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Gricius ragina populiarinti 
Lietuvą Pietų Europoje

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Lietuvos delegacijos Vakarų 
Europos Sąjungoje (VES) vado
vas, Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Algirdas Gricius mano, 
kad Lietuvai reikia atlikti didelį 
Lietuvos populiarinimo darbą 
Pietų Europoje, nes šis regionas 
nėra palankiai nusiteikęs naujų 
narių iš Vidurio Europos priė
mimo į Europos Sąjungą atžvil
giu.

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje A. Gricius pasakojo apie 
praėjusią savaitę Atėnuose įvy
kusį VES Parlamentinių ryšių 
komiteto posėdį. Lietuva yra 
šios ES gynybinės organizacijos 
asocijuota narė. Posėdyje buvo 
svarstomas požiūris į kitais 
metais įvyksiančią Europos Są
jungos tarpvyriausybinę konfe
renciją.

Svarstytame komiteto prane
šime pažymima, kad valstybės, 
tapusios ES narėmis, turėtų 
būti automatiškai kviečiamos 
stoti į VES. Be to, dokumente 
apgailestaujama, kad Suomija, 
Švedija ir Austrija, kurios per

Vyriausybė riboja Lietuvos 
skolinimąsi

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Lietuva sieks per artimiau
sius trejus metus gauti forma
lų tarptautinį jos paskolų grą
žinimo patikimumo įvertinimą, 
vadinamą paskolų reitingą. Vy
riausybė taip pat sieks, kad 
valstybės skola užsienio valiu
ta neviršytų 17% bendrojo vidi
nio produkto. Ateityje vyriausy
bė norėtų mažinti šią dalį.

Be to, vyriausybė nori inves
ticijoms panaudoti ne mažiau 
kaip 70% valstybės vardu gau
namų paskolų. Pajamos iš užsie
nio paskolų taip pat turės būti 
ne didesnės kaip 25% biudžeto 
pajamų.

Apie tai rašoma dokumente 
„Lietuvos vidutinės trukmės 
užsienio skolinimosi politikos 
kryptys”, kurį trečiadienį pa
tvirtino vyriausybė. Dokumen
tu bus remiamasi, ruošiant me

Japonija ketina atidaryti 
ambasadą Lietuvoje

Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 
— Gruodžio mėnesį galutinai 
bus nuspręsta, ar Japonija ati
darys ambasadą Lietuvoje ir ka
da tai įvyks, mano prezidento 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais, ambasadorius Jus
tas Paleckis. Praėjusį ketvirta
dienį jis grįžo iš Japonijos, kur 
įvairiuose susitikimuose aptarė 
dvišalių santykių raidą, bendra
darbiavimą tarptautinėse orga
nizacijose, ambasadų atidarymo 
perspektyvas.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje jis sakė, kad principinis 
sprendimas Japonijoje jau pri
imtas, telieka išspręsti finansi
nius reikalus. Paklaustas, ar 
ambasada Vilniuje atstovaus 
Japonijos interesams visose 
Baltijos valstybėse, J. Paleckis 
sakė to nežinąs. Tačiau jis pas
tebėjo, kad Japonija per metus 
atidaro daugių daugiausia vie
ną ambasadą, todėl jei tai bus 
ambasada Lietuvoje, ji bus 
vienintelė Baltijos šalyse. Dabar 
Japonijos ambasada Lietuvai 
yra Kopenhagoje.

Paklaustas apie Lietuvos am
basadą Tokijuje, Justas Paleckis 
sakė, kad tokių ankstesnių keti

nai įstojo į ES, nepanoro tapti 
tikrosiomis VES narėmis.

Pasak Algirdo Griciaus, Lie
tuvai reikia siekti kuo greičiau 
tapti VES nare, nes šios orga
nizacijos teikiamos saugumo 
garantijos beveik nesiskiria nuo 
NATO teikiamų garantijų.

Tačiau susitikus su Graikijos 
parlamentarais, užsienio reika
lų, gynybos bei Europos reika
lų komitetų nariais, paaiškėjo, 
kad Pietų Europos šalys nėra 
entuziastingai nusiteikusios 
naujų narių priėmimo į Europos 
Sąjungą atžvilgiu.

Be veiklos šiose šalyse sustip
rinimo, Gricius taip pat ragino 
sustiprinti Užsienio reikalų mi
nisterijos bei ambasados prie 
Europos Sąjungos darbą šia 
linkme.

Paklaustas, ar ambasados 
veiklą sustiprins galimas amba
sadoriaus Adolfo Venskaus at
šaukimas, Gricius sakė, kad šio
se pareigose turėtų dirbti jaunas 
žmogus. Pasak Seimo nario, 
idealus ambasadorius Briusely
je būtų Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Albinas Ja
nuška.

tines valstybės skolinimosi pro
gramas ir biudžeto projektus.

Finansų ministras Reinoldijus 
Šarkinas sako, kad tai iš esmės 
yra politinis sprendimas. Vy
riausybė įsipareigojo skolintis 
daugiausia iš oficialių finansi
nių šaltinių, tačiau kartu didins 
galimybes skolintis ir tarptau
tinėje finansų rinkoje.

Valstybės garantijos bus tei
kiamos tik savivaldybių ir 
valstybinėms įmonėms, taip pat 
akcinėms bendrovėms, kuriose 
valstybė valdo kontrolinį akcijų 
paketą. Pagal nustatytą ribą 
tokios garantijos galės būti 
teikiamos ir paskoloms, kurias 
ims komerciniai bankai ar pri
vačios įmonės. Tačiau ne 
mažiau kaip 50% vyriausybės 
garantuotų paskolų turės būti 
skirta valstybės reikmėms.

nimų kol kas atsisakyta dėl fi
nansinių sunkumų. Tačiau pre
zidento patarėjas mano, kad 
toks klausimas bus svarstomas 
aukščiausiu lygiu ir „galima 
tikėtis realių sprendimų”.

Oficialus ar darbinis Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizitas į Japoniją, pasak Palec
kio, gali įvykti ne anksčiau, 
kaip 1997 metais.

Prezidento patarėjas sakė, 
kad Japonija palankiai vertina 
Lietuvoje vykstančius procesus, 
ypač santykius su kaimynais. 
Tuo tarpu ekonominiai ryšiai 
nėra geri, ir Japonija, nepaisant 
jos galimybių, tėra 4-ajame de
šimtuke pagal investicijas ar 
Lietuvos prekybos apimtis.

Japonija atsargiai žiūri į 
NATO plėtimosi galimybes, sa
kė J. Paleckis. Turėdama neiš
spręstų teritorinių problemų su 
Rusija, Japonija labai suinte
resuota, kad toje šalyje stiprėtų 
demokratija ir kad Vakarai 
„įtrauktų Rusiją į bendradar
biavimo orbitą”. Skubotas 
NATO plėtimas, Japonijos poli
tikų nuomone, gali suaktyvin
ti Rusijoje jėgas, kurios būtų ne
sutaikomos sprendžiant ir kitas

Lietuvių Tautininkų Sąjungos (LTS) nuomone, LDDP valdymas yra ne tik žalingas, bet ir pragaištingas Lietuvai. 
Ketvirtadieni surengtoje spaudos konferencijoje LTS pirmininkas Rimantas Smetona apgailestavo, kad dešinio
sios partijos nepalaikė prieš pusantrų metų teikto Tautininkų Sąjungos siūlymo surengti referendumą dėl pirma
laikių Seimo rinkimų, sakė neatmetąs galimybės, kad ši idėja dar gali būti realizuota spalio 24 d. prie Seimo rū
mų vyksiančiame „dideliame piliečių susirinkime”. Šiame susirinkime,sakė Smetona, „mes pasiūlysime, kad LDDP 
pasitrauktų iš valdžios”. Tačiau jis sakė nežinąs, kas tą susirinkimą organizuoja ir kas jame dalyvaus bet mano, 
kad rengėjai yra Kaune. Nuotraukoje vaizdas iš pernai metų žiemą prie Kauno rotušės vykdytos akcijos, reika
laujančios kelti pragyvenimo lygį. Nuotr. Prano Abelkio

Vyriausybė pasiūlė 
prezidentui atšaukti 

A. Venskų iš Briuselio
Vilnius, spalio 19 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė nutarė 
atšaukti Adolfą Venskų iš Lie
tuvos nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus nuolatinėje mi
sijoje prie Europos Sąjungos 
pareigų. Į šias pareigas minist

rų kabinetas trečiadienį pasiūlė 
skirti tarptautinės ekonomikos 
ir verslo specialistą prof. Joną 
Čičinską.

Jonas Čičinskas, 54 metų, yra 
Vilniaus universiteto ekonomi
kos fakulteto Tarptautinių eko
nominių santykių katedros ve
dėjas. Jis taip pat yra Lietuvos 
mokslo tarybos ir Europos 
mokslų fakulteto tarybos narys, 
paskelbęs apie 50 mokslo 
straipsnių. J. Čičinskas yra sta
žavęsis Švedijoje, Danijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, komentuodamas 
Alfonso Venskaus atleidimą,

Vilniuje prasidėjo 
Socialdemokratų partijos 

suvažiavimas
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 

— Šeštadienį Vilniuje prasidėjo 
18-asis Lietuvos Socialdemokra
tų partijos suvažiavimas, kuria
me bus išrinkta nauja partijos 
vadovybė ir aptarta partijos 
rinkimų į Seimą programa.

Socialdemokratai taip pat ke
tina pakeisti statutą ir išplėsti 
tarybos prezidiumo funkcijas. 
Dabar prezidiumas yra partijos 
vykdomasis organas, o pakeitus 
statutą, taptų sprendžiamąja in
stitucija tarp tarybos susirin
kimų. Tuo tarpu vykdomąsias 
funkcijas perimtų valdyba.

Sekmadienį bus pristatyta 
nauja SDP rinkimų programa. 
Kaip interviu sakė partijos at
sakingasis sekretorius Arvydas 
Akstinavičius, naujoji programa 
yra partijos suformuoto 
„šešėlinio” ministrų kabineto 
rezultatas. Kabineto nefor
malūs vadai yra partijos pirmi- 

problemas.
Tačiau kuo labiau Lietuva in

tegruosis į Europos Sąjungą, tuo 
ji bus įdomesnė Japonijai, sie
kiančiai palaikyti su Europos 
Sąjunga kuo didesnius ryšius, 
pažymėjo prezidento patarėjas.

ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje sakė, jog pagrindinis tokio 
sprendimo motyvas buvo garbus 
70-ečio ambasadoriaus amžius. 
„Tai normali procedūra, Alfon
sas Venskus buvo informuotas 
raštu, ir labai keista, kad reiš

kiamas didelis nustebimas, 
neva apie tai nebuvo pranešta 
iš anksto”, teigė vyriausybės 
vadovas. Tačiau tai nereiškia, 
kad vyriausybė menkina A. 
Venskaus nuopelnus „mūsų 
diplomatijos plėtrai”, sakė 
premjeras.

Pasak Adolfo Šleževičiaus, 
Briuselis tampa „išskirtinės 
svarbos mūsų diplomatinio at
stovavimo tašku”. Vyriausybė 
ketina plėsti Lietuvos ambasa
dą Briuselyje — bus nupirktas 
pastatas, taip pat bus didinamas 
ten dirbančių diplomatų skai
čius. Ateityje joje dirbs dešimt 
ir daugiau žmonių, sakė A. Šle
ževičius.

ninko patarėjas Jonas Valatka, 
buvęs finansų ministras Aud
rius Misevičius bei buvęs Seimo 
narys Audrius Rudys.

Šiame suvažiavime vyks tik 
programos aptarimas, o galu
tinai Socialdemokratų Partijos 
rinkimų į Seimą programa bus 
tvirtinama sausio arba vasario 
mėnesį vyksiančioje partijos 
konferencijoje.

I 18-tą Socialdemokratų par
tijos suvažiavimą išrinkti 205 
delegatai. Pirmąją suvažiavimo 
dieną numatyta partijos vado
vybės ataskaita. Pagrindinį 
pranešimą skaitys Socialdemok
ratų partijos pirmininkas, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Aloyzas Sakalas. Po to vyks sta
tuto svarstymas ir vadovybės 
rinkimai.

1989 m. atsikūrusi Socialde
mokratų partija dabar turi apie 
1,200 narių ir skyrius 46-iuose 
Lietuvos miestuose bei rajonuo
se. Stipriausi partijos skyriai 
yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Marijampolėje, Vilkaviškio 
bei Radviliškio rajonuose.

Pavasarį vykusiuose savival
dybių rinkimuose socialdemok 
ratai užėmė šeštą vietą, nedaug

Rukloje atidarytas 
tarptautinis karinio

mokymo centras
Vilnius, spalio 19 d. (Elta) — 

Penktadienį Jonavos rajone, 
Rukloje, iškilmingai atidarytas 
tarptautinis taikos palaikymo 
pajėgų mokymo centras. Jame 
patirties ir įgūdžių semsis 138 
Baltijos taikos palaikymo bata
liono (BALTBAT) Lietuvos kuo
pos kariai savanoriai.

Juos mokys 35 Lietuvos kari
ninkai ir puskarininkiai, beveik 
devynis mėnesius tobulinęsi pa
našiame mokymo centre, Adaži, 
Latvijoje. Baigę mokytis Ruk
loje, lietuvių kuopos kariai nuo 
kitų metų rugpjūčio jau galės 
atlikti taikos palaikymo misijas 
drauge su Šiaurės šalių batalio
nais, o dar vėliau visų trijų Bal
tijos šalių taikos palaikymo ba
taliono kariai misijose galės da
lyvauti savarankiškai. 

Neužteko balsų
V. Juškui nušalinti
Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 

— Seimo nariams, siekusiems 
atšaukti LDDP narį Vytautą 
Juškų iš Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
pirmininko pareigų, neužteko 
balsų.

Slaptame balsavime Seime 
trečiadienį dalyvavo 56 Seimo 
nariai. Už jo atšaukimą balsa
vo 50 Seimo narių, prieš — 3 ir 
3 balsavimo lapeliai buvo suga
dinti. Komisijos pirmininkui 
nušalinti, reikėjo pusės Seimo 
narių balsų, t.y. 70.

Balsavime nedalyvavo LDDP 
frakcijos nariai.

— Lietuvoje ketvirtadienį 
pasibaigė gražios rudens dienos. 
Pučia žvarbūs vėjai ir lyja lie
tus. Šeštadieniui pranašau
jamas sniegas. Oro temperatūra 
dienomis 7-12 laipsnių Celsijaus 
(45-55F), naktimis — 3-8 C (37- 
45 F), tačiau savaitgalį tempe
ratūra truputį nukris. Butuose 
ir įstaigose vis dar nešildoma. 
Atšalus orui, galima tikėtis, kad 
šildymas bus įjungtas pirmadie
nį.

atsilikę nuo Centro sąjungos, 
tačiau smarkiai pralaimėję stip
riausioms Lietuvos partijoms — 
konservatoriams, LDDP ir 
krikščionims demokratams. 
Sėkmingiausiai Socialdemokra
tai pasirodė Birštone, kur turi 
8 mandatus iš 21 tarybos nario, 
ir Šiauliuose — 7 mandatus iš 
31. Seime Socialdemokratų 
frakcija dabar turi šešis narius.

Vokietijos karinių pajėgų 
vadovas lankosi Lietuvoje

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Lietuva neturėtų leistis 
įbauginama Maskvos pareiš
kimų dėl NATO plėtimo planų, 
nes tiek ši organizacija, tiek 
Vakarų valstybės dabar siekia 
vieno tikslo — sukurti saugią ir 
stabilią Europą, pasakė Vokie
tijos karinių pajėgų „Bundes- 
wehr” generalinis inspektorius 
generolas Klaus Neumann tre
čiadienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Pasak jo, Rusijos 
gąsdinimai nesiliauja daugiau 
nei 50 metų, tačiau tai nesu
trukdė žlugti visai komunistinei 
sistemai.

Kalbėdamas apie galimą 
NATO išplėtimą, K. Neumann 
pabrėžė, kad tai yra politikų 
kompetencijos reikalas. Tačiau, 
pasak jo, ir NATO, ir Vokietija 
pirmiausia siekia saugumo ir 
stabilumo Europoje garantijų, 
todėl šiuo atžvilgiu jaučia atsa
komybę ir dėl Baltijos šalių.

Generolas žadėjo, kad Vokieti
ja ir toliau rems Lietuvos kari

Žurnalisto premija — 
Danutei Bindokienei

Čikaga, spalio 19 d. — JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos sudaryta 1995 m. 
Žurnalisto premijos komisija 
vienbalsiai nutarė Žurnalisto 
premiją skirti žurnalistei, rašy
tojai, „Draugo” redaktorei Da
nutei Bindokienei.

Laureate Danutė Bindokienė

Nuo 1992 m. redaguojanti 
„Draugą” ir kasdien rašomais 
vedamaisiais stipriai įtakojanti 
lietuvių kultūrinę bei politinę 
veiklą, Bindokienė 1989-1994 
m. redagavusi „Ateities" žurna 
lą, jį padarė stipriu žurnalu, 
aktualiu tiek JAV, tiek ir Lie

Vilniaus valdžia prašo 
paskolos šilumai tiekti

Vilnius, spalio 18 d. (AGEP) 
— Sostinės vicemeras Romual
das Sikorskis dar kartą kreipėsi 
į vyriausybę, prašydamas leisti 
tiekti šilumos energiją įsiskoli
nusioms miesto sveikatos ir 
švietimo įstaigoms, o jų skolų 
mokėjimą atidėti iki kitų metų 
vidurio.

Kaip pranešė Vilniaus mies
to savivaldybė, miesto sveikatos 
apsaugos ir švietimo įstaigos 
yra skolingos 20.3 milijonus litų 
šilumos tiekėjams, ir iš tos su
mos pusė turi būti grąžinta iki 
metų pabaigos.

Vadovaujantis vyriausybės 
nutarimais, Vilniaus miesto 
ligoninės, poliklinikos, mokyk
los ir vaikų darželiai privalo 
sudaryti sutartis su energijos 
tiekėjais dėl skolų grąžinimo ar
ba jų atidėjimo. Neįvykdžius vy
riausybės nurodymo, grasinama 
visai netiekti nei šilumos, nei

nes pajėgas, ypač daug dėmesio 
skirdama kadrų ruošimui. Pa
sak Neumann, kitais metais į 
Vokietiją bus pasikviesti ma
žiausiai 15 Lietuvos kariūnų, 
kurie po studijų galės patys 
mokyti Lietuvos karius.

Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas Jonas Andriškevičius 
sako, kad perėmimas Vokietijos 
patirties, ruošiant karinius kad
rus yra vienas dvišalio bendra
darbiavimo prioritetų.

Klaus Neumann trečiadienį 
Vilniuje susitiko su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto nariais, kariuomenės 
rūšių vadais, krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi.

Vokietijos karinių pajėgų ge
neralinio inspektoriaus parei
gas Klaus Neumann eis iki kitų 
metų vasario. 1996 metais jis 
pradės vadovauti NATO kari
niam komitetui. Ketvirtadienį 
jis baigė vizitą Vilniuje.

tuvos atgimstančiai ateitinin- 
kijai. Nuo 1972 m. yra „Laiškų 
lietuviams” redakcinio kolek
tyvo narė.

Ji yra dvylikos knygų autorė 
ir paskutiniosios — „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje” 
— jau išleista trečioji laida. Ša
lia žurnalistinės veiklos Danu
tė Bindokienė stipriai reiškiasi 
ir švietėjiškoje veikloje. Ji yra 
populiari kalbėtoja ir paskai
tininke, ir 25 metus mokytojavo 
Kristijono Donelaičio Aukštes
niojoje lituanistinėje mokyklo
je Čikagoje.

Lietuvių Fondo skirtoji 1.000 
dol. Žurnalisto premija bus 
įteikta Premijų šventėje 1995 
m. lapkričio 5 d.. Jaunimo cent
re Čikagoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba Meno premiją 
paskyrė Ramojui Mozoliauskui.

Kultūros tarybos Muzikos pre
mija padalinta į tris dalis: Lie
tuvių Operai, „Dainavos an
samblio” vadovui Dariui Poli- 
kaičiui ir Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choro vadovei 
Ritai Kliorienei. Taip pat pa
skirtos garbės muzikos premijos 
solistams: Stasiui Barui, AL ir- 
dui Braziui, Danai Stankaitytei, 
Aldonai Stempužienei ir Jonui 
Vazneliui.

karšto vandens.
Pasak Vilniaus miesto savi

valdybės spaudos atstovės, šių 
metų sostinės biudžetas tenkino 
vos pusę minimalių miesto po
reikių. Reikėjo sumokėti pernai 
metų skolas, iš jų 9.4 milijonus 
litų už šilumos tiekimą.

KALENDORIUS

Spalio 21 d.: Uršulė, Hilarijo- 
nas, Rikantas, Gilanda.

Spalio 22 d.: 29 eilinis sekma
dienis. Misijų sekmadienis. Se
veras, Donatas, Sudimantaš, 
Mingelė. 1875 m. gimė vysk. 
Kazimieras Paltarokas.

Spalio 23 d.: Šv. Jonas Ca- 
pistrano (1385-1456), Malvina, 
Teodoras, Ramutis, Jautrytė.

Spalio 24 d.: Šv. Antanas 
Klaretas, Kubos vyskupas 
(1807-1870), Nunilė, Gluoda. 
Undinė, Valmantas. Jungtinių 
Tautų diena.



I .I

2 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. spalio mėn. 21 d.

IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO

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

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS 
ATEITININKŲ VASARA... 

IR BERČIŪNAI

Kryžiuojasi mūsų vasarų žy
gių keliai, jau beveik per visą 
vyskupiją ir toliau. Eita suki
lėlių ir knygnešių takais, amži
nybės kalneliais, o ne kartą 
lenktasi mūsų himno autoriaus 
kun. J. Žalvarnio atminimui. 
Giesmės prie K. Bizausko, kun. 
Masilionio kryžių, L. Lindės-Do
bilo milžinkapėliai ir Tumo- 
Vaižganto gimtoji žemė. Anykš
čiai su savo puikybėm ir Paber
žės tyla, Šventybrasčio sukilėlių 
ąžuolynas ir vysk. M. Reinio 
gimtieji namai. Kun. Alfonso 
Lipniūno takai takeliai ir gar
sioji Krekenava. Taip keliuos 
jau penkeri metai...

O šiais metais, per patį vidur
vasarį, liepos 24-31 d. būrys 
Panevėžio vyskupijos ateitinin
kų gyveno Balsių gražioje so
dyboje (Pakruojo raj.). Drožė, 
pynė, giedojo, dainavo, meldėsi, 
diskutavo, vakarojo, o paskui 
pėsčiomis išėjome Pakruojo že
mės išauginto pirmojo Panevė
žio vyskupo K. Paltaroko vai
kystės ir jaunystės takais. Nuo 
Linkuvos per Gailionis, Pamūšį, 
Joniškėlį, vėl link Panevėžio. 
Ten, kur jo tėvų kapas, ten kur 
gimtaisiais namais byloja iš
likęs kryžius, kur buvo krikš
tytas, kur aukoja pirmąsias
Mišias, kur vis vasarom grįž
davo namo. o paskui, kai nebe

liko jų per Lietuvos baismetį, 
vis klausdavo, ar tebegyvos dar 
liepos... Ir vyskupo įkurtoji 
Pamūšio parapija — mylėjo tą 
kampelį labai. Dabar visus pasi
tinka ir palydi skulptoriaus V. 
Vildžiūno rankų išaugintas 
Ganytojas. Čia tiek Ramybės ir 
Gerumo... O spalio 22-ją mūsų 
vyskupui K. Paltarokui sueis 
120.

Reta proga susakyti gerus 
žodžius mūsų kelyje sutiktie
siems žmonėms. Ne todėl, kad 
norėtume pamaloninti svetin
guosius pakruojiečius. Čia ramu 
buvo, neapsakomai gera. Jutom 
tokią atidą ir šilumą, su mumis 
buvo, mus globojo, mumis rūpi
nosi tiek daug puikių — lenkia- 
mės kiekvienam iš jūsų...

O pirmiausia tebūna padėkos 
žodis tiems, kurie sugebėjo iš
saugoti Balsių senąją sodybą. 
Tegul viską išsako svečio — dr. 
Arvydo Žygo atsidūsėjimas: „ne
noriu išvažiuoti, sugrįžau na-

nmo...
O visą žygį, tą puikiąją savai

tę, mūsų vyrai įvardijo tyliai ir 
sukauptai: „galima visą semest-

Vasaros jau tik prisiminimai 
— šviečiantys akimirkom at
skambantys... Ir tos mūsų atei- 
tininkiškos atostogos: susitiki
mų, žygių, stovyklų, atlaidų ir 
neužmirštamų žmonių sklidi
nos. Kalbu, galvodama apie 
Panevėžio vyskupijos jaunimą, 
o gyvybės gi buvo pilna visos 
Lietuvos ateitininkija.

Daugumos mūsų keliai pir
miausia suka į Berčiūnus, į 
ateitininkų vasaros ramybės 
prieglobstį.

Gyvi jie buvo nuo pat birželio 
iki rugsėjo. Pradėjo šiais metais 
stovyklauti Berčiūnuose Pane
vėžio vysk. K. Paltaroko ka
talikiškosios mokyklos mokslei
viai, o į birželio pabaigą pu
šynas jau buvo kupinas Lietu
vos ateitininkų. Vis daugėja su
taisytų poilsio namelių, tad 
šįmet, šalia visos ateitininkijos 
(kaip mes sakom, didžiosios) sto
vyklų, dvi pamainos ir mažoji 
Panevėžio vyskupijos ateitinin
kų stovyklėlė gyveno. Norinčių 
vasaras praleisti mūsų pušyne 
yra tikrai daug. Didžiajai sto
vyklai jau ir sunkoka visus ap
rėpti. Pabandėm dar būrį vys
kupijos ateitininkų pakviesti. 
Ačiū Dievui, nesugriuvom. Tie
sa, jau ne pirmą kartą. Čia 
mūsų ateitininkai leido vely
kines atostogas — nemaža jau
nimo dalis į vasaros stovyklą 
sugrįžo šviesių prisiminimų 
vedini. Buvom ne tik ateiti
ninkai, globojom vaikus, kurių 
namuose nėra labai gera būti... 
Juos išmokyti gyventi meilėje, 
turbūt buvo pačios giliausios 
pamokos tiek vadovams, tiek 
laimingos vaikystės vaikams.

Nemažas jaunimo būrys mi
nės šiemet Berčiūnus. Per visas 
abiejų stovyklų pamainas čia 
gyveno arti septyni šimtai mūsų 
vaikų. Neprasta juk šeima, ar 
ne?

Rugpjūtis. Berčiūnuose aidi 
anglų kalba. Vyksta Opus Dei 
organizuoti anglų kalba kursai 
vyrams, dirba puikus belgų tal
kininkų būrys. Dar trys name
liai visu gražumu jau šviečia 
kitai vasarai... O mūsų tylusis 
dievdirbys Adis vis Kryžiaus 
kelius iš nežinomybės prišaukia 
į medį ir stojasi jie, rikiuojasi... 
Jau ,,Veronika” į mus kalba.

Ir dar bus vienas sugrįžimas 
į vidurvasarį, į liepą, į Pane
vėžio vyskupijos tradicinę „Ke
liaujančią ateitininkų stovyk
la”.

Jaunieji ateitininkai k m Dainavoje vykusiose ateitininkų Studijų dienose
Nuotr Ramintos I.apšienės

Šių metų jaunučių stovykloje, Dainavoje, kūrybingiausiais šūkiais pasižymėjęs berniukų būrelis. 
Iš k.: priekyje — Tomas Tatarūnas. I eil. — Marius Žymantas, Rimas Šimaitis ir Paulius Elvikis. 
II eil. — Jonukas Domanskis, Vincas Valaitis, Audrius Moss, Kęstutis Kalvaitis. III eil. -- bū
relio svečias Edvardas Kuprys ir vadovas Kovas Lapšys.

Nuotr. O. Daugirdienės
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ATEITIES 
SAVAITGALIS ARTI

Lapkričio 3-5 d. Čikagoje ir 
Lemonte vyks rudeninis Atei
ties savaitgalis. Jis pradedamas 
tradiciniu literatūros vakaru 
Jaunimo centre penktadienį, 
lapkričio 3 d., 7:30 v.v. Vakaro 
programoje: aktorė Audrė Bud
rytė ir muz. Algis Barniškis.

Šeštadienio paskaitos bus 
Čiurlionio galerijoje. 12 vai. 
vyks pasižmonėjimas, o 12:30 
vai. p.p. iš Lietuvos atskridusi 
„Dienovidžio” redaktorė Aldona 
Žemaitytė skaitys paskaitą 
„Krikščioniškos demokratinės 
minties formavimas Lietuvos 
katalikų spaudoje Atgimimo 
laikotarpiu”. Ji taip pat daly
vaus 2 vai. p.p. svarstybose 
„Išeivijos dabartinė prasmė”, 
kuriose dalyvauja kun. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC, Juozas 
Kojelis, Regina Narušienė ir 
Jonas Pabedinskas. 3 vai. p.p. 
dr. Ona Daugirdienė skaitys pa
skaitą „Lietuviška šeima”. 
Vakare Lietuvių centro

rą klausytis paskaitų apie tau
tiškumą ir visai nieko negirdėti. 
O dabar mes savimi pajutome 
nepamirštamai... gyvenimui. 
Žemę”. Ačiū, jaunieji žmonės, 
jums už tą atsidūsėjimą.

Ir kaip kiekvieneriais metais, 
visų dovanų pripildyti — užbai
giant savo vasaros Padėkos žy
giu į Krekenavą, į Žolinę. Pės
čioms, daugiau 30 km paupiais, 
miško keleliais, giedant, mel
džiantis ir aišku, džiaugiantis. 
Mes taip jau penktą kartą ei
nam pas Mariją. Tie, kas kelia- 
vot tolimą kelią į atlaidus, pui
kiai menat tas palaimos akimir
kas, maldos tikrumą ir pačių 
mūsų skaidrybę... Gal tik Pu
tino žodžiai belieka: „Viešpatie, 
Viešpatie, Viešpatie...” Kiek tik 
telpa jėgos mūsų dvasiose — 
ačiū!

Visų keliautojų vardu —
Albina Saladūnaitė

Lemonte „Bočių” salėje vyks 
jaunųjų menininkų vakaras.

Sekmadienio programa vyks 
Lemonte. 10:15 v.r. Aldona 
Žemaitytė susitiks su jaunomis 
šeimomis Ateitininkų namuose. 
11 v.r. šv. Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio koplyčioje. Po Mišių 
programa vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. 12:15 v. dr. 
Dalia Kučėnienė skaitys pa
skaitą „Žemaitė — feministė”. 
1:30 v. p.p. Vytautas Dambrava 
skaitys paskaitą „Katalikų 
akcija”.

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

GLOBĖJŲ KURSAI

Kreipiamės į MAS kuopų 
globėjus! Kviečiam jus visus at
vykti į Dainavą šeštadienį, 
lapkričio 25 d. rytą, į pirmuo
sius globėjų kursus. Susipažin
kite su nauja MAS CV. Turime 
jums medžiagos. Visi pasidalin
sim mintimis, pasitarsime kaip 
išjudinti moksleivių kuopų 
veiklą. Pasiruoškime susipras
ti, susiorganizuoti, kurti ir ko
voti. Pradėkime bendradarbiau
ti!

Info: dr. Gailė Černiauskaitė 
(708) 488-1272 arba gailute @ 
aol.com

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4S17 W. 83 St., Burtoank, IL 
Tai. 708-423-8114

. Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVastchastar, IL 60153 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 8. Rldgeland Ava 
Chicago Rldge. IL 8041S 

706-636-6822
4149 W. 63rd Si. 

312-735-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chicago. IL
Tai. 312-738-5888

4707 S Gilberl, LaGrange. II
Tai. 708-382-4467

Kab. tai. 312-886-3166 
Namų 708 301 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•748 Wee1 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrid 3v pp—®»PP 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams (4 metų 3 mėn.
JAV........................... $95.00 $55.00 $3$.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 užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun.

i J

i
NAUJA MAS CV

Džiugu pranešti mokslei
viams, kad po jų ilgo ieškojimo, 
pagaliau susibūrė nauja MAS 
CV. Nusibrėžėm tikslą: įgalinti 
gimnazijos amžiaus jaunimą gy
venti prasmingą, lietuvišką 
gyvenimą, remiantis Kristaus 
mokslu. Mums svarbu pri
traukti atitolusį jaunimą, su
stiprinti ideologijos žinias, 
ugdyti vadovus ir labiau remti 
kuopų globėjus. Šie asmenys 
yra entuziastiškai pasiryžę jums 
vadovauti: aktorė Audrė Bud
rytė, dantų gydytoja Gailė Čer
niauskaitė, socialinė darbuotoja 
Monika Vygantaitė, fizikė Vija 
Bublytė/management training 
consultant) Birutė Bublienė, 
Vytas „Reklama” Čuplinskas, 
mokytoja Asta Čuplinskienė ir 
dvasios tėvas kun. Antanas 
Saulaitis. Pasimatysime „Kala- 
kursuose!”

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

Viktoras Rimšelis, MIC

• 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 
f, HOLY CROSS 

PROFESSIONAL PAVILION
3 fi. South, East Suites 

Lithuanian Plaza Ct.
r at California Avė. 

Chicago, IL 60629
(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai

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

MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St. 

Chicago, IL 60616,
(312)-225-0695

Keb. 312-735-4477
Raz. 708-246-0087 arba 708-245-8581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
8449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

. , I

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park
706-348-8100 

10 W. Martin, Napervllle
708-388-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-887-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 81.
Lemont. IL 80439 
Tel. 818-723-1884

7800 W. Coilege Dr.
Palos Helghta, IL 60453

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9386 8. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (706) 888-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FamNy Medteal COnlc 
KM* — 117 81., lemom. IL M43S

Priklauso Paku Community Motpilal 
Sitver Crott Motpilal 

Valandos pagal ku.ileom,
Tat. (TOS) 187-1188

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

L 7915 W171»t
V V Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 882-0221

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 8. Maln St.
Mattesson, IL 60443

Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIŠ “
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Domrnera Grova, IL 60515

Tai. 708-980-3113
Valandos susitarus - --

1 I
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 8. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

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

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

Priima „Madlcara Asslgnment”. 
Sumokama po vizito

DR. VILIJA KERELYTĖ 1
Chiropraktinis gydymas, sveikos 1 

mitybos .pritaikymas ir akupunktūra 1
7271 S. Harlem, tai. 708-594-0400 1 

Bridgevlevr, IL 60455 1
Valandos pagal susitarimą- •

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

Pirmas apyl su Norlhvveslern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
fkalbel angliškai) tai. 708-422-8260

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 1 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312 726 4200
Elgin 708 622 1212

McHenry 815 344 5000. enl 6506 -

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

3900 W 95 SI. Tel (708) 422 0101
Valandos pagal suS'lanmą

P ,-nd 3 v p p 7 v v anird 1? 30 3 v p p 
becd uždaryta ketvd l-Jypp 

penki -r šesld 9 v r 12 v p p

Cardlac Dlagnosla, Lt d.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos . 1
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė . Chicago 
(312) 778 6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS '

CHIRURGIJA ------------
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120

Tel. (708) 742-0255 ' u
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S Roberte Rd.. Hlckory Hllls. IlI
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susilanmą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė , Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 Iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2 4 v p p ir kelv 2-5 » p p 1 
šeštd pagal suS'lanmą

Vizitai apmokami Medicąre
Kabineto lel. (312) 776-2880

Nemų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgųa
172 Schlller 81., Elmhurat, IL 60126 

708 941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 708 834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.cl
Specialybe Vidaus ligų gydyitąas 1 

Kalbame lietuviškai ,
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Cross Physlclen Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-884-4185
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Semerlten Medlcal Center 1 

Nepervllle Campua
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Nepervllle IL 60863
Tel. 708-827 0060

Valandos pagal susitarimą 1

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago. III. 80852

i

aol.com
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Rimties valandėlė
-r--------------------- * ‘

IŠTVERMINGUMAS
MALDOJE

RIKSMAS Į LAIKINO 
AMŽINUMO SIENĄ

EDMUNDAS SIMANAITIS

Šio sekmadienio skaitinių te
mą randame antrame skaitiny
je: „veik laiku ir nelaiku... su 
visu kantrumu ir kaip išmany
damas”. Šiuos žodžius, kartu 
sudėjus, gauname prasmę, iš
reiškiamą žodžiu: „ištvermingu
mas”.

Pirmame skaitinyje iš Išėjimo 
knygos (Iš 17:8-13) matome 
Mozę prie kovos lauko. Kol jis 
laiko iškėlęs rankas, lemtingoje 
kovoje laimi izraelitai; kai tik 
nuleidžia — pradeda laimėti 
priešas. Antrame skaitinyje (2 
Tim 3:14 - 4:2) šv. Paulius ska
tina Timotiejų ištvermingumo 
savo tikėjime „nuo vaikystės”. 
Šio laiško pradžioje jis priminė 
Timotiejui, kad tikėjimą gavo iš 
savo senelės Lojos ir motinos 
Eunikės (2 Tim 1:5), ir dabar 
prideda, kad ir Šv. Raštas yra ti
kėjimo šaltinis: „Visas Raštas 
yra Dievo įkvėptas ir naudingas 
mokyti, barti, taisyti, auklėti 
teisume, kad Dievo žmogus 
taptų tobulas, pasiruošęs kiek
vienam geram darbui”.

Evangelijoje (Luko 18:1-8) Jė
zus palyginimu moko apie iš
tvermingumą maldoje. Ši našlė 
nuolat eidavo pas neteisingą tei
sėją, prašydama: „Apgink nuo 
skriaudiko”. Ir jis jos išklauso 
ne todėl, kad jis teisingas ar 
geras, bet dėl to, kad, maty
damas jos ištvermingumą, žino, 
kad jo nepaliks ramybėje, kol jos 
neapgins. Savo ištvermingu 
maldavimu ji yra pavyzdys to, 
apie ką šv. Paulius kalbėjo, sa
kydamas: „ragink su visu kan
trumu ir kaip išmanydamas”, ir 
tuo pamokė teisėją apie teisin
gumą.

Bet tiek Mozės, tiek ir našlės 
pavyzdys rodo, kad kalbama 
apie daug didesnį ryžtingumą 
maldoje, negu žodis „ištvermė” 
išsako. Daug kas net gali nusi
stebėti Dievo griežtumu, kad jis 
reikalauja, nepaisant sunkumų, 
ilgą laiką melstis, kad jis galėtų 
visus mūsų vargus išspręsti 
vienu mostu, net visai be mūsų 
maldų, nes juk žino, ko mums 
reikia, geriau, negu mes.

Bet yra ir kitas klausimas, į 
kurį reiktų atkreipti dėmesį. Ar 
iš tikrųjų norime, kad Dievas iš 
karto įvykdytų viską, ko pra
šome? Iš tikrųjų laimingi 
esame, kad Dievas yra kantrus 
su mumis, laukia, kol mes, 
melsdamiesi, skaitydami Šv. 
Raštą, klausydamiesi išmintin
gų žmonių, įgysime išminties ir 
tuo pačiu santūrumo savo pra
šymuose Dievui.

Šv. Rašto komentatorius kun. 
Carroll Stuhlmueller pastebi, 
kad Mozė tikrai prašė to, kas 
gera ir reikalinga pagal Dievo

valią savo tautai. Pačiam 
Dievui izraelitus atvedus į šią 
vietą, Amaleko kariuomenė 
ruošėsi juos sunaikinti arba pa
vergti, kad nekonkuruotų su jo 
tautiečiais dėl vandens ar gany
mo teisių Sinąjaus bei Negevo 
tyrlaukiuose. Dievas, net teik
damas jiems pagalbą, delsė ir 
norėjo, kad Mozė, stovėdamas 
ant kalno, laikytų pakeltas savo 
rankas, net kai prireikė kitų 
žmonių pagalbos, kad galėtų iš
tesėti.

Ir mes maldoje patiriame to
kių momentų, kai kaip tik dėl 
to, kad Dievas iš karto mūsų 
neišklauso, susilaukiame kitų 
žmonių pagalbos, paramos, kur 
gal mus pačius labiau sustipri
na ir padrąsina, nei būtų buvę, 
jei Dievas iš karto būtų išklau
sęs.

Kun. Stuhlmueller šia tema 
cituoja pranašą Izaiją (Iz 30:15, 
18): „Laukimu ir atsidavimu 
būsite išgelbėti, ramybė ir pasi
tikėjimas yra jūsų jėga.... O vis 
dėlto Viešpats delsia, kad 
parodytų jums malonę... nes 
Viešpats yra teisingumo Dievas. 
Palaiminti visi, kurie pasitikė
dami jo laukia!”

Jei peržvelgsime savo‘gyve
nimą, rasime ne vieną atvejį, 
kai išėjo mums į naudą, kad 
Dievas iš karto mūsų neišklau
sė. Pagaliau ir patys žinome, 
kad ne visuomet yra išmintinga 
kitam žmogui iš karto atiduoti 
viską, ko prašo. Priešvedybiniai 
lytiniai santykiai yra vienas pa
vyzdys. Laukdami pagal Dievo 
surėdymą, įgyjame geresnį 
vienas kito pažinimą, išmoks
tame sužieduotinį vertinti, įgy
jame pagarbą tam, kas šventa ir 
gera.

Du sakiniai laiške Timotiejui 
iškelia ištvermingumo svarbą, 
gilinantis į Šv. Raštą: „Tu nuo 
vaikystės pažįsti Šventuosius 
Raštus” ir „Visas Raštas yra 
Dievo įkvėptas ir naudingas”. 
Tai primena, kad Šv. Rašto žo
džiai yra mums būtini kiekvie
ną gyvenimo dieną ir kad ištver
mingai, su kantrumu siekdami 
suvokti jų reikšmę nuolat besi
keičiančiose kasdieninio gyve
nimo aplinkybėse, Šv. Rašto žo
džiai- gali mus išmokyti „per 
tikėjimą Kristumi Jėzumi” 
pasiekti išganymą.

Šis auklėjimas Dievo žodžiu 
yra viena malonių, kurias 
gauna tie, dalyvaujantys šv. Mi
šiose sekmadieniais — ir net 
kasdien. Jų atminty įsirašo Šv. 
Rašto žodžiai, kurie paskui 
ateina į pagalbą, kai gyvenimo 
sunkumų ir pagundų pavidalu 
užpuola sunaikinti ketinantys 
„amalekiečiai”.

Centro judėjimo vadas, Seimo 
narys R. Ozolas savo triukšmin
gu rugpjūčio 31 d. politiniu 
pareiškimu iš esmės nepasakė 
nieko naujo.

Kaltinimų vyriausybei „ko
rupcija, grobstymu ir valstybės 
alinimu” gausu buvo ir iki šiol. 
Maža to, šiomis nuodėmėmis 
buvo kaltinami ir kai kurie 
Seimo nariai bei prezidentūros 
šulai. Pakanka pavartyti uni
kalią Valdo Vasiliausko kny
gelę „Amžinasis nomenklatūros 
pavasaris” (Kaunas, 1995), pa
sklaidyti laikraščių komplektus 
ir įsitikinti, kad ten keliami 
kaltinimai grindžiami nenu
ginčijamais faktais ir prezi
dentui, ir buvusiam premjerui 
B. Lubiui, ir Materialinių ištek
lių dabar jau buvusiam 
ministrui R. Kozyrovičiui bei jo 
pavaduotojui R. Ramoškai, ir il
gai virtinei kitų valstybės vyrų.

Nesiimu spręsti, ar prie pasta
rųjų priskirtinas itin „geru ape
titu” pagarsėjęs buvęs LKP CK 
sekretorius G. Konopliovas, 
kurio skandalingas machinaci
jas aprašinėjo „Respublika”, 
„Veidas”, kiti laikraščiai.

Seimo narys R. Ozolas metė 
pirštinę vyriausybės vadovui A. 
Šleževičiui. Kaltinimai negai
lestingi ir demokratinėje 
visuomenėje sukeltų arba atsi
statydinimų srautą vyriausybė
je, arba teismo procesą.

Kaltinimai labai apibendrinti. 
„Mūsų valstybė yra ant bankro
to slenksčio. Šiandien ji nemoki, 
neproduktyvi ir be perspek
tyvos... Jos institucijos neveikia, 
visuomenė negyvybinga, tauta 
neįtvirtina savo pozicijų pasau
lyje... Vyriausybė savo galias 
panaudojo piktam — visą įma
nomą potencialą, perduodama į 
vienos politinės orientacijos 
žmonių rankas... Vyriausybėje 
grobstymai ir korupcija vyko 
itin stambiu mastu... Adol
fas Šleževičius naudojosi ir 
naudojasi tarnybine padėtimi, 
nesidrovėdamas”, — skelbia R. 
Ozolas ir pasibaisėjęs konsta
tuoja, kad „didžioji visuomenės 
dalis visai nuskurdinta. Niekin
gas procentas vartosi milijo
nuose. Ar tokią tvarką norėjom 
sukurti savo valstybėje? Bai
siausia, kad Lietuvoje visiškai 
nebeliko pasitikėjimo ir vilties 
dėl ateities”.

Į centristo R. Ozolo kalbą vie
naip ar kitaip reagavo daugelis

Ištvermingas nuolatinis bend
ravimas su Kristumi maldoje ir 
Šv. Rašte iš tikrųjų „papuošia 
mus kiekvienam geram dar
bui”.

Aldona Zailakaitė

įvairių politinių jėgų atstovų ir 
valdžios įvairių rangų parei
gūnų. Vargu, ar ką naujo pri
dėtų dar vienas emocijomis, bet 
ne faktais, pagrįstas pasipik
tinimo raštas. Tačiau Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
viceprezidento K. Šepučio 
nemažiau liūdni pasvarstymai 
apie pramonės nuosmūKį 
patvirtina R. Ozolo pilietiškai 
emocingus samprotavimus. 
(„Pozicįja” Nr. 36,1995.C9.10).

„Iš buvusio socialistinio lage
rio valstybių Lietuvoje didžiau
sias pramonės nuosmūkis. 
Pramonė šiandien gamina 23 
proc. produkcijos, lyginant su 
1989 m... Per metus, tekstilės 
gamybos apimtis sumažėjo 21,2 
proc... Metalo, elektronikos pra
monė vos bekvėpuoja... Litas 
nuo jo įvedimo kasmet nuvertė- 
davo maždagu 45 proc. Iš kredi
tų skurstame vis labiau, o 
nauda — suteikusioms kreditą 
šalims... Šiandien aukščiausio
joje valdžioje susiformavęs toks 
požiūris — svarbiausia papildyti 
biudžetą, o ne rūpintis ūkio 
veikla, jos plėtojimu...

Pažvelkime į Seimą. Ten visi 
įrodinėja, ginčijasi kaip 
padalyti, kaip daugiau pasiimti. 
Tik niekas neįrodinėja, ką 
reikia daryti, kad žmonės dau
giau uždirbtų...

Reikėtų keisti ekonominį 
šalies modelį, pinigų, mokesčių, 
investicįjų politiką...”, — rašo
K. Šeputis, pailiustruodamas 
savo teiginius skaičiais ir net 
Nepriklausomo strateginių 
tyrimų centro išvadomis.

Nesustyguota ne tik šalies 
ekonominė-ūkinė politika. Švie
timo sistema net šeštaisiais 
nepriklausomybės metais dar 
neperorientuota (persiorientuoti 
ji nepajėgia, vargu, ar pajėgs) 
ugdyti sąmoningą valstybės 
pilietį. Šis reiškinys neatsie
jamas nuo ekonominio nuo
smukio. Juodu sąlygoja vienas 
kitą.

Pasaulio lietuvių Bočių menėje š.m. rugsėjo 15 d. suruoštas pagerbimas 
Kongreso atstovui, lietuvių draugui, Richard Durbin. Pobūvyje dalyvavę (iš 
kairės): Romas Kronas, Genė Rimkienė, Gražina Karaitienė.

Nuotr. Indrės Tųūnėlienės

Kaip bevertintume R. Ozolo 
iššūkį, tačiau pirmiausia krin
ta į akis jo emocinė pusė. Kodėl 
parlamentaras šaukia kaip 
pilietis, o neveikia kaip tautos 
atstovas, remdamasis jam su
teiktais įgaliojimais?

Valstybės turto dalijimasis ir 
„teisėtas” grobimas eina į pa
baigą. Sunku patikėti, kad 
įžvalgus politikas, puikus poli
tinių procesų Lietuvoje anali
tikas dar nuo pačios Sąjūdžio 
pradžios, šitai pastebėjo tik 
dabar.

Vargu, ar tiktų Seimo nariui 
aiškinti, kad ūkio, o ir kitokią 
politiką neįmanoma pakeisti, 
nekeičiant įstatymų. Tad 
kodėl konservatorių inicijuotas 
Teisingumo referendumas ne
buvo centristų aiškiai ir ryž
tingai paremtas? Ar tai nebuvo 
reali galimybė sustabdyti tą 
nusikalstamą „prichvatiza- 
vimą”, kuriuo taip jausmingai 
piktinasi R. Ozolas?

O ir apskritai, esminius klau
simus sprendžiant, kai „cen
tras” išnyksta kaip toks, kai 
reikia apsispręsti su kuo esi — 
su dešiniaisiais ar su kairiai
siais, „grobstančiais ir ali
nančiais valstybę”, už ką ati
duodamas tautos atstovo bal
sas?

Dar sunkiau patikėti, kad Sei
mo nariai, nepriklausomai nuo 
jų politinės orientacijos, nebūtų 
pastebėję dabartinės vyriau
sybės išskirtinio bruožo,kurio 
neturėjo nei viena pirmtakė. Ši 
vyriausybė nenuverčiama nei 
pareiškimais, nei nepasi
tikėjimo ja procesais, nei de
monstracijomis, nei jokiomis, 
kad ir pačiomis skandalingiau
siomis, istorijomis ir demaska
vimais. Ji laikinai amžina! 
Amžina tol, kol liaudies iš
rinktame Seime vienvaldiškai 
karaliauja LDDP ir kol jos 
„politinis biuras”, čia ar užsie
nyje, nenuspręs tai padaryti.

Ir rinkėjai turėtų susivokti, 
kad solo partijos Seime, o ir 
valstybėje, nedaug ką lemia, jei 
joms nepritaria pakankamai 
gausus, dar geriau — gausė
jantis — Seimo narių choras.

Ar tai įmanoma dabartiniame 
Seime?

Danutė Bindokienė

Moteris „vyrų 
pasaulyje”

Be abejo, teko girdėti anek
dotą apie įvairių tautybių 
žmones, atsidūrusius pragare, ir 
apsaugą, kad vėlės „neišliptų iš 
dervos katilo”. Tik prie lietuvių 
katilo jokių sargybų nebūta, 
nes, kaip paaiškino turistams 
pragaro gidas, lietuviai patys už 
kojų gilyn nutraukia bet ką, 
pradėjusį kilti aukštyn...

Ilgėliau pagalvojus, anekdotas 
sukelia ne juoką, bet liūdesį. Ar
gi mes tikrai jau taip pavydžiai 
reaguojame į kiekvieną tautie
tį, besireiškiantį visuomenėje? 
Jeigu nuoširdžiai pasisteng
tume ieškoti atsakymo, galbūt 
reikėtų prisipažinti, kad jis 
didelio pasitenkinimo nesu
teiktų.

Kasmet pasitaiko, kad kuri 
mūsų organizacija ar institucija 
pagerbia ypatingai pasižy
mėjusį asmenį. Galbūt tai dau
giau amerikietiškas paprotys, 
bet vertas pasiskolinti, nes juk 
geriau ką nors pagerbti, pava
dinti „nusipelniusiu žmogumi” 
ir apdovanoti bent gražiai įrašy
tu popieriaus lakštu, negu 
nuolat vieni apie kitus nei
giamai kalbėti ir „traukti už 
kojų žemyn”. Tik gaila, kad ati
džiai nepasidairoma tų gerbti
nųjų ir tikrai pasižymėjusių, 
nusipelniusių pagarbos ne savo 
užimama pozicija ar tarnyba, 
bet nuoširdžiu darbu lietuvybei, 
artimui, Bažnyčiai. O tokių 
žmonių, ačiū Dievui, šiandien 
lietuviškoje išeivijos vi
suomenėje turime apsčiai.

Esame pratę tvirtinti, kad 
lietuviai yra labai tolerantiški, 
traktuoja ir vyrus, ir moteris 
vienodai, įvertina atliktus dar
bus, bet ne asmens lytį. Tuo „ly
gumu” mes net didžiuojamės, 
ypač kai kitose visuomenėse 
moterys kovoja dėl savo lygia
teisiškumo. Beskaitant repor
tažus iš neseniai Kinijoje vyku
sios pasaulinės moterų konfe
rencijos, lietuviai su neslepiamu 
pasitenkinimu sumurma: „Mes 
ne tokie...” Tačiau vėl į mintis 
grįžta tie „pasižymėję metų vy
rai”. Taip, vyrai.

Pasižymėjęs asmuo mūsų vi
suomenėje dažniausiai yra vien 
dailus sinonimas vyrui. Reikia 
pripažinti, kad ir moterys įjun
giamos į pasižymėjusio asmens 
pagerbimo iškilmes, joms su
teikiant labai reikšmingą rolę: 
paruošti vaišes, priimti svečius, 
patarnauti prie stalų ir priseg-. 
ti gėlę prie pagerbtojo asmens 
atlapo.

Reikėtų, kad sekdami ameri
kiečių pavyzdžiu, teikiant pa- 

.dėką už visuomeninį darbą, 
žengtume dar vieną žingsnį pir

myn ir paieškotume informacijų 
apie žymiųjų Amerikos moterų 
pagerbimo paprotį. Iki šiol jau 
125 įrašytos į vadinamąją „Na
tional Women’g Hali of Fame” 
(Valstybinę pasižymėjusių mo
terų šventovę), įruoštą Seneca 
Falls, N Y. Pastarosiomis die
nomis dar aštuoniolikos ameri
kiečių moterų pavardės buvo 
prijungtos prie jau anksčiau pa
gerbtųjų.

Peržvelgę tų žymiųjų Ameri
kos moterų sąrašą, rasime įdo
mų visuomeninės, kultūrinės, 
politinės, mokslinės veiklos 
skerspjūvį: ir poetę Emily 
Dickinson, ir lakūnę Amelia 
Earhart, ir astronautę Sally 
Ride, ir dainininkę Ella Fitz- 
gerald, ir Aukščiausiojo JAV 
teismo teisėją Sandra Day O’Co- 
nor, ir Kongreso atstovę Pat 
Schroeder, ir visuomenininkę 
Elizabeth Dole, ir daug daug 
kitų, apie kurias galbūt mums 
patiems neteko girdėti, bet jų 
įnašas į Amerikos gyvenimą yra 
neabejotinas. Neseniai šiemet 
sukako 75 metai, kai inoterims 
leista balsuoti visuose rinki
muose, tad daug pagerbtųjų 
šiame sąraše kaip tik kovojo dėl 
tos balsavimo teisės atsiradimo 
JAV Konstitucijoje.

Kaip būtų kilnu, jeigu Lietu
vos Respublika sukurtų spe
cialų žymenį nusipelniusioms 
savo krašto moterims ir galbūt 
įsteigtų panašią „Hali of 
Fame”. Būtų ne pro šalį ir 
mums, užjūriuos gyvenantiems, 
nepamiršti, kiek daug labdaros, 
švietimo, kultūros darbų atlieka 
beveik išskirtinai moterys, 
kokia skurdi lietuviška visuo
meninė veikla būtų, jeigu jos 
pasiliktų nuošaliai, tik savo 
uždarame šeimos ar karjeros 
lauke.

Įdomu, kad, galbūt paska
tintos naujų moterų judėjimo 
srovių, lietuvės, bent Čikagoje 
ir apylinkėse, pačios ėmėsi or
ganizuoti „Moters savaitgalį”, 
kurio metu bus kreipiamas ypa
tingas dėmesys į moters vietą ir 
paskirtį šiandieninėje visuo
menėje, politikoje, religijoje, 
šeimoje. Parinktos daugiausia 
jaunos, energingos, sėkmingai 
dirbančios savo pasirinktoje 
gyvenimo srityje, paskai- 
tininkės, sugebančios duoti at
sakymus į daugelį, moterims 
svarbių, klausimų. Savaitgalis, 
pasak rengėjų, padės lietuvei 
moteriai pažinti save, o per 
pažinimą ateina ir savo vertės 
pajautimas, padeda moteriai 
tapti lygiateise piliete „vyrų pa
saulyje”.
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PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

Praeinant pro komisiją, vieniem liepė apsisukt, 
atsiklaupt, pasilenkt ir panašiai. Man nieko nesakė, tik 
pasižiūrėjo visi ir mostelėjo, kad galiu eiti. Taip pat ati
tiko aukštis, svoris ir kitas sveikatingumas. Ir taip tik 
76 laimingieji patekome į 2-rą kadro kuopą, 23 laidą. 
Šeštadienį išdavė visą karišką turtą ir vakare, kurie 
buvo stoję iš aspirantų, gavo leidžiamuosius iki pirma
dienio, o tiesiai stojusieji į kadrą, kurie Kaune ar 
apylinkėse gyveno, galėjo išvykti dar civiliais drabužiais 
praleisti paskutinį civilio gyvenimo savaitgalį.

Mane tėvelis atvežė pirmadienį prie Karo mokyklos, 
kur aš tuoj persirengiau ir išnešiau jam atiduoti savo 
civilinius drabužius. Toks žvalus atrodžiau kariūno uni
formoje, kad, kai priėjau prie vežimo, tai net arkliai pasi
baidė. Atiduodamas ir sakau tėveliui: „Atiduok broliui, 
bus, kai paaugs, arba pats sunešiok, nes aš jau daugiau 
civiliai nedėvėsiu”.

Ir taip po pietų traukinys pąjudėjo link Mari
jampolės, į 9-tą pulką. Tai buvo 1939 m. lapkričio 13 
d. Kai kurie minėjo, kad tai velnio diena ir laimės ne
būsią, kiti, kurie buvo marijampoliškiai, dejavo, kaip 
jie tokias sunkias kuprines nuo stoties iki kareivinių 
atvilks. Aš m tuo tarpu įsitraukiau į kamputį ir jaučiausi 
laimingas. Šilta uniforma, geri batai ir ko daugiau be

reikia, prisimenant, kad, rodos, negalėjo nieko būti blo
giau, kaip kaime klampoti po purvyną, šerti karves ir 
kitus kasdieninius darbus atlikinėti.

Pulke visus atvykusius paskyrė į pirmą kuopą, nes 
nutarta duoti pagreitintą kursą, vykstant karui pašo
nėje, kad, reikalui esant, būtume anksčiau pakelti į 
karininko laipsnį.'

Po vakarienės būrininkas psk. Bartašius-Bartušis, 
kuris, kaip vėliau sužinojau, buvo baigęs Karo mokyklą, 
bet „už griekus” buvo paskirtas 5 mėn. į pulką, kad pasi
taisytų, sako: „Kas buvote aspirantais, esate iš Mari
jampolės, ar turite pažįstamų, galite gauti leidimus 
ir eiti į miestą iki patikrinimo”. Aš, nors buvęs civilis, 
irgi prisitaikiau. Beeinant pro vartus, žiūriu, eina ir Vai
nauskas. Sakau: „Kur tu eini? Mačiau tik paskutinę 
dieną tavo garbanas. Karo mokykloje palikai?” O jis 
man atkirto žemaitiškai. Sako: „O kur tu eini? Tave 
kudlotą irgi neseniai mačiau?” Taip abu ir 
išsiaiškinome.

Apmokymas ėjo greitai, nes daugiau kaip pusė kuo
pos buvo stoję į aspirantus, arba buvo karinę prievolę 
atliekantys įvairiuose pulkuose. Kai kurie turėjo net j. 
psk. laipsnį. Kuopos vadas buvo kpt. Klimavičius, vyres
nysis kuopos karininkas ltn. Abramavičius. Pirmo bū
rio vadas ltn. Marcišauskas, kurį kariūnai tuoj pakrikš
tijo zuikiu. Antro būrio vadas j. ltn. Slavėnas, kuris irgi 
tuoj gavo kačiuko vardą.

Artėjo lapkričio 23-čioji, Kariuomenės šventė, pir
mas paradas. Spėliojome, ar leis mokomą kuopą žygiuot 
pirmiau, ar kariūnų kuopą. Mūsų kuopoje buvo labai 
gerų balsų ir, kai uždainuodavome, tai paskutiniai lapai, 
kurie dar ant medžių buvo užsilikę, nukrisdavo. Mūsų

džiaugsmui, o ypač marįjampoliečių, kurių kiekvieno 
simpatįja kur nors publikoje stovėjo, mes žygiavome pir
mieji. Kiek tilpome, sulipom bažnyčioje prie vargonų ir, 
kai užgiedojome, tai gal daugiau veidų atsisuko į chorą, 
negu į kunigą, aukojantį Mišias. Po pamaldų, vėl žygiuo
jant atgal, daina, orkestras ir kojų mušimas į taktą, 
skeliant žiežirbas iš Marijampolės bruko.

Ir štai po mėnesio jauno kareivio apmokymo jau mes 
mokomoj kuopoj. Kuopos vadas kpt. Baniulis, pirmo bū
rio vadas ltn. Ščepanavičius, 2-to būrio vadas j. ltn. Viz
baras.

Mūsų nustebimui, pirmoji pamoka buvo pulko vado 
pik. Gaušo. Tema — kad jau iš pirmų dienų ne tik 
siektume j. ltn. laipsnio, bet jau žvelgtume į tolimą ateitį 
ir planuotume generolo karjerą.

Sunkoka buvo mokomoje kuopoje, nes buvo gili žie
ma, sniego iki juosmens. Ypač kentėdavo tie, kuriems 
pasitaikydavo sunkųjį kulkosvaidį tempti laike puolimo 
pratimų. Bešliaužiant prilįsdavo į batus sniego, kuris 
auluose tirpdavo ir šaldydavo šlapias kojas. Ne vienas, 
sugrįžus į kareivines, bėgdavo į lauką, kad sniegu ati
trintų sušalusias kojas. Taip vienas sugalvojo, kad reikia 
batų aulus įlenkti į vidų ir sniegas neįlįs. Po užsiėmimų 
tai pastebėjoj, ltn. Vizbaras ir visus nubaudė po valandą 
su šautuvu. Jisai sakė:, Aš išbuvau Karo mokykloje tre
jus metus ir nesušalau. O, bet, jau baigiate mokomą 
kuopą ir dauguma jūsų dar su šautuvu nestovėjote”.

Tokia pastaba nepatiko, ir kuopa subruzdo, kaip 
bičių avilys. Pirmiausia, kad išradimas su batų aulais 
buvo geras — įlenkiant aulus į vidų neįlenda sniegas 
ir tai turėtų būtt'perduota kiekvienam kareiviui, o ne 
bausti už tai. Antra, kad mūsų dausuma buvome neei-

ryžę baigti Karo mokyklą be jokios bausmės. Veik visi 
pasiryžome rašyti skundą, bet, žinoma, pirmiausia 
reikėjo atlikti bausmę. Atrodo,tai pasiekė mūsų būrio 
vado ausis ir antrą dieną visiems tą bausmę nūėmė.

Artėjo Kalėdos. Veik visų mintys nukrypdavo į na
mus. Tėvai, broliai, seserys... Daugumos ir širdelė pas 
kurią nors buvo pasilikusi. Betgi, svarbiausia, kiekvie
nam vaidenosi Kalėdų stalas, apkrautas žąsimis, kum
piais ir kitais gerumynais. Maistas 9-me pulke, paly
ginus su kitais daliniais, kur man ateityje teko tarnauti,

f
uvo prastas. Ypač vakarienei sriuba ir gabalas duonos 
elabai leisdavo sapnuoti. Aš nerūkiau, tai bandžiau 
prisipirkti gabaliuką dešros iš mano 5 litų algos ir po 
vakarienės po gabaliuką užkąsdavau. Laimei psk. Bartu 
Šis paklausė, ar kas galėtų duoti liktiniams puska
rininkiams kandidatams gimnazijos kurso pamokas, 

kadangi jiems reikia baigti keturias klases, jei nori 
basiekti liktinio statuso. Aš tuojau pasisiūliau ir gavau 
0u mokinius: Krasauską ir Kochnevičių. Sutarėm po litą 
už valandą. Bet paėmiau tik už porą pamokų, kai 
Sužinojau, kad jų alga buvo tik 50 litų. Priedo, žinoma, 
tisas išlaikymas, prie tų 50 litų. Tad, užuot užmokes
čio, šeštadieniais jie pasikviesdavo mane į puskarininkių 
liamovę, užsakydavo gerą užkandį ir porą butelių alaus, 
to d aš vėl jau porai dienų kalorijų prisikraudavau.

| Gruodžio 23 d., baigę užsiėmimus, per pietus 
Sužinojome, kad iš Karo mokyklos yra atvykęs mūsų 
kuopos vadas mjr. Navikas. Mes visa kuopa buvome pa
siuntę jam gražų pasveikinimą, kai jis Kariuomenės 
šventės proga buvo pakeltas mąjoru. Taipgi visa kuopa 
pasirašėme ir pasiuntėme jam užuojautos raštą, mirus 
jo žmonai. (Bus daueiau)
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Aras ir Zita Nausėdai.

DAIL. PRANO DOMŠAIČIO 
MENO PARODAI 

ARTĖJANT
Dr. GEDIMINAS BALUKAS

ZITOS IR ARO ŠVENTE
Šiltą ir saulėtą liepos pirmą 

dieną Mississauga, Kanadoje, 
įvyko Gurklių ir Nausėdų 
šeimų šventė — Zitos Gurklytės 
ir Aro Nausėdų vestuvės.

Giminės, draugai ir pažįstami 
iš Kanados ir Jungtinių Ameri
kos valstijų miestų, o taip pat ir 
iš Europos, 4 vai. p.p. susirinko 
į Lietuvos Kankinių šventovę 
Mississauga, Ontario. Vargo
nams suskambėjus (vargo
nininkas: muzikas ir kompozi
torius Jonas Govėdas) prasidėjo, 
pulko eisena. Puošniomis viole
tinės spalvos šilko suknelėmis 
(pagal jaunosios piešinį, sukur
tomis jos mamytės) pamergės, 
kartu su juodais frakais vilkin
čiais pabroliais, lydėjo prie alto
riaus savo draugus Zitą ir Arą. 
Vyriausioji pamergė buvo Zitos 
sesutė, Daina Gurklytė. Kitos 
pamergės buvo: Dana Biskienė, 
Rūta Jurkutė, Aleksandra 
Gražytė. Ona Stanevičiūtė, 
Diana Stungurytė ir Violeta 
Wytiuk. Aro vyresnis Oreli, 
tapo ir jo vyriausiu pabroliu. Pa
brolių pulke dalyvavo: Stepas
Puodžiūnas, Mykolas Slapšys,
Edis Stanulis, Romas Stanulis,
Paulius Sukauskas ir Riek Zan- 
der. Gražiai pasipuošusi gėlių 
nešėja buvo Ramunė Jonušio- 
nytė, o šaunus žiedų nešėjas — 
Adam Skrabis. Dalia ir Algis 
Nausėdai prie altoriaus 
palydėjo savo sūnų, o Janina ir 
Petras Gurkliai savo dukrą. 
Kunigai Jonas Staškus, Augus
tinas Simanavičius ir Edis Put
rimas koncelebravo šv. Mišias ir 
atliko jungtuvių apeigas.

Mišių metų įspūdingai giedo
jo giesmininkai: Danguolė Radt- 
kienė, Rita Radžiūnaitė, Dalia 
Viskontienė ir Rimas Paulionis. 
Mišių skaitinius skaitė Dana

Penčylaitė ir Viktoras Puodžiū
nas.

Po Mišių jaunavedžiai su 
visais svečiais susitiko su visais 
svečiais gražiame sodelyje prie 
bažnyčios, kur prasidėjo nuošir
dus vaišingumas. Netrukus 
pasigirdo kvieslio balsas 
(Kariagailos Petrulio), kviečian
tis visus į iškilmingai papuoštą 
salę švęsti Zitos ir Aro šventę.

Šampanas ir skoningai pa
ruoštos vaišės bei smagus or
kestras džiugino svečius; o 
vakaro programą puikiai prave
dė Audra Puzerytė ir Andrius 
Viskanta.

Jaunavedžius ir svečius pa
sveikino Zitos mamytė, Aro 
tėvelis, ir iš Europos atvykusi 
Zitos pusseserė Teresė Krakaus- 
kaitė. Ypač jautriai kalbėjo Aro 
brolis ir vyriausias pabrolys 
Algis, prisimindamas vaikystės 
įvykius su savo pirmuoju ir 
geriausiu draugu — broliuku 
Aru. Linkėdamas jaunave
džiams visokeriopos laimės iš 
visos širdies, jis kvietė visus pa
kelti taures ir sugiedoti „Ilgiau
sių metų... Laimingų...”

Labai gražiai „Gintaro” šokė
jai (paruošti Ritos Karasiejie- 
nės) pašoko Sadutę ir rezginėlę. 
Šokiai, vaišės, smagi muzika 
maloniai nuteikė visus 
dalyvius.

Kaip sapnas, vestuvių puota 
per greit baigėsi... ir jaunave
džiai iškeliavo į Graikiją poves
tuvinei kelionei.

Zita ir Aras abu užaugo lietu
viškose šeimose ir yra aktyvūs 
Toronto lietuvių veikloje. Zita 
baigė lietuvišką mokyklą 
pirmąja mokine. Ji yra jūrų 
skautė, gintare, bei „Gintaro” 
ansamblio šokėja. Baigusi Me
dicinos technologijos institutą,

Jaunavedžius sveikina draugai iš Čikagon Iš k. — Dana Penčylaitė. Jonas Gražys, jaunavedžiai 
Aras ir Zita Nausėdai, Aleksandra Gražytė.

Neseniai turėjome dail. Dom- 
šaičio tapybos darbų parodą. 
Dabar rengiamės ją akvarelių ir 
pastelių ekspozicijai. Šie darbai 
dar niekuomet nebuvo rodyti 
mūsų visuomenei. Vokietijoje 
panaši dail. Domšaičio paroda 
buvo labai teigiamai įvertinta. 
Tikime, kad Čikagos ir apy
linkių meno mylėtojai taip pat 
įvertins dailininko akvareles ir 
pasteles. Iš viso bus išstatyta 
apie 100 darbų. Parodą rengia 
Lietuvių fondas — Lietuvių fon
do meno komisija ir Lietuvių 
dailės muziejus.

Kaip daugumai Čikagos me
no žinovų ir mėgėjų yra žinoma, 
dail. Prano Domšaičio darbų 
kolekciją nupirko Lietuvių fon
das 1980 metais. Tais pačiais 
metais LF taryba įsteigė Meno 
puoselėjimo komisiją, kuri pra
dėjo rūpintis Pr. Domšaičio 
meno darbų reikalais. LF 
taryba į Meno puoselėjimo 
komisiją paskyrė šešis tarybos 
narius: dr. Kazį Ambrozaitį, dr. 
G. Baluką (pirm.), dr. Joną 
Račkauską, dr. Antaną Razmą 
ir P. Sodeiką.

Pranas Domšaitis (Franz 
Domscheit) gimė 1880.IX.15 Vi- 
lukiemyje, Kropiniuose, Klaipė
dos krašte, ūkininkų šeimoje. Į 
Karaliaučiaus Meno akademiją 
pateko, turėdamas 27 metus, tik 
Max Lieberman’o (žinomo to 
meto vokiečių dailininko) 
rekomendacijų dėka, nors piešė 
nuo pat mažens. Akademijoje 
bandė visokią techniką: piešimą 
anglimi, pastele, akvarele, pieš
tuku, bet geriausiai sekėsi alie
jumi. Baigęs studijas, Pr. Dom
šaitis dėstė architektūrą ir tapy
bą toje pačioje Meno akademi
joje. Gyvendamas Berlyne, 
studijų gilinimo tikslu lankėsi 
Paryžiuje, Florencijoje, Lon
done, Amsterdame ir net 
pusmetį praleido Petrapilyje, o 
grįždamas aplankė žymiausią 
ekspresionistą Edvardą Miun- 
chą Norvegijoje.

Pirmoji Pr. Domšaičio vieno 
asmens paroda įvyko 1919 m. 
Berlyne. Sėkmingas parodas 
suruošė Essene, (1921) Rumuni
joje ir Turkijoje. 1920 metais Pr. 
Domšaitis išsiėmė lietuvišką

dirba laboratorijoje. Ji taip pat 
žymi „Sutartinės” chorelio 
narė. Skautų remiama „Sutar
tinė” neseniai išleido stovyk
linių dainų kasetę „Romuvos 
prisiminimai”. Aras taip pat 
baigė lietuvišką mokyklą, yra 
skautas vytis, „Sutartinės” na
rys ir „Gintaro” šokėjas. Aras 
baigė University of Toronto, ir 
dirba kompiuterių bendrovėje.

Linkime šiai gražiai ir talen
tingai naujai sukurtai lietuviš
kai šeimai daug meilės, laimės 
ir daug, daug šiltų, gražių ir 
saulėtų dienų.

Aleksandra Gražytė

pasą ir sulietuvino pavardę. 
Domšaičio kūrinius buvo įsigiję 
daugelis meno galerijų ir 
muziejų, o meno kritikai palan
kiai vertino jo darbus. Dail. 
Domšaičio menas pasiekė viršū
nę, kai Berlyno Valstybinė gale
rija (pati žymiausia Vokietijoj) 
pradėjo pirkti Domšaičio kūri
nius.

Būtinai reikia paminėti Lietu
vių fondą, kalbant apie išeivijos 
dailę, ir kitas mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškas. Pagalvo
kime, kas būtų likę iš lietuviš
kos išeivijos, jei neturėtume 
Lietuvių fondo: šiandien mūsų 
inteligentija — kultūrininkai, 
švietimas, visa lietuviška 
kūryba — skurstų. Jei šiandien 
dar turime šviesią išeiviją, 
didele dalimi reikia dėkoti 
Lietuvių fondui ir jo steigėjams, 
laiku numačiusiems ateities 
viziją lietuviškos gyvybės 
pratęsimui.

1990 metais Lietuvių fondas 
išsiuntė į Lietuvą 181 Prano 
Domšaičio aliejaus paveikslus. 
Kūriniai buvo nusiųsti į 
Vilniaus Dailės muziejų. Šio

Lietuvių fondo meno komisuos pirm. dr. Gediminas Balukas

muziejaus direktorius dail. R. 
Budrys 1991 metais lankėsi 
Čikagoje. Paklaustas apie dail. 
Domšaičio darbų meninę vertę, 
atsakė, kad jis kalba ne tik savo, 
bet ir daugumos Vilniaus dai
lininkų ir meno kritikų vardu. 
Prano Domšaičio paveikslai yra 
labai aukšto tarptautinio lygio. 
Lietuvoje tokio tapytojo-ekspre- 
sionisto kaip Domšaitis nie
kuomet neturėjo. Ištrauka iš 
laiško, rašyti Lietuvių dailės 
muziejaus direktoriams Vil
niuje, Romualdo Budrio — dr. 
Gediminui Balukui. Lietuvių 
Fondo meno komisijos pirm. 
(1994, kovo mėn. 30 d.) „dar 
kartą dėkoju už didelę, vertingą 
P. Domšaičio tapybos kūrinių 
kolekciją, kuri dabar yra 
Klaipėdos paveikslų galerijos 
nuolatinėje ekspozicijoje. Šiuo 
metu yra galimybė nuolatinę 
ekspoziciją Klaipėdoje išplėsti. 
Dar 3-4 sales galėtume skirti P. 
Domšaičio kūrybai. Esu įsi
tikinęs, kad vertėtų išnaudoti 
šią galimybę. Juo labiau, kad 
dabar į Klaipėdą plūsta daug 
turistų ir šiaipjau suinteresuo
tų svečių iš Vakarų, ypač Vokie
tijos, ir Paveikslų galerija yra 
viena labiausiai, jų lankomų
vietų. Taigi, šioje situacijoje P. Šulgaitė, Eleonora Matulaitė,
Domšaičio ekspozicija tampa 
svarbi ne tik estetiniu atžvilgiu. 
Jai tenka ir kita svarbi misija. 
P. Domšaičio „Mažosios 
Lietuvos, dailininko, kūryba ne 
deklaratyviai, bet akivaizdžiai 
ir įtikinamai liudija ir teigia, 
šio krašto kultūros lietuviš
kumą, šimtmečius svetimųjų 
niekintą ir neigtą, bet lietuvi
ninkų išsaugotą ir puoselėtą,

tapusį pasaulėjautos pamatu, 
net šio amžiaus kūrėjui. Turbūt 
sutiksite, kad pajėgūs tokiu 
mastu ir poveikiu lankytojams 
atlikti Klaipėdos atlietuvinimo 
misiją. Juo labiau, kad daugiau 
tokio masto darbininkų kilusių 
iš Mažosios Lietuvos neturime. 
Todėl, reiškiu pagarbą ir 
padėką už kilnų Jūsų triūsą, 
perduodant P. Domšaičio 
palikimo kūrybos dalį, kaip 
dovaną Lietuvai. Tas atsklei
džia šio kūrėjo matą ir vietą 
mūsų dailės istorijoje ir efekty
viai atlieka tą misiją, kurią jai 
lemia šiandieninė mūsų valsty
bės situacija ir aplinkybės”.

Kaip matome iš šio Romualdo 
Budrio, Lietuvos dailės muzie
jaus direktoriaus, laiško — 
Prano Domšaičio kūryba pa
deda išlaikyti lietuvybę Klaipė
dos krašte ir tuo pačiu repre
zentuoja lietuvių aukštą meno 
lygį meno pasaulyje.

Lietuvių fondo Meno komisiją 
sudaro: K. Ambrozaitis, G. 
Balukas pirm., A. Ostis, A. Raz
ma ir ex-officio nariai LF Tary
bos pirm. M. Remienė ir LF 
valdybos pirm. S. Baras. Pata
rėjai: Dalia Šlenienė yra Liet. 
Dailės muziejaus direktorė Liet. 
fondo meno komisija rengia šią 
parodą kartu su Liet. Dailės 
muziejum. Ambrozaitienė, 
Audronė Ambrozaitytė, Jurgis 
Daugvila, Algis Janušas.

PRANCŪZUOS RITERIO

ORDINAS J. MILTINIUI

Rugsėjo 3 d. panevėžiečiai 
minėjo teatro įkūrėjo, režisie
riaus Juozo Miltinio gimimo 
88-ąsias metines. Tai antrasis 
Maestro gimtadienis, švenčia
mas be jo. Jis praėjo tyliai, be 
didesnių iškilmių, tik ant kapo 
nevyto gėlės, takelį prie jo mynė 
buvę bendražygiai, teatro akto
riai. J. Mikėno sukurto pamink
lo Režisieriui atidengimas, kaip 
sakė teatro direktoriaus pava
duotojas Gintaras Kerbedis, nu
keltas į kitą sekmadienį.

Šiek tiek anksčiau G. Petkevi
čaitės-Bitės viešojoje biblio
tekoje įvyko vakaras, kuriame 
dalyvavo Prancūzijos ambasa
dos Lietuvoje atašė kalbai 
Claudine Bascoulergue ir atašė 
kultūrai Corinne Micaelli, 
Elzaso ir Lietuvos asociacijos 
viceprezidentas Vytautas Bene- 
tas, apskrities ir miesto valdžios 
atstovai.

Prisiminimų vakare apie 
Maestro atminties įamžinimą 
kalbėjo bendražygis aktorius ir 
režisierius Vaclovas Blėdis, 
mintimis į praeitį grįžo aktoriai 
Regina Zdanavičiūtė, Eugenija

režisierius Eduardas Marcevi- 
čius.

Panevėžio miesto meras To
mas Josas perdavė busimajam 
muziejui Prancūzuos literatūros 
ir meno riterio ordiną, kuriuo J. 
Miltinis buvo apdovanotas jau 
po mirties . Raštą apie apdova
nojimą Prancūzijos kultūros ir 
frankofonįjos ministras pasirašė 
šių metų sausio 26 dieną.

Rita ir Jonas Prapuoleniai

NAUJA LIETUVIŠKA SEIMĄ
Šių metų gegužės 13 dieną 

susituokė Rita Martinkutė ir 
Jonas Prapuolenis, Garden 
Wedding Chapel, Bridgeview, 
IL. Diena prasidėjo bauginančiu 
oru — pylė kaip iš kibiro. Viši 
pagalvojome: „kas čia bus?” 
Prieš pat jungtuves apstojo lyti 
ir pragiedrėjo. Kokia laimė!

„Sunrise, Sunset” dainos 
lydimos, Ritos mama Birutė 
Zaksas ir Jono krikšto mama 
Donata Puodžiūnienė uždegė 
šeimų žvakes, iš kurių jaunieji 
vėliau uždegė savo naujos 
šeimos žvakę. Man asmeniškai, 
tai gražiausias vestuvinis sim
bolis — iš įsikūrusių atskirų 
šeimų ugnies, jaunieji, prade
dantys savo gyvenimą, pasi
semta vienybės ir meilės.

Vestuviniam maršui grojant, 
prie altoriaus Ritą palydėjo jos 
vyriausias brolis Viktoras ir 
jauniausias — Paulius. Ją pasi
tiko Jonas ir abu žengė svar
biausią savo gyvenime žingsnį 
prie altoriaus.

Jaunieji, lydimi kun. Hanso 
Dumpio, pasižadėjo vienas 
kitam: „Aš prisiekiu tave neri
botai mylėti, priimti tavo įsitiki
nimus, ir būti tavo stiprybės šal
tinis. Aš prižadu ištikimybę, 
pasitikėjimą tavo meile ir mel
džiuos, kad ta meilė kasdien 
stiprėtų. Aš prižadu su tavimi 
kartu siekti mūsų gyvenimo 
svajonių ir tau išreikšt savo 
meilę kiekvieną dieną”. Su 
tokiais pažadais jų gyvenimas 
turėtų būti tikrai gražus.

Kaip smagu buvo atvykt ves
tuvių puoton ir pamatyti seniai 
pažįstamus draugus. Susėdę 
prie stalo, šnekučiavomės, at
gaivindami senas draugystes: 
„atsimeni, kai Jonukas..., ar 
prisimeni, kai Rita... Šeimos, 
draugų ir pažįstamų apsupti,

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus:

Boston ......................................$690.00
Chicago....... ........................... $620.00
Detroit.......................  $720.00
Los Angeles............................ $855.00
Miami......................................$850.00
Nevv York............................... $580.00
Tampa............... $855.00

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

įžygiavo naujavedžiai su pulku: 
vyr. pamergė Loretta Gaidas, su 
vyriausiais (taip, vyriausiais pa
broliais) Tomu Prapuoleniu ir 
Petru Remeikiu. Tuo ir buvo 
pulkas ypatingas — viena 
pamergė su dviem pabroliais! 
Toliau, Julie Martinkus su Wil- 
liam Gudaičiu ir Julium Mar- 
tinkum, Tina Martinkus su 
Viktoru Puodžiūnu ir Andrium 
Stankum. Sekė gėlių nešėja 
Amy Zuravvski ir žiedanešiai 
Albert Martinkus ir Tony Mar
tinkus. O tais mažiukais — 
tiktai grožėtis! Jaunuosius pasi
tiko Birutė Zaksienė ir Dpųpja 
Puodžiūnienė (man bųtų daug 
lengviau parašyti „krikdo 
mama”!), su druska, duona ir 
vynu.

Vestuvių puotą pravedė 
Steponas Puodžiūnas ir David 
Gaidas juokučiais ir įdomiom 
pasakom apie Ritą, Joiųp J’etrą, 
Tomą ir visą pulką. Smagu buvo 
klausytis draugysčių istorijų, iš
dykavimų ir apibūdinimų. Vyr. 
pabrolių vardu, jaunuosius 
sveikino susijaudinęs Petras 
Remeikis. Jis kalbėjo apie1 -jų 
draugystę, praeitą ir busimąją. 
„Aš buvau, esu ir visuomet bū
siu tavo draugas. Tu esi mano 
brolis”. Net ir man sumirgėjo 
ašarėlė...

Ritos ir Pijaus StonČių dėka, 
jaunųjų draugai ir draugės 
pašoko Rezginėlę — tapusią tra
diciniu vestuviniu šokiu. 
Draugai neprileidžia jaunųjų 
vienas prie kito, ir linksmai 
suka ratus, pina juostų 
audinius, rodydami savo drau
gų gyvenimą atskirai ip kartu.

Vakaras buvo labai smagus ir 
šeimyniškas. Linkiu Jonui ir Ri
tai daug meilės, laimės ir saulė
tų dienų! , ... ,

Audra Lintakienė

Atstovas Lietuvoje
Migrovė

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

FAX 22 10 90

✓



KAUNO MIESTO GARBĖS 
PILIETIS B. BRAZDŽIONIS

PRANAS ABELKlS
f

Rugsėjo mėnesį Kauno miesto 
taryba vienbalsiai priėmė 
sprendimą, kuriuo už ypatingus 
nuopelnus Lietuvos Respublikai 
ir Kaunui didžiai gerbiamam

A poetui Bernardui Brazdžioniui,
. suteiktas Kauno miesto Garbės

piliečio vardas. Tai devintasis 
žmogus, kuriam, po jau amžiny- 
bėn išėjusių J. Urbšio, V. Kup- 

y; • revičiaus, G. Landsbergio-Žem- 
kalnio, M. Žilinsko, taip pat Lie
tuvos kardinolo V. Sladkevi-

<L». čiaus, Kovo 11 -osios akto signa- 
»»•» taro, buvusio Lietuvos Respub- 

likos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko, profesoriaus V. 
Landsbergio, vyskupo S. Tam- 
kevičiaus suteiktas šis garbin
gas vardas.

trr Poetas Bernardas Brazdžionis

Su poezijos dainiaus ir laisvės 
šauklio B. Brazdžionio biografi
ja Kauno m. savivaldybės posė
džių salėje supažindino meras 
prof. V. Katkevičius, kalbėjo vi
cemerė V. V. Margevičienė, sve
čiai — J. Kojelis iš Los Angeles, 
J. jfiufcfllįs, Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdžio dalyvis, V. Ka
minskas, VDU prorektorius ir 
kt.

Kauno miesto Garbės piliečio 
-. regalijas poetui B. Brazdžioniui, 

turinčiam VDU Garbės daktaro
L;, vardą, Rotušės iškilmių salėje 
.A,; įteikė miesto meras V. Katke- 
,'L vičius ir vicemerė V. V. Marge- 
• vičienė. Po to — sveikinimai, gė- 

lės,'linkėjimai ir daina „Ilgiau- 
šių metų!”. Tremtinių choras,

- vadovaujamas A. Paulavičiaus, 
padainavo dainą „Ypatingai”. 
Aktorius P. Venclovas skaitė

•*" poemą „Per pasaulį keliauja 
'* ” žmogus” — poetas ir pilietis Ber

nardas Brazdžionis.
Suteikus žodį B. Brazdžioniui,

'•>“ jis kalbėjo: „Man labai patinka, 
kad tas žodis ‘garbės pilietis’ yra 

r” ' nerūšiuojamas, kaip yra skirs
tomi ordinai, — pirmos rūšies, 
antros rūšies, trečios. Kai man 
buvo paskirtas trečios rūšies 
ordinas, mano kolega rašytojas 
pasakė: ‘Bernardai, tau pasky- 
rė ordiną — tai gerai, bet kad 
trečios rūšies — man nepatin- 
ka’. Klausiu, kodėl blogai? Šis
,ir sako: ‘Klausyk, Bernardai, 
.. jeigu tave kokia nors organizaci

ja ar asmenys, susirinkę nutar-
, tų ir įteiktų dokumentą, kad tu 

esi trečios rūšies poetas, ar bū-
~į tum patenkintas?’ Sakau, ne. 
/ Aš nežinau, kokios aš rūšies po- 
.2,j,; etas esu. Aš — poetas be rūšies”.

Poetas B. Brazdžionis sakė,
... kad „garbė, orumas” — dabar 

nepaprastai populiarūs žodžiai.
•a" Ir jeigu kas įžeidžia kieno nors 
5- garbę ar orumą, žiūrėkite, kas 

z darosi. Kai jį kitas įžeidė, tai šis
.*«• tuojau tai „įvertina” — pasi- 

kviečia advokatą ir nustato,
*”>Qkiek tas jo „įžeidimas” vertas ir 

,v" kiek jo garbė verta. Štai aukšto 
valstybės pareigūno garbė buvo

» įvertinta, rodos, 10,000 litų, bet 
teisme nutarta jo „garbę ir oru- 

rri mą” įvertinti tik 6,000 litų, juo
kavo poetas.

Paprašytas keletą minčių tar
ti „Draugo” skaitytojams, Ber- 
nardas Brazdžionis kalbėjo: 
„Labiausiai džiaugiuosi, kad 
žmonės mane pažįsta, skaito 
mano kūrybą, turi knygų. Va-

rr«i

dinasi, neveltui gyvenau. Iš tik
rųjų, kaip kiti sako, dirbau Tė
vynei, jai pasiaukojau... Norė
čiau pasakyti, kad nedirbau 
Tėvynei ir nepasiaukojau. Aš 
sau dariau: jaučiau kitų jaus
mus, mintis, mačiau kaip jie 
gyvena, kad ir jie taip pagalvo
ja. Kaip rašome pasimokę iš 
amerikiečių, vienas prezidentas 
yra pasakęs: ‘Tu neklausk, ką 
tau respublika, valstybė gali 
duoti. Bet tu klausk, ką tu jai 
gali duoti’. Nieko neklausk, tik 
duok. Daryk savo, atlik piliečio 
pareigą, darbą atlik ir nieko 
daugiau nereikia”. Užsiminus 
apie daug partijų Lietuvoje, po
etas sakėsi gyvenąs sau, o par
tijos tegul gyvena sau... Bet 
kiekvienas turi priklausyti ko
kiai nors partijai, kažkas turi 
respubliką valdyti. O šiaip jis 
prijaučiąs visiems ir visoms par
tijoms, kurie už Lietuvą eina. 
Laikraščio skaitytojams palin
kėjo vienos dainos žodžiais: 
„Šaukiu lietuvį burtis prie 
lietuvio, ir gyvą širdį prie gyvos 
širdies, anam laikotarpy nežu
vę, pakiltumėm gyventi ir žy
dėt”.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, žinomas ir kaip Vytė Nemu
nėlis, gimė 1907 m. Biržų aps., 
Pumpėnų valse., Stebeikėlių k. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
(nuo 1908 m.) gyveno JAV, o 
1914 m. grįžo į Lietuvą, Tėvą 
mobilizavus, su motina persikė
lė į Pasvalio valsčiaus Žadeikių 
dvarą. Žadeikiuose lankė pra
džios mokyklą, vėliau mokėsi 
Pasvalyje, Biržų gimnazijoje. 
1929-1934 m. studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą Kauno Vy
tauto Didžiojo u-to Humanitari
nių mękslų fakultete. J?aigęa 
VDU, dėstė lietuvių kalbą įvai
riuose kursuose ir mokyklose, 
nuo 1937 m. dirbo „Sakalo” 
knygų leidykloje ir nuo 1940 m. 
vadovavo Maironio literatūros 
muziejui Kaune. 1944 m. pasi
traukė į Vakarus. Buvo aktyvus 
tremties lietuvių kultūrinio 
gyvenimo Ravensburge dalyvis. 
1949 m. atvyko į JAV, gyvena 
Los Angeles.

Pirmuosius savo eilėraščius B. 
Brazdžionis išspausdino dar 
1924 m. jaunimo laikraštyje 
„Pavasaris”, pirmąjį rinkinį 
„Baltosios dienos” — 1926 m., 
besimokydamas gimnazijoje. 
Antrąją poezijos knygelę poemą 
„Verkiantis vergas” — 1928 m. 
ir kt. Poeto vardas buvo suteik
tas 1931 m. išleidus eilėraščių 
rinkinį „Amžinas žydas”. Jo po
ezijos archyve rinkiniai: „Krin
tančios žvaigždės”, „Ženklai ir 
stebuklai” (1936 m.), už ką pel
nė „Sakalo” leidyklos premiją. 
Už „Kunigaikščio miestą” (ant
rasis leidimas 1939 m.) pelnė 
Valstybinę premiją. 1941 m. pa
sirodė „Šaukiu aš tautą”, „Iš 
sudužusio laivo” (slapta išleis
ta vokiečių okupacijos metais 
1943 m.), „Per pasaulį keliauja 
žmogus”, „Viešpaties žingsniai” 
(slaptai išleista 1944 m.), „Sve
timi kalnai” (1945 m. Švietimo 
valdybos premija), „Šiaurės pa
švaistė (1947 m.), „Didžioji kryž
kelė” (1953 m. Lietuvių rašytojų 
draugijos premija) ir kt.

Vytės Nemunėlio slapyvar
džiu B. Brazdžionis yra pa
skelbęs ir išleidęs vaikams skir
tas knygeles: „Mažųjų pasau
lis”, „Drugeliai”, „Kiškio ko
pūstai” (1936 m. gavo Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus jaunimo li
teratūros premiją), „Meškiukas 
Rudnosiukas”, „Dėdė rudenė 
lis”, „Gintaro kregždutė”, „Pa
vasario upeliai”, Kalėdų sene
lis”, „Tėvų nameliai”, „Mažoji 
abėcėlė”, „Lietuvai tėvynei” ir 
kt.

1989 m. B. Brazdžionis buvo 
vainikuotas „Poezijos pavasa
rio” laureato vainiku Kaune, 
Palemone, Lakštingalų kranti
nėje.

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

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

H
HolyCross
H O S P I T A L

BEVERLY
Beverly Family Medical Center 
10311 South Western 
Chicago, 1L 60643 
(312)918-7547

BRIDGEPORT
Holy Cross Family Medical 

. Center - Bridgeport
749 West 3 lst Street 
Chicago, IL 60616 
(312)225-0695

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

CHATHAM (
Chatham HealthjAssociates 
714 East 87th Street 
Chicago, IL 606J9 
(312)723-5979

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

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

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

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

Vijay Bajaj, M.D.
2434 West 7lst Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 434-5849

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OAK LAWN
Holy Cross Medical
Center - Oak Lawn
6417 West 87th Street 
Oak Lawn, IL 60453 
(708) 233-1895

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

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

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

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

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

SIUNTINIAI LAIVU
IR AIR GARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje Ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
Musų raštinės:

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

Tai. (813)363-7700

52 Foagles Rd., 
Warwick, NY 10890 
Tai.(914)268-6133

639 East 185th Avė.,
Euclid, OH 44119

-.Tel. (216)481-0011

KUPONAS

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

SKAITYKITE "DRAUGĄ"
Pateikę šį kuponą ATLANTA IE, INC 

ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams
laivu j Lietuvą

AMERICAĄr
famta)

UtAVCV
SBROAD, INC.

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

ŽIEMOS
KAINOS

IMPORT-EXPORT,
2719 West 71 Htr. II. 6«62M

< 3 M 2 X -2. I
(8OO)775-SKNI>

lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

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

OUT OF STATE

North Slde
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 

Tel. 312-725-9500

1-(800)-342-5315

Ten ir atgal

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$540
$540
$540
$540

| vieną pusę

Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

paketas, tik darLIETUVOS BANKAS 

SAVĘS „NESKRIAUDŽIA”

Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Kazys Ratkevičius 
Seime pranešė, kad centrinis 
bankas savo darbuotojams, lai
kantiems atlyginimų specialio
se sąskaitose, moka 60 proc. 
metines palūkanas. Iki 1994 m. 
pradžios Lietuvos bankas savo 
darbuotojams mokėjo net 120 
proc. metines palūkanas. Pasak 
K. Ratkevičiaus, tokios palūka
nos nusV'+ytos, atsižvelgiant i 
infliacijos lygį šalyje. Nepaisant 
to, vyriausybė šiemet progno
zuoja ne didesnę kaip 30 proc. 
infliaciją. Be to, Lietuvos 
bankas su 3-5 proc. metinėmis 
palūkanomis teikia kreditus sa
vo darbuotojams būstui įsigyti. 
Pasak Lietuvos laisvosios rin
kos instituto prezidentės Elenos 
Leontjevos, tokių palūkanų mo
kėjimas Lietuvos banke — tai 
užslėptos darbo pajamos, kadan
gi už indėlius gautos palūkanos 
neapmokestinamos. Ji stebėjosi 
palūkanų dydžiu, nes tokių pa
lūkanų nemoka joks Lietuvos 
bankas. Komerciniai bankai da
bar indėlininkams moka 3-4 
kartus mažesnes palūkanas 
negu centrinis bankas, o kreditų 
palūkanos neviršija 40 proc. per 
metus. Pasak ekspertės, dabar 
Lietuvoje apskritai nėra tokio 
legalaus verslo, leidžiančio gau
ti tokias palūkanas.

Nepriklausomas auditorius 
Juozas Kabašinskas „Lietuvos 
rytui” šį faktą pavadino „pa
prasčiausiu mokesčių nemokė
jimu”. Pasak jo, „centrinio 
banko paskolas savo darbuoto
jams būtų galima prilyginti 
Finansų ministerijos, disponuo
jančios mokesčių mokėtojų pini
gais, paskoloms ministerijos 
darbuotojams, jeigu tokios 
būtų”. .

' * ** r
„MAŽEIKIŲ

ELEKTROTECHNIKOS”

PASLAPTIS

Nors ši įmonė nuostolinga, 
rugsėjo mėnesį neįvardintas 
pirkėjas už beveik 1 mln. dole
rių nusipirko beveik 21 proc. 
„Mažeikių elektrotechnikos” 
akcijų. Įmonės generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Rolan
das Lukštą „Verslo žinioms” 
sakė, kad blogiausias laikotar
pis bendrovei jau baigėsi, ir 
metų pabaigoje ji turi pradėti 
„lipti į kalną”. Akcijų pirkėjai 
jo nuomone tą jaučia. Šiuo metu 
mažeikiškiai derasi su part
neriais iš Vokietijos dėl bendros 
įmonės kūrimo.

Ši bendrovė gamina elektros 
variklius skalbimo mašinoms, 
džiovintuvams ir valdo apie 10 
proc. nepriklausomų valstybių 
sandraugos rinkos.

Kas yra naujieji „Mažeikių 
elektrotechnikos” akcijų savi
ninkai, įvairūs šaltiniai nesuta
ria. „Verslo žinių” duomenimis, 
48 proc. akcijų savo rankose bu
vo sutelkęs Sergejus Kovalio
vas, įmonės valdybos pir
mininkas ir UAB „Titanija” 
savininkas. Pramonės ir preky
bos ministras Kazimieras Kli
mašauskas teigia, kad kon
trolinis akcįjų paketas priklausė 
firmai „Lavera”, kuri jį įkeitė 
Akciniam inovaciniam bankui. 
Beje, lygiai toks pat akcijų 
paketas rugpjūčio mėnesį jau 
kartą buvo nupirktas biržoje. 
Tik tuomet jis kainavo 13 kartų 
pigiau. R. Lukštą tvirtina, kad 
akcijos nepateko į „mafijozų” 
rankas, o spalio mėnesį tiem 
patiems savininkams bus par
duotas dar vienas panašaus dy

džio akcijų 
brangiau.

SULAIKYTI SAF VADOVAI

Rugsėjo 19 d. Kaune, savo na
muose, sulaikytas buvęs Lietu
vos ir Šveicarijos akcinės ben
drovės SAF susivienijimo gene
ralinis direktorius Albinas 
Ankštutis. Iš pareigų jis pasi
prašė atleidžiamas rugsėjo 13 d. 
Kai kurie teisėsaugos pareigū
nai mano, kad pareiškimą A. 
Ankštutis parašęs, kai sužinojo, 
jog gali būti sulaikytas. Įtaria
ma, kad jis susijęs su metalų 
kontrabanda.

Rugsėjo 20 d. sulaikytas ir 
SAF susivienijimo prezidentas 
Gintautas Čepas. Jį sulaikė 
Valstybės saugumo ir prokura
tūros pareigūnai. Nors sulaiky
mo priežasčių jie nekomentuo
ja, bet ir neneigia, kad G. Čepas 
susijęs su metalų kontrabanda, 
sukčiavimu ir valstybei priklau
sančio turto pasisavinimo byla.

Pastaruoju metu Tarptautinį 
SAF susivienijimą sudarė apie 
10 atskirų bendrovių, kurios 
užsiiminėjo statybomis, statybi
nių medžiagų gamyba. Kaune 
SAF yra įkūręs Tatarstano ir 
Baškirijos prekybos atstovybę ir 
Lietuvos vyriausybė pavedė 
SAF jai vadovauti. Susivieni
jimas turėjo verslo ryšių su 
Rusija, Baltarusija, Kazachsta
nu, Ukraina, Latvija, rašo 
„Lietuvos rytas”.

SUŽLUGO
„LIETUVOS VERSLAS”

Sužlugo dar vienas bankas
Vilniuje, „Lietuvos verslas”, kai 
jo akcininkai nutarė kreiptis į 
teismą, kad būtų iškelta bank
roto byla. Bankas buvo įkurtas 
1992 m. ir buvo vienas iš šešių 
komercinių bankų, kurie ne
įvykdė centrinio Lietuvos banko 
reikalavimo iki liepos 1 d. 
sukaupti minimalaus 5 mln. 
litų pagrindinio kapitalo. Kaip 
rašo dienraštis „Respublika”, 
bankas tikėjosi kapitalą padi
dinti, parduodamas naują akcijų 
emisiją, tačiau surasti pirkėjų 
nepavyko. Pastaraisiais mėne
siais banką paliko ir dalis jo 
klientų.

Tarp banko steigėjų yra .Lie
tuvos telekomas”, Vilniaus 
valstybinis autobusų parkas, ir 
firmos „Lithun” bei „Teksvil”. 
Dienraštis „Lietuvos rytas” 
rašė, kad bene pagrindinė 
akcininkė buvo bendrovė, ,Rim
val”, ir banko valdytojas buvo 
vienas bendrovės „Rimval” 
vadovų. Ši firma prekiavo 
Japonijos firmos „Canon” foto ir 
kompiuterine technika, maisto 
produktais ir įvairia buitine 
technika. „Rimval” neseniai 
buvo pertvarkyta ir reor
ganizuota į kitą firmą, 
„Indonė”. Ji nauju pavadinimu 
tebeprekiauja „Canon” apara
tais bet, atrodo, kad iš kitos 
veiklos sričių pasitraukė. Anot 
,Lietuvos ryto”, banko finansi
niai rodikliai nebuvo prasti, 
tačiau bankas išdavęs palygin
ti daug abejotinų paskolų „su 
banku susijusiems žmonėms”.

IŠ PRAMONĖS PASAULIO

„Biržų pienas” akcinė 
bendrovė baigia montuoti pieno 
baltymų koncentrato gamybos 
liniją ir greitai taps vienintelė 
Lietuvoje šio produkto gamin
toja. Dar nepradėję gaminti 
pieno baltymų, biržiečiai turi 
užsakymų 5 metams, per kurį 
laikotarpį atsipirks investicijos. 
Pasak „Biržų pieno” genera
linio direktoriaus, Vlado Son
gailos, jau pasirašytos prekybos 
sutartys su Prancūzijos ir kitų 
Vakarų Europos šalių prekybos 
firmomis ir gamyklomis.

Anykščių buvusioje veltinių 
„Spartakus” fabriko vietoje pra
dėjo veikti mažesnio masto gi
miningos įmonės. Viena jų, ak
cinė bendrovė „Velteksa”, pra
dėjo gaminti veltinio produktus 
naudojamus statybose, šilumi
nėms linijoms, vandentiekiams 
šiltinti ir buityje. Kitoje 
įmonėje, bendrojoje Lietuvos ir 
Vokietijos gamykloje „Salva- 
tex”, pradėti gaminti sintetiniai 
siūlai. Kol kas ten dirba tik 7 
žmonės, bet jeigu siūlams atsi
ras paklausa, manoma įdarbinti 
apie 60 žmonių.

Grūto kaime, Dzūkijoje, Vi- 
liumas Malinauskas su šeima 
įsteigė grybų ir daržovių perdir
bimo firmą „Hesona”. Joje dir
ba 32 žmonės, įskaitant visą 
Malinauskų šeimą, gamindami 
grybų ir daržovių konservus. 
Metinė apyvarta siekia 270,000 
litų. V. Malinauskas teigė, kad 
firmą įrengė savo rankomis ir 
savo sutaupytomis lėšomis. Kol 
kas „Hesonos” produktai neturi 
konkurentų, sako Viliumas Ma
linauskas.
„TREJOS DEVYNERIOS” 

SULIETUVINTOS

Autentiškas „Trejų devy- 
nerių” balzamo receptas, gami
namas iš 27 žolelių rūšių, buvo 
užpatentuotas dar tarpukario 
Lietuvoje. Sakoma, kad kai 
kurias sudedamąsias dalis vė
liau atgabendavo net iš Izraelio 
ir Kinijos. Tinktūrą „Trejos de- 
vynerios” gamina Kauno akci
nė bendrovė „Pharmcos”. Kaip 
pranešė savaitraštis „Verslo 
žinios”, pernai „Pharmcos” šiek 
tiek pakeitė receptūrą ir dabar 
visas sudėtines dalis surenka 
Lietuvoje. Per metus firma už
dirba apie 135,000 litų, par
duodama savo balzr j. Valsty
binė įmonė „Vilnii degtinė” 
gamina trauktinę „Trejos devy- 
nerios”.

NORI STATYTI, AR 

UŽTEKS PINIGŲ?

• i
Septynios didžiausios Lietu

vos statybos bendrovės įkūrė 
susivienijimą konkuruoti su 
užsienio statybų bendrovėm dėl 
užsakymų Lietuvoje. Susivieni
jimo prezidentas ir statybų ben
drovės „Jūra” vadovas Alfredas 
Putramentas teigia, kad ši gru
pė daugumoje veiks Vilniuje, 
Šiauliuose ir Mažeikiuose, 
vietovėse, kuriose yra numatyti 
stambūs valstybiniai statybos 
užsakymai, jeigu tam bus pini
gų. Stambiausia lietuviams 
konkurencija dėl statybos darbų 
yra iš Skandinavijos šalių 
bendrovių.

Būtingės naftos terminalo 
statybos pradiniams darbams 
užbaigti trūksta pinigų. Naujai 
išrinktas „Būtingės naftos” 
bendrovės valdybos pirminin
kas, I. Dološickijus, pranešė 
„Lietuvos rytui”, kad nepavyks 
laiku atsiskaityti su jau ter
minalo teritorijoje dirbančia 
„Kauno žemkasio” bendrove, 
kuriai jie skolingi apie 3.5 mln. 
litų. I. Dološickijus manė, kad 
„Būtingės naftos” kapitalas 
nebus padidintas tiek, kiek 
buvo tikėtasi, nes „valstybė, 
turinti 51 proc. akcijų, turbūt 
neturi pinigų”.

ŠVEICARAI PASITRAUKĖ 

IŠ „TURISTO”

Šveicarų firma „Falkenhorst 
AG” atsisakė toliau valdyti 
„Turisto” viešbutį Vilniuje dėl 
nesutarimo su savo bendros 
įmonės lietuviais partneriais 
apie įstatinio kapitalo įnašą. 
Bendra įmonė su šveicarais 
buvo panaikinta, ir „Turistas” 
bus perregistuotas į akcinę 
bendrovę be užsienio kapitalo. 
Akcijų daugumą turės Lietuvos 
valstybė.

Ginčai dėl kapitalo tęsėsi nuo 
pat bendros įmonės įsteigimo 
1992 m. Tada valstybės atstovai 
reikalavo, kad šveicarų firma 
įneštų 1.9 milijonų dolerių dalį 
pinigais, bet „Falkenhorst AG” 
atstovai buvo pasiryžę savo 
įnašą pateikti pažangios patir
ties (know-how) ir modernios 
viešbučio valdybos pavidale. 
Vėliau buvo bandyta piniginį 
kapitalą suformuoti, bet 
lietuviai partneriai pinigų taip 
ir nesulaukė, „Falkenhorst AG” 
kol kas tebėra viena iš viešbučio 
„Respublika” Kaune savininkų.

BANKAS DALINA PINIGUS

Vilniaus banke, miesto cent
re, pradėjo veikti pirmasis Lie
tuvoje pinigų išdavimo apara
tas. Čia kiekvienas, turintis 
VISA arba „Vilniaus banko” 
kreditinę kortelę, galės pasiimti 
grynųjų pinigų. Netrukus toks 
aparatas bus sumontuotas ir 
Vilniaus aerodrome.

Vilniaus bankas greit galės 
skolinti pinigus verslininkams 
pigiau, negu kiti. Neseniai Lon
done esantis tarpvalstybinis 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas (EBRD) paskyrė 
Vilniaus bankui 8.75 milijonų 
dolerių paskolą smulkiam ir 
vidutiniam verslui ugdyti. Tai 
pirma tokia EBRD paskola Bal
tijos šalių bankui.

Vilniaus banko valdytojas 
Julius Niedvaras „Lietuvos 
rytui pasakojo, kad iš šių pinigų 
Lietuvos verslininkai galės 
gauti kreditus su ne didesnėmis 
kaip 13 proc. metinėmis palūka
nomis, kai tuomet vyriausybės 
paskolų palūkanos siekia 15 
proc. Vilniaus bankas skirstys 
pinigus savo nuožiūra, bet 
bendrų apribojimų nėra. J. 
Niedvaras taip pat tikisi, kad ši 
EBRD paskola plačiau atvers 
Vilniaus bankui vartus į tarp
tautinę bankininkystę ir pa
skatins užsienio bankus bend
radarbiauti su juo.

Rima Jakutytė

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

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

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

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 
Fax. 708-499-7006

OLSICUtOJNC. 
1180 State Street 
Lemont, IMinois 60439
‘Neribojamo turto 

pirkine ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse i

MARIJA STONIKAS Eto 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

tžr f®»1. Res. 708.969.3732

Res. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

Naujas Pirkinys!
Lemont, Sylvan Woods

Jei galvojate statyti naują namą, 
užmirškite!

Nauja rezidencija jau pastatyta! 
Secluded 1 acre wooded setting, 
gazebo & deck; 2 story, 5 bdrms. 
3-3/4baths, 3 car garage. Luxurious 
master suite w-whir1pool & separate 
shovver; 2 vvhiripools. Gourmet 
kitchen opens to fam.rm. w.fireplace 
& wet bar. Full finished bsmt, rec.rm. 
w.wet bar, sauna, exercise rm.,play 
rm. Custom features throughout. Too 
much to list! 13402 Baltic Circle, 
Lemont $393,900.

Nelaukit^ Apžiūrėkite! 
Skambinkite:

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

IEŠKO DARBO

Ganu%, KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER ' 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
□atarnaus. Ikaiftavimas veltui.

ACCENT REALTY, INę»
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, llltnpis 60453

Bus. 708-638-9400 
Res. 708-423-0443

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

Bake

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

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

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

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

Pristatome UPS

TIK PER BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES V1OMANTAS RAPSYS)

JŪSŲ SIUNTINIAI BUS PRISTATYTI PRIEŠ ŠV. KALĖDAS
BALTIA EXPRBSS PRIIMA SIUNTINIUS 24 VAL. PER PARĄ 7 DIENAS SAVAITĖJE*
BALTIA EXPRESS NEMOKAMAI PAIIMS SIUNTINIUS iŠ NAMŲ (ZIP CODE 60629, 60632,60453) 
BALTIA EXPRESS GARANTUOTAI PRISTATYS SIUNTINIUS PRIEŠ ŠV. KALĖDAS
BALTIA EXPRESS ATSTOVAI LAUKIA JŪSŲ LOS ANGELES IR GRAND RAPIDS 
BALTIA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00 
BALTIA EYPRESS GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŽEMIAUSIOS KAINOS 

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

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

' NE DARBO VALANDOMIS SIUNTINIAI PRIIMAMI P AOAt 8USITARIMĄ

*»■ r .

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

I

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Lietuvė moteris Ieško darbo
prie senelių ar ligonių ir galėtų gy
venti kartu. Tol. 1-312-383-8423 FOR RENT

42 m. lietuvė moteris 
Ieško bet kokio darbo. 

Tel. 312-586-6143.

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

50 m. lietuvė ieško darbo, 
tai. 312-778-6512. Skam
binti po 6 vai. vakaro.

Išnuomojimas 
2 mlog. butas. 

Tel. 312-436-8488

MISCELLANEOUS FOR SALE

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
tai. (312) 551-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2340 W. 89th Street 
Tel.: 312-775-1480

Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
dliakami cemento, „plumbing" bei kt 
namų vidaus ir iiorėt remonto darbai 
Skambinti Sigitui: 312-787-1828

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Pigiai parduodamas automo
bilis „Oldsmobile” 6 cilinderių, 4 
durų, 39,000 mylių. Teirautis:

312-776-3329

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
32081/] VVest 95th Street 

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

Nebrangiai parduodamas 
pianinas gerame stovyje. 
Kreiptis tel. 312-737-1286

nuo 8 v.v. iki 10 v.v.

HELP VVANTED

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

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care.
Employmsnt Agency 

Tai. 312-736-7900
FLAT RATE CALLS 

Sef kurią diena • Bat kokiu laiku
Latvija, Lietuva, Estija, 

Rusija, Ukraina—$.85/min 
informacijai kreipkitės

1-800-453-0957 ext 370 
CYBERLINK
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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

JAUNUOLIAI, STUDIJOS IR PINIGAI
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J Šiais laikais mokslas, ypač ge- 
J ruošė universitetuose, daug kai- 
J nuoja. O be mokslo yra labai
• •< sunku gyventi: darbas negaran-
{ * tuotas, atlyginimai maži. Dau- 
j gelio jaunuolių svajonė yra baig

ti universitetą, bet studijų fi-
■: nansavimas daug kam sudaro
\ ♦ sunkumų. Studento tėvams ir 
f patiems studentams susirasti fi- 

nansinę paramą gali būti leng- 
į viau, jei jie pradės tuo iš anks- 
j to rūpintis ir pasinaudos įvai-
j riais studijų finansavimo šalti-
J nais, kurių yra labai daug. » 

Labai svarbu anksti pradėti
j rūpintis. Kolegijų ir universite- 
' tų finansiniai patarėjai ragina 
( studentus pradėti rimtai ieškoti 
< sau tinkamo universiteto, kai 

jie yra trečiamečiai aukštesnio
sios mokyklos mokiniai. Finan-

, siniai universitetų patarėjai 
’ pataria, kaip galima anksčiau 

susipažinti su finansinėm 
paramos galimybėms jūsų pasi-

■. rinktame universitete. Jie sako,
, kad reikia ištyrinėti visas 

galimybes, kiek jų yra, ir pata-
• ria, kad paskutiniais mokslo 

metais jau turėtumėte žinoti
’ visas galimas galimybes ir 

visus, jums prieinamus, finansų 
šaltinius. Tai reiškia, kad tų 

f galimybių reikia pradėti ieškoti
• dar nebaigus aukštesniosios mo-
J kyklos. Žinovai teigia, kad
; antriesiems aukštesniosios mo-
I kyklos mokslo metams einant į
• galą, ar anksti trečiaisiais me-
‘ tais reikia išsirinkti keletą

norimų lankyti universitetų ar 
kolegijų ir sužinoti, kokias 
stipendijas ir kokią finansinę

• " pagalbą galėtumėte ten gauti.
Sužinokite, ar pasirinktas uni
versitetas arba kolegija duoda 
„estimator Service”, kuri jums 
gal i-pasakyti, kokia pagalba

_ galima, remiantis to laiko jūsų 
tėvų pajamomis.

Atsižvelgiant į vis didėjantį 
skaičių aukštojo mokslo įstaigų, 
kuriose metiniai mokslapinigiai 
prašoka 10,000 dolerių, darosi 
aišku, kodėl 68% ten studi
juojančių studentų (ne valsty
biniuose universitetuose) gauna

— finansinę pagalbą.
Mokslapinigių vidurkis ir kiti 

mokesčiai ne valstybinėse ket- 
verių metų kolegijose ir uni
versitetuose 1994-1995 mokslo 
metams yra 9,995 dolerių, taip 
praneša „National Association

. of Independent Colleges and 
Universities”, įstaiga, esanti 
Washington, DC. Privačių dvejų 
metų mokslo įstaigų mokslapi
nigių ir kitų mokesčių vidurkis

/ yra 6,348 doleriai. 
v Šitie skaičiai atrodo astro

nomiški ir kai kam atima viltį 
patekti į universitetą. Bet kole
gijų ir universitetų finansinės 
pagalbos (financial aid) direkto
riai ragina tėvus neišsigąsti tų 
mokslo įstaigų, darant pradi
nius pasirinkimus, nors moks
lapinigiai atrodo per brangūs. 
Pvz., į De Paul universitetą

_ Indianoje daugelis studentų net 
neduoda prašymų, nes ten vienų 
metų kaina yra 20,000 dolerių, 

r. To universiteto studentų
Z priėmimo direktorius sako, kad
• daug studentų, kurie galėtų 
; būti priimti į šį universitetą, at- 
’, ” sisako jo pačioje pradžioje. Jie 
Z žiūri tik į 20,000 dolerių kainą 
■ ir nepagalvoja, kad galėtų

kreiptis į De Paul finansinę
Z pagalbą, kuri galėtų dažnai ir 
, daug jiems padėti.

Vanderbilt universiteto finan
sinės pagalbos direktorius yra 
tos pačios nuomonės. Mokslapi- 
nigiai ir kiti mokesčiai šios 
geros, aukšto mokslo įstaigos, 
esančios Nashville, Tenn., 
1994-1995 metams yra 18,860 
dolerių. Daugumas sako, kad 
studijų kaina neturėtų būti 
svarbiausias dalykas, renkantis 
universitetą. Kaina neturėtų at
baidyti tėvus, sprendžiant,

kokią aukštąją mokyklą jų 
vaikas lankys. Jie turėtų spren
dimą daryti, vertindami ne 
kainą, bet mokslo akademinį 
lygi-

Kas gali gauti paramą studi
joms?

Kad nuspręstų finansinės pa
galbos reikalingumą šeimai, 
universitetai ir kolegijos naudo
ja keliolika priemonių. Viena 
dažniausiai naudojamų yra 
„Free Application for Federal 
Student Aid”, kuri parodo — nu
sprendžia studento tinkamumą 
federalinei paramai. Šios žinios 
yra perduodamos visoms aukš
tesnėms mokslo įstaigoms, ku
rias prašytojas yra nurodęs savo 
prašyme. Be to, universitetai 
gali prašyti dar ir papildomos 
informacijos, kad jie galėtų nu
spręsti studento tinkamumą jų 
pačių pagalbos programoms. Ši 
informacija yra naudojama nu
spręsti, kiek pinigų šeimai 
reikia pragyventi ir kiek šeima 
gali skirti savo studentui. Kada 
yra nusprendžiama, kiek stu
dentui reikia pinigų pridėti, kad 
jis galėtų studijuoti, tada daugu
mas universitetų skiria,tam 
studentui paskolą — „aid pac- 
kage”, kuri gali susidėti iš įvai
rių paskolų, „work study” ir 
stipendijų.

Negalima pasakyti iš anksto, 
kokia pagalba universitetas gali 
būti jums prieinamas, jei jūs iš 
anksto ir tvarkingai pradėsite 
rūpintis mokslapinigiais.

Dar keletas svarbių patarimų; 
kuriuos duoda universitetų 
patarėjai būsimiems studen
tams:

1. anksti „senior” metais rašy
kite prašymus universitetams, 
teiraudamiesi dėl priėmimo ir 
finansinės pagalbos, nes dau
gelis aukštojo mokslo įstaigų ne
teikia paramos tol, kol studen
tas nėra priimtas.

2. Būdamas paskutinius me
tus aukštesniojoje mokykloje, 
pradžioje sausio mėn. užpildy
kite „The Free Application for 
Federal Student Aid” formą, 
kurią galite gauti savo mokyk
lose ir kai kuriuose universite
tuose. Paskutinė šios formos pa
siuntimo data yra vasario 15 d. 
Apie rezultatus sužinosite 
maždaug kovo pabaigoje.

3. Sausio mėn. viduryje (se
nior metais) pasitikrinkite 
stipendijų prašymų pasiuntimo 
datas.

4. Viduryje balandžio univer
sitetai turėtų išsiųsti finansinės 
pagalbos informaciją, kurioje 
nurodoma tiksli pagalbos suma.. 
Jeigu jums tos sumos per mažai, 
galite dar kreiptis į universitetą^ 
ir jis gali padidinti tą sumą.

5. Gegužės mėn. l oji diena 
JAV yra ta data, kada busima
sis studentas turi būti ap
sisprendęs, kurį universitetą 
lankys. Kompiuterio On line 
pagalba — busimieji studentai 
gali surasti daugybę patarimų, 
kaip gauti finansinę pagalbą 
studijoms, o taip pat sąrašus, iš 
kur galėtų gauti paskolų, 
stipendijų. Didžiąją dalį šios in
formacijos galima gauti per „In
ternet^ Worl Wide Web”. Čia 
galima gauti nemokamą sąrašą 
įvairių institucijų, teikiančių 
stipendijas, paskolas studen
tams. Reikia užpildyti formą, 
kurioje įrašomas studento 
amžius, etninis priklausomu
mas, mokslas ir pan. Programa 
ieško ir nurodo visas galimas 
galimybes. „The Princeton Re- 
view’s finansinės pagalbos 
puslapis „internet” informuoja, 
kokios finansinės programos 
yra galimos, mini Stafford 
studentams galimas gauti pa
skolas ir kur siųsti prašymus. 
Taigi, prie gerų norų kiekvienas 
jaunuolis gali susirasti sau

norimą ir tinkamą universitetą, 
susirasti lėšas ir studijuoti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.9.13 Your 
Money). ,

Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

„TRUSTS” ARBA 
ĮGALIOJIMAI

„Trusts” arba įgaliojimas — 
terminas reiškia, kad nuosavy
bė yra valdoma įgalioto patikė
tinio (trustee), ar kelių pati
kėtinių (co-trustees). Patikėti
niai gali būti asmenys, „Corpo- 
rate Trust” įstaigos arba ban
kai. Patikėtiniai, pagal 
nurodymus, yra įrašomi į 
„trust” dokumentą ir jų pareiga 
rūpintis vieno ar daugiau 
asmenų gerove, kurie tame 
dokumente išvardinti kaip 
paveldėtojai. Tas pats asmuo ga
li būti ir patikėtinis, ir pavel
dėtojas tame pačiame „trust”. 
Yra labai svarbu parinkti tinka
mą patikėtinį, nes „trust” yra 
tiek efektingas, kiek geras yra 
jo patikėtinis. Patikėtinio pa
reigos gali tęstis eilę metų.

„Trusts” yra įvairių rūšių ir 
pavadinimų. Jūsų testamente 
sudarytas „trust” vadinasi tes
tamentiniu „trust” ir jo vykdy
mo sąlygos yra išreikštos jūsų 
testamente. „Trusts”, sudaryti 
atskirai nuo testamento, kol 
esate gyvas, dažnai vadinami 
„Living trust” arba „Inter vivos 
trust”. „Trust” sudarytojas 
vadinasi „settlor”, o „trust” 
sąlygos yra surašytos „trust” 
sutartyje (trust agreement), ar
ba „trust” deklaracijoje. 
„Trust” dokumente įrašytos są
lygos nuspręs , kas atsitiks su 
jūsų turtu po jūsų mirties.

„Living trust” gali būti dviejų 
rūšių:

1. Atšaukiamas — gali būti 
pakeistas ar panaikintas, suda
rytojui to norint, arba

2. Neatšaukiamas — „trust’’1 
sudarytojas negali jo pakeisti ar 
panaikinti.

Ir vienas, ir kitas „trust” gali 
būti sudarytas turto tvarkymo 
tikslu, jie pagelbsti sudarytojui 
gyvam esant fizinio ir protinio 
nepajėgumo atveju ir turto pa‘; 
skirstymu po jo mirties. Atšau
kiamą „trust” sudarius, nėrk 
mokesčių lengvatų. Sudarius 
neatšaukiamą „trust”, galitel 
sutaupyti mokesčius — nereikės 
jų mokėti. Tačiau neatšaukiamo 
„trust” neigiama pusė yra ta, 
kad jis negali būti pakeistas ar 
panaikintas to asmens, kuris jį 
sudarė.

„Trusts” savo sudėtimi ir pa
skirtimi gali būti labai papras
ti, skirti ribotiems tikslams, bet 
jie gali būti ir labai komplikuo
ti, nes gali apimti dvi ar dau
giau generacijas, gali suteikti 
šeimai apsaugą nuo mokesčių, 
skolininkų ir gali užimti testa
mento vietą. Taip pat „trusts” 
turi ir privatumą.

Kai asmuo miršta, jo testa
mentas tampa viešu dokumen
tu. „Trust” sutartis paprastai 
neturi praeiti per palikimų teis
mą ir „trust” turto paskirsty
mas dažnai atliekamas privatiš- 
kiau, negu tai gali būti pada
ryta su testamentu.

„Trusts” yra naudingi ne tik 
turtingiems; daug tėvų ir nela
bai turtingų, sudaro paramos 
„trust” atskirai, arba savo 
testamentuose savo vaikų aprū
pinimui tuo atveju, jei abu 
tėvai mirtų, prieš vienam ar 
daugiau vaikų tampant pilna
mečiais. Tai leidžia „Trust 
estate”, kuris dažniausiai su
sideda iš palikto turto ir ap- 
draudos pajamų, ir yra nedalo
mas fondas, kol naudojamas ma
žamečių vaikų išlaikymui bei jų 
mokslui. Šis fondas gali būti 
dalinamas tarp vaikų, kol 
jauniausias pasiekia norodytą 
„trust” dokumente amžių. 
Šitoks turto sutvarkymas turi 
aiškų pirmumą prieš nelankstų 
turto padalinimą testamento

- A.tA.
NELLIE B. SATUNAS

Gyveno Racine, WI, anksčiau Waterford, WI.
Mirė 1995 m. spalio 17 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė 1903 m. kovo 13 d. Lietuvoje, Tauragės mieste. 

Amerikoje išgyveno 74 m.
Nuliūdę liko dukterys: Jeanne Roanhouse, gyv. Waterford, 

WI ir Ruth Voruda, žentas Robert, gyv. Ft. Myers, FL; ketu
riolika anūkų, 29 proanūkai, vienas pro-proanūkas.

Velionė buvo duktė a.a. Frank ir Julianna Mar- 
tinkus-Grencievičius, žmona a.a. George Satuno ir močiutė 
a.a. Donna Roanhouse.

Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 22 d. nuo 4 iki 5:45 
v.v. St. Thomas Aųuinas katalikų bažnyčioje, Waterford, WI. 
Religinės apeigos bažnyčioje 6 v.v.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. 11 vai. ryto 
Tautinėse lietuvių kapinėse, Justice, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Mealy-Koenig Funeral Home ,225 W. 
Main St., Waterford, WI. Tel. 414-534-2233.

LIŪDNA TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

a. t a. ;
GEDIMINO MICKEVIČIAUS

1992 m. spalio mėn. 22 d. atėjo Viešpaties Angelas 
ir išsivedė į Amžinybę mano mylimą ir brangų Vyrą, 
mūsų Tėvą ir Tėtuką ir kartu mano gyvenimo viltį...

Mes pasilikę, savo mintyse ir maldoje kasdien su 
Tavimi, mylimas Gediminai, iki Aukščiausias pasi-

... ■ kvies ir mua ten, kur Tu esi. Tikime, kad teų, kur Tu 
esi, nėra nei skausmo nei ašarų. Ilsėkis Ramybėje!

Prašome gimines ir tuos, kurie pažinojo a.a. 
Gediminą, prisiminti jį savo maldoje.

Liūdesy likusi žmona Zota, duktė Nijolė, 
sūnus Bernardas ir vaikaičiai Paulius ir Audra.

Brangiam idėjos draugui, didžiadvasiui ateitininkui

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

'mirus, jo dukroms — TERESEI GEČIENEI ir 
DANGUOLEI NAVICKIENEI, jų šeimoms, anūkams 
ir proanūkams, netekus mylimo Senelio, reiškiame 
giliausią užuojautą.

Jadvyga ir Adolfas DamuSiai

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________________

Tel._______________

$____________
$____________
$ ______ 12.00

$____________

Gavėjas_________________

Tel. _2______________

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 į Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.

būdu tarp įvairaus amžiaus 
vaikų, neatsižvelgiant j jų am
žių ar reikalavimus paskirsty
mo metu.

Daugelyje valstijų pilnamečiu 
yra laikomas 18 metų jaunuolis. 
Naudojant „trust”, galite pati
kėtinį įgalioti kontroliuoti jūsų 
turtą, kol jūsų vaikui sueis 21 
ar daugiau metai.

'Jlirutė Jasaitienė

VILNIAUS MIESTE
KEIČIAMI TELEFONŲ 

NUMERIAI

Nuo spalio 2 d. Vilniaus mies
te pradedami keisti telefonų 
numeriai, kurie prasideda skai
čiais 66. Telefono numeriai, 
kurių pirmieji trys skaičiai yra 
660 bus keičiami į 233; tie, 
kurie prasideda skaičiumi 661 
— į 235;skaičiumi 662 — į 236.
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PENKIOLIKOS IR TRISDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS

A.tA.
KĘSTUČIO IR 

A.tA.
KAZIMIERO PAUKŠČIŲ

Nestovėk prie mano 
kapo ir neverk, 
Manės ten nėra... 
Ai nemiriau...

Anonimas

Spalio 26 dieną sukako penkiolika metų, kai netekome 
Tavęs, mūsų brangus Kęstuti, o Tėtės Kazimiero netekome 
prieš trisdešimt metų...

Jums mūsų meilė ir ramybė!
Prašome draugus prisiminti a.a. Kęstutį ir a.a. Kazimierą 

savo maldoee.
Šeima

A.tA.
kun. VYTAUTUI ZAKARUI

mirus, jo broliui DONATUI, brolienei VIKTORIJAI 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia.

Arizonos Lietuvių Bendru'menė

A.tA.
>MUI MACIEJAUSKUI

• r z •£,
U < k* J-i- •• *.*

mirus, gilią užuojautą reiškiu jo šeimai.

Buvęs Karo mokyklos kolega 
Juozas Klimavičius

i

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. -

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

LACK A SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (4c DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.i

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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DĖKOJAME!

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Suvalkiečių draugija Čika

goje turės metini narių susi

rinkimų spalio 27 d., penkta

dienį, 1 vai. pjp., Z. Kojak sve

tainėje, 4500 S. Talman. Nariai 

prašomi dalyvauti, išsirinkti 

valdybą ir aptarti ateities 

veiklą, o po to — pasivaišinti.

Lietuvių fondas remia lietu

višką spaudą! Kasmet jis skiria 

paramą ir „Draugui*', o be tos 

nuoširdžios LF paramos būtų 

tikrai sunku išsiversti. Esame 

labai dėkingi Lietuvių fondui už 

atsiųstą 5,000 dolerių paramos 

čekį. Tokia dovana tikrai pra

tęsia dienraščio gyvavimo die

nas ir suteikia jo darbuotojams 

nauju jėgų.

Poetės prof. dr. Elenos Tu- 

mienės mirties pirmose me
tinėse, buvusios mokslo draugės 
Stasė Petersonienė, Elvyra Na- 
rutienė ir Valerija Čepaitienė 
užprašė šv. Mišias Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje, antradieni, 
spalio 24 d., 8:30 vai. ryto. 
Tikimasi, kad ir kiti mokslo 
draugai ir velionės buvę studen
tai prisimins ją savo maldose.

Danutė ir Kazys Paškoniai, 

Eastlake, Ohio, Draugo fondui 

vėl atsiuntė $400.- rudens va
jaus proga prie ankstyvesnio 
$600.- įnašo ir tapo garbės 

nariais. Už gausią paramą 
Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja.

Spalio 29 d., sekmadienį, 10 
vai.r., Jaunimo centro koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
už a.a. Zuzaną Žilevičienę, JC 
Moterų klubo narę. Kviečiame 
visus, ją pažinojusius, kartu su 
mumis pasimelsti už mūsų ne
užmirštamą Zūnę.

x JAV LB Kultūros Tary

bos premijų šventė įvyks 

lapkričio 5 <L 3 v. p.p. Jau

nimo centre. Bilietai gaunami 

Jaunimo centre prie įėjimo ir 

„Seklyčioje”. Vietos numeruo

tos. Kaina $8 ir $10.

(ak)
x TRAJVSPAK praneša: 

„Ilgiausiai Lietuvos okupacija 

truko 119 metus 4 mėnesius — 

1795 m. spalio 24 d. Rusijai, 

Austrijai ir Prūsijai pasirašius 

Peterburgo m konvenciją. Pra

sidėjus I pasauliniam karui, 

1915 m. šią okupaciją pakeitė 

kaizerinės Vokietijos okupa

cija”. Siuntiniai ir komercinės 

siuntos į Lietuvą. Maisto siun

tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 

69 St., Chicago, IL, tel. 312- 

436-7772.

(sk)

x Dėmesio! Čikagos Šaulių 
rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks š.m. spalio 22 <L, sekma

dienį Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. Geras maistas, gera 
muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus ap
silankyti. Šaulių rinktinė.

(sk)

„MOTERS SAVAITGALIO” 

PROGRAMA f

Renginys vyksta Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, spalio 28 
ir 29 d.

Šeštadienį, spalio 28 d., 
Bočių menėje, 9:15 vai. r. — ati
darymas; 9:30 v. r. — invokacija, 
kun. Algirdas Paliokas, SJ; 
9:35 v.r. — simpoziumas: „Ką 
vyrai galvoja apie moterį”. 
Dalyvauja — kun. Juozas Vaiš- 

nys, SJ, dr. Edmundas Rin

gus, Lithuanian Mercy Lift 
pirm. Jurgis Lendraitis; mo- 
deratorė — vyr. dienraščio 
„Draugo” redaktorė Danutė 

Bindokienė.

Paskaitos 11:30 vai. r. dr. 
Ona Daugirdienė, „Moters 
sveikata — paslaptys ir propa
ganda”. Po šios paskaitos bus 
trumpa pertrauka — užkanda.
2 vai. p.p. adv. Laima Gar- 

bonkienė, „Moters teisės, 
kokias ji turi, kokių neturi”. 3 
vai. p.p., Gintė Damušytė, 

Lietuvos Misijoje prie Jungtinių 
Tautų patarėja, „Moteris Lietu
voje ir Pekino konferencijoje”.

Sekmadienį, spalio 29 d., 
centro didžiojoje salėje. 9:30 vai. 
r. dr. Jūratė Nesavas-Barsky, 
„Paskutiniai medicinos laimė
jimai, kaip išlaikyti moters 

amžiną grožį”; 11 vai. r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje; 12:15 vai. p.pl., Irena 

Lukoševičienė, socialinių 
mokslų magistrė (baigiamoji pa
skaita), „Moters vaidmuo išei
vijos gyvenime”. Po šios paskai
tos — savaitgalio uždarymas.

„Moters savaitgalį” rengia 
Pasaulio lietuvių centro ren
ginių komitetas ir kviečia ne tik 
moteris, bet ir vyrus šiame 
renginyje gausiai dalyvauti.

Čikagos tarptautinio vaikų 
filmų festivalio laimėtojų filmai 
bus rodomi Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago) šeštadienį 
ir sekmadienį, lapkričio 11 ir 12 
d., 2 vai. po pietų. Šį svarbiau
sią Amerikoje vaikų kino 
festivalį jau 12-tą kartą rengia 
Ęacets Multimedia organizacija, 

alzeko muziejuje bus rodomi 
oriausi animaciniai ir 

idybiniai filmai vaikams iš
so pasaulio.

x Dėmesio! Parduodamas la

bai erdvus, De-Lux condo Oak 

Lawn, IL. Parketo grindys, ne

apsakomo grožio židinys salone, 

2 mašinų atskiras garažas. 

Skambinti; Linas Rlt.708- 

447-3351 arba 312-890-6821. 

Teiraukitės pas Algį Liepi- 

naitį.

(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 Automobilio, namų ir li

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

(sk)

x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 

Casimir Memorials, 3914 W. 

lllth St. Turime didelį pasi

rinkimą: matysite granito 

spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 

paminklus mūsų dirbtuvėje 

pagal jūsų pageidavimą, 

brėžinius. Prieš pastatant 

paminklą, galėsite apžiūrėti ir 

įsitikinti, kad jis padarytas, 

kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 

Lilija ir Vilimas Nelsonai. 

Tel. 312-233-6335.

... (sk)

„Draugas” dėkoja Ateitininkių visuomenininkių korporacijai 
„Giedrai”, jos pirmininkei Ramintai Marchertienei, ypač Indrei 
Tijūnėlienei, už ruošiamą „Jaunųjų talentų popietę” rytoj, 
sekmadieni, spalio 22 d., 3 vaL p.p. Jaunimo centro salėje.

Dėkoja visiems talentingiesiems programos atlikėjams: 
„Dainavos” ansamblio kamerinei grupei, vad. muz. Dariaus 
Polikaičio; „Grandies" jaunimo tautinio ansamblio studentų 
rateliui, vad. Violetos Fabianovich; „Spindulio” jaunimo tautinių 
šokių ansambliui, vad. Rasos Poskočimienės; pranešėjai Alytei 
Gražytei, jauniesiems meninininkams: Janinai Adickaitei, Audrei 
Budrytei, Jūratei Jankauskaitei, Ritai K. Kazlauskaitei, Alisai 
Kosmopolous, Aleksui Mitriui, Hariui Subačiui, Alvydui Vasaičiui, 
Linai Viržintaitei, Andriui Utz, Mariui Vygantui.

Dėkoja lietuviškai visuomenei, kuri — reikia tikėtis — gausiai 
užpildys Jaunimo centro didžiąją salę, pagerbs mūsų talentingąjį 
jaunimą ir tuo pačiu parodys savo lojalumą bei paramą dienraščiui 
„Draugui”.

Pasaulio Lietuvių centro

metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 5 
d., 12:30 v. p.p. centro didžiojoje 
salėje. Susirinkime bus fi
nansinė apyskaita, projektų 
apžvalga, ateities planai ir t.t. 
Bus renkami tarybos nariai į 
kadenciją baigusiųjų vietas. 
Visi paaukoję centrui bent 200 
dol. turi teisę balsuoti. 
Laukiame atsilankant.
Vyresniųjų lietuvių centre,

„Seklyčioje”, spalio 25 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, bus dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Veiks ir laimės šulinys, kuria
me visi galės išmėginti savo 
laimę. Po to — pietausime ir pa
draugausime. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite!

Jonas Dekeris, Chicago, IL 
rudens vajaus proga atsiuntė 
$600.- prie ankstyvesnių $450.- 
įnašų Draugo fondui ir tapo jo 
garbės nariu. Už didelę 
paramą „Draugui” per Draugo 
fondą labai dėkojame.

Juozas Kojelis dalyvaus 
svarstytose „Išeivijos dabartinė 
prasmė” Ateities savaitgalyje, 
kuris šįmet įvyksta lapkričio 3-5 
d. Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Svarstybos bus šeštadienį, 
lapkričio 4 d. 2 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje.
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį, 

spalio 29 d. Baltia Express at
stovas priiminės siuntinius į 
Lietuvą, Lemonto lietuvių cen-

o,.- _ . . tre nuo 9 vai. ryto. Tai puiki
Čikagos Lietuvių moterų „ M 81ų8ti žiedinius 

klubo nares pradeda rudens siuntinius Mvo artimiesiems, 
veiklą madų paroda kuri bus Daugiau suHnosite paskambinę 
Šeštadieni, spalio 28 d., Oak nemokamu tel. 1-800-SPAR- 
Lawn Hilton viešbučio Astoria NAI 1^00-772-7624.

(sk)
x Tradicinis LB Lemonto 

apylinkės rudens pokylis 
rengiamas lapkričio 11 d. PL 
centro didžiojoje salėje. Meninė 
programa bus labai įvairi ir 
įdomi, šokančiuosius ir sėdin
čiuosius linksmins Roberto 
Raudžio vedamas „Nemuno” or
kestras, paaiškės ir laimingieji, 
kurių bilietai bus ištraukti puo
toje. Vakariene svečiams ruošia 
Aldona Šoliūnienė. Laukiame 
atsilankančių iš plačių

salėje, 94 ir Cicero Avė. Pasi
svečiavimas nuo 11:30 vai.r., 
pietūs — 12:30 vai. p.p. Vietos 
rezervuojamos, skambinant 
Ruth Hoffman (312) 581-1324 
arba renginio pirm. Emmai Pet- 
raitienei, 708-839-5691. Vieš
nios ir svečiai kviečiami.

x Namas atviras apžiū

rėjimui, 8041 Country Club 

Ln., N. Riverside; 8 kamb. 
rezidencija, 3 vonios kamb., 
poilsio kamb. su židiniu; 2 auto. 
garažas; centrinis šildymas-šal-
dymas. Pensininkai nori sku- apylinkių ir Čikagos. Rezerva- 
biai parduoti. Kaina sumažinta. cya8 priima Gediminas Ka- 

Alex Realty, tel. 7086582233.

(sk)
x Lietuvių Fondui vąjaus 

proga aukojo: $800 Petras Dir- 
da, $300 Eleonora Giečienė,
$250 Albert J. Ažukas, po $200 
Vincas ir Dana Baziai, Ramojus 
ir Janina Mozoliauskai, dr.
Birutė Petrulis, dr. Aras ir 
Linas Žliobai, po $100 Juozas ir 
Giedrė Končiai, Kazys ir Elena 
Majauskai, Bronė Pakštienė,
Kazys ir Danuta Razmai, dr.
Jonas ir Janina Šalnai, dr.
Leonardas ir Zita Šimučiai.
Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome siųsti aukas Lietuvių 
Fondui, 14911—127th St., Le- 

mont, IL 60439, tel. (708)

257-1616.

(sk)
x Baltic Monumęnts, Ine.,

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

(sk)
x Baltic Bakery, 2616 W. 691 

St., tel. 312-737-6784, naujos 
darbo valandos: nuo pirmad. 
iki šeštd. 9 v.r. - 5 v. p.p., 
sekmd. 10 v.r. - 2 v. p.p. Duo
ną siunčiame į kitus miestus 
UPS.

(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO,
3533 S. Archer Ave„ Chicago,

IL 60609. Tel. 312-927-9091.

Sav. Petras Bernotas.

(sk)

Lietuvių fondo stalas „Draugo” bankete rugsėjo 24 d. Sėdi ifi kairės: Regina Ostienė, Elena Ba- 
rienė, Antanas Juodvalkis, Giedrė Končienė, Rūta Kilienė; stovi Algirdas Ostis, Stasys Baras, 
Juozas Končius ir Povilas Kilius. m . » m ....

Nuotr. Jono Tamulaičio

TESTAMENTO KOPIJA 
DRAUGO FONDUI

Nei vienas nežinome kada 
mus veš į amžino poilsio vietą. 
Tos dienos nelaukiame, tačiau 
ji kartais nelauktai ateina. 
Šiandien džiaugiamės sutaupy
ta sąskaita banke ar seife gu
linčioms investavimo akcijoms, 
tik nežinome, kiek jų panaudo
sime, iki mūsų kelionės galo ir 
kiek jų dar liks mūsų artimie
siems ar dideliems visuomeni
niams darbams, lietuvybės išlai
kymui paremti. Draugo fondas 
linki visiems ilgai džiaugtis 
gyvenimu, tačiau atėjus pasku
tinei kelionei vardą didelėmis

nežinia, ar kas liks ar neliks. 
Svarbiausia yra parodyta meilė 
lietuviškai spaudai, jos dien
raščiui „Draugui”, o per jį ir lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje. 
Kaip būtų malonu ir prasmin
ga, jei daugiau testamentų ko
pijų gautų Draugo fondas.

Džiugu, kad rudens vajaus 
proga laiškai su stambesniais 
čekiais atkeliauja į Draugo 
fondą, kuris stengiasi priartėti 
prie pusės milijono kapitalo. Jis 
būtų netoli, jei daugiau atke
liautų stambesnių įnašų, jų pa
pildymų. Visiems Draugo fon-

zėnas, tel. 708-963-0461 ir 

Vladas Stropus, 708-257-7677.

(sk)
x Šeštadienį pasitinkame 

džiaugsmingai, nes eteryje 

transliuojama net trys radijo 
laidos lietuvių kalba: žinių 
apžvalga TILTAS 10-11 v.r. ir 
istorinė laida skirta Lietuvos 
praeičiai VERSMĖ 2 - 3 v. p.p. 
per WNDZ 750 AM. Sekmadie
niais 10 v.r. iš tos pačios stoties 
— kultūrinė pramoginė laida 
VAIRAS. ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS kviečia visus Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin 
lietuvius klausytis visų mūsų 
laidų. Visais radijo reikalais 
įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu: LITHU- 
ANIAN NEWS RADIO, PO 
Box 1161, OAK PARK, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 

708-386-i)556.

x Jei reikia įsigyti vairavi

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

pensininkams ir mokinu 
vairuoti. (sk.)

x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 

ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX RE ALTORS, Rimas 

Stankus, tel. (312) 586-5959 ar

ba (708) 425-7161.

(sk)
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),

raidėmis įamžinti ne tik kapi-^das reiškia didelę padėką, 
nių paminkle, bet ir Draugo fon-" 
do garbės narių-palikimų len- Rudens vajaus dalyviai

toje.
Prieš kelias dienas į Draugo 

fondą atėjo vieno garbės nario 
testamento kopija. Prie jo 
pridėta ir turimų santaupų bei 
investavimo dokumentų kopija.
Suma truputį per $100,000. Tes
tamente nurodytos sumos arti
miesiems, palaidojimui, o kas 
bus likę skiriama Draugo fon
dui. Linkint tam Draugo fondo 
garbės nariui ilgiausių metų,

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Ligijos (Babarskaitės) ir a.a.
Kęstučio Simanavičių (Poug- 
keepsie, NY) dukra Sandra 
Simanavičiūtė š.m. birželio 
mėnesį baigė Georgetown uni
versitetą su pagyrimu (eum 
Įaudė), įsigydama bakalauro 
laipsnį. Studijavo svetimų šalių 
vystymosi ekonomiją. Sandra 
jau dirba I.C. Kaiser Tarptau
tinių patarėjų bendrovėje, Fair- 
fax, VA. Po metų planuoja tęsti 
studijas, siekiant magistro 
laipsnio. Sandra yra baigusi 
Maironio (Brooklyn, NY) šešta
dieninę mokyklą ir lankė lietu
vių kalbos kursus Vilniaus 
universitete.

Visa plati Simanavičių gi
minė, tarp kurių ir Sandros dė
dė kun. Augustinas (Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebonas), 
linki jaunai lietuvaitei geriau
sios sėkmės darbe ir moksle.

Su 3,000 dolerių:

Lietuvių fondas (iš viso 
$5,000), pirmasis pirmojo 

laipsnio garbės narys, Le- 
mont, IL.

Su 1,000 dolerių:

Petras Petrėnas (iš viso 
$1,400) garbės narys, Sudbu- 
ry, Canada.

Kun. Vincentas Radvina (iš 
viso $2,200), garbės narys, 

Santa Rosa, CA.
Su 600 dolerių:

Jonas Dekeris (iš viso $1,050), 
garbės narys, Chicago, IL.

Su 500 dolerių:

Zota Mickevičienė (iš viso 
$1,000) garbės narė, a.a. vyro 
Gedimino Mickevičiaus pagerbi
mui, Michigan City, IN.

Rimas ir Nijolė Banys (iš viso 
$700), Western Springs, IL.

Illinois Lietuvių gydytojų

draugijos rudens pokylis vyks 
penktadienį, lapkričio 10 d., 7 
vai. vak., La Peria Restaurant, 
2135 S. Wolf Rd., Hillside. 
Prašome rezervuoti vietas iki 
lapkričio 3 d., skambinant Kris
tinai Razmienei, 708-301-4260.

Su 400 dolerių:
Danutė ir Kazys Paškoniai (iš 

viso $1,000), garbės nariai, 

Eastlake, OH.
Su 200 dolerių:

Dievo Apvaizdos parapija Det
roite, per įgaliotinį Joną Urbo
ną.

100 dolerių:
Rimas Černius (iš viso $350), 

La Grange Park, IL.
Danutė ir Juozas Doveinis (iš 

viso $400), Clinton, MI.
Rūta ir Jonas Spurgis (iš viso 

$400), Chicago, IL.
Dr. Arnold Grušnys (iš viso 

$500), Wichita, KS.
Sofija Plenienė (iš viso $400), 

Oak Lawn, IL.
Emilija Gaškienė (iš viso

$400), Chicago, IL.
Kun. Jonas Tamulis, Cadilac,

MI.
Su 50 dolerių:

Stasė Keženius (iš viso $250),
Willowick, OH.

Vita ir Benediktas Neveraus- 
kas (iš viso $280), Sterling Hts.,
MI.

Kazys ir Elena Majauskai (iš 
viso $250), Chicago, IL.

Su 25 doleriais:

Danutė Mikoliūnas (iš viso 
$75), Cleveland, OH.

Antanina ir Alfonsas Lepar- 
skas (iš viso $225), Warren, MI.

Vladas Ruzgą (iš viso 225), 
Merrillville, IN.

Aldona ir Algirdas Dysas, a.a.
Jadvygos Dočkienės atminimui,
Dayton, OH.

Su 20 dolerių:

Irena K. Vaitkus, Chicago, IL. 
J.V. Bubnys, Chicago, IL.

Fondo iždininkas

JAV LB Kultūros taryba

kviečia jaunimą atsilankyti 
premijų šventėje — koncerte, 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 3 
vai.p.p., Jaunimo centre. 
Žadama trumpa ceremonija ir 
įdomi programa. Atpiginti bilie
tai studentams, tik 4 dol.

Sandra Simanavičiūtė

fe

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
t

Rezervacijas priima Vaclovas Momkus 

Tel.: (312) 925-6193


