.

Sulaukęs garsios šlovės užsie
nyje, rašytojas po 7 mėnesių 
pasijuto esąs vienas, kalbėda
mas apie „besmegenius” laisvos 
rinkos kūrėjus ir „begėdžius” 
biurokratus, jų politiką Čečėni
joje ir nesirūpinimą rusais, gy
venančiais užsienyje.

Kaip prisimename, rašytojas 
Solženycinas prieš 21 metus 
buvo išvytas už savo drąsias 
mintis, kurios nepatiko Rusijos 
valdovams. Sugrįžus į tėvynę, 
jam buvo leista du kartus per 
mėnesį po 15 minučių pravesti 
televizijoj programą, kurioje šis 
barzdotas laureatas rašytojas 
savo monologais peikė posovie-

IGNAS MEDŽIUKAS

tinės Rusijos tvarką ir jos vadus. 
Dėl tos priežasties buvo nu
traukta jo programa Rusijos 
viešojoje televizijoje. Savo 
kalbose jis nepataikavo net ir 
tiems, kurie jį 1994 m. gegužės 
mėnesį buvo palankiai sutikę, 
kaip savąjį.

Dėl programos staigaus nu
traukimo, kaip rašo „Los 
Angeles Times” koresponden
tas, televizijos atstovas paaiški
no, kad Solženycinui skirta pro
grama (Susitikimas su Solženy- 
cinu”) ir kitos politinės pro
gramos buvo atšauktos dėl 
artėjančių gruodžio 17 d. 
parlamento rinkimų, kad tas 
laikas būtų panaudotas rinki\ 
mų akcijai ir propagandai. Buvo 
aiškinama, kad tai neturi jokio 
sąryšio su rašytojo asmenybe ar 
jo politiniais įsitikinimais, kaip 
pranešė Ita-Star žinių agentūra.

Bet rašytojo žmona Natalija 
sakė, kad programos atšauki
mas buvo toks staigus smūgis, 
priminęs sovietinius laikus, kai 
jos vyras buvo persekiojamas 
kaip disidentas. Pranešimas 
paliktas, tik užregistruojant 
telefono atsakymų aparatėlyje. 
Susidarė išvada, kad žymiau
sias dar gyvas Rusijos rašytojas 
žiniasklaidos buvo izoliuotas. 
Jam netgi nebuvo leista at
sisveikinti su savo klausytojais. 
Natalija pasakojo, kad dabar 
Rusiją valdantieji nori nusikra
tyti visais kitaip galvojančiais 
ir drįstančiais savo nuomonę 
viešai pareikšti. Teisingai prie
žodis sako, kad teisybė akis 
bado.

Ši Solženycino programa buvo 
jau antroji auka. Pirmoji — 
viešųjų reikalų programa „Va
riantai” — buvo atšaukta, kai 
jos vedėjas iškėlė finansinius 
įtartinus Rusijos generalinio 
prokuroro žmonos veiksmus. Te

levizijos atstovas aiškino, kad 
programos vedėjas Sergejus Do- 
renko pavartojo netinkamą pri
ėjimą prie Rusijos politinio 
peizažo.

Rusijos viešoji televizija įsteig
ta praėjusiais metais, perimant 
valstybinę televiziją. Joje 51 
procentą akcijų turi valstybė, o 
kitas — bankai ir komersantai, 
palankūs prezidentui B. Jel
cinui.

Ši televizija matoma visoje 
Rusijos federacijoje, todėl jos 
kontrolė parlamentinių rinki
mų akcijoje yra labai svarbi. 
Solženycinas, vesdamas jam 
skirtą programą ir tardamas 
teisybės žodį apie jos direkto
rius, suprantama, nepritraukė 
draugų, juos vadindamas vai

zdžios klika. Tai ir buvo priežas
tį kodėl 76 metų rašytojo įver
tinimas buvo žemas.

Taigi priežodis, kad savo 
krašte pranašu nebūsi, pasi
tvirtino.

LIETUVOS MOKSLEIVIAI

MOKYSIS 195 DIENAS

Prasidėjus mokslo metams 
Lietuvoje, mokytojams, tėve
liams dar ne laikas galvoti apie 
jų pabaigą, bet visiems iškyla 
natūralus kasmet pasikartojan
tis klausimas: kokia bus šiemet 
mokslo metų trukmė?

Pasak Švietimo ir mokslo mi
nisterijos sekretoriaus R. 
Motuzo, mokslo metų trukmė 
yra ne mažesnė kaip 195 dienos. 
Tačiau kiekvienos mokyklos 
bendruomenės sprendimu gali 
būti pasirinktas mišrus varian
tas 5 ir 6 dienų darbo savaitei. 
Tačiau iki 10 dienų gali būti 
skiriama moksleivių kultūrinei, 
pažintinei, mokslinei, kūrybi
nei, turistinei ir kitokiai veiklai 
per rudens, žiemos ir pavasario 
atostogas.

• Danutė Bindokienė

Informacija — . 
ne pasigyrimas

Šį savaitgalį, spalio 14-15 d., 
St. Petersburge, FL, JAV Lietu
vių Bendruomenės XIV taryba 
renkasi antrajai savo sesijai. 
Tai, be abejo, bus dvi dienos in
tensyvių svarstybų, nuo pirmo
sios sesijos atliktų darbų ap
žvalgų, apyskaitų ir ateities pla
nų bei sumanymų metas, todėl 
linkime suvažiavusiems sėk
mingo darbo.

Pasinėrę savo kasdienybėn, 
užsiėmę savais reikalais, esame 
linkę nepastebėti, kad vis dėlto 
lietuviška veikla šiame krašte 
nėra sustojusi, kad daug jau 
padaryta ir dar daugiau planuo
jama atlikti. Kadangi jokių 
ypatingų sukrėtimų, kivirčų ar 
netikėtumų per tą laikotarpį, 
nuo šios XIV tarybos rinkimų ir 
naujos LB Krašto valdybos ka
dencijos pradžios, iš tikrųjų ne
buvo, ramiai, bet kartu sėkmin
gai, pirmyn beriedantį veiklos 
vežimą laikome natūraliu, nela
bai pastebėdami jo nukeliauto 
kelio.,

Iš dalies tas nepastabumas 
yra pačių „vežimo vairuotojų” 
kaltė. Norint, kad visuomenė 
remtų, domėtųsi ar įsijungtų į 
bet kokius bendrus darbus, rei
kia ją informuoti, supažindinti 
ir skatinti jungtis. Informacija 
platesniu mastu veiksmingiau
sia yra tik per spaudą. Čia no
rime pabrėžti, kad ji turi būti 
nuolat pateikiama. Nepakanka 
retkarčiais paberti kelis saki
nius, ypač kai reikia ruošti kokį 
didesnį renginį ir būtina į jį 
sukviesti publiką. Tuomet pasi
pila graudenimai, paraginimai 
ir prašymai, o, renginiui praė
jus, vėl grįžta „kapų tyla”. Ne
svarbu, ar LB yra kurio krašto, 
ar pasaulio, neturi nei minutei 
dingti iš visuomenės akiračio. 
Jeigu kas nenori būti nuolatinio 
dėmesio centre, neturėtų įeiti į 
LB darbuotojų sąrašus, jeigu 
kas taryboje, komitete, komisi
joje, valdyboje kratosi bet 
kokių darbų, turėtų iš savo pa
reigų garbingai pasitraukti.

Ne visos JAV LB Krašto tary
bos yra tokios „slapukės”. Gal
būt daugiausia mūsų visuome
nei pažįstama Socialinių reika
lų taryba su pareigingąja pirm. 
B. Jasaitiene. Šios tarybos veik
la šakota ir labai veiksminga, 
aprėpianti ir vaikus su negalė
mis, ir našlaičius bei daugiavai
kes šeimas, ir tremtinius Lietu
voje, bet atliekanti daug darbų 
bei teikianti paslaugų ir šiame 
krašte gyvenantiems tautie
čiams. Nemažiau svarbu ir tai,

U
Bet mokslo metai turi būti 

baigiami ne anksčiau kaip 
gegužės 31 d. Taigi, tėveliai gali 
žinoti, kad jų atžalos anksčiau

kad ta veikla plačiai aprašoma, 
tad visuomenė visus darbus pa
žįsta, tarybos vadovybe pasitiki 
ir nuolat jos užmojus remia.

Informacijos dosnumu pasi
žymi ir Švietimo taryba (pirm. 
R. Kučienė), kurios globoje yra 
lit. mokyklos, joms mokslo prie
monės, mokytojams kursai bei 
konferencijos, konkursai moki
niams, renginiai visuomenei. 
Nesunku suprasti Švietimo ta
rybos rūpesčius, džiaugtis lai
mėjimais, kai visa tai išdėstoma 
viešam dėmesiui.

Pastaruoju laiku „atgijo” ir 
Kultūros taryba, vadovaujama 
Alės Kėželienės, sukaupusios 
nemažą būrį talkininkų. Ypač 
vertingas šios tarybos projektas 
— žodinės istorijos rinkimas (va
dovė Laima VanderStoep), para
ma lietuviškai spaudai, kultū
rininkams premijų skyrimas.

Reikia tikėtis, kad šio savait
galio suvažiavime Krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė 
pasirūpins gausesnės informaci
jos paskleidimu ir atitinkamais 
žmonėmis, kurie, kartą sutikę 
darbą atlikti, savo pažado laiky
sis. Pavarčius sesijai paruoštą 
„veiklos ataskaitą”, galima ras
ti ilgiausius puslapius atliktų 
darbų sąrašų (tik dalis tų darbų 
žinoma mūsų visuomenei), tiek 
šiame krašte, tiek Lietuvos la
bui (juk negalime išjungti savų 
reikalų nuo tėvynės rūpesčių ir 
vargų, nes — kaip jau daug kar
tų pabrėžta — esame vienos 
motinos-tautos vaikai, kur begy
ventume). Aptardama buvusią 
veiklą, pirm. R. Narušiene pa
stebi, kad be finansinių išteklių 
viskas sustotų, nebūtų galima 
atlikti net pačių svarbiausių ir 
reikalingiausių darbų.

Kaip žinome, pagrindinis 
Krašto LB įplaukų šaltinis yra 
„solidarumo įnašas”, kuris iš 
tikrųjų kone juokingai mažas. 
Žinoma, jeigu apylinkės ir apy
gardos jį pareigingai surinktų, 
susidarytų nemaža dolerių 
suma, nes juk mėgstame saky
ti, kad kiekvienas lietuvis yra 
LB narys. Lėšos bus ypač reika
lingos, ruošiant X Tautinių 
šokių šventę, kuri įvyks atei
nančią vasarą Čikagoje.

Tokia jau gyvenimo realybė: 
neužtenka gerų norų ir entu
ziazmo, reikia ir pinigų, kad bet 
kurie visuomeniniai darbai pa
judėtų iš vietos. Tikimės, kad ši 
Tarybos sesija bus darbinga, 
vieninga ir padarys vertingų 
nutarimų ateities veiklai. To ir 
linkime.

atostogauti tikrai neišeis, o kiek 

dienų skubės į klases birželį, 

priklausys nuo mokyklų spren

dimo.
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Grįžusi namo numigau, bet vis vien jaučiu nuovargį. 

Ryt vėl žadu Hamburgan važiuoti ir grįšiu gal šešta
dienį.

Rugsėjo 23 d. Vakar grįžau iš Hamburgo. Ten važiuo
dama maniau nusifotografuoti ir aplankyti vengrų 
lagerį. Sekmadieniais ir fotografai nedirba, apie ką 
nepagalvojau. Abi su Brone nuėjom į Raudonąjį Kry
žių, kur sutikom vieną vengrą, o šis nurodė jų lagerio 
adresą. Nuvažiavome į Stepfanplaz, iš ten požeminiu 
geležinkeliu į Alsterdorf, kur daug mūrinių barakų, o 
prie vartų stovi sargybinis, kuris patikrina įeinančiųjų 
dokumentus. Įėję susirandam vokiškai kalbantį vengrą, 
kuris nuveda mus į Montgomery vardo baraką. Kieme 
pasitinka mus sykiu dirbęs P. inžinierius Leznyk ir 
palydi iki Grafo Ajtay buto. P. Edmund Ajtay neradom 
namie. Pasikalbėjus su namiškiais, nusiskundė, jog pri
vačiai gyvenant buvę geriau. Jie gyveno Elmshorne 
netoli mūsų. Daug vengrų slapčiomis grįžta Vengrijon. 
Žadėjo apsilankyti pas mus. Išvažiavom. Pietavom vieno
je valgykloje, o po pietų į Funkturm. Čia ir nakvojom. 
Vakare buvo atvažiavęs Jonas, kuris irgi čia nakvojo. 
Teko vėl pasikalbėti ir su broliais Klivečkom. Grįžom 
į Altoną kur susiradom bent du fotografus,tai antradienį 
žadu čia atvažiuoti. Netikėtai susitikau vieną kaunie

tį, kuris, išsikalbėjus apie mūsų darbą, susidomėjęs 
mūsų fabriko mašinomis — šaldytuvais. Jis norėtų apžiū
rėti jas, o grįžęs Lietuvon pritaikytų „Sodyboje”, kur 
jis ir dirba ar tikriau — dirbo. Žadėjo jis pas mus tuo 
reikalu atvažiuoti.

Jau grįžom. Sėdi čia šiandien, lošdami kortomis ar 
šachmatais, šeši lietuviai, du vokiečiai ir viena vokie
taitė iš mūsų fabriko. Visi čia sutelpa, visi gražiai 
pasikalba ir visiems užtenka vietos. Nėra keršto ir 
neapykantos vienas kitam.

Buvo užėjęs Julius. Jis pasakojo, jog Anglijos radijas 
pranešęs, kad į Lietuvą grąžinta iš Vokietijos Žukovo 
armija, kuri apie Švenčionėlius miškuose gaudo parti
zanus. Gyventojai gabenami į Rusiją. Verkiau iš ap
maudo ir pykčio prieš anglus ir Ameriką. Prisiminiau 
Stepono Šetkaus žodžius: „Jie pirma Europą panardys 
kraujuje, o paskui ateis kaip išgelbėtojai”. Tai vieno 
mokytojo pranašingi žodžiai. Pildosi.

Spalio 28-toji. Jau kuris laikas dirbu. Dirbau ir bu
vau patenkinta taipgi ir visi kiti. Fabrikas davė žiedinių 
kopūstų ir marmaledo. Po poros dienų sužinojau, jog mus 
nori paimti į kažkokį lagerį virtuvės darbui. Viską ap
svarsčius, nutariau liktis vietoje prie savo įprasto dar
bo, nors iš dalies ten sąlygos, atrodo, geresnės.

Penktadienį apsilankė pas mus P. Eidukas su vie
nu nepažįstamu žmogumi, kuris savo apranga priminė 
lietuvišką piršlį. Kaip vėliau sužinojau, tai yra buvęs 
Lietuvos vokietis P. Šneideraitis, Tauragės pamoks
lininkas — sakytojas. Taip jis savo visu iškalbingumu

ėmė mus kalbinti pereiti pas juos gyventi. Gautume 
šiokį tokį atlyginimą, nemokamą išlaikymą ir UNNRA 
pakietėlius. Svarbiausia — apkūrenamą kambarį. Dirbti 
turėsime tik penkias vai. į dieną ir tai tik kas antrą sa
vaitę. Atrodė tai puiku — sutikom. Nors aš labai neno
riai daviau savo sutikimą, bet Bronė tuojau šokosi 
važiuoti. Ryt pažadėjo atvažiuoti mus pergabenti.

Mes taip staiga turėjom pranešti, jog apleidžiam 
darbą. Penktadienio vakaras, o naktis susargdino mane, 
besigraužiant dėl to sutikimo. Visą naktį neužmigau ir 
vietos neturėjau iš apmaudo. Verkiau visaip galvodama. 
Gaila buvo skirtis su fabriku, darbininkais ir su įpras
tu, pažįstamu, kaip Panevėžys — Elmshornu. Be to, mes 
esam įrašytos gauti UNNRA pakietėliūs. Tas pro
jektuojama ir, atrodo, bus įgyvendinta. Privačiai gyve
nant ir gaunat tuos pakietėlius, yra geriau — sočiau. 
Lageriuose visi dejuoja dėl maisto. Duonos gauna tik 
po 200 gr dienai, kai mes tuo tarpu gauname po 500 gr. 
Be to, paskutiniu metu mes vėl gavom iš fabriko 
papildomas korteles kaip sunkiai dirbantieji. Tai dar 
prisidėjo ir į savaitę gauname net 700 gr. Dar kai ko 
gauname iš fabriko, ko mes ten neturėsime. Toks tik 
skirtumas, jog ten trumpesnės valandos ir apšildomas 
kambarys. Griaužėsi ir Bronė, bet vakar dar išėjo dirb
ti ir gavo 5 kg obuolių. Aš vakar ploviau baltinius ir 
pakavaus. Žodis duotas, rodos, reikia ištesėti. Buvau 
bažnyčioje, kur susitikau P. Eiduką bei kitus lietuvius. 
Jie patarė gerai apsigalvoti ir pirma nuvažiuoti pasižiū
rėti. Paklausėm patarimo ir nutarėm dar bent porą sa

vaičių palūkėti. Dar turiu ir čia smulkių reikaliukų - 
po butą apsitvarkyti. 0 gal ir visai liksim čia. Žiūrėsim, 
kaip eis reikalas su mūsų šalpa. Gal tuomet važiuosime 
į Neubrick lagerį, nors ten lietuvių esą mažai. Ten dau 
giausia Lietuvos vokiečiai-repatriantai.

Pirkau šiandien iš Pauliaus viryklėlę ir puikiai galiu 
čia pat išsivirti sau, ką panorėdama. Kuras man nerei
kalingas. Nutarėm dar dirbti savo fabrike, o toliau 
žiūrėsim.

Lapkričio 13 d. Šiltas kambarys šaltą rudens dienų, 
tai pats maloniausias dalykas. Tokį malonumą mes jau 
turėjom praėjusį sekmadienį, o šiandien — antrą sykį. 
Kuro neduoda. Šaltai dirbam, šaltai valgom, šaltai ir 
miegam. Grįžus iš darbo, nėra noro ką nors sau pasi 
daryti, nes šalta. Pavakarieniavus skubu į lovą, kol ko
jos nespėjo atšalti, nes tuomet neužmigčiau. Taigi vienų 
šeštadienio vakarą visas mūsų barakas, visi nelaimingi 
pabėgėliai iš Rytprūsių ir iš Vakarinių Prūsų, ir mes 
su Brone, išėjom kuro ieškoti. Radę ūkininko sodybų, 
išrovėm tvoros stulpus ir, lietui lyjant, sušilę nuo 
sunkaus darbo, ėjom linksmi, kuru apsirūpinę. Sekma 
dienį turėjom šilumą ir, naudodamasi tuo, aptvarkiau 
savo lagaminus, spintą. Mūsų „piršlys” iš Neubruk 
nebeatvažiavo ir taip mes turėjome čia pasilikti. Neblo 
gai ir čia. Dar šio to gauname iš fabriko. Štai šeštadienj 
gavom po 5 kg kopūstų nusipirkti.

(Bus daugiau)

>
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TRUMPAI APIE 
LIETUVOS BAJORŲ 

SĄJUNGĄ
K. P. ŽYGAS

išlaikymu. Sąjunga pasiryžusi 
rinkti medžiagą apie Lietuvą ir 
lietuvius, ginti Lietuvos istori
nių paminklų paveldą, tirti Lie
tuvos istoriją, kultūrą ir jos san
tykius su kitomis tautomis. Są
jungos veikla ateityje išsišakos 
ir rems etnokultūrines bei ar
cheologines studijas, įkurs 
stipendijų fondus ir kitaip rems 
Lietuvos viduramžių bei Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystės 
laikotarpių tyrinėjimus. Sąjun
ga taip pat numato ateityje iš
leisti veikalus apie Lietuvos 
istoriją, lietuvių heraldiką, 
sfragistiką, geneologiją ir mono
grafijas apie pasižymėjusius 
lietuvius.

Prezidento Smetonos laikotar
pio istorikai daugmaž nespėjo 
prieiti ir tyrinėti bajorų luomo 
vaidmens. Norėdami pirmiausia 
skatinti tautos savimonę, jie 
daugiausia savo dėmesio skyrė 
Lietuvos kunigaikščių ir ben
droms valstybingumo įkūrimo 
bei išlaikymo temoms. Užtat 
liko milžiniška spraga mūsų 
istoriografijoje apie DLK apla
mai ir ypač apie bajoriją. Taip 
besitęsia daug nesusipratimų 
apie tuos asmenis, kurie sudarė 
DLK-tės valstybinio aparato pa
grindą ir švietimo sistemos 
stuburą, kurie priklausė bajori
jai, tam plačiam, neištirtam 
luomui tarp magnatų ir 
mužikų.

Pasidalinę D.L.K.-tės žemes, 
Rusijos carai nepasitikėjo Lietu
vos bajorais ir, atsižvelgdami, 
kiek bajorai prisidėjo prie įvai
rių XIX šimtmečio sukilimų, 
carai labai gerai žinojo, kad ba
jorija sudarė to laikotarpio 
teisėtos opozicijos branduolį. 
Užtat bajorų vaidmuo Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijos 
buvo prižiūrimas, ribojamas ir 
jų teisės nuolat apkarpomos.

Sovietmetyje Lietuvoje net ne
buvo įmanoma surasti elemen
tariausių tikslių žinių apie ba
jorus, jų atsiradimą ir istorinį 
vaidmenį Lietuvos gyvenime. 
Pavyzdžiui, pats žodis „bajoras” 
yra kildinamas ne slavų žodyne, 
bet iš mongolų-turkų šaknies 
„bai,” reiškiančios turtą, didiką, 
ir iš turkiško žodžio „bajar,” 
reiškiančio valdovo gvardijos 
šaunuosius raitelius. Lietuviš
kai išvertus, išeitų, kad bajoras 
— tai karvedys arba kariškis.

Bajorystė Lietuvoje nuo pat 
pradžių surišta su žemės valdy
mu, karo tarnyba kunigaikščiui 
ir tarnyba kraštui. Čia ne vieta 
istorijos pamokoms, tačiau rei
kėtų paminėti, kad D.L.K. Vy
tautas nebūtų galėjęs laimėti 
savo ilgo ginčo su Jogaila be 
Lietuvos bajorų, stovinčių jo 
užnugaryje. Taip pat reikėtų 
pabrėžti, kad Lietuvos bajorija 
nėra kažkokia garbėtroškiškų 
šeimų klastotė arba išgalvota 
fabrikacija. Kai kurias Lietuvos

Tikriausiai daugelis lietuvių 
išeivijoje nustebo, sužinoję, kad 
š. m. rugsėjo 8 d. Trakų pilyje 
įvyko Lietuvos bajorų šventė, 
kurioje buvo įteikiami bajo
rystės pripažinimo dokumentai 
trisdešimčiai bajorų palikuonių. 
Pasirodo, kad jau daugiau kaip 
metai gyvuoja Vilniuje atkurta 
Lietuvos Bajorų sąjunga, nors 
daugelis išeivijoje manėme, kad 
Lietuvos bajorai ir jų palikuo
nys išmirę, buvo ištremti, sunai
kinti, arba nutautėja. Žodžiu, 
dingo be pėdsakų.

Lietuvos Bajorų sąjunga buvo 
atkurta 1994 m. balandžio 23 d. 
suvažiavinr Vilniuje, į kurį 
gausiai susirinko dalyvių iš visų 
Lietuvos kampiįtaipgi iš Lenki
jos, JAV-jų, Australijos ir kitų 
kraštų. Suvažiavimas prasidėjo 
pamaldomis Šv. Kazimiero kop
lyčioje, kur Mišias aukojo 
Vilniaus katedros monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Suva
žiavimo metu vyko paroda, 
kurioje buvo eksponuojami da
lyvių giminių herbai, geneologi- 
niai medžiai ir įvairūs doku
mentai, kuriuos išsaugojo Ka- 
veckų, Polakordų, Monkevičių, 
Giedraičių, Kliačinskų, Čerskų, 
Sasnauskų, Stankevičių-Stan- 
kų, Montvilų, Butautų, Bogda
nų, Nasvyčių, Žoromskių ir ki
tos šeimos. (Jeigu didžiuojamės 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės apimtimi nuo Baltosios 
iki Juodosios jūros, tai neturė
tumėme stebėtis pavardžių 
įvairumu.)

Suvažiavimas priėmė Statutą, 
patvirtino atitinkamus doku
mentus, sudarė Bajorų senatą, 
kurio vadu išrinktas dr. Jonas 
Stankus. Tuo sąjunga paveldėjo 
Lietuvos Bajorų draugijos, vei
kusios 1928-1940 m., pareigas ir 
teises, bet skirsis nuo šios tarpu- 
karinės draugijos, užsiimdama 
vieša, kultūrine, o ne uždara, 
veikla. Šiuo metu sąjungai pri
klauso per septynis šimtus na
rių ir rėmėjų. Sąjungos narių 
sudėtis labai įvairi, apimanti 
įvairiausias profesijas. Nors 
sovietai sistematiškai represavo 
ir persekiojo Lietuvos šviesuo
menę, daugumas bajorų pali
kuonių yra baigę aukštuosius 
mokslus. Per pastaruosius me
tus sąjunga yra nemažai nuvei
kusi — gautos patalpos Vilniaus 
senamiestyje, kuriose veikia 
bajorų būstinė, įkurta šeštadie
ninė mokykla bajorų vaikams, 
pradėtas leisti žurnalas „Lietu
vos Bajoras”.

Sovietiniais laikais Lietuvos 
istorija buvo nutylima, iškrei
piama. Lietuvoje gyvenantiems 
teisingesnį praeities vaizdą 
buvo galima susidaryti tiktai iš 
tėvų ir senelių pasakojimų. 
Užtat Lietuvos Bajorų sąjungos 
atkūrimas yra svarbus reiški
nys visiems, kurie rūpinasi tau
tos atminties atgaivinimu ir

Jonas Katkevičius nužemintai maldauja karaliaus Augusto Liublino seimo 
metu nežeminti Lietuvos garbės ir nesiaurinti jos valstybės teisių.

J. Mateikos paveikslo detalė

Didikų Pacų rūmai Rozankoje, Gardino vaivadijoje.

bajorų šeimas jau galima užtikti 
kitų kraštų kronikose, išlikusio
se nuo XIV amžiaus. Pažymėti
na, kad Žalgirio mūšio poveiky
je, iš 1413 m. Horodlės aktuose 
išvardintų keturiasdešimt sep
tynių Lietuvos bajorų šeimų, 
kai kurių šeimų palikuonys 
gyvuoja šiandien ir yra Lietuvos 
Bajorų sąjungos nariai.

Sovietų istorikai ir rašytojai 
sukūrė vienpusišką, iškreiptą 
bajorų ir bajorų luomo vaizdą. 
Jų veikaluose bajorai buvo nuo
lat pristatomi kaip liaudies 
engėjai, priešai. Buvo pabrėžta, 
kad bajorystė neatskiriama nuo 
baudžiavos, bet nutylėta, kad 
iki XVIII šimtmečio vidurio nie
kas dar nebuvo sugalvojęs 
ir įgyvendinęs baudžiavai 
alternatyvinės žemdirbystės 
sistemos. Nesant kitos formos 
žemės ūkio tvarkymui, 
baudžiava veikė visuose Euro
pos kraštuose ir, pavyzdžiui, 
Italijoje suiro tik Pirmojo 
pasaulinio karo poveikyje. So
vietų rašytojams taip pat buvo 
sunku susidoroti su bajorais, 
kurie rėmė baudžiavos panaiki
nimą, o ypač su tais (pvz. 
Kosciuška), kurie patys išlaisvi
no savo baudžiauninkus. Reikė
tų čia pridurti, kad kai kuriuose 
valsčiuose bajorija sudarydavo 
iki 30% gyventojų, nors iš visų 
Lietuvos ir Lenkijos žemių gy
ventojų 10% priklausė bajorijai, 
kas sudarė aukštesnį nuošimtį, 
negu bet kurioje kitoje Europos 
šalyje.

Sovietų istorikai, savaime su
prantama, visai neaiškino, kad 
daug bajorų šimtmečiais gynė 
lietuvių tautos gyvybinius in
teresus, kūrėjos savimonę, puo
selėjo savarankiškumą ir išlai
kė identitetą. Šiais laikais dau
gelis vertybių yra iškreiptos, 
žmonės neturi atspirties taško, 
todėl dabar yra ypač svarbu 
prisiminti, kad Lietuva turi 
savo turtingą praeitį, senas, 
prestižines gimines, kad Lietu
va nebuvo ir nėra vien kuklių 
žemdirbių kraštas, kurio istori
nė paskirtis yra kitiems kraš
tams nuolat parūpinti pigią dar
bo jėgą.

Atitikmenys Lietuvos Bajorų 
sąjungai kituose kraštuose 
seniai gyvuoja, kaip normalios 
ir integralios savo visuomenių 
dalys. įdomu pastebėti, kad kai 
kurios iš jų atsirado įvairiau
siais pagrindais ir sumetimais. 
Pavyzdžiui, JAV-jų aukštuome
nė save kildina iš ateivių, kurie 
sutilpo „Mayflower” laivo baga
žinėje. Kitos amerikiečių kil
mingųjų sąjungos įsikūrė, at
siremiant į pirmutinius Virgi- 
nia valstijos valstiečius, į nepri
klausomybės karo veteranų 
dukras ir panašiai. Venecijos 
aristokratai save kildina iš dvi
dešimt keturių neturtingų šei
mų, kurios prieš tūkstantį metų 
apsigyveno Venecijos vietoje ir, 
įsikūrusios pelkių seklumose, 
pradėjo prekiauti druska, džio
vintomis žuvimis bei nendrėmis 
su valstiečiais Italijos pusiasaly
je. Australijos seniausios šeimos 
save kildina iš administratorių, 
kuriuos Didžioji Britanija nu-

PABALTIJĮ APLANKIUS
STASĖ SEMĖNIENĖ

Šią vasarą teko keliauti po Pa
baltijo kraštus. Pateiksiu kele
tą paviršutiniškų turistės 
įspūdžių.

Tallin — mažiausias iš visų 
trijų Pabaltijo valstybių sostinių 
— yra pats gražiausias, švariau
sias, tamsi kristalinė stiklinė, 
žalumynuos paskendęs, kaip 
Toronto, Kanadoje, viduramžių 
laikų Estijos miestas. Senamies
tis irgi gražiausias ir švariau
sias, nors ir mažiausias (Vil
niaus — didžiausias); viduram
žių pastatai lenkų atstatyti. 
Kur 1944 m. buvo išbombar- 
duota — dabar parkas.

Estai — dideli patriotai. Jei 
gatvėje juos užkalbina rusai, 
neatsako, nuduoda negirdį. Gat
vėse moterys vaikšto ilgom 
suknelėm. Jaunom mergaitėm, 
dėvinčiom moderniais trumpais 
sijonais, jos primeta: „Vargšės, 
ar pritrūkot medžiagos?” Mies
te daug moterų dėvi tautinius 
drabužius. Nors Estija teturi 15 
provincijų, atskirų tautinių dra
bužių priskaito iki 150. Vakare 
einant į elegantišką „Gloria” 
restoraną, estai buvo ypatingai 
išsipuošę iki dantų. Ypač mo
terys atrodė labai dailiai. Mies
to centre, einant per parką, 
pilna prisėdusių pardavėjų su 
įvairiom uogom, grybais, gėlėm, 
gintarais...

Kalbu su Ligita, mūsų „GT 
International” gide, lietuviškai. 
Staiga viena pardavėja pasiūlo 
lietuviškai gėlių. Tai lietuvė iš 
Biržų. Nuperku rugiagėlių 
puokštelę, estų tautines gėles, 
kurios viešbuty man priminė
Lietuvos laukus. Paėjusios

- •
siuntė prižiūrėti tą kontinentą 
prieš daugiau kaip 200 metų.

Vokietijos kilmingieji ryškiai 
skiria Uradel nuo Briefadel, 
t.y. seniausias gimines nuo 
giminių, kurios dokumentavo 
savo kilmingumą 1806 m., ar 
vėliau. Šeimos, įrodančios savo 
giminystės ryšį su Kryžiuočių 
ordino riteriais, jau nekalbant 
apie Maltos riterius, yra laiko
mos aukščiausioje pagarboje. O 
tūkstančiai lietuvių, kurie šią 
dieną yra gyvi palikuonys tų gi
minių, išvardintų Horodlės ak
tuose (kurių pergalė ir pergalės 
trofėjus Dlugošas aprašė XV 
šimtmetyje), arba tie palikuo
nys, kurių giminės apibūdintos 
Paprockio, Kojalevičiaus ir 
Niesieckio herbynuose (bei 
kituose XVI, XVII ir XVIII 
amžiaus veikaluose), manau, 
tikrai turėtų, kuo didžiuotis;

Lietuvos Bajorų sąjungos įkū
rimas, nors pavėluotas ir per il
gai atidėtas, yra visai normalus 
europinio krašto reiškinys. Ba
jorų sąjungos potencialas — pa
įvairinti, puošti ir praturtinti 
gyvenimą Lietuvoje. Manome, 
kad ši sąjunga pakels visų lie
tuvių pasitikėjimą savimi ir 
stiprins tuos tautiečius, kurie 
nėra atmetę ir nori pažinti savo 
šaknis.

toliau, prisipirkom žemuogių ir 
mėlynių, vis iš lietuvaičių... O 
Saaremaa saloje provincijos tur
guje sutikome labai malonią 
lietuvę, pardavinėjančią lino 
dirbinius. Estės ją gyrė, kad ji 
esanti tikra estė, gyvenanti 20 
metų ir laisvai kalbanti 
estiškai. Šioji gi tvirtino, kad čia 
daug lengviau gyventi, kaip 
Lietuvoje. Ir kitos lietuvės taip 
porino.

Lahemaa tautiniame parke 
jauna tautiniais drabužiais dė
vinti moteris prekiavo tau
tiniais drabužiais ir reikalavo 
dolerio užjos nufotografavimą. 
Mus lydinti estė gidė Heli 
sulaikė mus: „Nedrįskite duoti 
jai. Įžūli rusė! Kaip ji drįsta par
davinėti mūsų tautinius 
drabužius?!” Parnu kurorte'' 
patyrėme baltąsias naktis. Dar 
gerokai po vidurnakčio lauke 
buvo šviesu, beveik kaip dieną.

Estijoje daug pilių iš vidur
amžių laikų, Livonijos ordino ir 
kryžiuočių pristatytų. Estai 
niekad neturėjo savų karališ
kojo luomo kilmingųjų. Gal 
dėlto jie tokie nuoširdžiai drau
giški ir paprasti turistams. O 
„Olympia” viešbuty, švedų sta
tytame olimpiniais metais, bu
feto stiliaus pusryčiai pralenkė 
Danijos ar kitų Vakarų Europos 
viešbučius. Trūko tik gulbės 
pieno. Šalia mūsų kambario 
viešbuty buvo kambarys, pažy
mėtas kryžiumi. Užklausėm 
kambarinės. Tai privati koply
čia — čia gali pasimelsti kiek
vienas viešbučio gyventojas. 
Savo valstybės prezidentą estai 
gerbia ir myli. Jis — pamėgtas 
rašytojas Lennart Meri, niekad 
nebuvęs komunistu, teigė estė 
gidė. O laisvos Estijos prieš 
sovietų okupaciją prez. Kon- 
stantin Pat, gimęs 1874 m., 
mirė 1956 m., sovietų iškan
kintas. Palaidotas iškilmingoje 
jam skirtoje aikštelėje gražiose 
kapinėse, milžiniškam miške.

Būdama studenčioke, 1938 
m., „įsimylėjau” Rygą. Tada 
vadino ją „mažuoju Paryžiumi”. 
Atsilankiusi ten dabar — koks 
skirtumas! Latvių didmiestis 
surusėjęs (50 proc. latvių — 50 
proc. rusų), purvinas, mašinom 
užkimštas labiausiai iš visų 
trijų Pabaltijo kraštų sostinių. 
Jei moderniški nauji pastatai 
bjaurūs, tai jie būtinai sovietų 
statyti. Kodėl sovietai buvo 
nusistatę prieš grožį? Iš pra
ėjusių 17-19 šimtmečių užsiliko 
Jugendstil (Art Noveau) meniš
kų pastatų daugiau, negu Aust
rijos Vienoje. Stebuklingai 
išsilaikė nenugriauta impo
zantiška Laisvės statula pačiam 
miesto vidury. Mūsų latvė gidė 
Anita, turinti daktarės laipsnį 
(Ph.D.), kalbanti laisvai angliš
kai britišku akcentu, pasakojo, 
kaip jau „perestroikos” metu 
rusai vyrai, stovėdami eilėse 
prie krautuvių, skundėsi: „Per 
daug latvių priviso mūsų Rygo
je!” Kitas pritarė: „Ir klausykis

tos šunų kalbos!” O trečiasis 
įsikišo su savo trigrašiu: „Kaip 
gaila, kad per mažai jų ištrėmė 
Sibiran. Dabar nekeltų čia 
šurum burum!”

Mūsų sename elegantiškame 
viešbuty „Riga” miesto centre, 
priešais Operos rūmus, pusry
čiai bufete buvo lyg banketas, 
net lašiša vaišino.

Latviai turi etnografinį lauko 
muziejų, bet mūsų Rumšiškės 
daug įspūdingesnės su daugybe 
gėlių darželių, daržovių lys
vėmis ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusiom moterim. Patiko 
ten sena, medinė, originali 
bažnytėlė ir įdomi pirtis, ko 
Rumšiškėse nepastebėjom.

Jūrmaloje, kurorte (kaip 
Palanga), patyrėm pora staig
menų. Anita linksmai pranešė, 
kad Lietuvoje sušaudytas Bori
sas Dekanidzė. Jis planavo 
sąmokslą prieš žurnalistą Vitą 
Lingį, kuris buvo sušaudytas.

Jūrmalą (latviškai reiškia 
„Pajūris”) buvo pamėgę Chruš
čiovas, Brežnevas, Gorbačiovas. 
Jiems, ypač širdininkams, buvo 
per karšta Kryme, prie Juodo
sios jūros. Jūrmaloje, einant 
plačia gražia alėja, paskendusia 
gėlėse, degant puošniems 
žibintams, ausis rėžė ru

Nemėžio totorių mečetė. XVIII-XIX a.

• Prez. Richard Nixon 1972 
m. lapkričio 22 d. panaikino 
daugiau kaip 22 metus besitę
siantį draudimą kelionėms į 
komunistinę Kiniją.

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus:

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

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

* * *

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

raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service 
9439 S. Kedzie

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

FAX 708-422-3163

siški žodžiai: „Ei kalinka, ka- 
linka moja...”. Apysenė iš- 
sidažėlė rusų su rusų gitaristu 
tiesiog „glušino” praeivius per 
garsiakalbius spiegiančia daina. 
Paskui toji „kabaretininkė” 
paleido kurtinančią rusišką 
kabaretinę melodiją. Neiškentę 
užklausėme jų, kodėl laisvoje 
Latvijoje nedainuoja latviškai? 
Anita su aiškia neapykanta dės
tė mums tuojau atskirianti 
ruses nuo latvių: jos dėvi ryškių 
spalvų rūbus, apsikrovusios 
papuošalais ir garsiai šaukian
čios.

Paplūdimy sutikom būrius 
lietuvių, sugulusių saulėje ant 
baltutėlio smėlio: iš Šiaulių, 
Marijampolės ir kitų miestų. 
Tiesiog „lietuvių invazija”. Kur 
nepasisuksi — lietuviškai klega. 
Pasirodo, suvažiavo į Šiaurės 
Europos kraštų dainų ir šokių 
šventę.

Lipant į viduramžių pilį, susi
pažinom su jaunu 30 metų 
telšiškiu. Vedęs, turįs porą duk
relių, dirba mezgimo fabrike, 
bet alga nemokėta jau 4 mėne
siai. Kad išlaikytų šeimą, 
atvyksta čia „pabizniauti”. 
Anot jo, Ryga yra visų Pabalti
jo kraštų mafijos centras.

• Didysis Bostono gaisras 
įvyko 1872 m. lapkričio 9 d.; 
prasidėjęs viename sandėlyje il
gainiui mieste sunaikino beveik 
1,000 namų.

$690.00

$620.00

$720.00

$855.00

$850.00

$580.00

$855.00

Atstovas Lietuvoje
Migrovė

Laisvės alėja 88/6 Kaunas 
Tel. 20 73 61 20 93 84

FAX 22 10 90
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Jauniausieji Los Angeles jaunimo ansamblio „LB Spindulys” šokėjai, dainininkai, vaidintojai. 
Dešinėje — vadovė Danguolė Varnienė.

LIETUVIŲ TELKINIAI

LOS ANGELES, CA

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO

DOVANA LIETUVAI

Los Angeles Amerikos Lietu
vių Piliečių klubas (ALPK) ne
buvo plačiai žinomas; savo veik
la jie buvo labai uždari. Pasku
tiniu metu jų buvo likę tik 
šešiolika narių. Bet tai, kaip šis 
klubas įvykdė savo paskutinį 
taurų žingsnį, juos išgarsino 
visoje Lietuvoje.

Pavadinimą „Amerikos Lietu
vių Piliečių klubas” pasirinko 
todėl, kad dauguma buvo gimę 
ar augę Amerikoje. Senieji lietu
viai — emigrantai save kildino 
iš nuo caro priespaudos pabė
gusiųjų; tai — Glaveckų, Baja- 
lių, Barauskų, Sandanavičių ir 
kitos šeimos, įleidusios gilias 
šaknis šioje žemėje; jų pali
kuonys yra plačiai žinomi mūsų 
lietuviškoje bendruomenėje.

Anksčiau klubas buvo ypač 
veiklus: rėmė parapijos statybą, 
lietuvišką mokyklą, kitas orga
nizacijas; daugiausiai tai buvo 
artimų draugų būrys, kurie kas 
kelintą sekmadienį susirink
davo kurioje kaimo vietovėje ar 
atokiame miestelio parke 
pailsėti nuo miesto triukšmo ir 
darbo įtampos.

Izabelė Oksienė, viena seniau
sių šio klubo narių pasakojo, 
kad dar 1960-1970 metais klube

• - buvo arti 100 narių. Ji prisimi
nė pirmininkus Mykolą Biekšą, 
Praną Žukauską, Kirilauską ir 
Petraitį, tikruosius šio klubo

- .įkūrėjus ir darbų vykdytojus. 
Prie jų, keliančių lietuvio vardą 
šioje didelių galimybių šalyje, 
prisidėjo ir atvykusieji po Antro
jo pasaulinio karo, bėgusių nuo

• raudonojo maro — Danutė 
Kaškelienė, Stasė ir Kazys

‘ Griciai, Julius Kiškis, Judita

AMTA

AMERICAĄr ^BROAD, INC.

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

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

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

Paškauskienė, Izabelė Gus
tienė, Urniežius, Ona ir Stasys 
Deveikiai, Ona Macienė, Elž
bieta ir Leo Šulcai, Violeta 
Dudorienė, Sofija Brazauskienė.

Daug metų prabėgo pro Iza
belės Oksienės akis, kai ji, 
jaunutė mergaitė, 1936 metais 
atvyko į šį kraštą. Nebeliko tų 
mielų ir draugiškų pasimatymų 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
paįvairinamų Urniežiaus ir Žu
kausko orkestrėlio, skaniau
siomis Dudorienės ir Devei
kienės vaišėmis. Bet per visus 
tuos metus, kai ALPK klestėjo 
ir ne vieną kartą buvo pa
peiktas ar pagirtas, išlaikė pa
grindinę idėją — tarnauti Lietu
vai ir jos ateičiai. Kai nebuvo 
net mažiausios vilties, kad 
Tėvynė gali išsilaisvinti iš rau
donojo maro nagų, jie nenuleido 
rankų, išsaugojo tikėjimą, kad 
išauš laisvas rytojus.

Ir štai vėl buvo susirinkta šių 
metų birželio mėnesio viduryje. 
Į šį istorinį susirinkimą atėjo 
visi, dar likusieji. Iš tiek ilgai 
dirbusių šiame klube narių: 
pirmininkas Mykolas Vyšniaus
kas, kasininkė Stella Žukaus
kienė, nariai — Sofija Bra
zauskienė, Izabelė Oksienė, 
Danutė Kaškelienė, Elisabeth 
Vyšniauskienė, Stasė ir Kazys 
Griciai, Stella Bajalienė, Izabelė 
Gustienė, Liudas Reivydas ir 
kiti. Šiame paskutiniame susi
rinkime vieningai buvo nutar
ta, kad tai, kas buvo sukaupta 
(iki 10,000 dol.) paskirti Lietu
vos vaikams, našlaičių namams 
ir senelių prieglaudoms, o liku
siais pinigais sušelpti labai 
reikalingą lėšų lietuvišką spau
dą.

Tai jie, paskutinieji šešiolika 
Los Angeles Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo narių nutarė 
paaukoti:

— Ignalinos rajono Naujojo

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tek 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 

Tek 312-725-9500

Los Angeles lietuviai pamėgo ir 
mielai lanko.

Šį kartą su naujų dainų žanru 
puikiai pasirodė solistė Stasė 
Šimoliūnienė. Ji savo dainų 
pynėje turėjo gerai parinktas 
lietuvių ir tarptautinių muzikų 
kompozicijas. Čia verta pažymė
ti, kad naujas dainas aranžavo, 
muzikos profesorius, Ph.D., 
William Lockwood, visas dainas 
palydėjęs virtuoziška technika.

Po meninės dalies vykę karšti 
pietūs ir radijo klubo vicepirmi
ninko Albino Markevičiaus do
vanotas vynas sušildė ir visus 
gerai nuteikė.

Radijo pokylio metu da’yviai 
suaukoja arti 2,400 dolerių. 
Visų aukotojų pavardes buvo 
paskelbtos baliaus me.d ir po to 
vykusioje radijo laidoje. Jiems 
visiems širdingiausia padėka.

Laimėjimai su vertingomis 
dalyvių dovanomis, davė gerą 
piniginį įnašą.

O dovanų — laimikių buvo 
tikrai daug ir gražių. Ačiū labai 
visiems laimikių aukotojams. 
Tą įvertino ir renginio svečiai 
entuziastišku susidomėjimu ir 
dalyvavimu jų paskirstyme.

Po pietų akordeonisto Česlovo

Daugėliškio parapijos našlaičių 
ir senelių prieglaudai — 2,000 
dol.

— Linkuvos parapijos kle-j 
bono Vytauto Masio globo
jamam vaikų internatui — 
2,000 dol.

Prelato Vytauto Kazlausko 
įkurtiems Marijampolės „Vaiko 
tėviškės” namams — 2,000 dol.

— Alytaus Rumbonių parapi
jos kunigo Juozo Gumausko 
išlaikomiems senelių ir naš
laičių namams — 2,000 dol.

— Pandėlio vaikų su sulė
tintu vystymusi internatui — 
750 dol.

— Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių organizacijos vado
vui, Seimo nariui Baliui Ga
jauskui — 1,000 dol., su būtinu 
paskirstymu tremtiniams, kurie 
niekada nėra gavę paramos.

Šių metų liepos pradžioje šie 
pinigai buvo nugabenti ir įteikti 
nurodytiems namams su ati
tinkamais dokumentais. Dabar 
belieka laukti didelių darbų 
tose vietose.

ALP klubas, paaukojęs de
šimties tūstančių dolerių sumą 
Lietuvai, nustojo egzistavęs. 
Prieš mėnesį paskutiniai čekiai 
buvo išsiųsti „Darbininkui”, 
„Dirvai” ir „Draugui” paremti.

Šie žmonės nepamiršo Tėvy
nės traukos, atsiliepė į Lietuvos 
vargus. Juk jų dauguma gimė 
Amerikoje, jie — Amerikos pilie
čiai nuo gimimo, galėtų būti 
kurti Lietuvos problemoms. Ši 
didžiulė auka — tai lyg gulbės 
giesmė amerikiečiams gimimu, 
lietuviams širdimi, įkūrusiems 
ir ilgai veikusiems šio klubo 
vardu saulėtame Los Angeles 
mieste.

Regina Gasparonis

METINIS RADIJO 
BANKETAS

Los Angeles metinis lietuvių 
radijo pokylis, vykęs š.m. rugsė
jo 24 dieną buvo tęstinumas me
tinių radijo renginių, kuriuos

ŽIEMOS

KAINOS

Ten ir atgal
Vilnius $540 
Riga $540
Tallinn $540 
Minsk $540

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

Geštauto šokių muzika daly
viams suteikė progą pašokti.

Dėkojama visiems renginyje 
dalyvavusiems. Ačiū solistei 
Stasei Šimoliūnienei ir muzikui 
W. Lockvvood už puikias dainas. 
Vyr. vaišių šeimininkei Geno
vaitei Plukienei ir jos padėjė
joms. Stalų rezervacijų, bilietų 
platinimui, salės paruošimui ir 
kitiems darbams vadovavo 
Albinas Mitkevičius. Jam aukų 
priėmime talkino Lina Petru- 
šytė.

Barą tvarkė Juozas Dženkai- 
tis ir Kayys Šakys. Dovanų 
paskirstymą pravedė Rimtautas 
Dabšys. Su juo kartu dirbo: 
Marija Kantienė, Alė Vilčins- 
kienė, Salomėja Šakienė ir kt.

Padėjusiems salėje, ją paruoš
ti ir renginio eigos metu: Rolan
das ir Ilona Ragauskai, Regina 
Gasparonienė, Luana Žalpienė, 
Angelė ir Vytautas Vaiče
kauskai ir kt.

Jūsų visų dėka mūsų dinamiš
kas telkinys Los Angelėje ne
galvoja nykti, kol mūsų tarpe 
bus žmonių remiančių vienin
telį lietuvių radiją Amerikos 
vakaruose.

Vytautas Šeštokas

Would You Be Surprised 
Tb Find 27 Doctors Right 

Around The Gomer?

MUSŲ NAUJASIS GYDYTOJŲ 
KABINETŲ PAVILIJONAS - ARTI 
JŪSŲ NAMŲ.

STAIGMENŲ PAKIETELIS VELTUI— 
TIK JUMS!

Informacija apie mūsų programas, gydytojų sąrasas, 
$350 vertės šv. Kryžiaus ligoninės paslaugos sveika
tai, nuolaidos ir dovana veltui. Tik paskambinkite 
mums šiandien—jau nebesistebėsite mūsų puikio
mis paslaugomis, tik džiaugsitės.

Dabar galite rasti savo gydytoją artimoje apylinkėje, 
arba mūsų naujame „Gydytojų Pavilijone", pačioje 
ligoninėje.šiame pavilijone savo kabinetus turi 27 
gydytojai—ir šeimos, ir specialistai. Jūsų vizitas gy
dytojui— vienas patogumas. Mes taip pat padedame 
jums saugiai pasistatyti automobilį. Patarnavimas 
veltui.

TURIME IR DAUGIAU STAIGMENŲ.

Būtent, šv. Kryžiaus ligoninė priklauso 1% geriau
siai pacientus aptarnaujančių ligoninių visame 
krašte. Čikagos mieste ji —Nr. 1!
Mus aukštai vertina žymios organizacijos, kaip 
American Hospital Association, Motorola ir North- 
vvestem universitetas. Daugelio ligoninių vadovai 
lanko mus pažiūrėti, kaip mes visa tai pasiekiame.

Physicians at the Pavilion
Ignas C. Labanauskas. M.D. 
Orthopedic Surgery 
Wade Malhas, M.D

Khalid F Ahmed. M.D 
Family Practice 
Robert J Andina, M.D. 
Cardiology 
NaiU Azii, M.D.
Pediatrics
Ajay Ba|a|, M.D.
Gastroenterology
Sung L Chou, M.D.
Intemal Medicine 
George W Ferenzi, M.D. 
Hematology/Oncology
Mercedita C. Jacob-Tan, M.D. 
Cardiology/lntemal Medicine 
Irfana Khan, M.D.
Intemal Medicine

Orthopedic Surgery 
Raj R Mtttal, M.D 
Hematology/Oncology
Michael J Padorek, M.D. 
Otolaryngology (ear, nose, 
and thtoat)
Jayantibhai Patel, M.D. 
Cardiology 
Gopal Popli, M.D. 
Gastroenterology 
Sundar Praksam, M.D. 
Intemal Medicine

HOSPITAL

E x p e c t to be S u r p r i s e d !
Holy Cross Hospital • 2701 Wcst 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600

Holy Cross Hospitai IS SPONSORED by THE Sisttrs OF St Casimir

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. spalio mėn. 14 d.A - —

JANINOS STANKUS
DOVANA LIGONINEI

JAV gyvenusi Janina Stan
kus paskutine savo valia skyrė 
150,000 dol. Panevėžio res
publikinei ligoninei. Velionės 
testamente nurodyta nupirkti 
medicininės technikos ir prie
monių operacinei, chirurgijos, 
ginekologijos ir pediatrijos 
skyriams.

Ligoninės vadovai buvo nu
vykę į JAV, susitiko su žinomų 
medicinos technikos firmų at
stovais bei palikimą tvar
kančiais įgaliotiniais. Į Pane
vėžio ligoninę jau atsiųsti trys 
japonų gamybos endoskopijos 
aparatai, kainavę 30,000 
dolerių. Jau išsiųsti trys narko
zės aparatai su monitorine 
sekimo sistema. Jie kainavo 
90,000 dolerių. Tai pati nau
jausia ir universaliausia 
aparatūra.

Su vienos didžiausių MAYO 
klinikos specialistais susitarta 
dėl paskaitų Panevėžio gydy
tojams apie draudiminės, pri

call 312-471-8) 
TODAY FOR YOUR 
HOLYCROSS 
SURPR1SE PACKAGE.

B
HolyCross

Pitu P Punjabi, M.D. 
Intemal Medicine 
Francisco J. Randin, M.D. 
Intemal Medicine 
Hari Rao, M D 
Cardiovascular/
Thoracic Surgery 
Jeffrey Rosen, M.D.
General Surgery •
Gregorio Rosenstein, M D 
Intemal Medicine 
Narcisco A. Soberano, M.D 
Intemal Medicine 
Penchal Sompalli, M.D. 
General Surgery

vačios ir valstybinės medicinos 
galimybes.

Apie Janiną Stankus kol kas 
žinoma tik tiek, kad ji kilusi iš 
Panevėžio krašto. Testamento 
vykdytojų buvo paprašyta su
rinkti žinių, kad būtų galima 
tinkamai pagerbti velionės at
minimą.

SPŪSTYS VILNIAUS 
GATVĖSE

Vilniaus gatves kas rytą ir be
sibaigiant darbo dienai užplūs
ta automobiliai. Keliose Vil
niaus centro vietose susidaro ne
mažos automobilių spūstys. 
Šiuo metu Vilniuje yra apie 
120,000 automobilių. Tai yra 
apie 20,000 daugiau nei prieš 
metus.

Gatvės per tą laiką neprapla- 
tėjo, netobulėjo ir eismo orga
nizavimo sistema. Šiuo metu 
Vilniuje dirba Anglijos konsul
tacinės firmos „Atkins” specia
listai, kurie, ištyrę eismo situ
aciją mieste, parengs projektus, 
kaip išvengti transporto spūsčių 
konkrečiose vietose.

H
HourCaoss
HOSPITAL

1 Press, Ganey Associates, 1994

Nancy Streitmatttr, M.D. 
Cardiology
Frederick T. Tan, M.D. 
Family Practice 
Dhruva Tilvralli, M.D. 
Gastroenterology 
Ragbu Volhla, M.D. 
Cardiology
Vlctorino S. Yu, M.D. 
Gastroenterology

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

1



6

I

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. spalio mėn. 14 d.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

AMERIKOS FONDAS 
LIETUVOJE

Rugsėjo 18 d. Vilniuje atida
ryta Baltijos ir Amerikos verslo 
fondo atstovybė. Šį fondą finan
suoja JAV tarptautinės plėtros 
agentūra. Fondo tikslas — teikti 
finansinę paramą smulkiam ir 
vidutiniam verslui Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Baltijos ir 
Amerikos verslo fondas dispo
nuos 50 mln. dolerių. 15 mln. 
dol. šis verslo fondas jau šiemet 
paskolins Baltijos valstybių ver
slininkams. Bus teikiamos pa
skolos nuo 50,000 iki 150,000 
dolerių, už kurias reikės garan
tuoti nekilnojamuoju turtu. Il
galaikių kreditų (5-7 m.) meti
nės palūkanos bus 12 proc. Pir
miausia bus kredituojamas ga
mybos ir žemės ūkio plėtojimas, 
produktų perdirbimo pramonė, 
sandėliavimas, medžio apdir
bimas, transportas, turizmas (ne 
didmiesčiuose).

„VILNIAUS VINGIS” -
„SAMSUNG” PARTNERIS

Akcinė bendrovė „Vilniaus 
Vingis” išsiuntė į firmos „Sam
sung” kineskopų gamyklą Ber
lyne pirmąją siuntą kreipimo 
sistemų spalvoto vaizdo kine
skopams. Kontraktas su Pietų 
Korėjos „Samsung” firma pasi
rašytas rugsėjo 13 d. Kaip žinių 
agentūros BNS korespondentui 
sakė „Vilniaus Vingio” genera
linis direktorius Ignotas Šleino- 
ta, kitais metais bus pagamin
ta ir išsiųsta užsienio part
neriams 0.5 — 1.5 mln. minėtų 
gaminių. „Samsung” firmos už
sakymu kreipimo sistemas su
kūrė įmonės specialistai. Jie 
taip pat suprojektavo ir sukūrė 
šios produkcijos gamybos įran
gą, į kurią įmonė investavo apie 
4 mln. litų. Visos lėšos skirtos 
iš įmonės vidinių rezervų, ne
imant kreditų, nes įmonei buvo 
atidėtas skolų biudžetui mokė
jimo terminas.

Sutartis su „Samsung” leis 
per artimiausius metus „Vil
niaus Vingiui” savo produkcijos 
apimtį padidinti beveik 2 kar
tus. Dabar įmonė per metus pa
gamina apie 2 mln. kreipimo 
sistemų, kurias teikia Panevė
žio „Ekranui”, gaminančiam 
kineskopus televizoriams.

„Vilniaus Vingyje” dirba 
2,000 žmonių, 13.3 proc. jos 
kapitalo priklauso valstybei. 
Tai buvusi Radijo komponentų 
gamykla, kuri sovietmečiu vyk
dė karinių ir kosminių žinybų 
užsakymus.

„FLUOR DANIEL”
INTERESAI LIETUVOJE

Rugsėjo 20-22 d. Lietuvoje vie
šėjo amerikiečių bendrovės 
„Fluor Daniel”, projektuojan
čios Būtingės naftos terminalą, 
delegacija, kurios sudėtyje buvo 
bendrovės viceprezidentai, kiti 
atsakingi pareigūnai.

„Fluor Daniel" jau sudarė 20 
projektuotojų grupę. JAV ek
sporto-importo bankas „EXIM” 
sutiko skirti pirmąją tarpinę 5 
mln. dolerių paskolą terminalo 
projektavimui. Viso EXIM ban
kas suteiks 80 mln. dolerių len
gvatinę paskolą. Sudaryta jung
tinė darbo grupė iš Finansų 
ministerijos bendrovės „Būtin
gės nafta” ir „Fluor Daniel” 
atstovų, kuri kuo greičiau ruoš 
medžiagą visai 80 mln. dolerių 
paskolai gauti. Šiai paskolai ap
tarnauti bus skelbiamas kon
kursas Vakarų bankams. Mano
ma, kad Lietuvoje finansinio 
tamininko vaidmenį atliks Lie

tuvos akcinis inovacinis bankas, 
kuris yra vienas „Būtingės naf
tos” akcininkų.

.Fluor Daniel” taip pat ketina 
dalyvauti tarptautiniame kon
kurse parinkti finansinį patarė
ją ir sudaryti strateginį įmonės 
„Mažeikių nafta” plėtros planą. 
Plane turi būti numatyta ga
myklos rekonstrukcija ir apy
vartinių lėšų paieškos. Gamyk
lai reikia apie 30-40 mln. dole
rių apyvartinių lėšų, o rekon
strukcijai — 105 mln. dolerių. 
Tarptautinis konkursas bus pa
skelbtas rugsėjo 25 d. Jame 
preliminariai jau sutiko daly
vauti 11 Vakarų bendrovių. 
Konkursas vyks maždaug mė
nesį, per jį bus išrinkta viena 
bendrovė, su kuria bus derama
si ir gal pasirašoma sutartis.

„Mažeikių naftos” bendradar
biavimas su kita amerikiečių 
firma „ABB Lummus Crest, 
Ine.” yra nutrūkęs, nes pastaroji 
pageidavo, kad būtų pasirašyta 
ilgalaikė sutartis su Rusija dėl 
naftos tiekimo įmonei.

„ACHEMA” GAMINA 
SKYSTAS TRĄŠAS

Bendrovė „Achema” (buvusi 
Jonavos azotinių trąšų gamykla 
„Azotas”, pradėjo gaminti skys
tas karbamido ir amonio saliet
ros trąšas. Tai moderniausias 
įrenginys firmoje, kuriuo per 
metus galima pagaminti 
400,000 tonų skystų trąšų. 
Pasak įmonės specialistų, ši 
linija padės įgyvendinti lanks
čią gamybos schemą. Sumažėjus 
vasarą birių trąšų paklausai, 
įmonė galės amoniako naudoti 
skystoms trąšoms gaminti. Lie
tuvoje skystos trąšos dar nėra 
labai populiarios, tačiau turi 
didelę paklausą Prancūzijoje ir 
Vokietijoje. Pasak „Achemos” 
vadovų, gamyba bus organizuo
jama pagal rinkos poreikius.

KREDITAS IŠ 
NORVEGIJOS

Mažeikių akcinė bendrovė 
„Oruva” sulaukė 2.25 mln. 
Vokietijos markių kredito, kurį 
iš Skandinavijos kredito linijos 
Lietuvos vyriausybė jai buvo 
paskyrusi praėjusių metų pabai
goje. „Oruva” rengiasi pradėti 
gaminti mažo galingumo varik
lius žemės ūkio technikai ir 
šioje srityje bendradarbiauja su 
garsia Vokietijos variklių ga
mykla KHD. Kaip „Lietuvos ry
tui” sakė Mažeikių „Oruvos” 
generalinis direktorius A. Kle- 
manas, dyzelinių variklių ga
mybos projektas yra vienas di-' 
džiausiu Lietuvoje. Projektas 
apdraustas vienos Vokietijos 
draudimo bendrovių.

Pirmaisiais metais įmonė ke
tina pagaminti iki tūkstančio 
variklių. Dar rugsėjo mėnesį 
mažeikiečiai ketina pasirašyti 
kontraktą su italais, kurie pa
sirengę nupirkti pusę to, ką 
dabar gamina „Oruva” — apie 
5,000-6,000 įvairių kompresorių 
šaldytuvų varikliams. Ekologiš
kai švarūs kompresoriai per tar
pinę Italijos firmą bus tiekiami 
į Prancūziją, Angliją, kitas 
Vakarų šalis.

LAPIŲ KAILIAI KELIAUJA 
Į PASAULĮ

Šį rudenį bendrovėje „Kretin
gos žvėrininkystės ūkis” ruošia
masi nudirti kailį 115,000 žvė
relių. Čia žvėrelių auginama 
tiek pat, kiek ir prieš 15 metų: 
audinių — apie 100,000, lapių — 
20,000. Tokiai fermai išlaikyti 
kasmet pašarams reikia 3,000

tonų žuvies, 2,000 tonų mėsos. 
Tik 5 proc. pašarų nusiperka 
Lietuvoje, visus kitus — užsie
nyje. Kokios šiemet bus lapių ir 
audinių kainos, dar nežinoma, 
nes kailių išpardavimai pasau
lyje prasideda tik spalio pabai
goje. Kretingiškiai su savo kai
liais dalyvauja Helsinkio, Lon
dono, Kopenhagos, Sankt Peter
burgo aukcionuose. Bendrovės 
vadovas Antanas Lapė ruošiasi 
kelionėn į Seulą, nes pastaruo
ju metu padidėjo lapių kailių 
paklausa Korėjoje ir Kinijoje.

žiemos sode Gaudys
KARPIUS

Viena iš Kretingos miesto 
įžymybių yra grafų Tiškevičių 
dvaro 19 a. rūmai ir jame įreng
tas žiemos sodas. Čia visus 
metus žaliuoja apie 180 rūšių 
augalų. Kadangi išlaikyti rū
mus nelengva, muziejaus ad
ministracija žiemos sodą išnuo
mojo už 3,000 litų per mėnesį 
bendrovei „Giria”. Ši įrengė 
kavinę „Pas grafą”. Dabar res
torano lankytojai iš nedidelio 
baseino žiemos sode galės patys 
išsitraukti norimą karpį, kurį 
virėjas tuoj pat iškeps. Beje, 
sako, kad iš baseino kas mėnesį 
ištraukiama apie 100 litų cen
tais, kurių ten primėto sužavėti 
turistai.

NUPIRKTA DIDŽIAUSIA 
PARDUOTUVĖ 

LIETUVOJE

Po rugsėjo 19 d. prekybos ver
tybinių popierių biržoje, didžiau
sia Lietuvoje Vilniaus centrinė 
universalinė parduotuvė „sura
do” savininką. 72 proc. akcijų 
nupirko bendrovė „Impar” kuri 
už akcijas sumokėjo 11 mln. 
litų. Pasak „Impar” viceprezi
dento Georgo Kremerio, ar
timiausiu metu „Impar” tikisi 
nupirkti dar 10 proc. šios par
duotuvės akcijų, mokėdama, 
kaip ir už ankstesnes, po 25 
litus. „Tie, kas akcijas jau 
pardavė, gavo 400 proc. pelno, 
nes nominali akcijos vertė buvo 
6 litai”, sako G. Kremeris.

„Impar” save laiko finansiniu - 
konsultaciniu 16-os savarankiš
kų įmonių susivienijimu su cen
tralizuotu valdymu. „Impar” 
pagrindinė firma h'ivo įkurta 
Lietuvoje, o duktė ų įmonių 
yra daugelyje šalių impar” jau 
metai yra didžiausias banko 
„Snoras” akcininkas.

Kaip „Lietuvos rytui” sakė G. 
Kremeris, atsiskaitę su buvu
siais akcininkais, tarsis su 
užsienio investuotojais. Vil
niaus centrinei universalinei 
parduotuvei modernizuoti rei
kės 5 mln. dolerių. Tikimasi per 
metus parduotuvę paversti mo
derniu prekybos centru. Pir
mame aukšte norima įrengti 
maisto prekių parduotuvę, an
trame galėtų įsikurti „McDo
nald’s” restoranas — su šia fir
ma jau deramasi.

Rima Jakutytė

„BALTIC
AMADEUS” IEŠKO
BENDRADARBIŲ
„Baltic Amadeus” (BA), kom

piuterių firma, Vilniuje norėtų 
gauti programavimo (software) 
užsakymus iš programavimo ar 
kitų bendrovių JAV. „Baltic 
Amadeus” programuotojai yra 
susipažinę su naujausiomis 
kompiuterių sistemomis, pro
gramomis ir gerai valdo anglų 
kalbą. Viena sritis, kurioje BA 
galėtų dirbti yra pritaikyti 
senas programas prie „Windows 
95”. Kadangi kainos Lietuvoje 
yra palygintai žemos, BA galėtų 
stipriai konkuruoti su Indijos 
įmonėnųpas kurias dabar nema
žai Vakarų bendrovių užsako 
kompiuterių programas.

BA buvo įsteigta Lietuvos 
mokslų akademijos 1988 m. su 
pagrindiniu tikslu gaminti per
sonalinius kompiuterius. Dabar 
BA specializuojasi kompiuterių 
tinklu ir programų pardavimu, 
ir integravimu. Užsiima taip 
pat sudėtingomis programinės 
įrangos projektais. BA yra 
viena iš didžiausių Lietuvos 
kompiuterių bendrovių. Jos 
metinė apyvarta 1994 m. viršijo 
5 milijonus dolerių.

JAV programuotojai bei kiti 
asmenys, kurie norėtų bendra
darbiauti ar galėtų patarti kaip 
gauti užsakymus BA firmai iš 
JAV bendrovių yra kviečiami
susisiekti su BA generaliniu 
direktorium Juozu Zalatorium, 
Baltic Amadeus, Akademijos 4, 
2600 Vilnius, tel.: (3702)729333 
ar 729913, fax: (3702) 729909, 
Tel.: 261145 BAMAD. Jeigu pa
geidaujama gauti daugiau infor
macijos JAV, galima kreiptis 
pas Zigmą Viskantą Californi- 
joje tel. ir fax (310)541-1464.

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-909-2658.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

J
» 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

HELP WANTED

Reikalingo* padavėjos. Privalo 
susikalbėti angliškai. Kreiptis: Į Ni
jole, Undy’a Chlli, 5401 3. Pu- 
laskl Rd., Chicago, IL.

SIŪLOME DARBUSl

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

Ali Care.
Employment Agency 

Tel. 312-730-7900

European restaurant in Lemont is 
looking for kitehen help.

Call 708-257-7570.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

Nebrangiai remontuojam auto
mobilius. Pigūs automobiliai tiesiai 
iš varžytinių tel. (708) 385-4864. 
Beeper (708) 396-5655 GINTAS.

Dengiami stogai, kalamas „siding", artliekami cemento, „plumbing” bei kt. namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-767-1020

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5108

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5010 S. Puleaki Rd. 
tel. (312) 581-4111

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 35 St.
Oak Lewn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių pirkime bei pardavime, mieste ir priemiesčiuose. Suinteresuoti skambinkite: 

BUDRAIČIUI
Bus. 708-499-7000 
Fax. 708-489-7006 Ras. 312-778-3971 Pagar 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

21.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Arches Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

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

PARDUODAMA 
8 KAMB. REZIDENCIJA

8041 Country Club Ln.
North Riverside, IL 

4 miea , 3 tualetai, poilsio kamb su židiniu; 2 auto garažas; centralinis šild.-šald. Kaina sumažinta — $229,800. 
ALEX REALTY 
708-656-2233

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. 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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ

'* 2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-770-1486

Bake

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

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

TIK PER BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PflES VIDMANTAS AAPSYS)

JŪSŲ SIUNTINIAI BUS PRISTATYTI PRIEŠ ŠV. KALĖDAS
BALTIA EXPRESS PRIIMA SIUNTINIUS 24 V AL. PER PARĄ 7 DIENAS SAVAITĖJE*
BALTIA EXPRESS NEMOKAMAI PAIIMS SIUNTINIUS iŠ NAMŲ (ZIP CODE 60629,60632, 60453) 
BALTIA EXPRESS GARANTUOTAI PRISTATYS SIUNTINIUS PRIEŠ 5V. KALĖDAS
BALTIA EXPRESS ATSTOVAI LAUKIA JŪSŲ LOS ANGELES IR GRAND RAPIDS 
BALTIA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00 
BALTIA EYTRESS GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŽEMIAUSIOS KAINOS KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRIMINĖSIME IKI LAPKRIČIO 5 D.PRISTATYKITE PATYS ARBA SIUSKITE UPS SIUNTINIUS ADRESU 

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

NE DARBO VAI ANDOMS SIUNTINIAI PRIIMAMI PAGA1 SUSITARIMĄ

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

ACCENT REALTY, INQ~
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, lllinpis 60453

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

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

YOU SAVED ALL YOUR LIFE FOR THIS!
Oak Lawn Condo with your own 
eozy private fenced yard & 
garden. Huge 20 foot eat-in ktch 
with 2 windows, Impressive 
formai Ii v & din. rm. Balcony 
overlooks quiet residential area. 
No Busy Street. 2V2 car attached 
garage. Bright End unit with lots 
of windows. Big vvork shop or 
storage room

MOVING TO ORLAND? ENJOY RETIREMENT HERE.
1st Flr Ranch manorhome condo. No one above you! 2 bdrm, 2 baths, eat-in 
kitehen plūs dining room with patio door to Private 15 x15 fenced patio. 2 1/2 car 
attached garage. Bright & warm Southern view end unit with eozy fireplace. 
Windows on 3 sides. View of playground, park & VValking paths.

CALL John Groebe TODAY AT 708/346-8877

Mieli Tautiečiai,
Jeigu turite arba ruošiatės turėti Lie
tuvos pilietybe, galite labai pigiai nu
sipirkti gražioje vietoje (ant Peršėkės 
upelio kranto) mūrinį dviaukštį gy ve 
namąjį dvaro pastatą (reikalingas re
montas), jį supantį 4 ha medžių parką 
ir pageidaujamąjį dirbamosios žemės 
kiekį (iki 62 ha). Adresas: Prienų re- 
Jonas, apie 3 km nuo Balbieriškio 
miestelio. Kelias visais metų laikais pravažiuojamas automobiliams. Kreip
tis; JAV-Mee: (708) 000-0263. Uetu 
voje: Vilnius 011-370-2-70-17-55 apie 20 vai. Europos laiku

FOR SALE

Parduodama 1988 m. Honda 
Aceord, 96 tūkst. mylių. Kaina 
$3,900. Skambinti: 312-581-5429

IEŠKO darbo

55 m. lietuvė 
Ieško darbo. 

Tel. 312-775-5112

IEŠKO BUTO

Nerūkanti*, negeriantis pen
sininkas Ieško 1 mieg. buto ar
ba 1 kambario prie šeimos. 
Skambinti; tel. 776-5112.

Gnnjr^

oLšičfm inc.
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
•Nekilnojamo turto 

pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir

MARIJA STONIKAS ZE 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

efWa»l Res. 708.969.3732

Naujas Pirkinys!Lemont, Sylvan Woods
Jei galvojate statyti naują namą, 

užmirškite!
Nauja rezidencija jau pastatyta! 

Secluded 1 aere vvooded setting. 
gazebo & deck; 2 story, 5 bdrms 
3-3/4baths, 3 car garage. Luxurious 
master suite w-whirlpool S separate 
shovver; 2 whirlpools. Gourmet 
kitehen opens to fam.rm. vv.fireplace 
& wet bar. Full finished bsmt, rec.rm. 
w vvet bar, sauna. exercise rm.play 
rm. Custom features throughout. Too 
much to list!

Nelaukite! Apžiūrėkite! 
Skambinkite:

Century 21/Olsick & Co.,lnc. 
Marija Stonikas 
708-257-7100

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl.'$355 į mėn. + „security". 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

r. 1
AUTOMOBILIS IR 

DOLERIAI
Daugumai žmogių automobi

lis yra būtinybė — tai susisie
kimo priemonė. Ypač tiems, ku
rie gyvena priemiesčiuose ar 
toliau nuo miesto susisiekimo 
sistemos, be automobilio, jei 
didesnė šeima, be kelių mašinų 
neįmanoma šiandieną gyventi. 
Daug kas mano, kad pirkti nau
dotą automobilį yra praktiš
kiau. Prieš keliasdešimt metų, 
jei mokėjome už automobilį 5 ar 
10 tūkst. dolerių — tai buvo 
labai daug, tai buvo liuksusinis 
automobilis. Šiandien vidutinio 
automobilio kaina siekia kaž
kur apie 20,000 dolerių. Aišku, 
pakilo žmonių uždarbiai, pakilo 
pajamos, bet ne tiek, kiek auto
mobilių kainos. Todėl sumažėjo 
naujų automobilių pirkimas.

Paskutinių kelių metų laiko
tarpyje yra visaip aiškinama, 
kodėl neperkama daugiau nau
jų automobilių: kad jų kainos 
yra per aukštos, kad nuomoti 
automobilį daugeliui geriau ap
simoka, negu mokėti nuo 48 iki 
60 mėnesių mokėjimus už nau
jai nupirktą automobilį. Todėl 
naudotų automobilių pardavi
mas yra pagausėjęs ir pirkėjai, 
kurie anksčiau niekada negal
vojo pirkti automobilį ne 
blizgančioje pardavimo salėje, 
bet paprastoje naudotų automo
bilių aikštėje, visai nesijaudina 
ir nesigėdina, tenai rinkdamie
si naudotą automobilį.

Kai kurie automobilių gamin
tojai net turi naudotų automo
bilių programas. Jie inspektuoja 
ir suremontuoja naudotą auto
mobilį. Jie net duoda garantiją 
automobilio dalims ir 24 valan
dų pagalbą (roadside assis- 
tance), jei tokia mašina pri
trūktų benzino, savininkas už
rakintų viduje raktus ar trans
misija sugestų pakeliui.

Kita priežastis — daug kas 
perka „sport-utility” mašinas, 
nors jos palyginti ir yra bran
gios, bet vis tiek jos yra piges
nės, negu daugelis dviejų 
keleivių sportinių modelių ar 
įvairiais technikos išradimais 
perpildyti prabangūs modeliai. 
Tie, kurie stebi įvairias pirkimo 
ir pardavimo linkmes, pastebė
jo, kad daugiausia šiuo metu 
žmonės perka „sport-utility” ir 
„truck” tipo naujas mašinas. 
Užuot pirkę naują prabangų 
automobilį, kodėl nepirkti 2 ar 
3 metų senumo? Vis tiek turėsi
te savininko teises, prabangų 
automobilį, bet už jį būsite daug 
mažiau sumokėję. Vis daugiau 
pirkimo linkmių tyrinėtojų 
(analists) pastebi, kad pirkėjai 
yra linkę išleisti savo pinigus 
kitiems, jiems svarbesniems ir 
mielesniems reikalams, kaip 
namams, naujų virtuvių įrengi
mui, asmeniškiems kompiute
riams, šeimos kambariams, 
atostogoms, negu kišti visas 
santaupas į automobilį, kuris 
didelę dalį savo vertės praran

da tą dieną, kai išvažiuoja iš au
tomobilių parduotuvės.

Šiuo metu 50 proc. visų au
tomobilių pirkėjų sudaro mote
rys ir į jų interesus yra kreipia
mas didelis dėmesys. Dar nese
niai, tik prieš keletą metų, kai 
kurie žmonės įtartinai žiūrėjo į 
naudoto automobilio pirkėją, 
buvo manoma, kad gal jam ne
siseka verslas, ar vedybos yra, 
ar jo vaikų universiteto mokes
čiai yra labai aukšti. Tuo tarpu 
šiandien į naudoto automobilio 
savininką nebežiūrima su įtari
mu, bet galvojama, kad jis yra 
išmintingas investuotojas ir 
žino, kur leisti ir kaip naudoti 
savo pinigus.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (Your money 1995.10.6)

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

TESTAMENTAS

Testamentas tai yra pomir
tinis jūsų turto — palikimo sut
varkymas. Ši sąvoka dažnai gąs
dina žmones, nes žmonės bijo 
mirties, o tuo pačiu galvoja, kad, 
jei parašė testamentą, tai tuojau 
ir mirs. Šį galvojimą turėtumė
me pakeisti, nes mes nė vienas 
nežinome, kada mirsime: miršta 
jauni, miršta seni, vieni serga il
gai, kiti iš karto sukrinta. Jeigu 
jūs, sunkiai dirbdami ir taupy
dami, sugebėjote bet kokį turtą 
įsigyti, pasistenkite jį ir tinka
mai sutvarkyti, kad jis, jums 
mirus, nebūtų paleistas vėjais.

Ar jums patinka, ar nepatin
ka, ar gąsdina testamento suda
rymas, bet pvz. įsigyjimas gy
vybės apdraudos, atidarymas 
bendros sąskaitos banke, pirki
mas namo kartu su savo vy- 
ru/žmona, visa tai jau yra dalis 
jūsų palikimo planavimo. Net 
neturint testamento, tai jau 
įgalina jūsų turtą po mirties 
likviduoti pagal valstijos įstaty
mus. Ir šie įstatymai (laws of In
terstate succession) yra naudo
jami tais atvejais, kai asmuo 
neturi sudaryto testamento. Są
moningai tvarkydami savo tur
tą, galite būti užtikrinti, kad, 
jums mirus, jūsų norai bus vyk
domi ir asmenys, kuriais jūs 
rūpinatės, bus apsaugoti. O kad 
tai įvyktų, turite savo norus ir 
pageidavimus surašyti, ir tie 
jūsų surašyti norai bei pageida
vimai yra jūsų testamentas.

Taigi testamentas yra geriau
sia ir vienintelė priemonė su
tvarkyti, dar gyvam esant, savo 
turto likimą po mirties. Kiek
vienas suaugęs žmogus, esantis 
sveiko proto, gali sudaryti 
testamentą. Jame galite pa
skirstyti savo turtą pagal savo 
norą. Tačiau turite atminti, kad 
yra teisių, kurias turi likęs 
vyras/žmona ir kurios negali 
būti apeitos. Testamentai pa
prastai negali dalinti turto, jei 
jis yra bendrai įgytas. Toks tur
tas priklauso liekančiam vy- 
rui/žmonai, bet ne testamente 
išvardintiems. Testamentai pa

prastai nedalina gyvybės ap
draudos pajamų. Šios pajamos 
priklauso draudimo dokumente 
įvardintam asmeniui. Tačiau, 
jei įvardinto gyvybės draudimo 
dokumente paveldėtojo nėra, jei 
jis mirė pirma jūsų, tada gyvy
bės apdraudos pajamos bus jūsų 
turto dalis ir teks asmenims, 
išvardintiems jūsų testamente. 
Testamentas turi būti sudary
tas, surašytas ir turi būti 
pasirašytas bent prie dviejų liu
dininkų. Jūsų pageidavimai, su
rašyti tiktai ant popieriaus 
lapo, nebus pripažinti kaip 
testamentas.

Testamentą galite pakeisti 
bet kuriuo metu. Bet jūs turite 
išpildyti tuos pačius formalu
mus, kaip ir sudarant pirmąjį 
testamentą. Naujas testamen
tas, ar pakeitimas prie testa
mento, turi būti padarytas raštu 
ir pasirašytas prie mažiausiai ’ 
dviejų liudininkų. Testamente 
šalia turto paskirstymo po jūsų 
mirties jūs galite pareikšti daug” 
kitų pageidavimų, pvz., galite, 
paskirti testamento vykdytoją 
— „executor”. Testamento vyk-< 
dytojo pareiga yra prižiūrėti, 
kad turtas būtų tinkamai ad
ministruojamas ir vykdomi jūsų 
norai. Testamento vykdytojas 
turėtų būti asmuo, kuriuo jūs 
pasitikite. Jūs galite sudaryti 
„trustą” ar „trustus” turto 
tvarkymui, kurie gali apsaugoti 
jūsų šeimos narius nuo skolinin
kų arba mokesčių sutaupymo 
sumetimais. Jūs galite suteikti 
neribotą •įgaliojimą testamento 
vykdytojui ir patikėtiniui tvar
kyti pajamas, procentus, san
taupas pagal besikeičiančius jū
sų vaikų ar kitų giminių porei
kius. Galite pasirinkti asmenį, 
kuris būtų jūsų nepilnamečių 
vaikų globėju. Testamente gali
te nurodyti kaip jus laidoti, 
paprastai, ar sudeginti, ar pa
skirti kūną, ar kūno dalis ana
tominiams reikalams. (Paski
riant kūną ar kūno dalis anato
miniams reikalams geriau, var
toti tam tikslui specialią auko
tojo kortelę ar specialų doku
mentą). Jei testamente jūs pa- 
skiriate turtą asmenims, kurie 
turtą paveldėtų ir be testamen
to, testamentu palengvinsite 
jiems turto paskirstymo proce
dūrą — administravimą. Tinka
mai sudarytas testamentas pa
prastai sumažina išlaidas, nes 
suteikia testamento vykdytojui 
galią veikti be kai kurių uždel
simų ir išlaidų, kurias turto ad
ministratorius turėtų be testa
mento. Kai kurie vedusieji ma
no, kad, jei jie įsigijo ir valdo 
turtą kartu, kad žmona ar vyras 
gaus viską vien dėl to, kad jis/ji 
yra palikęs/usi gyvas. Bet kas 
bus, jei vyras ir žmona mirs kar
tu ir paliks mažamečius vaikus? 
Tuo ir panašiais atvejais testa
mentai yra būtinybė. Testamen
tas gali būti jūsų pačių surašy
tas ir pasirašytas, liudininkų 
parašais patvirtintas. Ameriko
je galima gauti įvairių doku
mentų formų, jų tarpe ir testa
mentų formų kiekvienoje rašti
nės (stationery) reikmenų krau
tuvėje. Tas palengvina pačiam 
žmogui sudaryti testamentą. 
Tačiau, jei jūsų turtas yra 
didesnis ir įvairus, jūsų norai ir

paskirstymai komplikuoti, ge
riau nueiti pas gerą lietuvį 
advokatą ir su juo pasikalbėti, 
jam leisti jūsų testamentą 
sudaryti. Aišku, tas kainuos 
keli doleriai, bet jūs būsite 
ramus, kad jūsų testamentas 
yra padarytas taip, kaip reikia. 
Taip pat turite atminti, kad 
įvarios Amerikos valstijos turi 
įvairius įstatymus dėl pomirti
nio turto paskirstymo, ypač jei 
turite didesnį turtą, kuris gali 
būti išsimėtęs keliose valstijose, 
testamento surašymas ir turto 
paskirstymas gali būti kom
plikuotas.

Kitą kartą apie „trusts” ir 
palikimo mokesčius.

Birutė Jasaitienė

VISIEMS NAUDINGA 
INFORMACIJA

ComEd savo informaciniame 
lapelyje „The Source” (vol. 2, 
No. 8), kurį atsiuntė rugsėjo 
mėnesį su elektros sąskaita, 
praneša, kad jie yra išleidę 
brošiūrą, apie šilumos taupymą 
— „The 1995 Home Energy — 
Saving Products Guide”, kurią 
nemokamai gali gauti visi Com
Ed klientai. Toje brošiūroje yra 
30 įvairių patarimų, kaip ga
lima taupyti elektrą bei šilumą

ir dar 50 dolerių vertės kuponų. 
Pvz.:

1. kaip sutaupyti iki 25% 
šildymo ir šaldymo išlaidų, 
naudojant atitinkamas palėpės 
izoliacines medžiagas;

2. kaip užtaisyti langų ir durų 
plyšius;

3. ką daryti, kad šaldytuvai 
veiktų ekonomiškiau;

4. kaip pasirinkti kuo ekono
miškiausius namų apyvokos 
įrengimus.

Šią brošiūrą galite užsisakyti, 
paskambinę 1-800-Edison (1- 
800-334-7661) ir ComEd ją jums 
atsiųs. Taip pat televizijoje šį 
rudenį bus galima matyti „Our 
House” programoje, ComEd’s 
13 savaičių programą apie ener
gijos (šilumos ir šviesos) taupy
mą. „Our House” programa ma
toma kiekvieną sekmadienį, 10 
vai. ryte, WBBM/2 televizijos 
kanale.

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

• Čikagoje pirmą kartą Pa
dėkos diena švęsta 1839 m. 
lapkričio 28 d.

• 1945 m. lapkričio 23 d.
Amerikoje panaikintos maisto 
kortelės, kurios buvo įvestos II 
pas. karo metu.

A.tA.
KAZIMIERAS STIRBYS

»i ,») »
Prisimenant mūsų mylimo Vyro, Tėvelio, Senolio ir Dė

dės mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. 
spalio mėn. 22 d. 11 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti a.a. Kazimierą savo maldoje.

Nuliūdę: žmona Juzefą, dukros, sūnus, brolis ir anūkai.

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITA! 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJEA A

d*ic4».jąio, IL 60629 

(8OO)775-SE:ND
(312)434-2121
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A.tA.
ONA ŠIMONIENĖ

mirė š.m. rugsėjo 21 d., Sao Paulo mieste, Brazilijoje, sulau
kusi 93 metų. Po vyro mirties prieš dvejus metus, velionė bu
vo globojama savo dukters Emilijos Bendoraitienės ir šeimos 
narių. Sunkiai sirgo tik kelias dienas prieš mirtį.

Ona Bagdisankaitė Šimonienė gimė Utenos apskrity. J 
Braziliją atvyko 1929 metais. Ten susipažino su Petru Šimo
niu ir 1931 m. sukūrė šeimą, kurioje išaugo penkios dukte
rys: Emilija, Helena, Irena, Julija ir Vilma.

Ona Šimonienė buvo Sao Paulo miesto Šv. Juozapo lietu
viškos parapijos Maldos Apaštalavimo ir Moterų draugijos 
narė, nuolatinė visų rengiamų švenčių bei renginių taikiniu 
kė. Kol sveikata leido, nepraleisdavo sekmadienio lietuviškų 
pamaldų. Doru krikščionišku gyvenimu ji pribrendo dangui 
ir gerai pasiruošė paskutinei kelionei.

Velionė buvo pašarvota Šv. Juozapo bažnyčios šermeni
nėje. Laidotuvių Mišias laikė klebonas kun. Juozas Šeš
kevičius, sukalbėjo ir laidojimo maldas vietiniame krema
toriume. Onos Šimonienės pelenai bus palaidoti prie a.a. Pet
ro Šimonio lietuvių stovyklavietėje Lituanikoje.

Nuliūdusios ir pilnos dėkingumo Dievui už nuostabiai ge
rus tėvus liko dukterys: Sao Paulo mieste Emilija Bendo- 
raitienė ir Vilma Leyton su šeimomis; Kanadoje Hamilton 
mieste Helena Liaukienė ir Vancouver mieste Julija Kaulie- 
nė su šeimomis; Čikagoje Irena Baleišienė su dukra Audra. 
Velionė paliko vienuolika anūkų ir penkis proanūkus. Vii 
niuje liko vyresnė sesuo Uršulė ir daug sūnėnų bei dukterėčių.

„Džiaukis, nusipelniusi Viešpaties laimę ir ramybę!”

PADĖKA

A.tA.
ROBERT STUMBRĄ

Mūsų mylimas Sūnus mirė 1995 m. rugsėjo mėn. 19 d. ir 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Anthony Puchenski 
ir kun. Fabian Kireiliui, kurie atnašavo šv. Mišias už velionį 
Robertą. Taip pat padėka Tomukui Labanauskui už vargonų 
muziką laidojimo namuose ir vargonininkui solistui Algiui 
Barniškiui už giesmes ir muziką šv. Mišių metu Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Ačiū laidotuvių direktoriui Tomui Labanauskui už 
malonų ir rūpestingą patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Nuliūdę: tėvai, tetos, dėdė ir kiti giminės.

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 PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto pirmininkė Gražina Liautaud (kairėje) su Gintare Siutilaite 
(14 m. iš Klaipėdos), savanorių talkininkų Kęstučiu Pauliku, Agne Sirvyte (6 m. iš Vilniaus) ir 
Gintarės mama Dalia Siutiliene

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

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
VISO

Siuntėjas_________

$____________
$____________
$ _____ 12.00
$____________

Gavėjas_________

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES
1-708-974-4410

Tel._________________ Tel--------------------------------

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

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334.
•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
•Mes galime palydėti Jus važuojant j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTF. PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ (& DERB> RD ) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST 

TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVI 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Aleksas Mitrius ir kiti talen

tingieji mūsų jaunuoliai pasiro
dys „Jaunųjų talentų popietės” 
programoje sekmadienį, spalio 
22 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cent
re. Popiete „Draugui” paremti 
ruošia Korp! Giedra. Visi kvie
čiami pasidžiaugti mūsų šau
niuoju jaunimu.

Aldona Žemaitytė, žurnalo 
„Dienovidis” redaktorė, at
skrenda iš Lietuvos ir skaitys 
paskaitą ..Krikščioniškos de
mokratinės minties formavimas 
Lietuvos katalikų spaudoje At
gimimo laikotarpiu” Ateities 
savaitgalyje, kuris šįmet įvyks
ta lapkričio 3-5 d. Jaunimo cent
re, Čikagoje ir Ateitininkų na
muose, Lemonte.

„Sveikatos dovanos” poky
lio metu Lithuanian Mercy Lift 
padalins laimėtas dovanas: pir
mas laimėjimas — kelionė į Lie
tuvą dviems asmenims, antras 
— $1,000.00, trečias — $500.00, 
ketvirtas — $250.00, penktas — 
$150.00, šeštas - $100.00. Bilie
tai dar gaunami per Lidiją Rin- 
gienę tel. 708-361-2557.

ALRK Moterų s-gos 2-ji 
kuopa, veikianti Cicero, IL, 
šelpia Kaune gyvenančią naš
laitę Jūratę Sadauskaitę. Nese
niai Jūratei, jos keturioms se
sutėms ir jas auginančiai 
močiutei Zuzanai Sadauskienei 
buvo nusiųstas siuntinys. Tiki
masi, kad jis pasieks adresates 
dar prieš artėjančias šventes.

x TRANSPAK praneša: 
„Seniausia enciklopedija 
išleista Lietuvoje 1608 m. Vil
niuje. Joje buvo atspausdinta 
174 išradimai ir paminėti 180 
išradėjai. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai, TRANSPAK, 
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 Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius 
bus lapkričio 11 d., Jaunimo 
centre. Operos choras atliks 
specialiai paruoštą programą, 
pritaikintą tokio baliaus nuotai
kai. Chorui diriguoja Ričardas 
Šokas, Operos chormeisteris. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto pas valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, tel.: 312-767- 
5609. Paskambinus, bus suteik
tos visos kitos informacijos. Vi
sas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Padėkime išlaikyti 
savo operą!

(sk.)

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenunTe- 
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)

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

(sk)
x Automobilio, namų ir li

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

(sk)

Vyresniųjų Lietuvių centre,
„Seklyčioje”, spalio 18 d., trečia
dienį, 3 vai. popiet, bus sveika
tingumo paskaita, kalbės dr. 
Antanas Razma, Sr. Jo tema — 
Alzheimer’s liga. Bus rodoma ir 
vaizdąjuostė. Nepraleiskite pro
gos įsigyti daugiau žinių svei
katos reikalais. Visi kviečiami 
ir laukiami. Bus ir bendri 
pietūs. Atvykite!

Paskubėkite! „Draugo” pa
piginta prenumerata — tik 55 
dol. visiems metams pirmajam 
šimtui naujų skaitytojų — su
silaukė plataus dėmesio. Jeigu 
norite šia (turbūt pirmą kartą 
pasitaikiusia) proga pasinaudo
ti, reikia paskubėti. Pasakykite 
apie šį „bargeną” savo pažįsta
miems, iki šiol „Draugo” ne
skaitantiems (jie ir negali žinoti 
apie atpigintą prenumeratos 
kainą), užsakykite savo vai
kams, vaikaičiams, draugams 
įvairiomis progomis: gimta
dienio, vardinių, vedybų sukak
ties ir pan. (nieko nekenktų ir 
„be progos” ką nors pradžiugin
ti), kad Jūsų dovana lankytų vi
sus metus ir primintų Jūsų 
geraširdiškumą.

LB Švietimo taryba rūpi
nasi, kad lituanistinių mokyklų 
mokiniai pamėgtų skaityti 
lietuviškas knygas, tuo praplės- 
dami ne tik žinias, bet ir savo 
lietuvišką žodyną, todėl Švie
timo taryba ruošia įvairias 
pagalbines priemones, pratimų 
sąsiūvinius su klausimais bei 
įvairiomis užduotimis. Peda
gogė, literatūros mokytoja 
amerikiečių aukštesniojoje mo
kykloje, Lilija Adomėnienė, 
pritaikė pratimus Anatolijaus 
Kairio dramai „Krikšto van
duo” (aukštesniosios mokyklos 
mokiniams) ir Audros Kubiliū- 
tės-Daulienės knygai „Mįslin
gos kaladėlės”.

BALFo 28 skyrius Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, 
suruošė pietus spalio 1 d. Žmo
nių buvo apie 150. Pietų metu 
Čikagos apskrities BALFo pirm. 
E. Vanagūnas padarė praneši
mą apie BALFo veiklą per 50 
metų. Valdyba yra dėkinga vi
siems už suneštus pyragus ir, 
patarnavimą pietų metu. Buvo 
priimamos ir aukos BALFui, 
suaukota 700 dol.

Atitaisome. Penktadienio 
(spalio 13 d.) laidoje apie Bridge- 
porto BALFo skyriui įteiktą au
ką yra klaida: aukotojo pavardė 
yra Algis Liepinaitis (ne Siegi- 
naitis). Turbūt ta tryliktoji ir 
penktadienis” pavardes sumai
šė...

x Tradiciniu virtęs Lemon 
to apylinkės rudens pokylis ren
giamas ir šįmet, lapkričio 11 d., 
šeštadienį, PL centro didžiojoje 
salėje. Šių metų pokylyje įdomi 
meninė programa. Šokančius ir 
sėdinčius linksmins Roberto 
Raudžio vedamas Nemuno" or
kestras. Paaiškės ir loterijos 
laimingieji. Aldonos Šoliūnie- 
nės pagaminta vakarienė, įskai
tant ir gėrimus — $30 asmeniui. 
Laukiame svečių iš plačių apy
linkių. Laiko nebedaug, pasku
bėkime! Rezervacijas priima: 
Gediminas Kazėnas (708) 
963-0467 ir Vladas Stropus 
(708) 257-7677.

(sk.)
(x) Kviečiame aplankyti 

foto menininko Antano Sut
kaus parodą „Pasaulio 
lietuvių portretai” Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte, IL 
spalio 20 d.iki lapkričio 5 d. 
Parodos atidarymas spalio 20 
d. 7:30 v.v., penktadienį.

(sk)
x Jei reikia įsigyti vairavi

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

Dar ilgas kelias iki pusės mili
jono kapitalo Draugo fonde. Jis 
trumpėja, sulaukiant nauju na
rių, nauju rėmėjų įnašų. Jis 
trumpėja, esamiems nariams 
rudens vajaus proga papildant 
įnašus. Jį žymiai trumpina nau
ji Draugo fondo garbės nariai. 
Visų garbės narių diplomai bus 
iškilmingai įteikti Draugo fon
do rudens vajaus pokylyje 
lapkričio 18 d. 7 vai. v. Čikagos 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Pokylyje dalyvauti kviečiami vi
si Draugo fondo garbės nariai, 
nariai ir rėmėjai, visi lietu
viškos spaudos gerbėjai ir jos pa
laikytojai, nes dalyvavimas po
kylyje jau bus naujas įnašas į 
Draugo fondą. Pokylio rengimo 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
jau priima stalų ir pavienių as
menų rezervacijas tel.: (312) 
925-6193.

Kad iki Draugo fondo rudens 
vajaus pokylio būtų pasiektas 
pusės milijono kapitalas, dar 
reikia sulaukti daug laiškų su 
čekiais iš „Draugo” skaitytojų, 
iš mūsų organizacijų, prekybi
ninkų, profesionalų, kuriuos 
nuolat skelbia „Draugo” dien
raštis. Visiems, kurie jau at
siliepė su naujais įnašais rudens 
vajuje nuoširdžiai dėkojame.

Rudens vajaus dalyviai

Su 800 dolerių:
Jonas ir Ona Motiejūnai, (iš 

viso $1,000.-), garbės nariai, 
Prescot, AZ.

Marija Vilutienė (iš viso 
$1,000.-), garbės narė, St. Pe- 
tersburg, FL.

Ar ne visai suprantate, ko
dėl ir kaip yra pakelti nuosa
vybės mokesčiai Marųuette Par
ke (ir visose Čikagos apylinkė
se)? Jeigu turite klausimų ar ne
aiškumų, kreipkitės į Aldoną 
Palukaitienę, 15-tos apylinkės 
atstovo Virgil E. Jonės įstaigoje, 
2358 W. 63rd Str., Chicago, tel. 
(312)776-6711. Ji mielai padės 
išspręsti keblumus. A. Palukai- 
tienės darbo valandos šioje įstai
goje yra pirmadieniais, nuo 2 
iki 6 vai. popiet.

„Dainavos kamerinis an
samblis”, „Grandies” tautinis 
ansamblis ir kiti jungiasi į 
„Jaunųjų talentų popietės” 
programą, kad savo darbu ir 
talentais paremtų vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį 
„Draugą”. Į šią talentingojo 
lietuviško jaunimo šventę visuo
menę kviečia Korp! Giedra. Bi
lietus galite įsigyti „Seklyčioje” 
arba „Draugo” administracijoje. 
Talentų popietė vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, spalio 22 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet.

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

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 

• spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 312-233-6335.
• (»k)

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

(sk)

Leonas ir Danutė Petroniai (iš 
viso $1,000.-), garbės nariai, 
Dearborn Hts. MI.

Su 600 dolerių:
Kostas Dočkus (iš viso 

$1,600.-), garbės narys, a.a. 
garbės narės Jadvygos Doč- 
kienės laidotuvėse jos prisimini
mui sudėtos aukos Draugo fon
dui, Cicero, IL

Su 500 dolerių:
Dr. Česlovas^Masaitis (iš viso 

$1,100.-), garbės narys, 
Thompson, CT.

A.a. Jadvyga Gaudušienė, per 
Tautos fondą, New York, N.Y. 

Su 250 dolerių:
Ramunė Dičius (iš viso 

$700.-), Dana Point, C A.

Su 200 dolerių:
Julia ir Emilis Sinkiai (iš viso 

$400.-), Santa Monica, CA.
Maksiminas Karaška (iš viso 

$400.-), Fredericksburg, VA.
Vincas ir Aldona Šmulkščiai 

(iš viso $1,600.-), garbės nariai, 
Chicago, IL.

Jadvyga ir Petras Kliorys (iš 
viso $700.-), Euclid, OH.

A. ir J. Musteikiai (iš viso 
$400.-), Fallon, NV.

Petras Grina (iš viso $800.-), 
Neshanic Station, NJ.

Su 100 dolerių:
Kun. Vytautas Volertas (iš 

viso $200.-), Mississauga, 
Canada

Regina Juchnevičius (iš viso 
$200.-), Arlington Hts., IL.

Albertas Gasis (iš viso 
$200.-), Fort Collins, CO.

Dr. Birutė ir Juozas Kaspera
vičius (iš viso $300.-), Seven 
Hills, OH.

Antanas Valaitis (iš viso 
$300.-), Eastlake, OH.

L. A.P.A.S. — Angelė Dirkis(iš 
viso $300.-), Burr Ridge, IL

Genovaitė ir Aleksandras 
Radžius (iš viso $750.-), 
Baltimore, MD.

M. Kvedaras (iš viso $400.-), 
Chicago, IL.

Dr. Alfonsas Šešplaukis (iš 
viso $300.-), Chicago, IL

Filomena Černiuvienė (iš viso 
$750.-), Chicago, IL.

Vytautas Sinkus (iš viso 
$400.-), Chicago, IL.

Su 50 dolerių:
Joana ir Vytautas Dailidės (iš 

viso $350.-), Crete, IL.
Henrikas Laucius, Paterson,

x Dr. Patrick McCarthy, 
dr. Rasa McCarthy, Viktorija 
Siliūnienė, Ramona Indą, Vik
tutė Siliūnienė, Rūta Vaznelie- 
nė, Dalia Lietuvninkienė ir Dai
na Siliūnienė Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte spalio 9 d. pa
dėjo pakuoti „Saulutės”, Lietu
vos vaikų globos būrelio, siun
tinius Lietuvos bedaliams vai
kams. „Saulutė” dėkoja už tal
ką. Ypatingai daug daiktų su
aukoja St. Patrick’s parapija, St. 
Charles, IL, per Sister Dot. Su 
dideliu pasišventimu daiktus į 
Pasaulio lietuvių centrą perve
ža Aldona Jesmantienė. Paka
vimu sąžiningai rūpinasi ir eigą 
tvarko Raminta Marchertienė, 
tel. 708-377-9957. Per metus 
„Saulutė” išsiunčia virš 1,000 
siuntinių, todėl labai įvertina
ma pagalba kiekvieno, kuris at
vyksta į talką supakuoti apie 
300 dėžių ir jas sukrauti į sunk
vežimį. „Saulutė” nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidedantiems 
pinigais, daiktais ir darbu pa
lengvinti Lietuvos našlaičių, in
validų vaikų ir daugiavaikių 
šeimų sunkią dalią. Ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL 60089.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

Po ilgos karštos vasaros draugai vėl susitiko Maironio lit. mokykloje Lemonte, pirmąją šių mokslo 
metų dieną, rugsėjo 9

PIRMYN .JAUNIEJI!

Rugsėjo 9 d. Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai 
susirinko j Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio Misiją bendram ir 
oficialiam mokyklos atidary
mui. Po Lietuvos himno Danutė 
Grigaliūnienė, kultūros prog
ramų koordinatorė,pravedė ati
darymą, pakviesdama mokyk
los direktore Eglę Novak. kuri 
pasveikino visus ir palinkėjo 
darbingų mokslo metų. Kun. 
Paliokas tarė trumpą’bei pras
mingą žodi, o vyresnieji moki 
niai skaitė atitinkamus skaiti
nius, iškilmingą dalį baigiant 
mokyklos daina.

Mokiniam grįžus į klases, 
tėvų komitetas pravedė tėvelių 
susirinkimą PLC apatinėje sa
lėje. Vyko pavėluota registracija 
(dauguma užsiregistravo anks
čiau paštu). Gausiai susirinkę 
tėvai parodė didelį susidomė
jimą mokyklos reikalais, visi 
turėjo progos įsigyti lietuviškų 

knygų ir mokyklos marškinėlių.
Šiais metais Tėvų komitetas 

ypač darbštus, jau mokslo metų 
pradžioje užsiangažavo kaip 
stiprus ir organizuotas vienetas 
— ne tiek kiekybe, kiek kokybe.

Komitetui pirmininkauja Ma
rius Kasniunas, jo pritvrusi 
„dešinioji ranka ’ adv. 
Audronė Karalienė ii rinktinis

NJ.
Joseph Andrukaitis (iš viso 

$400.-), Hamilton, Canada.
Vitalis Švažas (iš viso $130 >, 

Bellevue, WA.
Stasė Laniauskienė (iš viso 

$200.-), Euclid. OH.

Su 30-25 doleriais:

Sofija ir Vytautas Ripskis (iš 
viso $230.-1, Evergreen Park, IL.

Edvvard F. Lavan (iš viso 
$100. 1, Worcester, MA.

Kazys ir Eugenija Prišnnntai 
(iš viso $275.-), Vista. CA.

Salomėja Nyergienė (iš viso 
$275.-', Santa Monica. CA.

Gražina Jezukaitienė (iš viso 
$65.-), Gulfport, FL.

Su 20-10 dolerių:

G. Kaufmanas (iš viso $40.-), 
Springfield, VA.

Aldona ir Bronius Underystiš 
viso $280.-), Chicago, IL.

Draugo fondo Direktorių tarybos 
pirm. ir kartu DF iždininkas Bronius 
Juodelis. Jis nuoširdžiai rūpinasi, 
kad DF pokylis, ruošiamas lapkričio 
18 d. Jaunimo centre, praeitą labai 
šauniai ir sėkmingai.

komitetas: iždininkė — Dainė 
Quinn; sekretorius — Antanas 
Rauchas, ir narė Natalija Stu- 
kienė. Jiems talkininkauja Asta 
Andriušienė, Vita Annarino ir 
Rasa Ragienė.

Komiteto pastangomis, buvo 
išleista ir išdalinta knygelė 
„Mokyklos nuorodos tėvams ir 
mokiniams”, kurios tikslas yra 
aiškiai nustatytas įžangoje: 
„Mes reikalaujam iš mokinių 
gero elgesio ir atsakomybės už 
savo veiksmus mokykloje. Ma
nome, kad santykiai tarp moki
nių, tėvelių ir mokytojų bus 
palankūs ir nuoširdūs. Tikimės, 
kad mokiniai prižiūrės ir ver
tins mokyklos turtą ir PLC cen
tro patalpas. Norėtume, kad visi 
įsisąmonintų, jog disciplina 
mūsų mokykloje yra būtina 
kaip ir kasdieninėse mokyk
lose”.

1 komiteto pareigas įeina 
karštų priešpiečių paruošimas 
vieną kartą į mėnesį, ruošti ren
ginius, renkant lėšas mokyk
lai: pokylius, gegužines. Komi
teto pirmas viešas susirinkimas 
įvyks spalio 14 d. Suinteresuoti 
tėveliai kviečiami apsilankyti, 
paklausti ir pareikšti savo 
nuomones jų vaikų reikalais.

O juk tie vaikai ir yra litua
nistinės mokyklos širdis — pla
kanti smarkiai, energijos pilna! 
Taip sunku, kai vilioja rudens 
vėsus oras ir kiti užsiėmimai, o 
reikia sėdėti, skaityti, rašyti ir 
galvoti.

Jeigu mokiniai yra mokyklos 
širdis,tai jos siela yra mokyto
jos, kurioms iš tikrųjų rūpi 
įkvėpti savo mokiniams lietu
višką dvasią. Mokytojų tikslas 
yra padėti nežūti lietuvių

Rita ir Petras Bernotavičias 
(iš viso $81.-), Lockport, IL.

Marija Pauperienė (iš viso 
$40.-), Oak Lawn, IL.

Vytautas Matulionis (iš viso 
$55.-1, Cleveland, OH.

Fondo iždininkas

Maloniai kviečiame dalyvauti

DRAUGO FONDO 
RUDENS VAJAUS POKYLYJE
1995 m. lapkričio mėn. 18 dieną, 6:30 vai. vakare 

Čikago Jaunimo centre 
5620 So. Claremont, Chicago IL 60636

Kokteiliai 6:30
Vakarienė 7:30
Meninė programa 
Diplomų įteikimas garbės nariams 
šokiai su R. Šoko orkestru 

Auka $25.00 asmeniui

Rezervacijas priima Vaclovas Momkus 

Tel.: (312) 925-6193

kalbai. Tai nelengvas užmojis 
mokytojoms bei tėveliams.

Šiais metais Maironio mokyk
loje dirba šie mokytojai bei pa
dėjėjai: priešmokykl. sk. — mok. 
Jovita Steponavičiūtė; darželio 
— mok. Rima Polikaitytė, pad. 
Rasa Tamulavichius; I sk. — 
mok. Agnė Katiliškytė-Berner, 
pad. Siga Pilipavičiūtė; II sk. — 
mok. Taiyda Chiapetta, pad. 
Elena Janušienė; III sk. — mok. 
Audronė Elvikienė, pad. Moni
ka Gylytė; IV sk. — mok. Otili
ja Barkauskienė, pad. Kastytis 
Šoliūnas; V sk. — mok. Silvija 
Radvilienė; VI sk. — mok. Vida 
Brazaitytė; VII sk. — auklėt. 
(liet. liter.) Živilė Šilgailienė; 
VIII sk. — auklėt’. (Liet. istor.) 
Gražina Sturonienė; IX sk. — 
auklėt. (liet. klb.) Rūta Končie
nė; X sk. — auklėt. (Liet. geogra
fija) Danutė Grigaliūnienė.

Lietuvių kalba (IA/B) - mok.
Videta Kairelis; lietuvių klb.
(IA/B) — mok. Dana Plazyk; liet. 
klb. (HA) — mok. Milda Pranins- 
kienė; liet. klb. (IIB) — mok. 
Rūta Končienė; lit. klb. (LKV 
suaug.) — mok. Vida Radick; ti
kyba — padėj. Nida Tijūnėlytė; 
dainavimas — mok. Rasa Posko- 
čimienė, Jūratė Fischer; tauti
niai šokiai — mok. Lidija Rin- 
gienė, pad. Rėdą Karaliukaitė, 
Erika Jokubauskaitė, mok. Ta
nia Mikaitytė, pad. Adriyana 
Donets.

Mokyklos administracijoje: 
sumani direktorė Eglė Novak, 
sekretorė Danguolė Čekanavi- 
čienė-Stefanski. Praeitų metų 
administratorė Aldona Rauchie- 
nė. Šiemet yra Mokslinių reika
lų koordinatorė, direktorė mo
kinių reikalams — Ieva Varnai- 
tienė, kultūros programų koor
dinatorė — Danutė Grigaliūnie
nė, knygyno skaitymo koordina
torė — Sniegą Masiulienė, mo
kyklos konsultantė — Jūratė 
Harris, ir mokytojų atstovė — 
Audronė Elvikienė.

S. Radvilienė


