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Susprogdintas 
,Lietuvos ryto’ 

priestatas
Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) 

— Ketvirtadienio naktį, 11:40 
vai. Vilniaus centre nugriaudėjo 
sprogimas, smarkiai apgriovęs 
baigiamą statyti „Lietuvos 
ryto” redakcijos priestatą. 
Sprogimas įvyko praėjus tik 10 
minučių po to, kai išėjo jame 
dirbę, jį remontuojantys sta
tybininkai, todėl žmonės nenu
kentėjo.

Sprogimas pažeidė priestato 
konstrukciją ir yra iškilęs pa
vojus, kad statinys gali visiš
kai sugriūti. Taip pat smarkiai 
nukentėjo pagrindinis redakci
jos pastatas, kurio viduje išdužo 
stiklinės pertvaros, apgadinti ir 
redakciją supantys kiti pastatai.

Vyriausiasis redaktorius Ged
vydas Vainauskas „Lietuvos 
rytui” padarytus nuostolius ver
tina maždaug 400,000 litų. Sus
progdintasis priestatas nebuvo 
apdraustas. „Kai sprogdinamos 
didelių laikraščių redakcijos, tai 
ne tik teroristinis, bet ir poli
tinis aktas”, sako didžiausio 
Lietuvos dienraščio „Lietuvos 
rytas” vyriausiasis redaktorius 
G. Vainauskas.

Manoma, kad sprogmenys bu
vo padėti priestate, į kurį 
galima patekti tik per pagrin
dines redakcijos patalpas. Jose 
nuolat yra vienas budintis, 
tačiau, kadangi dirbo statybi
ninkai, į priestatą su jais 
nesunkiai galėjo patekti ir 
pašaliniai žmonės. Sprogmenys 
taip pat galėjo būti padėti iš 
lauko į antrame priestato 
aukšte esantį balkonėlį.

Po sprogimo buvo dingęs ryšys 
tarp redakcijos ir spaustuvės, 
todėl buvo iškilęs pavojus, kad 
vėluos penktadienio laikraščio 
numeris. Tačiau per porą valan
dų ryšį pavyko atkurti.

Kadangi visi redakcijos dar
buotojai sveiki ir kompiuteriai 
veikia, pavojaus, kad gali su
trikti laikraščio leidyba, nėra. 
Tai BNS korespondentui patvir
tino vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas Algimantas Bud
rys.

Paklaustas apie galimas 
sprogimo priežastis, Gedvydas

Vainauskas BNS korepsonden- 
tą užtikrino, kad redakcija 
„nėra įkišusi nagų” į jokias 
neteisėtas machinacijas. Jis 
kėlė du galimus sprogdinimo 
motyvus: pirmas — kad tai gali 
būti kerštas už paskelbtus 
straipsnius, nes „Lietuvos ry
tas” nuolat daug rašė apie nusi
kalstamumą, o, pasak vyriau
siojo redaktoriaus, „šis ruduo 
buvo itin derlingas tokiais 
straipsniais”. Kitas galimas 
motyvas sprogdinimui, tai „kaž
kokių jėgų” noras destabilizuoti 
padėtį Lietuvoje, mano G. Vai
nauskas. Jis nenurodė, kokias 
jėgas turi galvoje.

Tokie sprogdinimai kenkia ša
lies prestižui ir įvaizdžiui, sakė 
vyriausiasis redaktorius ir pa
brėžė nežinąs panašių atvejų 
pasaulyje, kad būtų sprogdi
nami didžiausių redakcijų pa
statai.

Daugiau nei 76,000 egzemp
liorių tiražu išeinančio 
„Lietuvos ryto” redakcija siejo 
dideles viltis su naujuoju prie
statu. Pagrindinio pastato kam
bariuose dirba net po septynis 
žurnalistus. Todėl tikėtasi, kad 
į naująjį priestatą iškėlus 
laikraščio priedo vilniečiams 
„Sostinė” ir ekonomikos redak
cijas bei budinčiuosius redak
torius, būtų buvę laisviau dirb
ti. Ketinta ten pat išplėsti ir 
tokiam dideliam laikraščiui 
labai ankštą kavinę.

Ryte išminuotojai dar kartą 
patikrino priestatą, tačiau 
daugiau sprogmenų nerado.

„Lietuvos ryto” priestato 
sprogdinimą tiria Vilniaus 
miesto vyriausias policijos ko
misariatas. Naktį įvykio vieto
je lankėsi Vilniaus vyriausiasis 
komisaras Vytautas Leipus.

Penktadienį „Lietuvos ryto” 
redakcijoje taip pat lankėsi 
Seimo LDDP frakcijos vadovai 
Gediminas Kirkilas ir Justinas 
Karosas.

Tai didžiausias išpuolis prieš 
Lietuvos spaudą po dienraščio 
„Respublika” vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojo Vito Lingio 
nužudymo prieš dvejus metus.

Vėlinių išvakarėse Antakalnio kapinėse specialių apeigų metu Lietuvos gynėjams paminėti Tomo 
Šerno (važiuojamoje kėdėje), vienintelio gyvo išlikusio po Medininkų muitinės užpuolimo 1991 
m. liepos 31 d., pavedimu uždegamos žvakutės, prie jo žuvusių kolegų kapų.

Nuotr V. Kapočiaus „Dienoje”

Prezidentas ragina greičiau 
susitarti dėl Konstitucijos 

pataisos

Lietuvos spauda apie 
interpeliaciją vyriausybei

Premjeras susirūpinęs, nes 
teroristų taikinys — laikraštis

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) 
— Po ketvirtadienio nakties 
sprogimo „Lietuvos ryto” 
priestate, laikraščio žurnalistai 
11:45 vai. penktadienio rytą 
buvo evakuoti iš redakcijos 
pastato, policijai gavus įspėjimą 
apie galimą dar vieną sprogimą. 
Policijos išminuotojai žadėjo at
vykti patikrinti pastato kelių 
valandų laikotarpyje.

Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius išreiškė 
užuojautą šalies didžiausio laik
raščio redakcijai dėl įvykusio 
teroristinio puolimo ir užtik
rino, ketvirtadienio nakties 
sprogdinimas „bus ištirtas 
ypatingai kruopščiai”.

„Ypatingą neramumą kelia 
tai, kad teroristai taikiniu pa
sirinko spaudą, nes spauda yra 
vienas iš demokratijos užtikrin- 
tojų”, buvo rašoma Šleževičiaus 
pareiškime. Lietuvos vyriausy
bė įsitikinusi, kad tokie tero
ristiniai puolimai yra grėsmė 
verslui visuomenei ir valstybei 
ir kad jie kenkia Lietuvos 
įvaizdžiui užsienyje. Premjeras

užtikrino „Lietuvos rytą” ir 
visus Lietuvos žurnalistus, kad 
„dės visas pastangas, kad 
laisvoji spauda būtų apsaugota 
nuo nusikaltėlių puolimo”.

Anksti penktadienio rytą 
Lietuvos ministras pirmininkas 
pareikalavo, kad vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitiekūnas 
pateiktų pranešimą apie laik
raščio priestato sprogdinimą kai 
tik šis įvykis bus ištirtas ir taip 
pat, kad kasdieniniu pranešimu 
informuotų vyriausybę apie ty
rimo eigą. Apie sprogdinimo 
tyrimo eigą informuojamas ir 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.

Šią savaitę, prieš sprogimą 
„Lietuvos ryto” priestate, buvo 
gauta nepaprastai daug nepasi
teisinusių įspėjimų apie bombas 
mokyklose, automobiliuose ir 
net Lietuvos filmų studijose. 
Teisėsaugos pareigūnai neatme
ta galimybės, kad nepasiteisi
nusieji įspėjimai tebuvo diversi
ja policijos dėmesiui nukreipti 
nuo tikro puolimo.

Vilnius, lapkričio 16 d. — In
terpeliacijos vyriausybei svars
tymo Seime eiga ir baigtis ko
mentuojama ir vertinama „Lie
tuvos Ryto” redakcijos skiltyje 
„Laiko ženklai”. Pažymima, kad 
LDDP ir Seime, ir visuomenėje 
lieka viena. Pasak straipsnio, 
taip yra todėl, kad ši partija iš 
paskutiniųjų gina susikompro
mitavusius ministrus ir kitus 
aukštus pareigūnus. Daroma iš
vada, jog interpeliacijos metu 
pateikti LDDP atstovų ir prem
jero argumentai ir elgesys rodo, 
kad ši partija nesirengia prisi
pažinti savo klaidų ir keistis. 
Tai esą netgi geriau, nes kai 
taip apsisprendus LDDP, bus 
lengviau apsispręsti ir rin
kėjams.

„57 rankos nenudžiūvo, vy
riausybė toliau stabilizuojasi” 
buvo antraštė „Lietuvos aide” 
tuo pačiu klausimu LA redakto
riaus Sauliaus Šaltenio praves
to pokalbio su Seimo nariais. Į 
jo klausimą „Kaip toliau gyvens 
Lietuva su ta pačiai vyriausy
be?” Romualdas Ozolas atsakė 
taip: „Priemonės, kuriomis 
buvo sulaikytas vyriausybės 
atstatydinimas, rodo, kokia 
pavojinga yra šita partija. Nieko 
švento negali būti šitam kolek
tyviniam subjektui”.

Elvyra Kunevičienė pasakė: 
„Neatstatydinus šitos (korupcija 
susitepusios) vyriausybės, atsa

komybė už jos tolesnio žalingo 
darbo pasekmes kris ir Seimui... 
1996 metais dešiniųjų Seimui 
pradėjus dirbti, bus labai liesa. 
Kaip kolchoze pavasarį reikės 
kelt su virvėm”. Konservatorė 
Vilija Aleknaitė'mano, jog šiai 
vyriausybei „tauta yra tiktai 
mažos grupelės, jos interesų 
įkaitas”), o Demokratų partijos 
pirmininkas Saulius Pečeliūnas 
interpeliaciją laiko „labai geru 
lakmuso popierėliu”.

Krikščionis demokratas Me
dardas Čobotas pareiškė: 
„Manau, kad interpeliacijos pro
cesas buvo labai naudingas — 
tai puikus vaizdas prieš būsi
mus rinkimus”.

„Respublikos” laikraščio re
dakcijos skiltyje straipsnyje 
„Viens du trys — nieko 
neįvyko” be kita ko sakoma, jog 
LDDP laimėtas laikas — metai 
politikoje ir šalies valdyme — 
yra nemažas laimėjimas, nes rin
kos sąlygomis, laikas — pinigai; 
tačiau abejojama, ar besąlyginis 
šios vyriausybės išsaugojimas 
padės laimėti ateinančius rin
kimus ir įgyvendinti strategi
nius LDDP planus.

„Respublikoje” teigiama: 
„LDDP, atsisakydama balsuoti, 
peržengė Rubikoną ir susiejo 
save su nepopuliarumo rekor
dus mušančiu premjeru bei visa 
jo komanda, kurioje netrūksta 
(nemalonių) figūrų.”

Seime svarstomas
kitų metų biudžetas
Vilnius, lapkričio 9 d. (AGEP) 

— Jeigu būtų priimti visi 
siūlymai didinti skiriamas 
lėšas, valstybinio biudžeto 
išlaidos viršytų pajamas maž
daug 2 bilijonais litų. Tai beveik 
trečdalis viso valstybinio 
biudžeto, sakė Seimo biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas 
Feliksas Kolosauskas, trečia
dienį parlamente pradedant 
1996 m. valstybės biudžeto 
svarstymą.

Vyriausybė pateikė Seimui 
biudžeto projektą spalio pa
baigoje ir iki šiol jis buvo ap
tariamas Seimo komitetuose ir 
frakcijose.

Projekte planuojamos kitų 
metų biudžeto pajamos siekia 
beveik 7 bilijonus litų arba 29% 
daugiau nei 1995 metais. Pla
nuojamos biudžeto pajamos 
sudaro 24.7% bendrojo vidinio 
produkto, ir, pasak Kolosausko, 
tai atitinka Tarptautinio Valiu
tos Fondo reikalavimus.

Projekte numatytas biudžeto 
deficitas yra 608 milijonai litų. 
Feliksas Kolosauskas sakė, kad 
didžioji išlaidų dalis teks 
socialinėms reikmėms ir kultū
ros sričiai. Tam numatyta skir
ti beveik pusę visų biudžeto iš
laidų.

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(AGEP) — „Mes galime susitar
ti ir stengsiuosi, kiek tai pri
klausys nuo manęs, kad tai bū
tų padaryta”, sakė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, komentuodamas Seime 
rengiamus Konstitucijos 47 
straipsnio papildymo projektus.

įprastiniame pirmadienio po
kalbyje per Lietuvos radiją 
prezidentas pasakė, jog ketina 
trečiadienį surengti pasitarimą 
su visų Seimo frakcijų vadovais 
ir pasitarti, kaip paspartinti 
sprendimus.

Komentuodamas rengiamus 
LDDP frakcijos ir jungtinės dar
bo grupės parengtus projektus, 
prezidentas sakė, kad juose 
panašumų daug ir galima siekti 
bendro sutarimo. Kad būtų 
pataisytas Konstitucijos 47-asis 
straipsnis, kurio dabartinė for
ma trukdo Lietuvai siekti na
rystės Europos Sąjungoje, bū
tinas visų partijų sutarimas, nes 
už Konstitucijos pataisą ne ma
žiau nei du trečdaliai visų Sei
mo narių turi balsuoti du kar
tus.

Šalies vadovas aiškino, kad 
abiejuose projektuose numato
ma galimybė leisti parduoti už
sieniečiams tik ne žemės ūkio 
paskirties žemę. Galima sutikti 
ir su tuo, sakė Brazauskas, kad 
ketinama drausti parduoti žemę 
pasienio zonoje, rezervatuose, 
šalies infrastruktūrai reika
lingą žemę, laisvųjų ekono
minių zonų žemę, taip pat žemę, 
kur yra ištirtų naudingųjų iška
senų.

Anot prezidento, skirtumai 
tokie, kad LDDP frakcija siūlo 
leisti įsigyti žemę ne tik po už
sienio kompanijoms priklausan
čiais pastatais, bet ir kompanijų 
įstatuose nurodytai veiklai vys
tyti reikalingą teritoriją. Tai 
būtų, pasak Brazausko, priva
žiavimas bei komunikacijos 
įrengimams reikalinga žemė, 
žemė po pagalbiniais pastatais 
ir panašiai. Tuo tarpu kitų frak
cijų darbo grupė siūlo leisti 
užsieniečiams įsigyti žemę tik 
po pastatais.

Klausimų yra ir dėl to, ar bus 
leidžiama žemę įsigyti tik Euro
pos Sąjungos šalių piliečiams. 
Prezidentas pažymėjo, kad yra 
ir kitų šalių, tokių kaip JAV, 
Kanada, Japonija ir Kuveitas, 
kurių ekonominis potencialas 
labai aukštas ir kurios galėtų in
vestuoti į Lietuvą.

Prezidentas Brazauskas ragi
no greičiau susitarti ir balsuoti 
dėl Konstitucijos pataisos, nes 
pakeitimo procedūra labai ilga, 
„Ateis ir pavasaris, o mes netu
rėtume taip atsilikti nuo kaimy
ninių valstybių”, ragino šalies 
vadovas.

Pasak A. Brazausko, kol nepa
taisyta Konstitucija, Lietuva 
negali ratifikuoti asocijuotos 
narystės Europos Sąjungoje 
sutarties. Neratifikavusi jos, 
Lietuva negali įteikti oficialaus 
prašymo tapti tikrąja Europos 
Sąjungos nare. Tuo tarpu Lat
vija ir Estija, neturinčios tokių 
Konstitucijos ribojimų, jau rati
fikavo asociacijos sutartis, o Lat
vija net ir įteikė oficialų prašy
mą Europos Sąjungai.

Įregistruota grupė 
referendumui rengti

Vilniaus krašto lietuviškų 
mokyklų problema keliama 

Seime
Vilnius, lapkričio 14 d. — 

Rimanto Varnausko straipsny
je „Lietuvos aide” — „Seimas 
susidomėjo ‘etniniu valymu’ 
Vilniaus rajone” — rašoma, jog 
Jau ne pirmą kartą” Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros ko
mitete svarstoma Vilniaus ra-

višką penktąją klasę jie kai 
kuriose vietovėse turėtų va
žiuoti 30-40 kilometrų, o sa
vivaldybė nesirūpina lietuviškų 
mokyklų steigimu.

A. Katkaus rašte pažymima: 
„Vilniaus rajono savivaldybė, 
kurioje daugumą sudaro Lenkų

jono švietimo situacija, kuri Rinkimų Akcija, didelę įtaką turi
„nepaisant įvairių siūlymų, 
nutarimų, ne tik negerėja, bet 
dar labiau komplikuojasi”

Algirdas Katkus pristatė pa 
žymą, kurioje nurodoma, jog 
Vilniaus rajone lietuvių kalba 
mokom 3,468 mokiniai, lenkų — 
5,749/rusų — 3,331. Daugiau
sia lietuvių mokosi pradinėse 
klasėse, ir kyla problema, kur 
jie mokysis užbaigę, nes į lietu-

Lietuvos Lenkų Sąjungos vado
vas Ryszard Maceikianec”, kad 
sąjunga visaip blokavo vienin
telės rajone naujos lietuviškos 
mokyklos Mostiškėse steigimą. 
Taip pat dar kartą primenama, 
jog rajono valdyba atleido iš pa
reigų Švietimo skyriaus vedėją 
Danguolę Sabienę, kitus lietu
vius darbuotojus, kurie pakeisti 
lenkais.

JAV Ambasada
Vilniuje laikinai
neišduoda vizų

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(AGEP) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasada Vilniuje an
tra diena neišduoda vizų, nes 
oficialiai nedirba dėl nutraukto 
finansavimo. Ambasados konsu
liniame skyriuje korespon
dentui sakė, kad vizų išdavimas 
geriausiu atveju bus atnaujin
tas pirmadienį, jei prezidentas 
Bill Clinton ir Kongresas susi
tars dėl valstybės biudžeto ki
tiems finansiniams metams.

Ambasados Vilniuje konsuli
nis skyrius, kaip ir diplomatinės 
JAV įstaigos kitose šalyse, šio
mis dienomis teikia paslaugas 
tik ypatingais atvejais ir tik 
JAV piliečiams. Iki ketvirta
dienio popietės tokių Vilniuje 
nebuvo.

Ambasada Vilniuje paprastai 
per dieną išduoda po kelias 
dešimtis JAV vizų.

Vilnius, lapkričio 15 d. (Elta) 
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja įregistravo 23 Lietuvos pilie
čius kaip iniciatyvinę grupę 
referendumui paskelbti ir pa
tvirtino iniciatyvinės grupės 
įregistravimo aktą. Nustatyta, 
kad iniciatyvinė grupė per du 
mėnesius turi surinkti 300,000 
rinkimo teisę turinčių Lietuvos 
piliečių parašų dėl reikalavimo 
paskelbti referendumą.

Iniciatyvinė grupė, kuriai 
vadovauja Seimo narys Kazi
mieras Antanavičius, teikia 
priimti referendumu „svar
biausias valstybės ir tautos 
gyvenimo nuostatas”, pagal 
kurias balsavimai vyks „balsuo
jant už asmenis, bet ne už 
partijų teikiamus sąrašus” ir 
Lietuvos Seime būtų 91 narys 
(dabar yra 141). Referendumui 
taip pat siūloma, kad valstybės 
ir savivaldybių tarnautojų bei 
ministerijų skaičius būtų suma
žintas ne mažiau kaip per pusę.

Referendumui taip pat siūlo
ma, „kad visos Lietuvos ar 
užsienio organizacijų ar piliečių 
pajamos (pelnas), skirtos in-

TRUMPAI

— Šiaurės Ministrų Taryba ir 
Baltijos šalių finansų ministrai 
lapkričio 14 d. pasirašė Jung
tinę deklaraciją pratęsti Balti
jos investicijų programą. Dekla
racija numato per penkeris me
tus (iki 2000 m.) Baltijos inves
ticijų programos apimtį padidin
ti iki 230 milijonų dolerių.

(BNS)

vesticijoms Lietuvoje naujoms 
darbo vietoms kurti, gamybai ar 
verslams plėtoti”, būtų neap
mokestinamos jokiais mokes
čiais. Siūloma, kad neap
mokestinamas gyventojų paja
mų minimumas būtų 75% vidu
tinio darbo užmokesčio (1995 m. 
spalio mėn. neapmokestinamas 
pajamų minimumas būtų buvęs 
330 litų) ir kad gyventojų 
pajamų mokestis negali būti 
didesnis kaip 28%.

Pagaliau, referendumui siūlo
ma, kad tiesioginiais rinkimais 
būtų renkamas „Valstybės tri
bunolas”, kuriam būtų suteikti 
reikalingi įgaliojimai kovai su 
organizuotu nusikalstamumu 
ir korupcija”.

KALENDORIUS

Lapkričio 18 d.: Šv. Petro 
(1626) ir Šv. Pauliaus (1854) 
bazilikų Romoje pašventinimas, 
šv. Rožė Philippine Duchesne, 
vienuolė, misionierė Amerikoje 
(1769-1852); Salomėja, Lizdeika, 
Ledrūna. 1918 m. paskelbta 
Latvijos Nepriklausomybė.

Lapkričio 19 d.: 33 eilinis 
sekmadienis. Matilda, Daino- 
ras. Tildą, Šviesmilas. 1899 m. 
Kudirkos Naumiestyje mirė 
Lietuvos himno autorius Vincas 
Kudirka.

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Viskantas, Jovydas, Vaidvilė. 
1882 m. gimė politikas Ernestas 
Galvanauskas.

Lapkričio 21 d.: Švč.
Mergelės Marijos paaukojimas; 
Gelgaudas, Dainė, Galius.
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
MENO IR KŪRYBOS 

VAKARAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 18 d.

Clevelando moksleivių ateitininkų Maironio kuopa. Iš k. I eil. — K. Stankutė, R. Švarcaitė, K. 
Kliorytė, V. Civinskaitė ir L. Rukšėnaitė. II eil. — D. Šilkaitis, globėja V. Švarcienė, T. Tamošiūnas, 
M. Rukšėnas, kun. G. Kijauskas — dvasios vadovas, M. Tamošiūnas, M. Laniauskas, R. Šilkaitis, 
A. Degesytė, A. Valaitytė.

Nuotr. M. Laniausko

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily ezcept Sundays and Mondaya, legal Holidays, the 

Tueadays following Monday obaervance of legal Holidays aa well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prese Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-6689.

Second claaa poatage paid at Chicago, IL and additional mailing officee.
Subscription Ratea: 695.00. Foreign countriea 6110.00
Poatmaater: Send addreaa changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

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

Po Čikagoje vykusio Ateities 
akademinio savaitgalio skėčiu, 
šiemet atsistojo Studentų Atei
tininkų Meno ir Kūrybos vaka
ras, suruoštas šeštadienį, lap
kričio 4 d. Lietuvių centro, Le- 
monte, Lietuvių Dailės muzie
jaus salėje.

Vakarą ruošė Studentų Atei
tininkų centro valdyba. Nors 
žiūrovų tarpe nebuvo daug Atei
ties savaitgalio programoje da
lyvavusiųjų (ir studentų mažai 
tesimatė kitur tą savaitgalį), šis 
vakaras būsimuose savaitga
liuose gal galės užpildyti 
spragą, paliktą, kai prieš porą 
metų „Ateities” žurnalo vaka
rai nutrūko. Gal žmonėš įpras 
tame vakare dalyvauti, gal 
studentai įpras dalyvauti sa
vaitgalio paskaitose.

Ateities akademinis savait
galis paprastai pradedamas li
teratūros vakaru. Taip buvo ir 
šiemet — paminėjome rašytoją 
Žemaitę, kūrybininką Čiurlionį. 
Literatūros vakaras ir Studentų 
ateitininkų ruošiamas meno ir 
kūrybos vakaras sudarė kultū
ros rėmus daugiau akademinio 
pobūdžio savaitgaliui, suside
dančiam iš pranešimų, paskaitų 
ir diskusijų.

Meno ir kūrybos vakaro daly
viai buvo maloniai nustebinti 
studentų talentais ir gabumais. 
Audrė Budrytė, ne tik dailiai 
paskaitė Algimanto Mackaus ir 
Vytauto Mačernio eiles, bet 
padeklamavo ir savo sukurtas. 
Daina Čarauskaitė ir Aleksas 
Mitrius atliko savo naujoviškus 
pianinui sukurtus kūrinius. 
Rima Idzelytė skaitė savo prisi
minimus jausmų, patirtų viene- 
rių metų viešnagės Lietuvoje

pabaigoje, kai jai teko įkopti į 
Sv. Jonų varpinės viršūnę. Jau
tėmės, kad ir mes su ja ten 
apžvelgiame Vilniaus sena
miestį. Haris Subačius savo 
judriu žodžiu pyne „dvejų gal
vų” istoriją, kuria beveik buvo 
galima tikėt’, kaip tikrai 
įvykusią. Mėta Landytė ir 
Audra Prialgauskaitė fleitos ir 
birbynės duetu labai vikriai 
atliko Renesanso laikų veika
lus. Elenutė Tijūnelytė nuste
bino žiūrovus savo jausmingu 
interpretavimu — Bernardo 
Brazdžionio žodžiai ir Dariaus 
Polikaičio muzika tapo dar 
gyvesniais, kai ji dailiai juos 
„išvertė” į kurčnebylių ženklų 
kalbą. Vyrų oktetas — Viktoras 
Kelmelis, Aras Norvilas, Da
rius, Audrius ir Marius Poli- 
kaičiai,.Tadas Stropus, Kastytis 
Šoliūnas ir Marius Tijūnėlis 
muzikaliai padainavo dvi dai
nas užbaigdami programą.

Studentai nesiliovė mus ste
binti. Po programos jie parodė 
mums savo kulinarijos talentus 
skaniais užkandžiais ir savo 
dailės bei foto meno talentų 
paroda, išstatyta dailės muzie
jaus koridoriuje. Matėsi Rimos 
Polikaitytės, Mėtos Landytės, 
Lauros Lapšytės, Hario Subačio 
ir kitų darbai.

Vakaras gražiai praėjo. Reikia 
sveikinti studentus savo ryžtu 
suruošti tokį dvasią praturti
nantį vakarą. Reikia sveikinti 
dr. Vytą Narutį ir jo vadovau
jamą Ateities akademinio sa
vaitgalio organizacinį komitetą, 
sutikusį įtraukti studentų ruo
šiamą vakarą savaitgalio prog

CLEVELANDO
MOKSLEIVIAI
ATEITININKAI

Clevelando moksleivių atei
tininkų pirmas susirinkimas 
vyko š.m. spalio 7 d. po pamokų 
lituanistinėje mokykloje, Dievo 
Motinos parapijos patalpose. 
Pasivaišinus „pica” buvo pri
siminta buvusi moksleivių atei
tininkų stovykla Dainavoje. Na
riai pasidalino savo patirtais 
įspūdžiais. Vyko naujos valdy
bos rinkimai 1995-1996 me
tams. Buvo nutarta valdybon 
įtraukti jaunesnius mokslei
vius, kad sudaryti jiems progą 
susipažinti su valdybos parei
gomis. Nutarta turėti du pir
mininkus. Šiais veiklos metais 
moksleivių ateitininkų Mairo
nio kuopai Clevelande vadovaus 
šie moksleiviai: pirmininkai — 
M. Laniauskas ir R. Švarcaitė; 
vicepirmininkė — K. Kliorytė; 
sekretorė — K. Stankutė; iždi
ninkas — M. Rukšėnas; iškylos 
rengėjas — R. Šilkaitis.

Visi ruošiasi stropiai atlikti 
savo pareigas, organizuoti 
būrelių užsiėmimus, smagiai ir 
įdomiai praleisti šiuos veiklos 
metus.

Kristina Stankutė

A.A. SIMĄ SUŽIEDĖLĮ 
PRISIMENANT

Prieš dešimtmetį Amžinybėn 
išėjęs, buvęs Ateitininkų 
federacijos vadas a.a. Simas 
Sužiedėlis, prof. kun. Kęstučio 
dėka, buvo prisimintas Lietu
voje.

Prof. kun. K. Trimakas Kau
no katedroje Bazilikoje aukojo 
šv. Mišias už a.a. Simą Sužiedė
lį, jo mirties sukaktyje. Be to jis 
teologijos-filosofijos fakulteto 
dėstytojams ir studentams pa
pasakojo mūsų tremties kelių 
vingius — darbus ir vargus išsis
klaidžius po pasaulį ir susibūrus 
daugiausia JAV-se. Simo Sužie

dėlio veikla ir kūryba sutrauk
tai paminėta ir prof. kun. Tri
mako straipsnyje, išspausdinta
me „XXI amžiuje”.

Prisimenant velionį, šv Mišios 
buvo aukojamos velionio gim
tojoje Varėnos parapijoje, Šv. 
Antano bažnyčioje Kaune ir jo 
ilgai gyventoje vietovėje, Brock- 
tone, Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, iš kurios į amžino 
poilsio vietą prieš dešimtmetį 
buvo išlydėtas.

A.a. Simo Sužiedėlio našlė, 
sūnūs ir jų šeimos dėkingi vi
siems prisimenantiems a.a. ve
lionį, o ypač prof. kun. K. Tri
makui už pastangas ir Tėvynėje 
gyvenančius supažindinti su 
Lietuvai ir Ateitininkijai dir
busiu, jos išsilaisvinimo lau
kusiu, bet nesulaukusiu a.a. 
Simu Sužiedėliu.

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI

Vos kelios dienos beliko iki 
Padėkos dienos šventės, kurią 
švęsti esate kviečiami su drau
gais Dainavoje, ten lapkričio 
22-26 d. vyksiančiose „Kalakur- 
suose”. Dar spėsite, jei tuoj pat 
griebsitės telefono ir skambinsi
te 312-376-7375. Asta Čuplins- 
kienė nekantriai laukia jūsų 
skambučio. Tad ko laukiate?

Koks kalakutui skirtumas, 
kada jį papjaus — Kalėdoms ar 
Velykoms.

Žydų priežodis

ramom
R. Kubiliūtė

NEW YORKO SENDRAUGIAI 
REMIA LIETUVOS STUDENTUS

Įsteigta a.a. Rimo Ignaičio 
Atmintinė metinė stipendija

Prieš metus laiko, New Yorko 
ateitininkai neteko vieno iš 
savųjų; staigi mirtis nukirto a.a. 
Rimą Ignaitį. Tai buvo jaunas 
žmogus, kompiuterių specialis
tas, baigęs garsiąją MIT mokyk
lą ir sugrįžęs į savo telkinį dar
bui ir veiklai. Rimas mirė stai
ga, širdies smūgio ištiktas, su
laukęs vos 37 m. amžiaus.

Jo draugai ir artimieji nutarė 
sukurti fondą, kurio palūkanos 
būtų skiriamos kasmet parem
ti studentus ateitininkus Lie
tuvoje, studijuojančius kompiu
terių mokslus. Šiemet yra pa
skirtos dvi tokios stipendijos.

Viena stipendija paskirta Ri
čardui Novošinskui, Kauno 
Technologijos universitete stu
dijuojančiam informatiką. Ri
čardas yra ateitininkas jau nuo 
moksleivio laikų, vienas iš as
menų, įkūrusių SAS kuopą 
KTU.

Antroji stipendija paskirta 
Andriui Kurtinaičiui, studi
juojančiam panašius mokslus 
Vilniaus universiteto infor
matikos fakultete.

Taigi a.a. Rimo Ignaičio at
mintinė stipendija šiuo metu 
padeda dviem studentams siekti 
aukštojo mokslo.

Jeigu kas iš a.a. Rimo draugų 
norėtų prisidėti prie šio sti
pendijų fondo, rašykite žemiau

pateiktu adresu, pažymint, kad 
auka skiriama šiam fondui.

New Yorko sendraugiai taip 
pat paskyrė stipendiją Živilei 
Krivickaitei, studijuojančiai 
meną VDU menų fakultete, 
Kaune.

Ateitininkai sendraugiai, no
rintys prisidėti prie stipendijų 
programos studentams ateiti
ninkams Lietuvoje, prašomi ra
šyti Liet. Katalikų Religinei 
Šalpai šiuo adresu: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, att.: A. Sabalis. Studen
tus ateitininkus Lietuvoje pa7 
remti stipendijomis šiuo metu 
yra nesunku. Vieniems mokslo 
metams, vieno studento stipen
dija gali būti tik 250 dol., kiek 
didesnė — 300 dol. Pavertus 
litais, t.y. 100 arba 120 litų per 
mėnesį. Pagal pačių studentų 
pasisakymus, tai yra labai di
delė parama, studijuojančiam 
jaunimui.

ATEITININKŲ NAMŲ
NARIŲ VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS

Ateitininkų namų narių meti
nis susirinkimas vyks šį sekma
dienį, lapkričio 19 d., 1 v. p.p. 
Ateitininkų namuose. Visi na
riai prašomi susirinkime daly
vauti, kur bus sprendžiami svar
būs namų ir jų pagerinimo klau
simai.

Ateitininkų namų valdyba

ČIKAGOS JAUNUČIAI 
ATEITININKAI

Čikagos Daumanto-Dielinin- 
kaičio jaunučių Ateitininkų 
kuopos 1995-96 metų veikla 
buvo sėkmingai pradėta rugsėjo 
17 d. Ateitininkų namuose, Le- 
monte. Šių metų šūkis yra „Sus
tok ir pagalvok — ką Kristus da
rytų!”. kuopai priklauso jau 
daugiau negu 70 narių.

Pirmasis susirinkimas buvo 
pramoginio pobūdžio. Nariai 
linksminosi žaizdami įvairius 
žaidimus ir gardžiuodamiesi 
dešrelių užkandžiais. Antrasis 
susirinkims, tema „Šventieji 
Lietuvos paminklai”, įvyko 
spalio 1 d. Trečiasis susi
rinkimas vyko lapkričio 5 d. ir 
nariai klausėsi pokalbių apie 
lietuvišką knygą ir jos istoriją. 
Susirinkimo metu „Dienovi
džio” redaktorė Aldona Žemai
tytė pašnekesiui susitiko su tė
vais.

Kuopos globėjos pareigas jau 
kelinti metai iš eilės vykdo dr. 
Ona Daugirdienė ir dr. Pranutė 
Domanskienė. Būrelių vadovai 
yra: Darželis — Dana Mikužienė 
su padėjėju Tadu Mikužiu; Pir
mas būrelis (1 sk. ir 2 sk. ber
niukai ir mergaitės) — Daina 
Čyvienė ir Rasa Kasniūnienė; 
Antras būrelis ( 3, 4, 5 sk. mer
gaitės) — Rima Sidrienė; Trečias 
būrelis (3, 4, 5 sk. berniukai) — 
Pranas Pranckevičius; Ketvir
tas būrelis (6, 7, 8 sk. mergai
tės) — Lidija Ringienė ir Vaka
rė Valaitienė; ir Penktas būre
lis (6, 7, 8 sk. berniukai) 
— Andrius Rušėnas. Tėvų komi
tete darbuojasi Stefa Vaznelienė 
(užkandžių organizatorė), Aud
ronė Norušienė (ižd.) ir dr. Ro
ma Kuprienė (koresp.).

Artėjančių švenčių proga kuo
pos nariai rinko įvairius mokyk
linius reikmenis Vilniaus „Ži
burėlio” pradžios mokyklai.

Siuntinį sudarė 4 dėžės, kurios 
netrukus iškeliaus į Lietuvą. 
Susirinkimuose diegiama ne tik 
ateitininkiška pasaulėžiūra, bet 
ir meilė Lietuvai.

Ateinantis susirinkimas bus 
gruodžio 3 d. — tai Adventinis. 
Nauji nariai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti.

rok

Dr. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4*17 W. U SL, Burbank, 
K 70*-423-«114
Valandos susitarus

IL

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
Chicago, IL 60629

(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai

+;+ + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER 

749 W. 31»t St.
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-4500

Vai 9-5 kasdien

Kab. 312-739-4477 
Raz. 708-248-0067 arba 708-246-6561 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
•449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 601*3

Tsl. 708-531-1113Valandos pagal susitarimą

DR

LINAS A. SIDRYS, M.D.

Ophtalmoiogas/Akių Chirurgas
MM S. RMgeland Avė 
CMcago RMge. ,L M41S 

706-636-6622 
4149 W. 93rd 81. 

312-739-7700

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgett Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waai Ava., Orland Perk 
700-340-0100 

10 W. Martin, Napervllie 
700-385-0770

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-097-6303

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Penainmkams nuolaida ••

4007 W 59 St . Chicago. IL
Tai. 312-736-6666

4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tai. 706-362-4467

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6746 Wae1 63rd 8tree«Vai prrmadir ketvrid 3v p p—6v p p Kitomis dienomis — susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

18805—127 St. 
Lemont. IL 60439 
Tai. 016-723-1064

7600 W. CoMega Dr. 
Pelos Halghts, IL 00453 

Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
0360 t. Roberte Road 

Hlckory Hllla 
Tai. (700) 900-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

rw«ay MaOeM carne 
isses — 127 •»., IV 40434

Priklauso Paloa Communily Hoapital 
Sitvar Croaa Hoapoal 

Valandos pagal auartermą 
tei. (7ta» asr-aaas

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV............................................ 695.00 655.00 63$.00
Kanadoje ir kitur......... (U.S.) 6110.00 660.00 640.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .......................................... 656.00 640.00 630.00
Kanadoje ir kitur ..........(U.S.) 660.00 645.00 635.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)................................. 6100.00 655.00
Tik šeštadienio laida ............. 655.00
Užsakant į užsienį
oro paštu 6500.00 6250.000
Tik šeštadienio laida 6160.00 685.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

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

Kl 7915 W.171at
V V Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKĖEVIČIUS 
JOK&A

- VAIKŲ LIGOS - - • - • >
6441 8. Pulaakl Rd.. Chicago, JL ■ 

Raz. 706-422-7807
Kab. (1-312) 982-0221

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St. 

Mattesaon, IL 60443
Tai. 700-748-0033

Valandos pagal susitarimą ,,

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

380f Highland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Downers Grove, IL SOJtjjJ

Tai. 706-060-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 R. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2002

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

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

Priima „Madlcare Asslgnment”. 
Sumokama po vizito

DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos_pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Hartem, tai. 708-594-0400 
Brldgevlevr, IL 00455

Valandos pagal susitarimą - - •
. r • • • l

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oafc Lawn, IL

Pirmas apyl su Norlhwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-5260

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

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-4200

Elgin 708-622-1212
McHenry 815 344 5000, ezt 6506

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS 

SPECIALYBE - akių ligos
3900 W 95 St. Tel. (709) 422 0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p 7 v v anlrd 12 30-3 v p p

uečd uždaryta kelvd t 3 'v p p 
penki ir Šešld 9 v ' 12 v p p

Cardlac Dlagnosls, Lid. . _ .
6132 S. Kedzie Ava.

Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

■, 11 < t

• t32 S Kedzie Avė.. Chicago 
(312) 778 S909 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 Dundės Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 . '

Valandos pagal susitarimą
DR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 55lh Si Chicago IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S 79lh Avė Hickory Hills IL

Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
dantų gydytoja

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL
, mylia i vakarus nuo Hariem Avė

Tel. (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h 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 v p p.
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 706-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMNar M.. Elmhurat, IL 60120 

706-641-2006
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 704-6141120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

SURENDER LAL, M0
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Croaa Phyalelan Canler 
4084 S. Archer, Chicago, IL 60436 

Tai. 312-664-4155
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

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

Tel. (312) 565 7755

ARAS ŽLIOBA. M O
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcel Cenlar 

Napervllie Campue
1020 B. Ogden Avė., Sulte 3TO; 

Napervllie IL 60563
Tel. 700-527 0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kedzie Ava., 
Chicago. III. 6O6S2
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DAR NEGREIT GALAS

Danutė Bindokienė

Biurokratai laimėjo
Liturginiams metams artė

jant i pabaigą, baigiasi ir gam
tos metai. Lapai krinta, kieme 
jau pasodinti pavasarinių gėlių 
svogūnėliai, žiemai uždengtos 
rožės. Nesunkia širdimi pri
imame žiemos miegą, nes į žemę 
užkasėme pavasario žiedų vil
ties pradus, nuo speigo apsaugo
jome žiemkenčius. Prieš akis su- 
bliuškus vasaros puikybei ir die
nos šviesai trumpėjant, šio 
sekmadienio Mišių skaitiniai 
atkreipia mūsų dėmesį į visos 
žemiškos kūrinijos galą — pa
saulio pabaigą. Kaip matome, 
krikščionis į tuos dalykus žiūri 
realistiškai, bet viltingai.

Žmogus turbūt nuo pirmojo 
tvarinijos rudens pajuto savo 
priklausomumą nuo gamtos — 
tiek jį maitinant, tiek ir galin
čią vienu momentu ištrinti iš 
būties. Dėl tos senosiose religi
jose gamta ir įvairios jos apraiš
kos buvo garbinamos kaip die-. 
vai.

Vėliau, tikrajam Dievui save 
apreiškus, žmogus suprato, kad 
gamta tėra Dievo kūrinys, lai
kinas, kaip ir pats žmogus, ir 
kad pasaulis ir gamta egzistuoja 
tik dėl to, kad Dievas iš savo 
malonės juos išlaiko. Su tuo 
supratimu atėjo ir susirūpi
nimas pasaulio pabaiga — kada 
tai įvyks — rišant pasaulio iš
likimą su žmonijos klusnumu 
Dievui.

Kristaus laikais, pagoniškai 
graikų kultūrai ir žiauriai Ro
mos imperijai užvaldžius pasau
lį, tiek dievobaimingi žydai, tiek 
ir kiti okupuotų tautų žmonės 
kentėjo ir žiaurų ekonominį 
spaudimą, ir kai kuriais atve
jais persekiojimą, socialinį 
pažeminimą bei neteisingumą, 
jei atsisakė dalyvauti pagoniš
kos valstybinės religijos kulte. 
Tiek žydai, tiek ir krikščionys 
buvo įsitikinę, kad, žmonijai 
taip nutolus nuo Dievo, pasau
lio pabaiga arti.

Kristaus sekėjai tikėjo, kad jis 
atėjo įkurti naują, Dievo valiai 
paklusnų, teisingą pasaulį — 
Dangaus karalystę žemėje. Ir 
kai Kristus, prisikėlęs iš 
numirusių grįžo pas Tėvą, prisi
minę jo pažadą sugrįžti, jie lau
kė jo netrukus vėl ateinant, ti
kėdami, jog pasaulio pabaiga ar
ti. Šio sekmadienio skaitiniai 
perduoda krikščionišką tikėji
mą ir apie pasaulio pabaigą, ir 
apie krikščionių uždavinius, 
laukiant Kristaus antrojo atėji
mo.

Evangelijoje (Luko 21:5-19), 
mokinių kalboms pakrypus į di
dingos, puošnios šventyklos 
Jeruzalėje temą, Jėzus priminė,

jog ir ji — laikina, kad ji bus su
naikinta, „neliks akmens ant 
akmens”. Mokiniai tuoj susi
rūpino: „Mokytojau, kada šitai 
įvyks? Ir koks bus ženklas, kada 
tai prasidės?” Jie tikėjo, kad iš 
milžiniškų, po toną sveriančių 
akmenų pastatyta šventykla te
galėtų būti sunaikinta tik pa
saulio pabaigoje. (O žinome, kad 
romėnai ją sunaikino, net 40 
metų nepraėjus nuo Kristaus 
mirties — 70-aisiais metais).

Jėzus bandė duoti jiems svei
ko proto ta tema: „Žiūrėkite, 
kad nebūtumėte suklaidinti, 
nes daugelis ateis, prisidengę 
mano vardu, ir sakys... Atėjo 
metas! Jūs neikite paskui juos! 
O kai išgirsite apie karus ir 
maištus, nenusigąskite. Visa tai 
turi pirmiau įvykti, bet dar ne
greit galas”. Pranašaudamas, 
kas įvyko prieš Jeruzalės sunai
kinimą 70-aisiais metais, Jėzus 
kalbėjo: „Tauta sukils prieš 
tautą ir karalystė prieš karalys
tę. Šen ir ten bus didelių žemės 
drebėjimų, ligų ir badmečių”. Iš 
tiesų, tuos pačius dalykus ma
tome ir šiais laikais, ir tai 
reguliariais protarpiais karto
josi daug kartų per paskutinius 
2,000 metų.

Blaiviai apaštalams kalbėda
mas apie jų laukiantį persekio
jimą dėl Kristaus vardo, kuris 
turi pirmiau įvykti, Jėzus juos 
sutvirtino, sakydamas: „Iš 
anksto negalvokite, kaip ginsi
tės; aš jums duosiu tokios 
iškalbos bei išminties, kad ne
galės nei atsispirti, nei priešta
rauti ir visi jūsų priešininkai”. 
Iš tiesų per visus šimtmečius 
vienur ar kitur, kaip šiame 
šimtmety ir Lietuvoje, netei
singumu persunktame pasau
lyje gyvenantys tikintieji, savo 
gyvenimu liudydami Kristaus 
teisingumą ir meilę, buvo per
sekiojami. Ne kartą pasirodė 
„baisenybės ir dideli ženklai iš 
dangaus”, bet, kaip matome ir 
kaip Kristus anuomet sakė, 
„dar negreit galas”.

Persekiojami Tesalonikos ti
kintieji, kurie manė, kad pa-' 
šaulio pabaiga čia pat, jautėsi, 
lyg nebeapsimoka triūsti nei dėl 
savęs, nei dėl Dievo karalystės 
įvedimo žemėje. Šv. Paulius (2 
Tęs 3:7-12), skatino juos nepasi
duoti, nenuleisti rankų, sekti jo 
pavyzdžiu — anot jo: „Mes gi ne
tinginiavome jūsų tarpe ir 
nevalgėme veltui kieno nors 
duonos, bet... darbavomės... kad 
tik neapsunkintume nė vieno iš 
jūsų”. Tiems, kurie „tin
giniauja, nieko neveikia, tik 
smalsauja... įsakome ir juos ra
giname Viešpatyje Jėzuje Kris-

Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelis. Pagal buvusias nepriklausomos Lietuvos tra
dicijas, vėl iškilmių ar žymių Lietuvos žmonių pagerbimo proga iš patrankos saliutuojama šū
viais. Šios iškilmės vyko 1995 m. rugsėjo 8 d.

džetas ir persikėlimas į Prahą^uotr P1"“10 Abelkio

PAVOJUS „LAISVOS 
EUROPOS”

TRANSLIACIJOMS
E. RINGUS

Visi žinome, kokį svarbų vaid
menį atliko „šaltojo karo” 
laikotarpyje transliacijos, į visas 
komunistinio bloko šalis per
duodamas įvairiomis kalbomis 
„Laisvos Europos” ir rusiškai 
„Svaboda” laidas. Prieš porą 
mėnesių iškilmingai buvo atida
rytos transliacijų stotys abiem 
laidom Prahoje. Jos perkeltos iš 
Miuncheno dėl ekonominių su
metimų, nes Amerikos vyriau
sybė vis mažina biudžetą. 
Čekijos prezidentas beveik už 
nieką perleido stotims buvusias 
komunistinės partijos patalpas. 
Savo kalboje prezidentas su pa
sididžiavimu pareiškė, kad 
laisvės žodis ir toliau skris iš 
Prahos.

Respublikonų Kongresas, su 
Gingrich priešakyje, ieško prie
monių sumažinti valstybinį 
biudžetą. Aišku, nukenčia rei
kalai tų, kurie neturi stiprios 
paramos iš balsuojančių gyven
tojų ir Kongreso narių. Jie jau 
nutarė, kad „šaltojo karo” at
mosfera visiškai užsibaigė, 
Rusijoje vystosi demokratija ir 
pavergtos tautos laisvos. Tačiau

tuje ramiai dirbti ir valgyti 
pačių pelnytą duoną”.

To paties ragina ir Kristus 
savo mokinius, kurie jau pra
dėjo pavargti, besidarbuodami 
dėl Dievo karalystės. Tuos, ku
riems uždavinys pradeda atro
dyti beviltiškai didelis, nes 
atrodo, jog nusikaltėliai viešpa
tauja, Kristus užtikrina: „Savo 
ištverme jūsų išsaugosite savo 
gyvybę”.

Aldona Zailskaitė

taip dar nėra. Užuot to, atgims
ta rusiški imperialistiniai ape
titai ir teisinga informacija 
daugeliui tautų dar labai 
reikalinga.

Pirmas smūgis buvo suduotas 
1993 m., kai metinis biudžetas 
sumažintas nuo 200 mln. iki 75 
milijonų. Labiausiai nukentėjo 
„Svaboda” — rusiškos laidos ir 
turėjo prisijungti prie „Laisvo
sios Europos”. Sumažintas biu
džetas ir persikėlimas į Pragą 
sumažino išlaidas ir personalą 
nuo 1,100 iki 300 žmonių. Ta
čiau laidų bėdos turbūt dar 
nesibaigė, nes padaugėjo nusi
skundimų Amerikoje, kodėl val
stybė nenori remti vietinių 
nekomercinių laidų. Tai grupei 
atstovauja demokratų senato
rius T. Harkin. Jo nuomone 
„šaltasis” karas baigtas, sienos 
atviros, oro bangų trukdymas 
sustabdytas. Jis siūlo, kad oro 
transliacijomis turi rūpintis 
privatus sektorius su imigran
tais iš Rytų Europos. Kitaip 
galvojančių politikų, laimei, 
daugėja. Jų priešakyje yra sena
torius Biden. Jo nuomone, lai
dos į Rytų Europą ne tik negali 
būti mažinamos, bet, atvirkš
čiai, stiprinamos. Buvusios so
vietų respublikos dar toli nuo 
visiškos demokratijos, yra valdo
mos buvusių komunistų, su ku
riais vis dar reikia kovoti, kad 
būtų išvengta kelio atgal. Spau
dos ir žodžio laisvė Rusijoje 
pradedama kontroliuoti ir pa
žanga į demokratiją smarkiai 
lėtėja. Institutas, vadinamas 
„Viešoji opinija”, sekanti Rusi
jos vidinį persitvarkymą nuo 
1993 m., pastebi tendencijas 
sustoti vietoje ir grįžimą į

autoritatizmą. Šis institutas net 
išleido brošiūrą: „Tarp autorita
rizmo ir demokratijos”, savo 
išvadas paremdamas surinkto
mis gyventojų opinijomis. Ka
dangi rinkimai į Rusijos parla
mentą jau arti, todėl informacija 
iš kitur pasimetusiems pilie
čiams tampa itin svarbi. Paga
liau ir Amerikos vyriausybei 
pradeda aiškėti, kad jos remia
mas Jelcinas palengva praran
da įtaką į tolimesnį Rusijos 
demokratėjimą, juo labiau, kad 
rinkėjų tarpe gausėja skaičius 
norinčių grąžinti „tvarką” ir 
atstatyti buvusią galybę, su 
kuria dabar jau niekas nenori 
skaitytis, ypač po nepavykusio 
karo su mažyte Čečėnija. Prieš 
demokratinės jėgos skleidžia 
rinkėjų tarpe propagandą, kad 
Rusija vėl yra apsupta priešų, 
nepaisant jos nuopelnų: „perga
lės prieš nacizmą, Gorbačiovo 
dėka nugriautos Berlyno sienos, 
suteiktos laisvės buvusioms so
vietų pavergtoms tautoms”.

Kuo atsilygino Vakarai už 
tuos „nuopelnus”? Nesiskaito 
su Maskva ir išmetė Rusiją iš 
„galybių klubo”, nekviečia į 
ekonominius pasitarimus su 
lygiateisiu balsu. Tuos „nuopel
nus” akcentuoja buvę komunis
tai, rusiški nacionalistai, gene
rolai ir Žirinovskio sekėjai.

Štai kodėl „Svabodos” trans
liacijos šiuo metu ypač svarbios 
ir negali būti nutrauktos, bent 
kol bus išrinktas naujas Rusijos 
prezidentas.

• Pirmasis amerikietis ap
skriejęs Žemę erdvėse buvo as
tronautas John Glenn 1962 m 
vasario 20 d.

Šios savaitės antradienį (lap
kričio 14 d.) Lietuvos Respub
likos Seime įvykusiuose balsavi
muose, kaip iš Maskvos prane
ša AP žinių agentūra, o „Drau
ge” paskelbta IX.17 d., opozi
cijai nepavyko pašalinti iš parei
gų ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus ir pareikšti nepa
sitikėjimą dabartinei vyriau
sybei. Pralaimėta 14 balsų per
svara. Suprantama, kad nuo 
balsavimo susilaikė Lietuvos 
Demokratiškoji darbo partija 
(arba LDDP, kaip įprasta va
dinti), iš 139 vietų Seime 
užimanti 70, taigi žymią dau
gumą. Už vyriausybei nepasiti
kėjimo pareiškimą balsavo 57 
opozicijos nariai, tačiau tų balsų 
nepakako, kad tikslas būtų pa
siektas. Vėl laimėjo biurokratai.

Jau kuris laikas opozicija (jos 
vadas — Vytautas Landsbergis) 
kaltina vyriausybę, ypač prem
jerą A. Šleževičių, kad sukčia
vimais ir apgavystėmis panau
doja valstybės turto privati
zaciją bei kitus išteklius savo 
asmeniškiems tikslams, krau
dami iš to gaunamus pinigus į 
savo kišenes. Tačiau vyriausy
bės nariai tvirtina, kad visi opo
zicijos kaltinimai yra nepagrįs
ti, bet kyla iš desperacijos, ne- 
numatant jokių galimybių 
laimėti daugiau galios bei vietų 
ateinančiuose Seimo rinki
muose. Kaltinimai premjerui ar 
kitiems valdžios žmonėms yra 
tarytum „šiaudai, už kurių opo
zicija griebiasi, norėdama gelbė
tis nuo visiško paskendimo”. 
Arba bent taip kalba LDDP dau
guma. Vyriausybė taip pat pa
brėžia, kad valstybės ekonomi
nė padėtis rodo vis daugiau 
viltingų ženklų, o ateinančiais 
metais reikalai dar pagerės, 
galbūt 4 ar 5 proc. Opozicija at
remia tas „šviesias prognozes” 
tvirtinimais, kad statistika, ku
rią skelbia vyriausybė, yra klas
tojama. Taip pareiškė Tėvynės 
sąjungos — Lietuvos konserva
torių partijos valdybos pirm., 
Seimo narys G. Vagnorius spau
dos konferencijoje lapkričio 13 
d. Detalius apskaičiavimus kon
servatoriai atliko, besiruošdami 
minėtam lapkričio 14 d. Seimo 
posėdžiui. Tarp vyriausybės 
skelbiamos ir jų apskaičiuotos 
statistikos rastas nemažas skir
tumas. Pasak Vagnoriaus:
„Ūkio stabilizavimą bandoma 
pasiekti ne sutvarkant eko
nomiją, o klastojant statistiką”.

Vis dėlto, kaip rašoma AP 
pranešime, nors Lietuva ir 
vykdo ekonomines reformas, bet 
ji laikoma gerokai atsilikusia 
nuo kitų dviejų Baltijos valsty

bių — Latvijos ir Estijos.
Reikia tikėtis, kad šis opo

zicijos pralaimėjimas Seime 
neatneš dar daugiau susiskal
dymo, o iš Lietuvos gyventojų, 
besirūpinančių ateinančios 
žiemos grėsme, neatims pasku
tinių vilties likučių. Vyriausy
bės skelbiama ekonominio page
rėjimo statistika nedaug pra
džiugina eilinį Lietuvos pilietį, 
besistengiantį kaip nors nepa
skęsti buitiniuose rūpesčiuose.

Lietuvis niekad nebijojo skur
do, mokėjo bet kokius sunku
mus iškęsti, nes iš akių nepalei
do vilties žiburėlio, kad ateity
je „pavyks prasimušti”. Pirmo
jo pasaulinio karo metu ir tuo
jau po jo kraštas buvo nusiaub
tas ir karo audrų, ir okupantų, 
kurie žmonėms iš burnos plėšė 
paskutinį duonos kąsnį. Bet sve
timieji buvo pagaliau išguiti, iš
tikimoji tėvynės žemė, kuri nuo 
amžių už savo šeimininko triūsą 
atsilygino gausiais vaisiais, ir šį 
kartą gelbėdavo jį, gelbėjo ir jo 
šeimą nuo bado.

Galima prileisti, kad anuomet 
Lietuvą išgelbėjo kaimas, visa
da pasižymėjęs darbštumu, stip
ria savo žemės meile ir tikėjimu 
į Aukščiausiojo globą. Tvirta, 
nesugadinta kaimo žmonių dva
sia ir nuo darbo pūslėtos rankos 
iškėlė savo tautą iš karo bei 
okupantų atneštų griuvėsių. Ar 
svetimieji taip pat suprato tą 
nenugalimą Lietuvos kaimo jė
gą, kad naujų okupacijų metu 
pasistengė krašto naikinimą 
pradėti kaip tik nuo kaimo? Per 
penkiasdešimt metų mūsų tėvy
nės kaimas neatpažįstamai pa
sikeitė, o kartu su juo — ir 
Lietuva... Negalėdamas atsi
remti į ištikimąją, mylimąją 
savo žemę, davusią stiprybę jau 
nuo neatmenamų laikų, lietuvis 
tartum neteko šaknų. Jis liko 
žmogus be vietos, praradęs 
žemės teikiamą pastovumą, 
nesugebėjęs įaugti į miesto 
gyvenimą, nors galbūt daugelis 
su naujomis sąlygomis atrodė 
susitaikęs.

Ateities sociologams ar antro
pologams gal pavyks išnarplio
ti šiuos, dirbtiniu būdu sve
timųjų sumazgytus, lietuvių 
tautos charakteristikos siūlus, 
bet šiandien iš jų dar tik bevil
tiškas raizginys. Jeigu Lietuvos 
vyriausybė parodys pavyzdį, 
tikrą rūpestį gy ventojų gerove, 
šis procesas vyks daug greičiau, 
bet LDDP labiau rūpinasi savo 
kišene, negu Lietuvos žmo
nėmis, kurie atsilygina apatija, 
o sielvartus mėgina paskandinti 
butelyje...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA
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Apie pietus įėjo vyr. leitenantas ir paklausė, ar kas 
norėtų savanoriais būti kariuomenės transporte ver
tėjais. Paaiškino, kad darbas lengvas, tik, esą, pra
važiuojant paklausti, kaip ta ar kita vietovė vadinasi 
ir pan. Niekas nesisiūlė, todėl iš eilės atskaitė septynis, 
o į tą spetynetą ir aš patekau. Įsakė paimti savo daiktus 
ir važiuoti. Pagalvojau, kad ta kelionė bus dienai ar 
kitai, tai net ir nebandžiau pasakyti „sudiev” lietuviams 
ir palikti savo maisto gabaliuką. O išėjo visiškai kitaip...

Jau vokiečių kariuomenėje

Atvežė į 86-8108 divizijos frontą ir pristatė pačiam 
generolui, aš, pristatytas, pagarbai sumušiau kulnimis 
ir tariau: „Pone generole, esu lietuvis kariūnas...” buvau 
nusiskutęs, nusivalęs batus, užsidėjęs baltą apykaklę, 
tikriausiai neatrodžiau belaisviu. Tuo tarpu Volgos 
vokiečiai net neatrodė vokiečiais: žemaūgiai, apšepę, visi 
būtinos tarnybos kareiviai. Jie visi tik mostelėjo, 
prisistatydami, rusišku stiliumi generolui, tarytum 
muses baidydami. Jie visi buvo beraščiai ir mažaraščiai, 
todėl mane paskyrė į 186 ryšių batalioną vertėju, o 
Volgos vokiečius po porą į kitus dalinius.

Atsiminiau Karo mokyklą, kai šaipydavomės iš 
ryšininkų, juos vadindami šunų vedžiotojais... O čia, 
karo lauke, ryšininkai buvo saugiausioje vietoje. Ryšių 
batalionas buvo beveik visai motorizuotas, išskyrus tele
fono kuopą, kuri turėjo vieną skyrių su arkliais, įkinky
tais telefono laidus pravesti per laukus. Netrukus 
sužinojau, kad mano uždavinys buvo klausyti rusų ra
dijo iš fronto linijų, o kadangi rusų frontas tuo metu buvo 
pakrikęs, tai iki 1942 m. sausio mėn. tik dėl tokių 
menkniekių buvau reikalingas būti vertėju. Buvo ir 
daugiau vertėjų. Divizijos štabe buvo latvis Vitols, buvęs 
tolimo plaukymo laivo kapitonas. Karo lauko policijos 
vertėju buvo rusų carinės armijos generolo sūnus Ginčov. 
Beveik kasdien su jais tekdavo susitikti ir pasidalinti 
įspūdžiais bei žiniom. Ypatingai susidraugavau su lat
viu Vitols. Jis jau buvo 38 metų amžiaus, išplaukiojęs 
plačiuosius pasaulio vandenynus. Pasakodavo apie 
Ameriką, Niujorką, ačiū jam, ir aš, atvažiuodamas į 
Šiaurės Ameriką, jau buvau gerai supažindintas su 
vadinamojo „Naujojo pasaulio” gyvenimo sąlygom.

Ir štai sustojom per arti prie fronto linijos. Patekom 
į artilerijos ugnį. Pirmieji sviediniai krito šalia. Kol ugnį 
pakreipė į taikinį, jau mes buvome pasitraukę. Čia ir 
pamačiau, kad ir ryšių batalione yra pavojų. Lyg ir 
nenorėdamas pasirodyti, kad lietuvis kariūnas yra 
bailus ir nenusigando artilerijos sviedinių, palaukęs 
keletą dienų, paklausiau, ar aš čia ilgai būsiu rei
kalingas. Atsakė — visai karo eigai. Atsikirsdamas 
priminiau, kad man buvo pasakyta, jog mane paleis tuč
tuojau namo. Į tai atsakė: „Iš čia niekas nepaleidžiamas. 
Tu mums patinki. Pasilik. Jeigu iš Vokietijos atsiųs 
vertėją, tada su kokiu nors transportu pasiųsime į

Lietuvą tave”. Taigi ir laukiau.
Viduržiemį, per pačius šalčius, atsiuntė lietuvį, 

buvusį Panevėžio pašto viršininką, buvusį repatriantą. 
Žmogelis apie 40 metų, su žmona ir vaikais, užsirašė 
savanoriu į frontą, kad galėtų šeimai kokiu siuntiniu 
pagelbėti. Apsivylė... Aš jam ir sakau: „Dėde, nusiduok, 
kad radiją tau sunku išgirsti dėl klausos susilpnėjimo, 
todėl grįžk namo”. Jo tolimesnio likimo nežinau.

Vėliau atsiuntė rusą, buvusį caro armijos kapitoną. 
Šis tai tikrai neprigirdėjo. Jį grąžino. Su juo įdomiai pa
sikalbėdavome. Jis pasakojo esąs vinių fabrikanto sūnus, 
pabėgęs nuo komunistų, turėjęs plauti indus 
restoranuose, šluoti gatves, nes nemokėjęs jokios sve
timos kalbos. Netikėjo, kad vokiečiai laimės karą, todėl 
man patarinėjo, kaip gyventi, jei tektų patekti į svetimą 
kraštą. Beje, latvis, tas laivo kapitonas, gerai kalbėjo 
angliškai. Su juo dažnai susitikdamas, pradėjau ir aš 
mokytis angliškai.

Puolimui vykstant, palengva pasiekėm Toropiec. 
Žygyje kelias užkimštas pėstininkais, išvargusiais ir lė
tai slenkančiais. Aš gi važiavau bataliono štabo 
autobusu. Jame buvo ir bataliono vado vadovietė, kai 
sustodavome.

Kartą motoras perkalto ir teko sustoti. Žiūriu, prie 
kelio šulinys, apie kurį buvo apvestos baltos juostelės. 
O tai reiškė minas. Aš, to nežinodamas, iššokau iš au
tobuso — ir prie šulinio. Mano bendrakeleiviai nespėjo 
ir žodžio ištarti, norėdami mane perspėti, visi krito ant 
grindų ir, tik man priartėjus prie šulinio, pradėjo rėkti, 
kad čia minos. Atsargiai apsisukęs, kojas dėdamas į savo 
žolėje pramintas pėdas, neužlipau ant minos. Jie net 
kryžių ant krūtinės sudėjo, sakydami: „Juozai, turi šuns

laimę...” Prie Veliki Lūki dar keturi karininkai lietu
viai pateko į nelaisvę. Vitols, kuris vykdė belaisvių 
apklausinėjimus, manęs negalėjo surasti, tai taip ir 
nepavyko sužinoti tų lietuvių, patekusių į nelaisvę, pa
vardžių. Vienas buvo majoras.

Už Toropiec diviziją perkėlė į rezervą. Pražygiuojant 
per Viezmą, mačiau varomus belaisvius iš apsupimo. Jų 
galėjo būti apie pusė milijono. Jie buvo varomi šalikelių 
ir truko kelias valandas, kol juos pralenkėm. Matėme 
nemažai karininkų. Jų uniformos buvo švarios, o tai 
reiškė, kad jie mūšio apkasų nematė. Vokiečiai gi šyp
sojosi, sakydami: „Juozai, tiek belaisvių! Rusai tuoj pri
truks kareivių, ir karas pasibaigs”. O tuo tarpu rusai 
pradėjo vaikus nuo 13 metų amžiaus, senius iki 65 metų 
mobilizuoti ir sudarinėti moterų dalinius, įmaišydami 
jas į ryšininkų ar sanitarų tarnybas.

Postoviuose mašinos buvo statomos miške, o pės
tininkai ir artilerija kaimuose. Žygyje neskubėjo, todėl 
kareiviai gerai pailsėdavo. Tarp kitko mano uždavinys 
buvo postovyje rasti šulinį, patikrinti vandenį, ar jis 
neužnuodytas, ir parnešti virtuvei. Aišku, bandomąjį 
vandenį turėdavo išgerti rusas, o ieškodamas šulinio, 
pasidairydavau ir gražesnės mergužėlės...

Kartą viršila, radijo mechanikas, ir sako, kad taip 
nusibodo tie konservai, o pėstininkai, stovėdami kaime, 
ėda šviežią vištieną. Aš jam ir sakau: „Einam su ma 
nimi į kaimą”. Pasiėmiau vandens „kanistę” ir išėjome. 
Paprastai kolchozų pirmininkai būdavo pasitraukę, 
kaime nieko gero nepalikdami.

(Bus daugiau)
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Aleksandra (dešinėje) su draugės Genutės Šimanskaitės motina 1953 m.
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Ryšininkė-partizanė
Aleksandra Atgalainytė

HENRIKAS KUDREIKIS

Akmeniškių kaime, Girkalnio 
valsčiuje, Raseinių apskrityje 
ramiai gyveno Atgalainių 
šeima. 24 ha gražiai sutvarky
tas ūkis. Tėvai, keturios 
dukterys ir vienas sūnus. Atėjo 
1944 metai, vėl sugrįžo raudo
nasis okupantas, prasidėjo šei
mos tragedija. Jauniausias šei
mos narys Vladas išėjo iš namų 
ir dingo be žinios. Pasirodo, ant 
kelio pagavo bolševikų specia
lus būrys ir Vladas Raudonojo
je armijoje atpylė tris metus. 
Grįžus namo, vieną dieną jį 
aplankė buvę jo draugai, Lietu
vos partizanai. Bloga kaimy- 
no-išdaviko akis pamatė ir 
pranešė stribams. Vlado kelias
— į kalėjimą. Kankinimai ir tar
dymai tęsėsi tris mėnesius. Ka
dangi jis nieko nežinojo, paleido, 
kad susektų, kur jo draugai.

Grįžo namo, apsėstas parazi
tų, ant kūno — kruvinos muši
mo žymės. Vladas išsimaudė, 
pasivilko švarius rūbus ir tarė 
tėvui: „Jie manęs daugiau ne
daužys”. Atsisveikino su namiš
kiais ir išėjo į mišką, į „Kęstu
čio” partizanų apygardos bū
rius.

Greit Vladas tampa Juodaičių 
trylikos partizanų būrio vadu. 
Aleksandra, kuri vėliau liko šio 
dalinio nare, prisimena Joną 
Mačiulį-,,Vilių”, Antaną Povi
laitį — „Julių”, Zenoną Kregždę
— „Uosį” ir Petrą Andrikį — 
„Šturmą”.

1949 metais, kai kagėbistai ir 
stribai staiga įsiveržė į Atgalai
nių namą, Aleksandra suprato, 
kad veš į Sibirą, todėl, surikusi: 
„Manęs niekas neišveš Rusijon”, 
išspyrė lango rėmus ir iššokusi 
pasileido miško link. Pasipylė 
automatinių ginklų šūviai, ke
lios skylės Aleksandros sukne
lėje ir lengvai sužeista koja. 
Mišką pasiekė. Paskui — tiesus 
kelias pas partizanus, kur atliko 
ryšininkės ir vėliau partizanės 
pareigas.

Aleksandros tėvas, kuris tuo 
metu buvo Ariogaloje, bandė 
slapstytis, 1x4 stribai pagavo. Po 
trylikos metų Sibire grįžo ir 
mirė tėviškėje.

1951 m. Aleksandra pakliuvo į 
stribų pasalą. Atvežė į Juodai
čius, paskui į saugumo Arioga
los skyrių, kur liepė atpažinti 
brolio bendražygio Zenono 
Kregždės-,, Uosio” lavoną. 
Aleksandra nualpo Ariogaloje 
išlaikė visą savaitę, nei kartą 
nedave valgyti ir kasdien kanki

no. Ji neišdavė nieko.
1951 m. šv. Velykų dieną

Aleksandrą vežė sunkvežimiu į 
Kauno kalėjimą. Pakelyje prie 
Didmiškių sunkvežimis sugedo. 
Sustabdė pravažiuojantį ūkinin
ką ir liepė vežti į Kauną. Tarp 
sėdinčių kagėbistų vis vyko 
slapti pasikalbėjimai, kažkokie 
keisti jų veiksmai. Aleksandrai 
užmovė ant galvos maišelį. Po 
trumpo važiavimo staiga pasigirdo: 

„Banditai”. Prasidėjo šaudymas 
abiejose kelio pusėse. Po kelių 
minučių, numetus maišą Alek
sandrą apsupo vyrai Lietuvos 
kariuomenės uniformomis. Vie
nas griebė už suknelės ir suriko 
„Paleistuve (rusiškai), su rusais 
naktį važinėji”. Pasakius, kad 
ji kalinė, vadinami „banditai” 
pradėjo ją bučiuoti ir sakė 
nuvešią ją į savo bunkerius. 
Užrišo akis ir jai atrodė, kad jie 
veda per mėšlo krūvas. Bunke
ryje padėjo kiaušinių ir mėsos ir 
ragino valgyti. Iš karto Aleksan
drai buvo nelengva susigaudyti, 
atrodė lyg pasakoje. Tik paste
bėjus, kad vienas iš tų „partiza
nų” vilki uniformą sujos pačios 
išsiuvinėtu „Kęstučio” apygar
dos ženklu. Toks ir buvo jos 
pagrindinis darbas brolio parti
zanų būryje. Uniforma priklau
sė žuvusiam partizanui.

Aleksandra susigriebė, kad 
tai provokacija, bet neišsidavė, 
kad supratusi. Septyniolikmetė 
pakliuvo į žymaus majoro Soko- 
lovo smogikų rankas. Beklausi- 
nėdami apie partizanus, ją 
išlaikė „bunkeryje” tris dienas. 
Prašė nurodyti brolio būrio 
slėptuves. Sakė: „Jam praneši
me, kur tu esi ir jis tave pasiims. 
Vėl užrišo jai akis ir vedė per 
mišką. Staiga kažkas sušuko: 
„Rusai!” Prasidėjo šaudymas, 
„partizanai” dingo, ir Aleksan
dra — vėl kagėbistų rankose. 
Šie vėl pradėjo ją spardyti ir 
mušti rėkdami: „Ką tu paleis
tuve, atėjai pas banditus!”

Ją atvežė į Kauno kalėjimą, 
kur jau laukė tardytojai. Nieko 
neišpešę, vežė j Raseinių kalėji
mą, kur vienutėje be pertraukos 
tardė. Pagaliau, nieko neišga
vę, kaip nepilnametę nuteisė 5 
metams katorgos ir ištrėmimo 
iki gyvos galvos.

Mordovijos stovykloje ji sutiko 
savo artimą draugę Genutę Ši- 
manskytę, nuteistą kaip parti
zanę 25 metams. Jos prašymu, 
kai Aleksandra grįžo Lituvon, 
nusifotografavo su Genutės 
mama ir nuotrauką nusiuntė 
Sibiran.

„Kęstučio” apygardos Juodai
čių būrio vadą Vladą Atgalainį 
ištiko toks pats liūdnas likimas,

Už Lietuvos nepriklausomybę 
1918 m. kovėsi Lietuvos savano
riai ir Lietuvos kariuomenė; o 
sovietinei okupacijai labiausiai 
priešinosi ir stengėsi nepriklau
somybės idėją išlaikyti bei puo
selėti — Lietuvos partizanai. Jų 
žuvo dešimtys tūkstančių. Šian
dieną beveik nėra tokio Lietu
vos žemės kampo, miško, bei 
nuošalesnių pamiškės sodybų, 
kur nebūtų aplaistyta Letuvos 
partizanų krauju. Tokiose vieto
se šiandieną po visą Lietuvą 
statomi kryžiai, daugelio mies
telių aikštėse — paminklai, kur 
gulėjo išniekinti Lietuvos parti
zanų kūnai. Tai akivaizdus fak
tas, jo neįmanoma paneigti ar 
nutylėti. Tą aiškiai jaučia ir 
labai vertina užsienio mūsų lie
tuvių žiniasklaida. Visiškai 
priešingi reiškiniai vyksta 
mūsų dabartinėje Lietuvoje.

Didžiausi ir labiausiai įtakin
gi Lietuvos dienraščiai, kaip 
„Lietuvos rytas”, „Respublika”, 
„Diena” ir su labai nedidelėmis 
išimtimis „Lietuvos aidas” vi
saip kaip stengiasi Lietuvos 
partizanų vardą nutylėti, arba 
jei kur galima — sumenkinti, 
praeiti pro šalį tylomis, taip, 
kad ir toliau Lietuvoje, kaip 
sovietiniais laikais būtų jie 
laikomi „banditais”. LDDP val
džia ir jų statytiniai ignoruoja 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos bei jos sky
rių organizuojamus renginius, 
pavyzdžiui, šios vasaros dainų 
šventę Panevėžyje, Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžio suvažia
vimą Kaune, šių metų balan
džio 29 dieną ir 1.1. Nepamaty
si LDDP valdžios atstovų nei 
partizanų perlaidojimo iškilmė
se, nei kruvinų mūšių su sovie
tine kariuomene ir stribais 
minėjimų vietose. Visų tokių 
renginių LDDP bijo ir vengia. 
LDDP vykdomą politiką tuo 
klausimu galima būtų maždaug 
taip nusakyti: jie tarsi kreipiasi 
į buvusius tremtinius, politinius 
kalinius ir partizanus sakyda
mi: „Rankiokite iš griovių ir 
išviečių ar šulinių saviškių kau
lus, jiems graudulingas giesmes 
procesijose giedokit, melskitės 
už juos, pamokslus sakykit, nuo 
veidų karčias ašaras braukite, 
jiems paminklus statykite, eilė
raščius deklamuokite, poemas 
sudėkite, prisiminimus rašyki
te, apie juos knygas leiskite, 
‘Tremtinyje’ guoskitės. Toks 
dvasinis pasimėgavimas jums 
leidžiamas. Ir to užtenka. O kad 
jūsų pensijos mažos, tai ne- 
urgzkite, nedejuokite — sakote, 
kad ir autobusui neužtenka? 
Mažiau lakstykite po Lietuvos 
užkampius, miškus, pakrūmes! 
Tylaus pasiguodimo turėtų už
tekti. O mes buvę teisėjai, pro
kurorai, kagėbistai ir istrebite
liai esame konstruktyvūs realis
tai, pragmatikai. Skursti mes 
nepratę, mums būtini kurortai 
ir gydyklos, vaistai ir „masko- 
vska”. Mūsų neniekina valdžia, 
o ženkliai pagerbia pagal įsta
tymus ir konstituciją. Žinokite, 
kad mes ir toliau esame liaudies

kaip ir visus Lietuvos karžy
gius. 1952 m. lapkričio mėn. 
pagal susitarimą jis atvyko į 
Pakarklio kaimą pas kolchozo 
pirmininką Minelgą, kuris neva 
remdavęs partizanus. Tik įžen
gus vidun, namą apsupo stribų 
gauja. Vladas atsišaudė, kol 
buvo sunkiai sužeistas. Nenorė
damas gyvas patekti į bolševikų 
rankas, susisprogdino granata.

Kolchozo pirmininko Minel- 
gos niekas nesuėmė, namo ne
sudegino, kaip jie paprastai 
darydavo, radę name partiza
nus. Pasalą parengė Minelga.

Nuoširdus ačiū arioga- 
liškei Melanijai Stankaitienei, 
kuri man suteikė šias žinias ir 
fotografiją.

protas, sąžinė ir garbė, mes 
partsekretoriai — nenugalimi. 
Ura! Mes ir esame valdžia”. (Iš 
„Tremtinio” Nr. 34 parafrazuo
tų minčių).

Labai įdomią medžiagą patei
kia Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos, Panevėžio 
skyriaus Istorinės atminties 
sekcijos vadovas apie vieną as
menį, buvusį KGB-istą. Tai 
papulkininkas Šimkus Stasys, 
gimęs 1925 m., lietuvis, Komu
nistų partijos narys nuo 1956 m. 
šiuo metu pensininkas, ramiai 
gyvena Vilniuje, gauna milži
nišką keleto šimtų litų pensiją, 
džiaugiasi Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimu, ir jo sąžinės nei 
kiek neslegia Lietuvos partiza
nų pralietas kraujas, kurie, 
remdamiesi 1938 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 17-tu 
ir 133-čiu straipsniais, gynė 
Lietuvą nuo sovietų ir jų talki
ninkų invazijos. Šis žmogus La
banoro ir Šimonių giriose, 
būdamas Sokolovo provokatorių 
grupės vadas (apsirengę Lietu
vos partizanų uniforma), klas
tingai nužudė apie 150 lietuvių 
patriotų-partizanų, o 90 Lietu
vos partizanų, panaudodami 
žiaurius, sadistinius kankini
mus, privertė tarnauti tolimes
niems KGB tikslams.

Štai keletas žinių apie budelį 
iš rastų KGB archy vuose doku
mentų. Versta iš rusų kalbos: 
„Draugas Šimkus Stasys nuo 
1945 m. iki 1946 m. tarnavo so
vietinėje kariuomenėje. Po 
demobilizacijos dirbo komjauni
mo organizacijos sekretoriumi 
Lietuvos TSR, Tauragės apskr. 
Nuo 1948 m. iki 1953 m. buvo 
agentu-smogiku ir vadovavo 
smogikų pravokatorių grupei, 
palaikydamas ryšius su Lietu
vos TSR KGB banditų vilio
jimui, jų gyvų paėmimui, ar gin
kluotų nacionalistinių grupuo
čių likvidavimui Lietuvos TSR 
teritorijoje”. (Citatoje vartojama 
sovietinė KGB terminologija).

„Jam vadovaujant ir pačiam 
asmeniškai dalyvaujant, buvo 
likviduota ir suimta daugiau 
negu 150 banditų. Turėjo aukš
tą moralę, stiprią valią ir 
kokybiškai atlikdavo pavestas 
užduotis; organizuojant nacio
nalinio saugumo kadrus parodė 
ypatingą vyriškumą ir tvirtu
mą. 1953 m. draugas Šimkus 
buvo paskirtas į kadrus valsty
bės saugumo operatyvinių įga
liotinių 4-tos valdybos MVD 
KGB Lietuvos TSR. Nuo 1982 
m. rugpjūčio mėn. jis dirbo 
Vilniaus rajono poskyrio KGB 
viršininku prie Lietuvos TSR, 
teisingai organizavo darbą 
pavaldinių tarpe įgyvendinant 
valstybės saugumą savo rajone. 
Už ilgametę tarnybą valstybės 
saugumo organuose ir pasiektus 
gerus rezultatus darbe draugas 
Šimkus buvo apdovanotas Rau
donosios vėliavos ordinu, dešim
čia medalių, krūtinės ženklu 
‘Garbingo čekisto darbuotojo’, o 
taip pat garbės raštais iš SSSR 
KGB ministerijos”. Ant šio do
kumento pasirašė lietuvos TSR 
KGB 10-to poskyrio inspekto
rius Andrikov.

Pateikiu nužudytų-kankintų 
lietuvių patriotų-partizanų pa
vardes ir vardus bei jų partiza
niškus slapyvardžius su jų gimi
mo data ir trumpa charakteristi
ka. Duomenys iš F.3 op. byla 
Nr. 40/17, II.

• Starkus Antanas, s. Ju
liaus, slapyvardė „Montė”, gim. 
1919 m., kilęs iš Zubiškio kaimo 
Šimonių valsč. Kupiškio apskr. 
iš valstiečių stambių ūkininkų 
šeimos, tautybė lietuvis, SSSR 
pilietis, išsilavinęs. Buvo „Algi
manto” apygardos partizanų va
das. Agentūrinė byla Nr. 521 
pavadinta „Miškų klajūnai”/ 
formuliaras Nr. 10669 Nužudy-

Šią vasarą Veiveriuose, pagerbiant žuvusius dėl Lietuvos laisvės, procesija į Skausmo kalnelį.
Nuotr. Prano Abelkio

tas. Turėjo 10 ha žemės (sovie
tinė terminologija — buožė).

• Pajarskas Albinas, s. Sta
sio, slapyvardė „Bebras”, gim. 
1923 m. ir buvęs Jutkonių kai
mo gyventojas, Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., valstietis vidu
tiniokas, lietuvis, SSSR pilietis, 
išsilavinęs. „Algimanto” apy
gardos štabo v-kas. Agentūrinė 
byla „Miškų klajūnai” Nr. 521, 
bylos f. Nr. 20 942. Nužudytas.

• Matelis Aleksas, s. Alfon 
so, slapyvardė „Audenis”, gim. 
1919 m. buvęs Vikonių km. gy
ventojas,. Svėdasų vlsč. Kupiš
kio apskr, valstietis, lietuvis, 
SSSR pil., išsilavinęs „Algiman
to” apyg'. vado adjutantas, byla 
pavadinta „Likučiai”. Nr. 772,
F. 19667. Nužudytas.

• Bruneika Julius, s. Fabi- 
jono, slapyvardė „Tardytojas”, 
gim. 1918 m. Kirklionių km. 
Skapiškio vlsč. Kupiškio apskr., 
valstietis, lietuvis, SSSR pil., 
išsilavinęs, „Montės” būrio 
vadas, „Algimanto” apyg. Byla 
pavadinta „Baudėjai” Nr. 519 F 
Nr. 10678. Nužudytas.

• Galvydis Pranas, s. Jono, 
slapyvardė „Valteris”, gim.
1909 m. Svėdasų km. Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil. išsilavinęs, 
ūkio, dalies vadas, kuopa „Ple
chavičius”. Byla pavadinta 
„Likučiai” Nr. 772, F Nr. 
19668. Nužudytas.

• Ši i aura Alfonsas, s. Juozo, 
slapy*vardė „Tursa”, gim. 1911 
m. Bajorų km., Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., išsilavinęs, 
byla pavadinta „Likučiai” Nr. 
772 F. Nr. 20948. Nužudytas.

• Žilys Aloyzas, s. Juozo, 
slapyvardė „Žirnis”, gim. 1920 
m. Čiukių km. Svėdasų vlsč., 
Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., išsilavinęs. 
Byla pavadinta „Likučiai” Nr. 
772 F 20945. Nužudytas.

• Vigelytė Stasė, d. Augus
to, gim. 1926 m. Slapeiškų km. 
Svėdasų vlsč. Kupiškio apskr. 
valstietė, išsilavinusi, lietuvė, 
SSSR pil. Byla pavadinta „Li
kučiai” Nr. 772. Ryšininkė, sla
pyvardė „Živilė”. Agento byla 
Nr. 25066. Nužudyta.

• Šukys Steponas, s. Jono, 
slapyvardė „Mauzeris”, gim.
1910 m. Butėnų km. Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., išsilavinęs, 
byla pavadinta „Likučiai” nr. 
772 F. Nr. 19666. Nužudytas.

• Nakutis Albertas, s. An
tano, slapyvardė „Viesulas”, 
gim. Maleišių km. Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., stambus ūki
ninkas, lietuvis, SSSR pil., išsi
lavinęs „Vaižganto” kuopos 
vadas iš „Margio” rinktinės. 
Byla pavadinta „Plėšikai” Nr. 
792 F20741. Nužudytas.

• Gimbutis Stasys, s. 
Mykolo, slapyvardė „Rūkas”, 
gim. Narbučių km. Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr. Valstietis, 
lietuvis, SSSR pil, išsilavinęs, 
„Margio” rinktinės vado ad
jutantas. Byla pavadinta „Plė
šikai” Nr. 792. Bylos for
muliaras jo vardu nebuvo užves
tas. Nužudytas.

• Meškauskas Jonas, s. An
tano, slapyvardė „Caras”, gim. 
1924 m. iš Svėdasų mst. Kupiš-' 
kio apskr., valstietis. Byla 
pavadinta „Plėšikai” Nr. 792 F 
Nr. 20940. Nužudytas.

• Mazurevičius Jonas, s. 
Juozo, slapyvardė „Briedis”, 
gim. 1925 m. Naujikų km. Ši
monių vlsč. Kupiškio apskr., 
valstietis, lietuvis, SSSR pil. 
Byla pavadinta „Miškų valka
tos” Nr. 521, F Nr. 20710. 
Nužudytas.

• Jančys Antanas, s. Juozo, 
slapyvardė „Žaibas”, gim. Puzo- 
nių km. Šimonių vlsč. Kupiškio 
apskr., valstietis stambus ūki
ninkas, lietuvis, SSSR pil., 
išsilavinęs. Byla pavadinta 
„Miškų valkatos” Nr. 521 F Nr. 
10700”. Nužudytas.

• Vizbarienė Vlada, d. Juo
zo, slapyvardė „Gražina”, gim. 
1922 m. Drulėnų km. Anykščių 

vlsč. Kupiškio apskr., lietuvė, 
pil. SSSR, išsilavinusi. Iki 1949 
m. rugpjūčio mėn. gyveno Pau- 
riškių km. Svėdasų vlsč. Kupiš 
kio apskr., kur dirbo pradinės 
mokyklos vedėja. Skaitėsi pagal 
agentūrinę bylą „Liekanos” Nr. 
772 aktyvi partizanų pagalbi
ninkė. Nužudyta.

• Žilys Albertas, s. Juozo, 
slapyvardė „Kęstutis”, gim. 
1918 m. Čukių km. Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., išsilavinęs, 
„Žalgirio” būrio vadas, „Algi
manto” apyg. Agentūrinė byla 
„Likučiai” Nr. 772, F Nr 20947. 
Nužudytas.

• Černius Petras, slapyvar
dė „Laisvūnas”, gim. 1920 m. 
Nemaniūnų km., Kamajų vlsč. 
Rokiškio apskr. „Margio” 
kuopos vadas. Jis buvo „OS” ra
jono viršininkas. Pagal agentu 
rinę bylą skaitėsi „Rinktiniai” 
Rokiškio IU-MGB. Nužudytas.

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus j sekančius miestus:

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

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

* * *

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

raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service 
9439 S. Kedzic

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

FAX 708-422-3163

• Birka Bronius, a. Felikso, 
slapyvardė „Klevas”, gim. 1921 
m. Baitkūnų km. Svėdasų vlsč. 
Kupiškio apskr., valstietis, lie
tuvis, SSSR pil., raštingas, eili
nis, pas mus įskaitoje nestovi. 
Nužudytas.

• Palskis Kazys, s. Antano, 
slapyvardė „Ąžuolas”, gim. 
1913 m. Tadauskų km., Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., valstietis, 
lietuvis, SSSR pil., raštingas, 
eilinis, pas mus įskaitoje ne
stovi. Nužudytas.

• Slapyvardė „Algis”, iš 
rinktinės „Kęstutis”. Kitų davi
nių apie jį neturime ir pas mus 
įskaitoje nestovi.

• Kirdeikis Vytautas, s.
Juozo, slapyvardė „Papartis” 
gim. 1921 m. Erčių km., Šimo
nių vlsč. Kupiškio apskr., stam
bus ūkininkas, lietuvis, SSSR 
pil., raštingas. Mūsų įskaitoje 
nestovi. . ."

• Šniolytė, slapyvardė”'„Kl-1 
rutė”, gyveno Radviliškio 
apskr. Kitų davinių neturime, 
pas mus įskaitoje nestovėjo. 
Nužudyta.

• Jančytė Regina, d. Vlado, 
slapyvardės neturi. Gim. 1930 
m. Liepagirių km., Svėdasų 
vlsč. Kupiškio apskr., valstietė, 
lietuvė, pil. SSSR, išsilavinusi. 
Eilinė. Nužudyta.

• Jančys Vladas, s. Kle
menso, slapyvardė „Tėvukas”, 
gim. 1898 m. Liepagirių km., 
Svėdasų vlsč. Kupiškio apskr., 
valstietis, lietuvis, SSSR pil. 
Raštingas. Pas mus skaitėsi 
pagal agentūrinę bylą „Grobi
kai”, „Plėšikai” Nr. 792 F Nr. 
20738. Nužudytas.

• Pakštas Juozas, slapyvar
dė „Gegužė” gim. Čukių km., 
Svėdasų vlč. Kupiškio apskr. Ki

tų davinių neturima, eilinis. 
Mūsų įskaitoje nestovi. Nu
žudytas.

$690.00 
$620.00 
$720.00 
$855.00 
$850.00 
$580.00 
$855.00 ’

Atstovas Lietuvoje

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

FAX 22 10 90
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PADĖKOS DIENOS 
SEMINARAS

JAV Lietuvių jaunimo sąjun
ga lapkričio 24-25 d. (Padėkos 
dienos savaitgalį) rengia konfe 
renciją Čikagos miesto centre, 
Ambassador West viešbutyje. 
JAV LJS valdyba intensyviai 
ruošiasi šiam seminarui. Skir
tingai nuo praėjusių metų kon
ferencijų, šį kartą bus aptariami 
nauji reikalai ir temos — jauni 
mo vaidmuo ateityje. Mums 
svarbu suvokti, kad ateitis ir 
lietuvybės likimas Amerikoje 
priklauso nuo mūsų. Kaip tik 
šioje konferencijoje bus nurody 
tas lietuvių jaunimo uždavinys 
— dėti pastangas, kad lietuvy
bė išliktų stipri Amerikoje.

Konferencija prasidės penkta
dienį per pietus. Pirmiausia bus, 
dalinamasi mintimis su buvu 
siais JAV LJS vadovais. Sužino 
sime apie LJS istoriją, kaip anų 
laikų jaunimo veikla formavo 
nūdienos pasaulį. Suvokimas, 
kas mes esam ir kokios mūsų 
šaknys, leis mums tiksliau nu 
brėžti ateities veiklos kryptis. 
JAV LJS kūrėjai papasakos 
apie savo nuveiktus darbus, 
įgyvendintus projektus, apie tų 
laikų JLS narių vertybes ir 
įsitikinimus. Jie duos ir mums 
patarimų, kaip veiksmingiau 
įgyvendinti užsibrėžtus už
davinius.

Po pietų pažvelgsime į Ame 
rikos lietuviškąsias mokyklas. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos pirmininkė 
apibūdins savo darbą, siekiant 
išlaikyti šias mokyklas, taip pat 
papasakos apie mokymo būdus, 
aiškinant vaikams apie jų lietu
višką kilmę. Numatoma, kad du 
lituanistikos mokyklų mokyto
jai papasakos apie savo patyri
mus, pasiekimus, taip pat bė
das, sukuriomis susiduria, dės
tydami mokiniams apie nepri
klausomą Lietuvą, apie gražią 
lietuvių kultūrą.

JAV LJS nariai bus prašomi 
aktyviai prisidėti prie lietuvių

kultūros išlaikymo Amerikoje. 
Vieniems tai gali reikšti dėsty
mą lituanistikos mokykloje, ki
tiems — vežiojimą savo ir kitų 
tėvelių vaikus į tolimas mokyk
las. Dar kiti gali padėti sureng
ti mokyklos vaikų vaidinimą. 
JAV LJS valdyba mano, kad bet 
kokia LJS narių veikla naudin
ga, siekiant išlaikyti mūsų 
kalbą ir papročius, išsaugojant 
juos ateities kartoms.

Programa tęsis šeštadienį 9 
vai. ryte. Pirmiausia bus ap 
tariamas artėjančio IX Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ren 
girnas Amerikoje. Tai, beje, 
labai svarbi tema. Tokie kon
gresai sudaro galimybę įvairio
se pasaulio šalyse gyvenantiems 
lietuviams sueiti ir pasidalinti 
savo lietuviško gyvenimo pa
tirtimi.

IX PLJK turėtų įvykti 1997 
m. Jungtinėse Valstijose. Gegu
žės mėn. buvo sudarytas komi
tetas, kurio uždavinys — surink
ti duomenis apie galimas IX 
PLJK vietoves. Komitetui pri
stačius duomenis, bus parinkta 
kongreso vietovė. Numatoma 
paskirti organizacinį komitetą, 
kuris rūpinsis kongreso plana
vimu. Visi raginami pateikti 
savo siūlymus.

Seminaro dienas užbaigsime 
Čikagos LJS skyriaus surengto
mis ekskursijomis po naktinę 
Čikagą, supažindinant semina
ro dalyvius su Čikagos lankyti
nomis vietovėmis.

Visi JAV LJS nariai nuo 18 
iki 35 metų amžiaus, taip pat 
visi kiti, norintys įstoti į JAV 
LJS, raginami dalyvauti semi
nare. Smulkesnės informacijos 
teikiamos paskambinus Nidai 
Bichnevičiūtei, tel. (708) 
852-0460.

Ramunė Kligytė

purvu, specifiniu mikroklimatu.
Didžiulio pušyno glėbyje, ant 

Grutos upelio kranto, pui
kuojasi Lietuvos žemdirbių 
gydymo centras — sanatorija 
„Eglė”. Čia gydomi ligoniai, 
sergantys stuburo, sąnarių, 
virškinimo organų, ginekolo
ginėmis, periferinės nervų sis
temos, širdies ir kraujagyslių 
ligomis.

„Eglės” gydykloje ligoniai' 
stiprinami gydomojo purvo, 
natūraliomis chloridinėmis nat
rio kalcio ir įvairiomis dirb
tinėmis voniomis. Gydytis 
padeda gydomoji gimnastika 
salėje ir baseine. Rekomen
duojamas dozuotas vaikščio

jimas „Žilvino” taku, kaska
dinės maudyklės, sauna, vasarą 
— pliažas.

Sanatorijos personalas paslau
gus, dėmesingas. Skyriaus 
vedėja gyd. Danutė Jankaus
kienė kupina nuoširdžių pa
tarimų, pasiūlymų poilsiautojui, 
suteikiančių pasitikėjimą ir 
viltį gydymo sėkme.

Jaunas, bet savo praktikoje 
giliai pažengęs, aukštos klasės 
masažistas Mindaugas Vana
gaitis labai efektingas: per 12 
min. klasikinio masažo metodu 
nuima radikulito skausmus.

Sanatorijos pagrindinė ašis — 
vyr. gyd. Valentinas Jan
kauskas, vadovauja teisingu

ekonominiu keliu. Kad sana
torija nestokotų poilsiautojų, 
yra sudaręs sutartis su Izraeliu, 
Lenkija, dėl to pagrindinę masę 
sudaro užsieniečiai. O kodėl 
nepasinaudoti užsieniečiams 
lietuviams, kur vien nuo pušų 
kvapo, švaraus oro jau galima 
įgauti naujų jėgų.

Maistas labai geras, įvairus. 
Laisvalaikį kviečiama praleisti 
bibliotekoje, video, šokių, kino 
ir koncertų salėse. Savaitgaliais 
rengiamos išvykos po legen
domis ir padavimais apipintas 
Druskininkų apylinkes, ekskur
sijos į kitas Lietuvos vietoves.

E. D.

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 18 d.

Dabartinis Vytauto Didžiojo universiteto Kaune rektorius prof. Bronius 
Vaškelis (kairėje) ir buvęs Vyt. Didžioio universitptn rektorius prof. Algir 
das Avižienis, susitikę pokalbiui šią vasarą, Kaune.

Nuotr. Prano Abelkio

VVbeii yottr company mmts you to choose a managed care plan...

Quality Healthcare Is Just Aroiind The Comer

American HMO 
CAPP Care 
Chicago HMO

Humana 
Health Direct 
Healthstar

Sanus Health Plans 
Share
Rush'Prudential

IPINI) Y O U R P R I M A R Y CARE P H Y S I C I A N HERE

DRUSKININKŲ „EGLE”

Lietuvos pietuose, prie 
Nemuno, įsikūrę Druskininkai 
— kurortas, garsus mineralinio 
vandens šaltiniais, gydomuoju

Kryžių kalnas prie Šiaulių. Š.m. rugsėjo 9 d po „teletilto” — Loreto (Italija) 
Kryžių kalnas (Lietuva) ir kalbos popiežiui Jonui Pauliui II bei Europos 

jaunimui, Vilniaus universiteto studentė Dalia Maksvytytė ir 
tautodailininkas dievdirbis garliavietis Adolfas Teresius, kurio sukurti kry
žiai pastatyti šv. Tėvo apsilankymo Lietuvoje antrųjų metinių proga.

Nuotr. Prano Abelkio

SIUNTINIAI LAIVU
IR AIR CARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje
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(312) 581 
(312)471 
(312) 585 
(312) 284 
(312)284 
(312) 585 
(312)471 
(312) 585 
(312) 284 
(312) 581 
(312) 581 
(312)284 
(312)471 
(312) 581 
(312)767 
(312)471 
(312)471 
(312)471 
(312)471

7300
7866 or 767-0100 
8818 
8100 
3456
3114or 776-7474
2200
9000
1555
5849
•8142
4900
■7870
4885
6300
■7441
•7877
•1555
1234

■1234
-2200
-7868
-2802
-6300
-5276
-6622
-6300
-7866
-8080
-0100
-7874
-7866
-7070
-7866

(312) 436-7700 
(312) 471-7425

(312) 471-7867 or 767-0100
(312) 884-4150
(312) 581-8400
(312)471-8800
(312) 767-0100
(312) 586-6555 or 471-0202
(312) 586-2032
(312) 884-4152
(312) 767-2461 or 471-7877
(312) 884-3400
(312) 884-4152

(312) 884-3400 
(312) 523-8014 
(312) 767-0606, 767-4232 
or 767-3268 
(312) 434-5759 
(312) 471-7040 
(312) 523-0400

Jehangir Sethna, M.D. 
GARF1ELD PARK - 60624
Evelyn Basco, M.D.
Mathew A.K. , M.D. 
GRACELAND - 60657 
Mohamed Dahodwala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
HICKORY HILLS -60457
Denms Malecki, M.D. 
HOME TO WN - 60456
Parakrama DeSilva 
HYDE PARK - 60637
Raghu Vollala, M.D. 
1USTICE - 60458
George Ferenzi, M.D.
OAK LAWN - 60453
Robert Duch, M.D.
John Caserta, M.D.
Bobhi Underhill, D.O. 
OGDEN PARK - 60636
Prem Rupani, M.D.
PALOS HILLS - 60465
Vijay Bajaj, M.D.
PILSEN - 60608 
Amer Husseini, M.D. 
Bemadette Espiritu, M.D. 
Mary Rosales, M.D. 
RIVERS1DE - 60546
Kevin Butterfield, M.D. 
Lillian De Leon, M.D. 
STOCKYARDS - 60609
Rogelio Liboon, M.D.
Waldo Arteaga, M.D. 
Ezeųuiel Mendez, M.D.

lntemal Medicine (312) 523-0400
Internal Medicine (312) 884-3400
Internal Medicine (312) 884-3400
lntemal Medicine (312) 471-3600 or 778-8600
Internal Medicine 012) 471-3600
Internal Medicine (312) 434-5759
Internal Medicine (312) 884-3400
Pediatrics (312) 884-3400
12
Internal Medicine (708) 636-8088

lntemal Medicine (3 12) 533- 3441
lntemal Medicine (312) 523-0400

Internal Medicine (312) 296-3999
Internal Medicine (312) 296-3999

Internal Medicine (708) 430-2400

lntemal Medicine (708) 424-9010

Internal Medicine (312) 643-9200

lntemal Medicine (708) 496-0206

Family Practice (708) 233-1895
Family Practice (708) 233-1895
Pediatrics (708) 233-1895

lntemal Medicine (312) 778-8600

Internal Medicine (708) 598-4430

lntemal Medicine (312) 927-8686
Pediatrics ( 312) 579-01 33
Pediatrics (312) 579-01 33

Internal Medicine 6* Pediatrics (708) 447-6568
Internal Medicine (708) 442-2292

Family Practice ( 312) 523-8014
lntemal Medicine ( 312) 927-5524
Family Practice (312) 927-5524

Pasirinkite sau gydytoją iš šv. Kryžiaus ligoninės Gydytojų
sąjungos ir pasinaudokite gera sveikatos priežiūra, kurią jums gali 
suteikt šeimos gydytojas iš jūsų apylinkes.

Manome, kad jums bus įdomu žinoti, jog Šv. Kryžiaus ligoninė, 
kur šie gydytojai dirba, priklauso 1% geriausiai pacientus 
aptarnaujančių ligoninių visame krašte. Čikagoje ji — Nr. 1!

Pasirinkite sau šeimos gydytoją ir sveikatos priežiūros planą iš 
šio sąrašo. Jei norite daugiau sužinoti apie šeimos gydytojus ir 
specialistus, skambinkite:

I. Press, Ganey Associates, 1994

(312)471-8611Holy Cross PhysicianAssociation
2701 W. 68th St. • Chicago, II. 60629
Hoit Cmoss HosAtai isSn iššokime thi Sis ursi n Si < ammir
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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

LIETUVIŠKI
KOMPIUTERIAI

Buvusio susivienijimo „Sig
ma” Vilniuje patalpose įsikū
rusi kompiuterinių sistemų pro
jektavimo ir gamybos įmonė 
„Sigmanta” iš JAV bendrovėje 
IBM sertifikatų detalių pagami
no jau 50 „RISC Powert PC” 
kompiuterių. 17 lietuviškų 
kompiuterių jau parduota. Iki 
metų pabaigos numatoma paga
minti ir parduoti 300, kitais 
metais — 2,000 kompiuterių. 
Ekspertų nuomone, šiems kom
piuteriams perspektyvi rinka 
yra buvusios sovietinės respub
likos. Kompiuteriai, pavadinti 
„Sigmanta-PS60I/66”, rinkoje 
konkuruoti gali 20-25 proc. ma
žesnėmis kainomis.

Šiuo metu pigiausias „Sig- 
mantos” kompiuteris kainuoja 
1,800 dolerių, brangiausias — 
apie 10,000 dol. Pasak Ryšių ir 
informatikos ministro Gintauto 
Žintelio, tai pavyzdys, kad Lie
tuvoje galima gaminti pigesnių 
ir ne blogesnių už vakarietiškas 
prekių. Ekspertai prognozuoja, 
kad būtent tokie pigūs asmeni
niai kompiuteriai yra perspek
tyviausi, todėl dabar pradėti juos 
gaminti Lietuvoje — geras su
manymas.

NAFTOS TERMINALO 
REKONSTRUKCIJĄ 

STABDO BANKO KRIZĖ

Dėl Vakarų banko veiklos gali 
sustoti Klaipėdos naftos termi
nalo rekonstravimo darbai. 
Gargždų akcinei bendrovei 
„Hidrostatyba” už darbus 
„Klaipėdos nafta” iki spalio 5 d. 
skolinga 3.2 mln. litų. Daugiau 
nei pusę mln. litų bendrovė 
skolinga projektuotojams, todėl 
projektavimo darbai gali būti 
atidėti. Nepasitenkinimą reiš
kia ne tik Lietuvos, bet ir 
užsienio firmos. Atsiskaityti pa
gal tarptautinės sutarties są
lygas reikalauja naftos termi
nalo rekonstrukcijos rangovė — 
Olandijos firma „Tebodin”, 
Kolumbijos firma „Lancaster 
distral”. Pasak bendrovės 
„Klaipėdos nafta” vyriausiosios 
finansininkės J. Bučienės, bend
rovė turi pakankamai lėšų, ta
čiau atsiskaityti už darbus truk
do pablogėjusi Vakarų banko fi
nansinė padėtis.

Beveik du mėnesius bankas 
nevykdo bendrovės mokestinių 
pavedimų. „Klaipėdos nafta” 
negauna įplaukų litais, o Va
karų bankas pastaruoju metu 
nekonvertuoja užsienio valiutos 
į litus. Panašioje padėtyje ir kai 
kurios kitos Klaipėdos įmonės, 
rašo „Lietuvos rytas”.

NIEKAM NEREIKIA 
VILNIAUS „GRĄŽTŲ”

Manoma, kad šiomis dienomis 
Centrinė privatizavimo komisi
ja bandys dar kartą parduoti 
Vilniaus grąžtų gamyklą. Šį 
kartą už litus, „Lietuvos rytui” 
sakė įmonės generalinis direk
torius Petras Ramanauskas. 
Vilniaus grąžtų gamyklą, kuri 
pusę produkcijos eksportuoja į 
Vakarų Europą, Taiwaną, Japo
niją, iki rugsėjo 22 d. nesėk
mingai buvo bandoma parduoti 
už valiutą. Buvo nustatyta 2.8 
mln. dolerių kaina. Pasak P. Ra
manausko, gamyklos niekas ne
pirko dėl dviejų priežasčių — 
negalima pirkti žemės po pa
statais (Seimas svarsto konsti
tucinę pataisą tuo klausimu, ta
čiau kai kurios politinės jėgos

priešinasi žemės pardavimui 
užsieniečiams), be to užsienie
čiai nesutikdavo mokėti 7.5 
mln. litų delspinigių. Įmonės 
vadovas mano, kad jeigu užsie
niečiams bus leista pirkti žemę 
po pastatais ir bus anuliuoti 
delspinigiai, pirkėjų atsiras. 
Vilniaus grąžtų gamykla dirba 
visu pajėgumu. Užsakymų ji 
turi iki šv. Kalėdų. Šiemet tiki
masi pagaminti 13 mln. grąžtų. 
Sovietmečiu per metus būdavo 
pagaminama apie 20 mln. grąž
tų.

DRABUŽIAI ARTISTAMS 
IR ELITUI

1994 m. vasario mėnesį 
įkurtos privačios bendrovės 
„Ekadus” tikslas — elegan
tiškomis eilutėmis papuošti Lie
tuvos vyrus. Tačiau vakarines 
sukneles čia siuvasi ir gražiau
sios Lietuvos merginos, ir tur
tingų vyrų žmonos, ir estrados 
žvaigždės. Populiariai kabareto 
dainininkei Birutei Dambraus
kaitei „Ekadus” pasiūta suk
nelė kainavo 1,500 litų.

Kaip „Verslo žinioms” sakė 
„Ekadus” dailininkė mode
liuotoja Gražina Konstancija 
Rameikaitė, frakus Vilniuje 
siuvasi tik meno žmonės — Vir
gilijus Noreika, Donatas Kat
kus.

„Ekadus” savo kuriamiems 
drabužių modeliams parenka ir 
audinius. Labai turtingiems 
užsakovams gali pasiūlyti 
kašmiro vilnos tvidos audinio, 
kurio metras kainuoja 1,500 
litų.

Šiemet pas „Ekadus” meist
rus elegantišką kostiumėlį, 
kainavusį per 1,000 litų, siūdi- 
nosi prezidento Algirdo Bra
zausko dukra, turėjusi jį lydėti 
užsienio kelionėn.

Klientai gali siūdintis drabu
žius ir iš lietuviško audinio — 
firmos „Drobė” produkcijos. 
Pasak G. Rameikaitės, Prancū
zijoje gero kostiumo pasiuvimas 
kainuoja 12-16,000 litų , o „Eka
dus” ne prastesnį pasiuva už 
900-1,500 litų.

PASKELBTOS
PELNINGIAUSIOS

BENDROVĖS

„Verslo žinios” paskelbė pra
ėjusiais metais pelningiausias 
25 akcines bendroves. Pirmau
jančiu rinkoje nurodytas „Klai
pėdos maistas”, pernai gavęs 
per 12 mln. litų grynojo pelno. 
Antroje vietoje — Vilniaus 
„Kuro aparatūra” su beveik 9 
mln. litų pelnu. Šioje įmonėje 
daugiausia — 4,000 darbuotojų. 
Toliau sąraše Kauno farmacijos 
įmonė „Sanitas”, Panevėžio 
„Lietkabelis”, tarptautinis susi
vienijimas SBA, Kauno ketaus 
liejykla, firma „Metalų komer
cija”, „Alytaus tekstilė” 
Lietuvos ir Vokietijos bendra 
įmonė „Grigiškės”, gaminanti 
popierių ir jo gaminius. 10-oje 
vietoje „Vilniaus vingis”, ne
seniai pradėjęs bendradarbiau
ti su „Samsung” firma.

Tuo tarpu „Respublika”, rašy
dama apie vienų iš pirmau
jančių rinkoje — „Kuro apara
tūrą”, pastebi, kad ši įmonė te
beturi visus „pragaro atri
butus”. Gamybinėse patalpose 
tvyro aštrus karšto tepalo dvo
kas, apdirbamo metalo dulkės. 
Dirbančios staklės skleidžia tokį 
triukšmą, kad prieš kalbin
damas kurį nors čia plušantį 
žmogelį, turi dirstelėti, ar šis va
ta neužsikimšęs ausų. Bendro
vės generalinis direktorius Pet

ras Zaikauskas pragariškam 
peizažui priskiria ir tylų admi
nistracijos „dantų skausmą” — 
atsiskaitymų problemas.

Prieš keletą metų beveik visa 
„Kuro aparatūros” produkcija 
— kuro siurbliai, purkštukai ir 
t.t. keliaudavo į Rytų rinką. 
Šiandien lietuviškais gaminiais 
ten mažiausiai domimasi. 
Vladimiro traktorių gamykloje 
telikę 10-15 proc. 1990 m. gamy
bos lygio, Baltarusijos traktorių 
ir variklių gamykloje — 25 proc. 
Be to, partneriai neturi kuo 
mokėti už produkciją. Vienu 
metu buvo sutarti barterio 
mainai — už „Kuro aparatūros” 
gaminius į Lietuvą buvo ga
benami traktoriai, jų varikliai, 
kita žemės , ūkio technika. 
Tačiau pareikalavus už barteriu 
gaunamas prekes mokėti pridė
tosios vertės mokestį, tai tapo 
nepriimtina lietuviams: mai
nais gaunama technika tapo 
18 proc. brangesnė, nei ją įveža 
tuo užsiimantys komersantai. 
Pasak B. Zaikausko, tokią 
politiką galima vadinti tik vals
tybiniu reketu. Gamykla kiek
vieną mėnesį taip praranda 
beveik po pusę mln. litų. Rytų 
partnerių skolos įmonei jau pa
siekė 20 mln. litų.

SŪRIŲ KARALYSTĖJE

Akcinė bendrovė „Rokiškio 
sūris” — viena didžiausių, 
moderniausių ir perspektyviau
sių gamyklų Lietuvoje. Po 40 
proc. „Rokiškio sūrio” akcijų 
turi gamyklos darbuotojai ir 
žemdirbiai, 20 proc. — kiti 
asmenys. Bendrovė neturi sko
lų. Jai skolingi kiti — 17,000 
dolerių už sūrius neatiduoda 
viena Maskvos firma, nemažai 
pinigų skolingos 9 Lietuvos pri
vačios firmos.

Pagrindinė įmonės produkci
ja — fermentiniai sūriai. Dabar 
daugiausia gaminama „Rokiškio 
sūrio” ir „Goya”. Įmonė paga
mina daugiausia sūrių Lietuvo
je. 1993 m. — 6,634 tonas, o per
nai — 5,964 tonas.

1993 m. pradėti gaminti sū
riai „Goya” buvo tik eksportuo
jami į JAV. Nuo šio spalio mėn. 
šiuo sūriu jau galės mėgautis ir 
Lietuvos smaguriai. Į kitas šalis 
įmonė parduoda 75 proc. visų 
fermentinių sūrių. Juos perka 
Olandįįa, Danija, JAV, buvusios 
sovietinės respublikos.

Rugsėjo 1 d. „Rokiškio sūryje”

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS #4 *71.00 U.S.

Dešra rūkyta.................................................... 2 kg
Sūris, olandiškas ........................................................... 1 kg
Kava, malta Folgers................................................... 360 gr
Majonezas.....................................................................200 gr
Mėsos kons. kap. kumpis......................................... 500 gr
Silkė, marinuota .........................................................360 gr
šprotai, alej., 4 dež..................................................... 640 gr
Vištienos sultinys..........................................................240 gr
Riešutai, skard, sūdyti................................................. 400 gr
Medus ..........................................................................500 gr
Prieskoniai.................................................................... 200 gr
Aliejus, augalinis ............................................................. 2 N.
Cukrus ..........................................................................2 kg
Miltai ............................................................................... 5 kg
Ryžiai ............................................................................. 2 kg
Makaronai.................................................. ,.................. 1 kg

PRIEDAS *66-14......................................... *18.50 U.S.
Cukrus 10 kg, miltai 10 kg, aliejus 1 kg.

Kainos su pristatymu. Rašykite ar skambinkite dėl pilno sąrašo

Genė Ir Vyta* Kairiai, 817 Frultlend Rd., Stoney Creek, Ont., LSI 
SAS. Tel. 905-443-3334

dirbo 717 žmonių. Rugpjūčio 
mėn. gamyboje dirbančiųjų at
lyginimo vidurkis buvo 896 litai 
— tikrai „ministeriškas” atly
ginimas. Administracija uždirbo 
mažiau — po 793 litus. Vasarą 
atlyginimai didesni. Kaip rašo 
„Respublika”, įmonėje nepa
miršti žmonės. Dabar svarsto
mas naujos kolektyvinės darbo 
sutarties projektas, kuriame 
numatoma pailginti atostogas, 
pridedant prie 28 kalendorinių 
dienų kelias dienas už darbo 
laiką įmonėje. Gamyklos žmo
nės gali pailsėti ir pasigydyti 
įmonės sveikatingumo centre. 
Rokiškėnai neprarado ir prie 
Sartų ežero pastatytos poilsia
vietės.

Pasak įmonės direktoriaus 
Antano Trumpos, geriausia, kai 
įmonė privati. Savininkas iš 
savęs nevogs, stengsis plėsti 
gamybą, sudaryti geresnes dar
bo sąlygas. A. Trumpa mano, 
kad privatizavimo pradžioje rei
kėjo privatizuotų įmonių 
vadovams paskirti savotišką 
bandomąjį laikotarpį, pvz., per 
5 metus leisti visiems vadovams 
įrodyti savo sugebėjimus išlai
kyti įmonę, nenuvaryti jos į 
bankrotą. Dabar daug privati
zuotų įmonių žlunga vien dėl jų 
vadovų nesugebėjimo ar nenoro 
tvarkyti firmų naujomis ekono
minėmis sąlygomis.

ZOKNIUOSE BUS 
REMONTUOJAMI 

„BOEING”

Šiaulių meras Alfredas 
Lankauskas, bendrovės „Šiau
lių aviacija” direktorius Anta
nas Žemaitis ir JAV bendrovės 
„Baltic International USA” 
aviacijos grupės prezidentas 
Thomas Glenisteris pasirašė 
sutartį dėl bendros Lietuvos ir 
JAV įmonės, užsiimsiančios

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake

KAVINĖ
350 N.'Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

aviacijos technikos priežiūra, 
steigimo. Sąlyginis naujosios 
įmonės pavadinimas „LAM- 
CO”. Jos įstatinis kapitalas bus 
20 mln. litų. 50 proc. įmonės 
akcijų turės „Baltic Internatio
nal USA”, 49.75 proc. — „Šiau
lių aviacija” ir 0.25 proc. — 
Šiaulių savivaldybė. Steigiant 
modernų aviacijos priežiūros 
centrą Zokniuose, „Baltic Inter
national USA” techniškai įgy
vendinti projektą padės JAV fir
ma „US Air”.

Darbus numatyta pradėti lap
kričio mėnesį ir baigti maždaug 
per metus. Pirmaisiais metais 
įmonė ketina suremontuoti 
keliolika lėktuvų „Boeing”, o 
vėliau — po vieną kiekvieną 
savaitę. Manoma, kad pradžioje 
įmonėje dirbs apie 100 žmonių. 

DRABUŽIAI DARBUI

Lietuvos ir Rusijos bendros 
įmonės „Danis” direktorius An
drius Žilėnas džiaugiasi, kad 
Lietuvos firmos yra susirūpi
nusios ne tik savo veiklos sėk
me, bet ir įvaizdžiu. Vartoto
jams vis dažniau prireikia ne tik 
praktiškų ir stiprių, bet ir gra
žių darbo drabužių. Per pamai
ną „Danio” siuvėjai pasiuva 5 
komplektus darbo drabužių iš 
audinių, apsaugančių nuo ne
švarumų, temperatūrų, van
dens.

Darbo drabužius siuvanti Ri
manto Černiaus komercinė fir
ma „Algrima” iki sausio žada 
atidaryti parduotuvę, kurioje 
prekiaus ne tik savo siūtais iš 
lietuviškų audinių, bet ir vienos 
vokiečių firmos turizmui ir nuo 
lietaus skirtais darbo darbu
žiais.

Darbui reikalingus drabužius 
Lietuvoje siuva ir Alytaus bei 
Marijampolės griežto režimo 
pataisos darbų kolonijos, rašo 
„Verslo žinios”.

Rima Jakutytė

Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-7«7-102»

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

Tel. 708-201-0586

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

*
, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
... Tel. 776-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE

OAK LAWN HlBlįrįn 

REALTY
5931 W. 87 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Res. 312-778-3971
Fax. 706499-7006 Paper 312-3060307

Ontui^

ACCENT REALTY,5265 West 95th Street Oak Lawn, lllinpis
Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443

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

OLSICKICO, INC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
‘Netihojamo tilto 

pirkime ar pardavime 
•Čikagos apyliikėse ir

M ARU A STONIKAS SS
Realtor® Bus. 708.257.7100 

ftlBgį Res.708.969.3732

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street

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

*
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J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt.. Turiu darbo . 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 1 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
' TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 8. Pulaski Rd. 
tai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2348 W. 69th Street
Tel.: 312-776-1485. __ _______ e

' TAliOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAŠ, ORO VĖ- - 
SINTUVUS.

H. Qeckys 
' Tel. 585-8624

*■ .. L _____

REAL ĖST ATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Palaiki. Rd. 

• 4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER ' 
284-1900

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

FOR SALE 
By Owner

Open House Sunday,
Nov. 19, 1—4 p.m.

920S A vers, Evergreen Perk, IL; 3 
bedrms., 2 baths, 2 car garege. Tel. 
708-422-5385. Gražus namasl

FOR SALE
6 unit apt. bldg., 

vic. 99 & Pulaski, Evergreen Pk.
Call 708-448-2969

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. Jaukus, 
apšildomas butas Marquette 
Pk., California Avė. Reikalingas 
užstatas. Kreiptis: 708-636-1968.

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

FOR SALE

Parduodu mašiną
1978 Buick Regai, LTD 

tik už $2,000
Skambinkit: 708-383-6423

Iš Lietuve* parduodami labai gražūs, 
įvairūs gintaro karoliai, medalijonai su įšalu
siais vabzdžiais, rožančiai, gintariniai pa
veikslai, Aušros Vartų Marijos gintarinis 
paveikslas, įvairūs lininiai audiniai, išaus
tas Tautos himnas. Pristatome arba pa
siunčiama. Kreiptis: 70S-45S-S5SS.

HELP WANTED

Partlma Janltor to clean, shovel 
& cut. $160 per mo.

Tai. 312-881-6870

SIŪLOME DARBUS!

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

Alt Care.
Employmant Agancy 

Tai. 312-736-7000

IEŠKOMI DARBININKAI 
operuoti „mali proeeeslng” 
mašinas. Geras valandinis atly
ginimas priedai. Atvykite as
meniškai: 7858 W. 111 St. 
PALOS MILLS, IL; Skambini
mų telef. naprttmam.

i i j
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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

JŪSŲ FINANSAI IR APDAIRUS 
TAUPYMAS

! Jau baigiasi šie metai.
! Ateinančių metų pradžioje 
•turėsime pildyti federalinių 
Į mokesčių formas ir daugumas 
j ieškosime būdų, kaip parodyti 
jkuo mažiau pajamų, kad kuo 
j mažiau mkesčių reikėtų mokėti, 
j Todėl jau šiandieną yra laikas 
J pasirūpinti sutvarkyti kai 
! kuriuos dalykus, kad mažiau 
j rūpesčio turėtumėme po sausio 
Įid.

Finansų specialistai pataria 
atlikti šiuos darbus dar šįmet 
mokesčių taupymo sumetimais:

1. Pasirinkite patikimą mo
kesčių pildymo specialistą ir 
pakalbėkite su juo jau dabar. Jis 
dabar turi laiko ir gali daug 
gerų patarimų duoti, kaip su
tvarkyti ar pradėti tvarkyti jūsų 
mokesčių dokumentus bei įvai
rius investavimus.

2. Atidarykite „Keogh” sąs
kaitą iki gruodžio 31 d., jei esate 
pats sau darbdavys (self-employ- 
ėd). •

3. Užmokėkite nuosavybės 
mokesčius ir vieną ar du 
papildomus nuosavybės paskolų 
mėnesinius mokėjimus šiais me
tais, kad tuos pinigus galė
tumėte pridėti prie 1995 m. 
išlaidų sumos.

, 4. JJįįejokėkite numatytus (es- 
timated) valstijos mokesčius 
iState income tax) gruodžio 
mėn., užuot juos mokėję sausio 

. mėn. Juos taip pat galėsite 
pridėti prie 1995 m. išlaidų.

5. Atsargiai su pirkimu „Mu
tual funds” metų gale. Dau
gumas jų praneša metinį uždar
bį tik vieną kartą metuose — 
gruodžio mėn. Jeigu jūs juos 
nusipirksite dabar, gali kartais 
reikėti mokėti mokesčius už vi-

’ sų metų uždarbį.
, 6. Atiduokite pinigus — dova

nas dabar ir sumažinkite savo 
’ apmokestintą turtą. Žinokite,
; kad. jūs ir jūsų vyras/žmona 

galitė ^kasmet neapmokestina
mų dovanų po 10,000 atiduoti 
savo vaikams, vaikaičiams ar 
kitiems pasirinktiems asme
nims.

7. Peržiūrėkite savo gydymo 
išlaidų sąskaitas. Jeigu jos 
siekia daugiau kaip 7.5% jūsų 
numatytų (adjusted gross) pa
jamų, pasinaudokite ta proga. 
Nusipirkite naujus akinius, 
klausos aparatą, reikiamų vais
tų ar kitų, su jūsų sveikata 

. surištų, reikmenų, kad juos 
galėtumėte pridėti prie 1995 m. 

1 išlaidų ir sumažinti mokesčius, 
nes gal 1996 metais jūs netu
rėsite tiek gydimo išlaidų ir
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tada šių pirkinių negalėsite 
nurašyti nuo mokesčių.

8. Parduokite prastus „stocks” 
ir „bonds”. Jeigu jūsų „stocks”, 
„bonds” ar „mutual funds” šiais 
metais prarado pinigų, parduo
kite juos, kad sustabdytumėte 
dar daugiau praradimo. Galite 
1995 m. nurašyti iki 3,000 dol. 
nuo jūsų mokesčių sumos, jeigu 
neturėjote iš jų uždarbio, o kitus 
prarastus pinigus palikti kitų 
ateities metų atskaitymams.

9. Sutvarkykite, pataisykite 
savo oro vėsintuvą dabar.

10. Pasinaudokite metų galo 
išpardavimais ir nusipirkite 
planuojamus pakeisti baldus, 
namų apyvokos dalykus ar ki
tus asmeniškus reikmenis.

11. Planuojate atostogas — 
pigiausias laikas, kada kiti 
neatostogauja! Galite daug 
sutaupyti, važiuodami atosto
gauti į Floridą, Karibų salas ar 
Puerto Rico lapkričio mėn. Ar
ba palaukite ir aplankykite Eu
ropą sausio mėn

12. Jeigu švenčių metu ruošia
tės keliauti, bet dar nesudarėte 
planų, pasistenkite iškeliauti 
prieš gruodžio 15, po sausio 5 d., 
arba taip pat pigesni bilietai bū
na Kalėdų ir Naujų metų dieną.

Naudotasi medžiaga iš ,,Mo- 
dern Maturity” (1995 m. lapk.- 
gruodž. Timely to-dos by Linda 
Stern).

Birutė Jasaitienė

ŽIEMA IR GAISRAI

Kada atšąla oras, žmonės pra
deda šildyti savo namus, padau
gėja namų gaisrai. Lietuviška 
patarlė sako: kur yra dūmų ten 
yra ir ugnis. O kai yra dūmai ir 
ugnis, yra ir bėdos, ir tam turi
me būti pasiruošę. Kalėdų metu 
gražiai išpuoštos eglutės ir 
namai, arba nuolatinis rūkorius 
namuose, dar pagausina nelai
mingus atsitikimus — netikėtus 
gaisrus. Gaisro nelaimės pavo
jui turime būti pasiruošę, o dar 
geriau, susitvarkyti taip, kad jis 
nekiltų.

Čia duosime kelis patarimus, 
kuriuos įvairūs gaisrų ekspertai 
pataria naudoti ir apsisaugoti 
nuo nelaimės.

Apsisaugojimas nuo gaisro

75*% vyresniųjų žmonių , kurie 
miršta dėl gaisro, neturi vei
kiančių „smoke detect.or” arba 
iš viso jų neturi. Aktyvus 
„smoke detector”, duoda jums

AMTA
AMERICAĄr įvBROAD, INC.

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

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

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

keletą papildomų minučių iš
bėgti iš degančių namų.

Užsitikrinti, jog baterijos jūsų 
turimame „smoke detector” vei
kia, keiskite jas per savo 
gimtadienį.

Žmonės, sulaukę 65 m. ar vy
resni, mažiau užuodžia dūmus, 
o 50% tų, kurie yra sulaukę 80 
m., visai jų nebeužuodžia. Žmo
nėms, kurie juda pamažu, arba 
turi vaikštukus (vvalkers), nelai
mės atveju reikia daugiau laiko. 
Dūmų jautrukai turėtų būti 
įdėti koridoriuose, po vieną 
kiekviename aukšte. Jei jums 
sunku išgirsti pavojaus ženklą, 
jei jo garsas jums nėra užtenka
mai garsus, susieškokite tokį, 
kuris būtų garsesnis, arba 
blykčiotų šviesa, arba būtų toks, 
kuris judina jūsų lovą — tai nau
jausias išradimas.

Yra nustatyta, kad didelę da
ly gaisrų sukelia rūkoriai, dėl to 
pakariama:

1. Nustatykite, kur jūsų 
namuose galima rūkyti. Geriau
sia — lauke. Jei rūkote viduje, 
turėkite gerą dūmų jautruką ir 
jokiu būdu nerūkykite miega
majame, kur rūkorius gali 
užmigti berūkydamas, žiūrėda
mas TV ar skaitydamas.

2. Rūkykite tomis valan
domis, kai jūs mažiausiai ima 
miegas. Jokiu būdu nerūkykite 
lovoje!

3. Naudokite dideles, tvirtai 
stovinčias pelenines.

4. Naudokite žiebtuvėlį, o ne 
degtukus, nes jie gali pasilikti 
degti po to kai jums neberei
kalingi.

Labai daug gaisrų prasideda 
virtuvėje ir nemažai jų pasitai
ko, kai užsidega rankovė sie
kiant puodo per degančią angą. 
Puodų laikytuvai, prijuostės ir 
virtuvės rankšluoščiai irgi 
dažnai yra gaisro priežastimi. 
Yra specialių dūmų jautrukų 
naudojamų virtuvėje, kurie to
leruoja reguliarius - virimo — 
kepimo dūmus bei garus, o pa
vojaus signalas įsijungia, tik 
jiems pagausėjus.

Ypatingo atsargumo reikia, 
kai naudojate:

1. Kilnojamas krosneles. 
Naudokite tik 1-K žibalą 
(kerosene), nenaudokite benzino 
ar kitų degančių medžiagų 
žibalinėse krosnelėse. Visokią 
apšildymo aparatūrą laikykite 
mažiausiai 3 pėdas nuo lengvai 
užsidegančiu medžiagų, pvz., 
langų užuolaidų, lovatiesių ar
ba minkštų baldų.

2. Židiniai. Nenaudokite an
glių (charcoal) židinyje (ar bet 
kur kitur kambariuose), nes jos 
gamina nematomas ir neužuo- 
džiamas bet mirtingas smalkes 
(„carbon monoxide” dujas). Žiū
rėkite, kad kamino skląstis 
(damper) būtų atidarytas tol, kol 
yra karštų pelenų.

3. Elektros laidai. Niekada 
nedėkite jų po kilimais ir ne-

ŽIEMOS
KAINOS

North Side
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 VV. Peterson 

Tel. 312-725-9500

Ten ir atgal
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$540
$540
$540
$540

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

J AMŽINYBĘ IŠKELIAVO 
FELIKSAS ANDRIŪNAS

Philadelphijos lietuvių vyres
niosios kartos gretoms retėjant, 
štai dar viena liūdna netektis: 
š.m. spalio 30-osios popietėje 
staigiai mirė Philadelphijos 
BALFo valdybos buvęs ilgame
tis pirmininkas ir BALFo direk
torius Feliksas Andriūnas. 
Gimė jis 1912 m. gegužės 24 d. 
Šeduvos miestelyje, Panevėžio 
apskrityje. Baigęs gimnaziją,

junkite jų į perkrautą jungiklį. 
Laidai gali lūžti, aptrupėti, per
krautas jungiklis nepakelti per 
didelės srovės ir užsidegti.

4. Elektrinės antklodės už
klotai. Nelankstykite tampriai 
ir nesukite elektrinės antklodės 
ar šildymo pagalvėlės. Susida
riusi kaitra gali iššaukti 
trumpą sujungimą ir uždegti 
lovos patalynę. Atsiguldami, 
naudojant elektrinę antklodę 
neapsivyniokite ja-ir nedėkite 
ant jos nieko kito.- 

Dūmų jautvukai gali būti 
įjungti į namų pavojaus signalo 
sistema taip, kad-jie automatiš
kai praneša apie nelaimę polici
jai ar gaisrininkams.

Purkštuvai (sprjnklers), kurie 
pradeda veikti, kai temperatūra 
pakyla iki tam Mkro laipsnio, 
gelbsti gaisro ari/eju tik tame 
kambaryje, kūfisfme gaisras 
prasidėjo. Daugelyje naujai 
statomų daugiabučių namų jau 
yra reikalaujama įvesti purkš
tuvų (sprinkler),sistemas.

Kad geriau apsisaugotumėte 
nuo gaisro pirkit# ir naudokite 
medžiagas, kurios;nedega arba 
sunkiai dega (flaaieretardant). 
Dažnai naudojant paprastus, 
sveikos galvosenas atsargumo 
dėsnius, jūs galite išvengti 
didelės nelaimėse prarandant 
visą savo turtą arba net ir 
gyvybę. PasįsaŪg|kite!

Naudotasi’medžiaga iš „Mo- 
dern Maturity”'(fe95 m. lapkri- 
čio/gruodžio meh:>-

Aldoną ^mulkštienė
ir

Birutė Jasaitienė

; A.tA.
VIKTORUI LINUI

Amžinybėn iškeliavus, žmoną dr. MARIJĄ, sūnų 
VIKTORĄ, Jr. su šeima, ištikto skausmo prislėgtus, 
giliai, giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

VI gimnazijos klasės draugė 
(ir- Janina Gerdvilienė

r *

Brangiai Mamytei, Senelei ir Prosenelei

.v A. t A.
ELENAI GRUDZINSKIENEI

į Amžinybę iškeliavus, dukras GENUTĘ TREI- 
MANIS, ALDONĄ GRINIENĘ, RIMĄ GUDAI
TIENĘ ir NIJOLĘ KENT su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas, Dana, Alma ir 
Vidas Noreikos

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.___ _____________ Tel------------------------- —

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

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334.

‘Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
‘Mes galime palydėti Jus važuojant j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.

studijavo ekonomiką Vytauto 
Didžiojo universitete. Jau studi
juodamas, nuo 1935-ųjų metų 
dirbo Kauno Žemės banke sta
tistikos vedėju, o 1939-aisiais 
metais, gavęs diplomą, iki 1941 
m. buvo mokesčių inspektoriu
mi. Vokiečių okupacijos metais 
dirbo Vilniaus miesto maitini
mo įstaigos vyr. patarėju. Nuo 
pat ankstyvos jaunystės dalyva
vo sporto klubuose, o baigęs 
studijas, aktyviai reiškėsi eko
nomistų draugijoje.

1944 metų vasarą pasitraukęs 
į Vokietijos pietus, neeikvoda
mas tuščiai laiko, baigė Ravens- 
burgo technikos institutą ir įsi
gijo radijo techniko specialybę, 
kurios dėka lengvai gavo darbą 
Amerikoje. Ravensburge liki
mas jam lėmė sueiti į artimesnę 
bičiulystę su dailininko bei 
diplomato Staneikos šeima. 
Nors jų amžių skyrė trys de
šimtmečiai, tačiau juos siejo 
būdų panašuma^ bei gilus hu
maniškumas.

Staneikai jį įsūnijo ir 1949 
metais visi trys atvyko į JAV. 
įsikūrė jie gamtovaizdžio grožiu 
apdovanotame Philadelphijos 
priemiestyje Wyncote. Čia 
Andriūnas savo įtėvius rūpes
tingai globojo, iš čia juos išlydėjo 
ir amžinajam poilsiui į West

Feliksas Andriūnas

$

$ 12.00

Gavėjas

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 18 d. 7

Laurel Hill kapines, kur dabar 
šalia jų ir jo kapas supiltas. 
Feliksas Andriūnas, dailininkui 
Staneikai mirus, rūpestingai 
sukaupė jo kūrybos nuotraukas 
ir 1987 metais išleido didingą 
monografiją „Adalbertas Sta- 
neika”.

Feliksas Andriūnas Philadel
phijos lietuvių visuomeninės 
veiklos istorijoje ypatingą žymę 
paliko šalpos darbe, Philadel
phijos BALFo skyriaus valdybos 
pirmininku išbuvęs nuo 1972 
metų ir tik, sveikatai pradėjus 
silpnėti, po 20 metų pir
mininkavimo pareigą perleido 
jo paties pareigingumo nema
žiau vertam Juozui Majauskui. 
Dėl jo gerųjų būdo savybių — 
ramumo, švelnumo, pagarbos 
kitaip mąstančiam, logiško 
planavimo su neatlaidžiu 
užsibrėžto tikslo siekimu — 
Philadelphijos BALFo veikla 
sulapojo gražiais rezultatais: 
buvo sutelkti šiam darbui tinka
mi asmenys, sutvarkyta kar
toteka, aukų rinkimui ivesta

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

RACHELĖ MEMĖNIENĖ 
ŠADEIKAITĖ

1994 m. lapkričio 20 d. 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

KAZYS MEMENĄS
1965 m. rugsėjo 21 d.

Minint šias liūdnas sukaktis, prisiminsime brangius 
Tėvus, Uošvius ir Senelius su pagarba, meile ir dėkingumu 
šv. Mišių aukoje, š.m. lapkričio 26 d., 11:15 vai. ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyioje, Čikagoje ir lapkričio 18 d. — La Capilla dėl 
Santissimo Sacramento koplyčioje, Barcelonoje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
jungtis maldoje, prisimenant a.a. Rachelę ir Kazį Memenus.

Nuliūdę: dukterys — Gražina Vitienė, Milda Aguilar, 
žentai, anūkės ir anūkas su žmona.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES 
1-708 -974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NAT1ONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

vokų sistema, išsirūpintas 
leidimas darbovietėse aukoti 
BALFui per „United Way”, kas 
skatinančiai paveikė jaunesnės 
kartos profesionalus — ne
užmiršti lietuvių šalpos. Viena 
tokia auka, net 10,000 dolerių, 
1991 metais atėjo iš pusiau 
lietuviškos šeimos.

Neliko Feliksas Andriūnas 
nuošaly ir nuo Lietuvių Ben
druomenės veiklos: JAV LB 
VIII Krašto valdyboje trejus 
metus jis buvo vicepirmininku 
finansų reikalams.

Velionį lapkričio 4-ąją po 
gedulingų šv. Mišių, kurias 
aukojo kun. Burkauskas, Phila
delphijos lietuviai palydėjo iš 
Šv. Andriejaus bažnyčios į 
amžinybę su liūdesiu, bet kar
tu ir su prasmingais prisimini
mais, kad amžinos atminties 
Feliksas Andriūnas gyveno (pil
nąja to žodžio prasme), mūsų 
tarpe, nuoširdžiai besidar
buodamas Lietuvos bei lietuvy
bės gerovei.

Balys Raugas

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

V . I
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 18 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Ramunė Marciulynaitė su skaniais 
patiekalais Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton Parko LB 
apylinkes rengtuose pietuose „Drau
gui” ir .Margučiui” paremti.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, lapkričio 22 d., 
trečiadienį, prieš Padėkos dieną 
popietės programos nebus. Vėl 
susirinksime į Vyresniųjų 
centrą lapkričio 29 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, dainų popie
tės programai, kurią praves 
muz. Faustas Strolia. Iki malo
naus pasimatymo!

Adelaida ir Jurgis Balba-
tos, St. Petersburg, FL, siųs
dami „Draugo” prenumeratos
mokestį, linkėdami laikraščio»
darbuotojams sveikatos ir Dievo 
palaimos, dar pridėjo 100 dol. 
Malonu turėti dienraščio drau
gų, įvertinančių jo leidimo pa
stangas ir suprantančius lietu
viško rašto reikšmę. Jiems nuo
širdžiai dėkojame už mielus žo
džius ir dosnią auką.

Vienos dienos išvyką au
tobusu į United Center pama
tyti cirko akrobatus, atliekant 
programą, stebėti gyvulėlių ir 
žvėrių gudrumą bei apsukrumą, 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cen
tras ir kviečia vykti kartu — 
lapkričio 28 d., antradienį. 
Daugiau informacijos suteiks, 
skambinant tel. 312-476-2655.

x Jauna šeima gyv. Wa- 
shington, D.C. apylinkėje, 
ieško moters prižiūrėti 1 metų 
mergaitę ir padėti namų ruo
šoje. Skambinti: 301-251-9586.

(sk)

x Lapkričio 18 d. 10 v.v. 
kviečiam į „Gintaro” klubo 
salę, 2548 W. 69 St., kur įvyks 
kompozitoriaus ir dainininko 
Vytauto Šiškausko išleistuvės. 
Gros ansamblis „Gintaras’! 
talkins saksofonistas Kęstutis 
Kulikauskas.

(sk)

x „Vaizdinis dienoraštis” 
— Pr. Domšaičio piešinių paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL lapkričio 17 d. - gruo
džio 3 d. Parodos atidarymas 
penktadienį, lapkričio 17 d. 7:30 
v.v. — 9 v.v.

(sk)

Prieš išsiunčiant tragiškai 
žuvusio lietuvio jūrininko Bro
niaus Trakimavičiaus palai
kus į Lietuvą, organizuojamas 
garbingas su juo atsisveikini
mas pirmadienį, lapkričio 20 d., 
Pruzin laidotuvių koplyčioje, 63 
ir Broadway, Merriville, IN, tel. 
219-980-9070. Maldas prie kars
to kalbės Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, Gary, IN, klebonas 
prel, dr. Ignas Urbonas, daly
vaus jūrų šaulių garbės sargyba 
ir taip pat Amerikos lietuvių 
legiono Vytauto postas. Po to 
palaikai bus išsiųsti į Klaipėdą, 
kur gyvena velionio žmona. Pa
laikų persiuntimu rūpinasi Lie
tuvos Respublikos vyriausybė 
per konsulatą New Yorke. Kaip 
jau anksčiau buvo pranešta, 
Bronius Trakimavičius, atplau
kęs į Portage, IN, uostą Lietu
vos prekiniu laivų „Kapitonas 
Dobinin” lapkričio 10 d., gai
valingos audros Michigan ežere 
metu, mėgindamas pritvirtinti 
bangų blaškomą laivą prie 
krantinės, žuvo. Jis buvo 51 
metų amžiaus, plaukiojęs tuo 
laivu jau 15 metų. Visuomenė 
kviečiama atvykti į minėtą lai
dotuvių koplyčią ir garbingai 
palydėti šio tragiško lietuvio 
palaikus atgal į tėvynę. Dėl at
sisveikinimo laiko prašome pa
siskambinti koplyčios telefonu, 
nes, pranešant šią žinią, valan
da dar nebuvo nustatyta.

Visos šio puslapio nuotr.
Vytauto Dijoko

Brighton Parko LB valdybos pirm. Salomėja Daulienė (kairėje) ir Danguolė 
Ilginytė „verda ir kepa”, kad atsilankę svečiai būtų skaniai pavaišinti. 
Renginys vyko lapkr. 12 d. Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje, o pelnas 
skirtas „Draugui” ir „Margučiui”.

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

(sk.)

x Kasmetinės 24-tosios Lie
tuvių fotografijos parodos
uždarymas, premijų įteikimas, 
Lietuvos televizijos laida 
„Sekmadienio foto atelje” apie 
A. Kezį ir liaudies dainų popietė 
bus šį sekmadienį, lapkričio 19 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje. Popietę rengia Bud
rio Lietuvių Foto archyvas. Visi 
kviečiami.

(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 RAD1O, PO 
Box 1161, OAK PARK, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 
708-386-0556.

Lapkričio 19 d., tuoj po šv. 
Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje 
koncertuos Violeta Rakaus
kaitė. Ji atliks lietuvių pramo
ginės muzikos kompozitorių kū
rinius. Koncertą ruošia JAV LB 
Kultūros taryba.

Šią savaitę „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas pa
siuntė 5,200 dol. į Lietuvą. Pini
gai skirti neturtingų — var
gingų vaikų, našlaičių mokinių 
mokyklose maitinimui — pie
tums!'Daugumai šių vaikų tai 
yra vienintelis maistas dienoje. 
Paskirta l,000dol. — Gelvonių 
mokyklai, Širvintų rajone; 
2,000 dol. — Rieškutėnų mokyk
lai, ir 1,200 dol. — Tverečiaus 
mokyklai Ignalinos rajone. 
Komitetas yra dėkingas auko
tojams už aukas ir alkanų vaikų 
vardu dėkoja.

Dr. John Lubicky, Shriners 
ligoninės vyriausias chirurgas, 
subūrė 5 daktarų ir 3 gailes
tingų seselių grupę, kuri iš
važiavo į Lietuvą lapkričio 3 d., 
grįžo Amerikon lapkričio 12 d. 
Jie Lietuvoje buvo daugiau 
negu savaitę laiko — tai buvo jų 
atostogos. Konsultavo 140 
vaikų, padarė 15 parodomų 
opracijų ir atrinko 7 vaikus at
vežti gydymui į Ameriką. Juos 
lydėjo dr. A. Čepulis iš Clevelan- 
do. Ši kelionė — ne pirma „Lie- 
vos Vaikų vilties” komiteto 
suorganizuota daktarų kelionė 
Lietuvon.

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. Į kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 708-5264)773.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

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

(sk
x DĖMESIO VIDEO APA

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

(sk)

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

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

(sk)

Kadangi pietų pelnas skirtas „Draugui” ir „Margučiui”, šios mūsų radijo 
valandėlės pranešėjai (iš kairės): Bronius Siliūnas, Marija Jurkutė ir Ikonas 
Narbutis gardžiuojasi patiekalais lapkr. 12 d. Brighton Park LB apylinkes 
valdybos ruoštose vaišėse.

Valentinas Račiūnas vikriai sukasi Nekalto Prasidėjimo parapijos virtuvėje, 
kad Brighton Park LB apylinkės renginyje gausiems lankytojams nepritrūktų 
maisto.

X Lietuvių tautinių šokių
šventes būstinės adresas yra 
2715 West 71st Street, Chicago, 
Illinois 60629 („Seklyčios” ant
rojo aukšto raštinėje); telefonas: 
(312) 737-9504, fax: (312) 
436-6909. Iki 1996 m. sausio 
mėn. būstinės valandos yra 
antradieniais ir ketvirta
dieniais, nuo 6 iki 8 v.v. 
Skambinant būstinės telefonu, 
atsilieps modernioji „voice 
mail” technologija. Įkalbėjus 
vardą, pavardę, telefono numerį 
ir trumpą žinutę, šventės or
ganizacinio komiteto darbuo
tojai, per 24 valandų laikotarpį, 
atskambins.

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 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)

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

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

Šv. Kazimiero seserys, Chi
cago IL, prie ankstyvesnių 
$750.- įnašų Draugo fonde, 
rudens vajaus proga vėl at
siuntė $250.- ir tapo Draugo fon
do garbės narėmis. Labai 
dėkojame. Laiške, sveikindamos 
„Draugo” vyriausią redaktorę 
Danutę Bindokienę su žurnalis
to premijos gavimu, palinkėjo 
sėkmingai ir toliau redaguoti 
„Draugo” laikraštį, kad jis kas
dien lankytų skaitytojus 
Amerikoje ir Lietuvoje.

x „MISTIKA” sekmadienį, 
gruodžio 17 d. 12 vai. p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL. „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, visus 
maloniai kviečia į šį koncertą, 
kurio programoje dalyvaus lie
tuviai, kiniečiai ir japonai.

(sk)

x TRANSPAK praneša:
„Neseniai M. K. Čiurlionio 
120-osioms gimimo metinėms 
Lietuvoje išleista proginė mone
ta, kurios briaunoje iškalti žo
džiai: „Pasaulis kaip didelė sim
fonija”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Aloyzas ir Mary Aidis,
Bethesda MD, remia našlaitę 
SIGITĄ Lietuvoje. Pratęsdami 
metinę paramą atsiuntė $150. 
Dėkojame!

(sk)

x Danutė ir Stasys Geidžiai 
Whitmore Lake, MJ remia 
našlaitę Lietuvoje. Pratęsdami 
kitiems metams paramą, at
siuntė $150. Dėkojame! „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

JAV LJS suvažiavimas:
Ambassador West Hotel, 1300 
North State Parkvvay, tel. (312) 
787-3700. Penktd., lapkričio 24 
d., pradžia 12 v. p.p., šeštad., 
lapkričio 25 d. pradžia 9 v.r.

(sk)

x Tradicinis ,,Turkey 
I)ance” įvyks lapkričio 23 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Jaunimo sąjunga 
kviečia jaunimą nuo 18 metų 
amžiaus. Pradžia 8 v.v.

(sk)

Danute ir Vacys Jakovickai lapkričio 12 d. Brighton Parko LB apylinkės 
valdybos ruoštuose pietuose „Draugui” ir „Margučiui” paremti.

Antanas ir Viktorija Valavičiai sotinasi lietuviškais pietumis Brighton Parko 
apylinkės LB renginyje.

ARTĖJANT PRIE PUSES MILIJONO 
DRAUGO FONDE

Šiandien Jaunimo centre 
vykstančiame antrame meti
niame Draugo fondo narių suva
žiavime iždininko pranešimas 
dar neskelbs pusės milijono 
kapitalo Draugo fondo ižde. Dar 
trūksta apie $50,000.- iki šios 
apvalios sumos. Rudens vajus 
iki šiol atnešė apie $54,000.- 
įnašų ir reikia nemaža naujų 
garbės narių su tūkstantinėmis, 
nemaža narių ir rėmėjų su šim
tinėmis, kad iki metų galo pri
eitume prie to gražaus dolerių 
skaičiaus ižde — pusės milijono.

Džiaugiamės iki šiol per ru
dens vajų sutelkta suma. Tai 
„Draugo” skaitytojų, lietuviš
kos spaudos išlaikytojų, kurie 
išgirdo Draugo fondo prašymą, 
nuopelnas. Pusė „Draugo” skai
tytojų dar šio prašymo neišgir
do. Jiems išgirdus lengvai prisi
dėtų tie trūkstami $50,000.- ir 
su atsiektu pusės milijono kapi
talu Draugo fonde džiaugsmin
gai sutiktume naujus 1996 me
tus. Draugo fondas dėkoja vi
siems, kurie atsiliepė į rudens 
vajų, dėkingas visiems, kurie su 
dovanomis sutiko fondo antrąjį 
gimtadienį ir atsilankvs i rudens 
vajaus pokylį šį vakarą Jau
nimo centre Čikagoje, kuriame 
bus įteikti DF garbės narių dip
lomai. Draugo fondo direktorių 
taryba sveikina garbės narius, 
narius ir rėmėjus antrojo gimta
dienio proga, visiems dėkodama 
ir kviesdama ir toliau auginti 
Draugo fondą iki milijoninio 
kapitalo.

DF gimtadienio dovanos

Su 3,000.- dolerių:
Dr. Leonas ir Irena Kriauče- 

liūnai (iš viso $5,000.-), pirmojo 
laipsnio garbės nariai, Le- 
mont, IL.
Su 800.- dolerių:

Algirdas ir Aldona Braziai
(iš viso $1,000.-, garbės nariai, 
Palos Heights, IL.
Su 400.* dolerių:

Dr. Kazys ir Marija Ambrozai- 
čiai (iš viso $1,400.-), garbės na
riai, Chesterton, IN.
Su 300.- dolerių:

Jadvyga ir Petras Klioriai (iš 
viso $1,000.-), garbės nariai, 
Euclid, OH.

Birutė Jasaitienė (iš viso 
$1,000.-), garbės narė, Chi

cago, IL.
Su 250.- dolerių:

Sisters of St. Casimir (iš viso 
$1,000.-), garbės narės, 
Chicago, IL.
Su 200.- dolerių:

Vytautas ir Elena Čižikaus- 
kai (iš viso $400.-), Detroit, MI.

Stasys Rudys, Uxbridge, MA. 
Su 100.- dolerių:

Dr. Jurgis ir Petronėlė Star
kai (iš viso $400.-), Santa Moni- 
ca, CA.

Teresė ir Jurgis Alenskai (iš 
viso $200.-), Lemont, IL.

Vytautas ir Gražina Kaman
tai (iš viso $400.-), Grand 
Rapids, MI.

Marijona Kušlikienė (iš viso 
$400.-), per įgaliotinį Vyt. 
Kamantą, Grand Rapids, MI.

Vytas Šuopys (iš viso $300.-), 
Melrose Park, IL.

Julius ir Pranė Pakalkos (iš 
viso $300.-), Beverly Shores, IN.

Genovaitė ir Vincas Ankus (iš 
viso $300.-), Oak Lawn, IL.

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

Pranas ir Danutė Jarai (iš viso 
$300.-), Highland, IN.

Stasys Pranskevičius, Cicero, 
IL.

Ona Elerts, Chicago,IL.
Aleksas ir Vena Lauraičiai, 

Palos Heights, IL.
Juzas Pargauskas (iš viso 

$550.-), Toronto, Canada.
Su 50 dolerių:

Jonas Kiznis ($60.-), Brooklyn, 
N.Y.

Ona Rušėnienė (iš viso $150.-), 
Palos Hills, IL.

Algimantas ir Teresė Gečiai 
(iš viso $250.-), Huntington Val- 
ley, PA.

Stasys Strasevičius, Chicago, 
IL.

Uršulė Baltrėnienė, Tustin, 
CA

Margarita Zubrickienė (iš viso 
$100.-), Weston, Canada.
Su 25 doleriais:

Jonas Butvilą (iš viso $350.-), 
La Grange, IL.

M. Kleinaitis, St. Petersburg, 
FL.
Su 10 dolerių:

Stasys Škėma, Toronto, 
Canada.

M. A. Boreišis (iš viso $40.-). 
Phoenix, AZ.
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