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Kėdainiuose buvo 
deginami pesticidai, 
tinkamai neištyrus
galimų pasekmių

JAV pabaltiečiai 
palaiko JAV dalinių 
siuntimą į Bosniją

Vilnius, gruodžio 8 d. (AGEP) 
— Kėdainių rajono vadovai, eko
logai ir higienistai mano, kad 
pesticidų deginimo eksperimen
tui Kėdainių Chemijos gamyk
loje nebuvo tinkamai pasiruoš
ta, o rajono valdžia ir gyvento
jai nebuvo pakankamai apie 
eksperimentą informuoti.

Kėdainių rajono meras Vigin- 
tas Kisielius spaudos konferen
cijoje Vilniuje pažymėjo, kad 
vyriausybės nutarimas dėl 
eksperimento Kėdainių Chemi
jos gamykloje buvo neteisėtas, 
nes ministrų kabinetas pir
miausia turėjo panaikinti 1990 
m. gruodžio mėnesio Kėdainių 
rajono tarybos nutarimą ne
diegti mieste ir rajone jokių 
naujų kenksmingų technologi
jų. Tai nesiskaitymas su sa
vivaldybe, mano meras V. Ki
sielius.

Pasak jo, eksperimentui nebu
vo tinkamai pasiruošta, nes ra
jono ekologai nurodė 15 regla
mento klaidų, kurių, nepaisy
dami premjero Adolfo.Šleževi
čiaus nurodymo, eksperimento 
vykdytojai neištaisė. Meras taip 
pat pabrėžė, kad pesticidai ne
buvo tinkamai sandėliuojami, 

“todėl gamyklos tecKKikos dirbki 
torius nubaustas 1,000 litų
bauda.

Nors Kėdainių vadovai prašė, 
nebuvo pasirūpinta įranga, kuri 
leistų nustatyti, kokios me
džiagos per kaminą pateks į ap
linką. Dabar, sakė meras Vigin- 
tas Kisielius, jau gautas ofi
cialus atsakymas, kad esant ne
aukštai temperatūrai, deginimo 
procese gali susidaryti nuodingi 
junginiai — furanai ir dioksinai.

Tautininkai susirūpinę 
Kėdainių oru

Vilnius, gruodžio 8 d. (Elta) — 
Seimo tautininkų frakcija pa
reiškė susirūpinimą, kad Kėdai
nių chemijos gamykloje lapkri
čio pabaigoje buvo sudeginta 
300 kilogramų pesticido DDT ir 
200 kilogramų pesticido 2-4D.

Europiečiai siūlo 
kurti Baltijos jūros 

pajėgas
Paryžius, gruodžio 5 d. (Itar- 

Tass) — Paryžiuje vykstančioje 
Vakarų Europos Sąjungos sesi
joje pateiktame pranešime siūlo
ma įsteigti šioje sąjungoje ins
tituciją, kuri koordinuotų ir 
teiktų karinę pagalbą Baltijos 
šalims, sukurti nuolatines pa
jėgas Baltijos jūroje. Pranešime 
konstatuojama, kad pasibaigus 
šaltajam karui Baltijos baseino 
sugumas padidėjo, ten nėra tie
sioginės grėsmės. Tačiau, rašo 
ma dokumente, Baltijos valsty
bių saugumo interesais reikia 
sukurti kovai pasiruošusias pa
jėgas, kurias būtų galima pa
vadinti „Hanzos korpusu”, ga
lėsiančias apriboti regioninių ar 
lokalinių konfliktų plitimą Bal
tijos jūros rajone.

Pranešimo autorių nuomone, 
jų pirmasis tikslas būtų koor
dinuoti bendrą operatyvinį va
dovavimą ir planavimą. „Han
zos korpusas” kontroliuotų 
sienas, stebėtų, kaip laikomasi 
žvejybos ir aplinkos apsaugos 
taisyklių, tikrintų laivybą ir 
gelbėjimo operacijas.

Tuo tarpu Aplinkos apsaugos 
ministerija teigė, kad šių me
džiagų išskyrimo Lietuvoje neį
manoma nustatyti. Kaip tuomet 
savivaldybei tikėti, kad 
eksperimentas atliktas labai 
gerai ir buvo nekenksmingas, 
klausė meras.

Rajono vyriausiasis ekologas 
Kazimieras Šidlauskas toje pa
čioje spaudos konferencijoje 
sakė turįs dviejų institutų Rusi
joje ir Vokietijoje adresus, kurie 
galėtų ištirti, ar furanai bei 
dioksinai pateko į aplinką.

Kėdainių gyventojai, kaip ir 
visi Lietuvoje, nori spręsti 
netinkamų pesticidų problemą, 
sakė K. Šidlauskas, tačiau 
eksperimentui nebuvo tinkamai 
pasiruošta. Be to, jis pabrėžė, 
kad Kėdainių rajonui iki šiol 
taip ir nepateikta ataskaita apie 
eksperimentą.

Kad eksperimentas buvo ne
pavojingas, abejoja ir rajono 
higienos centro vyriausioji 
gydytoja Onutė Šukienė. Ji taip 
pat sutiko, kad netinkamų pes
ticidų utilizavimo problemą 
reikia spręsti ir pritarė tokiai 
vyriausybės programai.

Aplinkos apsaugos ministeri- 
jtfS~TOomenimlš, TS^VTšS Lie
tuvoje dabar yra 2,200 tonų 
netinkamų pesticidų, kurie 
saugomi daugiau nei 900-se 
sandėlių. Maždaug pusėje san
dėlių ilgiau laikyti pesticidus 
visiškai nebeįmanoma, nes jie 
kelia didelę grėsmę aplinkai ir 
žmonėms. Ypač kenkia pestici
dų gaisrai, kurių per pastaruo
sius trejus metus įvyko šeši ir 
per kuriuos į orą išeina labai 
nuodingų cheminių junginių.

Frakcijos seniūnas Leonas Mil- 
čius penktadienį spaudos kon
ferencijoje sakė, kad netinkamų 
naudoti pesticidų deginimo Kė
dainiuose ir Akmenėje eksperi
mentui nėra tinkamai pasiruoš
ta.

Spaudos konferencijoje daly
vavę Kėdainių meras Vygantas 
Kisielius, savivaldybės vyriau
siasis ekologas Kazimieras 
Šidlauskas ir rajono higienos 
centro vyriausioji gydytoja 
Onutė Šukienė pabrėžė, jog 
pesticidų deginimo programa 
nederinta su vietos valdžios in
stitucijomis bei rajono tar
nybomis, kurioms pavesta kont
roliuoti sanitarinę būklę. Be to, 
buvo pateikti duomenys, rodan
tys, kad dėl atmosferos užterš
tumo Kėdainių rajone, kur yra 
didelė chemijos gamykla, ben
dras sergamumams, ypač kvė
pavimo takų ligomis, ir taip yra 
daug didesnis negu kituose re
gionuose.

Lietuvos Tautininkų Sąjunga 
išplatino pareiškimą, kuriame 
siūloma, kad Aplinkos apsaugos 
ministerija pateiktų Kėdainių 
rajono savivaldybei ir Visuome
nės sveikatos centrui išsamius 
pesticidų deginimo eksperimen
to metu nustatytus atmosferos 
užterštumo duomenis, o Sveika
tos apsaugos ministerija suda
rytų komisiją ir išanalizuotų 
priežastis, kodėl Kėdainių rajo
no gyventojai, ypač vaikai 
lapkričio mėnesį turėjo žymiai 
daugiau susirgimų, nei lig šiol.

Gruodžio 3 d. Vilniuje, miesto savivaldybėje „Laisvojo žodžio fondo” sukviesti įvairių visuomenės 
informavimo priemonių atstovai nutarė įkurti nuolat prie fondo veikiančią konsultacinę tarnybą. 
I forumą buvo kviesti aukščiausieji Lietuvos pareigūnai. Atvyko Seimo pirmininkas ir jo 
pavaduotojas bei Seimo nariai, konservatoriai Andrius Kubilius ir Gediminas Vagnorius. 
Nuotraukoje, forumo metu kalbasi Tėvynės Sąjungos valdybos pirmininkas G. Vagnorius, Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas ir Vilniaus televizijos vadovas V. Kvietkauskas.

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

Konservatoriams nepatinka 
Seimui teikiamas biudžeto 

projektas
Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 

— Finansų ministras Reinoldi
jus Šarkinas ir Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto pirmininkas 
Feliksas Kolosauskas tikėjosi, 
kad Seimas priims patikslintą 
1996 m. valstybės biudžetą. Ja
me numatytos 4.8 milijardų litų 
pajamos ir 5.5 milijardų litų 
išlaidos. Patikslinto biudžeto 
deficitas padidėjo 52 milijonais 
litų.

Spaudos konferencijoje R. Šar
kinas pabrėžė, jog dabar sunku 
išvengti biudžeto deficito. Kuo 
didesnę deficito dalį bus siekia
ma finansuoti iš Lietuvos verty
binių popierių (bonų) pardavimo 
užsienyje. Pasiūlymai pateikti 
kelioms vertybinių popierių 
kompanijoms ir tariamasi dėl 
vienos emisijos gegužės mėnesį, 
o kitos — kitų metų pabaigoje, 
sakė R. Šarkinas.

Ministras pabrėžė, kad kuo 
mažiau biudžeto deficitui pa
dengti bus paimama iš vidaus 
rinkos, tuo daugiau šalies 
bankuose bus kreditinių ištek
lių ir tuo jie bus pigesni.

Valstybės pajamų dalis, pasak 
ministro, gana įtempta, tačiau 
įmanoma įgyvendinti. Kiekvie
ną mėnesį biudžetas vidutiniš
kai turės gauti apie 590 mili
jonus litų pajamų. Tokias 
įplaukas šiemet pavyko gauti 
tik spalio mėnesį — 603 milijo-

Indėlininkai dalijasi
EBSW nuosavybę
Vilnius, gruodžio 1 d. (AGEP) 

— Su Kauno Holdingo kompani
jos indėlininkais daugiausia at
siskaitome prekėmis. Iš EBSW 
firmos (kur nuėjo investitorių 
indėliai) sandėlių žmonės už 
savo indėlius pasiima buitinės 
technikos ar drabužių, rašo 
„Lietuvos rytas”.

Kauno Holdingo kompanijos 
indėlininkams už skolas per
duoti Palangos poilsio namai 
„Linas”. Šią vasarą „Line” 
nebuvo tuščių kambarių. Rude
nį ir žiemą poilsio namuose 
būna užimta apie 30% vietų.

Klaipėdos indėlininkų atstovo 
teigimu, bandoma surinkti in
dėlininkų sutarčių už 11 mili
jonų litų. Tuomet bus galima 
įsigyti 1 lito vertės akcijų už 
1.15 milijonus litų. Vieno 
kvadratinio metro kaina poilsio 
namuose vertinama 840 litų 
(210 dol.). Perėmus „Liną”, 
numatoma svarstyti galimybes 
akcijas pakeisti kambariais.

nūs litų.
F. Kolosauskas pabrėžė kitų 

metų biudžeto projekto socialinę 
orientaciją. Socialinėms reik
mės skiriama 50.3% visų biu
džeto įplaukų, o kartu su dotaci
jomis žemės ūkiui, ši dalis 
sudarys per 70%.

Biudžeto prioritetai — švieti
mas, sveikatos apsauga, socia
linė apsauga ir žemės ūkis. Be 
to, pasak F. Kolosausko, prii
mant biudžetą, bus siūloma pa
tvirtinti protokolą, numatantį, 
kad pajamos, kurios viršys biu
džete numatytą sumą, bus ski
riamos šioms prioritetinėms 
reikmėms.

Lygindamas numatomą išlai
dų dalį su šiemetiniu biudžetu, 
Feliksas Kolosauskas sakė, kad 
išlaidos valstybės valdymui 
didėja 25.7%, tuo tarpu visas 
biudžetas paaugo 31.6%. Išlai
dos švietimui išaugs 40.1%, 
sveikatos apsaugai — 41.9%, 
socialiniam draudimui, globai ir 
aprūpinimui — 79.6%, žemės 
ūkiui — 36.8%.

Tačiau konservatoriai ketvir
tadienį žada nepritarti biudžeto 
projektui. Seimo konservatorių 
frakcijos seniūnas Kęstutis 
Skrebys kitoje spaudos konfe
rencijoje teigė, kad biudžeto pro
jektas yra „pravalgytojiškas ir 
vienadienis”. Pasak jo, biudžete 
nenumatyti svarbesni Lietuvos 
prioritetai. Konservatorių nuo
mone, tai turėtų būti na
cionalinis saugumas, švietimas, 
sveikata ir ekonomijos augimas.

Kaip smūgį smulkiems vers
lininkams K. Skrebys įvertino 
planus iki 45% padidinti gyven
tojų pajamų mokestį. Jis teigė, 
kad yra kitų būdų gauti dides
nes pajamas. Remdamasis Tarp
tautinio Valiutos Fondo statis
tika, K. Skrebys teigė, kad Esti
joje ir Latvijoje per biudžetą per
skirstoma apie 35% bendrojo vi
dinio produkto, tuo tarpu Lietu
voje — apie 25%.

Kalbėdami apie numatytą 
biudžeto deficitą, konservatoriai 
teigia, kad LDDP suplanavo 
kuo geriausias sąlygas savo 
kadencijos pabaigai, ir jai 
visiškai nerūpi, kas bus su 
valstybe po to.

Be to, teigė K. Skrebys, per 
biudžetą bus „jMMlttapdytos 
savivaldybės”. Žurnalistams 
buvo išplatintas Lietuvos Savi
valdybių Asociacijos atviras 
laiškas vyriausybei bei Seimo 
komitetams, kuriame teigiama, 
kad savivaldybių išlaidų lygina
moji dalis Lietuvos biudžete

Amb. Eidintas 
lankėsi Amoco

įmonėje
Vašingtonas, gruodžio 11 

d. — Lietuvos ambasadorius 
JAV Alfonsas Eidintas, lanky
damasis Čikagoje gruodžio 8 d., 
susitiko su Amoco korporacijos 
viceprezidentu S. F. Gatės, 
tarptautinės analizės direk
toriumi A. S. Hagburg ir naftos 
produktų departamento parei
gūnu J. T. Gerns. Su jais buvo 
aptarti Amoco korporacijos 
planai statyti poligterolio įmonę 
Lietuvoje.

Kaip praneša Lietuvos am
basada, ambasadorius Eidintas 
atkreipė įmonės vadovų dėmesį, 
jog vienas iš Amoco padalinių 
pasirašė susitarimą su Latvijos 
vyriausybe tęsti naftos žvalgybą 
Baltijos jūros dalyje, kuri yra 
Lietuvos-Latvijos derybų ob
jektas. Jis pareiškė, kad Lietu
va laikysis tvirtos pozicijos tuo 
klausimu ir oficialiai yra iš
reiškusi savo negatyvią poziciją 
JAV vyriausybei dėl tokio po
būdžio Amoco korporacijos veik
los.

Įstatymu nusikaltėliai 
turėtų atlyginti žalą

Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 
— Konservatoriai teigia ren
giantys antimafijinių ir antiko
rupcinių įstatymų bloką. Šios 
partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius trečiadie
nį spaudos konferencijoje sakė, 
kad šiais įstatymais siekiama 
persekioti nusikalstamas gru
puotes turtiniu ir teisminiu 
požiūriu, ginti visuomenę ir 
sudrausminti valdininkus.

Pasak G. Vagnoriaus, du įsta
tymus konservatoriai jau paren
gė. Vienas jų turėtų priversti 
valdžioje esančius asmenis atsi
žvelgti į galimas teisines 
pasekmes. Kitu įstatymu kon
servatoriai siūlys įteisinti žalos 
atlyginimo garantijas asme
nims, nukentėjusiems nuo nusi
kaltėlių išpuolių prieš visuo
menę.

Konservatoriai teikia kitą 
pasiūlymą — arba būtų atlygi
nama visa nukentėjusiam pada
ryta žala, arba būtų atlyginama 
žala parodymus teisme teikian
tiems liudytojams, visuomenės 
informavimo priemonėms, vi
suomeninėms organizacijoms.

Tokiu būdu, pasak G. Vagno
riaus, būtų sustabdytas visuo
menės įbauginimas.

mažėja nuo 39% iki 34%. Laiške 
pabrėžiama, kad tai yra „valdy
mo centralizavimo ir savivaldos 
varžymo įrodymas”.

Vašingtonas, gruodžio 6 d.— 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas, angliškai sutrumpi
namas JBANC, jungiantis maž
daug 1 milijoną JAV gyvenan
čių pabaltiečių, gruodžio 6 d. 
pravestoje rezoliucijoje pareiškė 
paramą Bosnijos taikos planui 
ir JAV dalinių siuntimui į Bos
niją taikai užtikrinti. „Ameri
kos dalinių buvimas Bosnijoje 
padės įvesti taiką šioje karo 
nuteriotoje šalyje” rašoma 
JBANC pareiškime.

„Esame įsitikinę, kad šis bai
sus konfliktas, didžiausias 
Europoje po Antrojo pasaulinio 
karo, jau seniai turėjo priartėti 
prie išsprendimo. Tačiau, ne
atrodo, kad jo sprendimas įma
nomas be Amerikos dalyvavi
mo”, rašoma JBANC pareiški
me. „Todėl Jungtinių Valstijų 
stiprus ir nuolatinis dalyvavi
mas Vidurio ir Rytų Europos 
saugumo užtikrinime yra gyvy
biškai svarbus ne tik viso šio 
regiono, bet ir Jungtinių Vals
tijų saugumui”.

„Tai taip pat reiškia, kad dėl 
šių pastangų Balkanuose neturi 
sumažėti JAV pagalba kitoms 
šalims regione, kaip, pavyz
džiui, Baltijos valstybėms. 
Nukreipimas lėšų nuo Baltijos 
šalių neigiamai -paveiktų- pa- - 
grindinį tikslą visam šiam 
regionui — diegti demokratiją ir

Tarptautinė konferencija apie 
mokesčių reformą

Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 
Gruodžio 8 d. Vilniuje prasidėjo 
didelė tarptautinė konferencija 
„Mokesčių reforma ekonomijos 
augimo labui”. Rengėjai — Frid
richo Naumano Fondas, Lietu
vos Laisvosios Rinkos Institutas 
(LLRI) ir Tarptautinis Finan
sinio ir Ekonominio Tyrimo 
Fondas.

Dviejų dienų konferencijoje 
dalyvavo mokesčių ekspertai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Olandijos, JAV, Didžiosios Bri
tanijos, Vokietijos, taip pat Lie
tuvos Valstybinės Mokesčių In
spekcijos vadovai, vyriausybės 
ir Seimo nariai. Atidaryme kal
bėjo premjeras A. Šleževičius.

Kaip spaudos konferencijoje 
trečiadienį sakė LLRI prezi
dentė Elena Leontjeva, pagrin
dinis konferencijos tikslas — 
parengti rekomendacijas kokia 
turėtų būti mokesčių sistema, 
kad ji galėtų užtikrinti 
ekonomijos augimą. Pasak jos, 
tokia sistema turėtų būti kuo 
paprastesnė ir veikianti, kiek 
įmanoma, automatiškai.

Elena Leontjeva teigė, kad da- 
dabartinė mokesčių sistema yra 
ydinga ir keistina, o mokesčių 
įstatymų pakeitimų projektus 
pavadino mėginimu pakreipti 
mokesčių reformą kita kryp
timi.

Kaip didžiausius dabar vei
kiančios mokesčių sistemos trū
kumus ji įvardijo 29% pelno 
mokestį, neapmokestinamus di
videndus, daugybę mokesčių 
lengvatų atgal į verslą in
vestuotam pelnui, mažoms bei 
vidutinėms įmonėms bei priori
tetinėms pramonės šakoms. E. 
Leontjeva taip pat kritikavo 
ketinimus didinti gyventojų 
pajamų mokestį.

Pasak E. Leontjevos, didelis 
dėmesys konferencijoje bus 
skiriamas LLRI pasiūlymui pa
naikinti pelno mokestį. Ta tema

kurti laisvos rinkos ekonominę 
sistemą”, rašoma Jungtinio 
Pabaltiečių Komiteto pareiški
me.

„JAV karių dalyvavimas Bos
nijos Taikos plano užtikrinime 
sudaro puikią progą mūsų ame
rikietiškoms ginkluotosioms 
pajėgoms bendrai dirbti su 
„Partnerystei vardan taikos” 
programai priklausančiomis ša
limis. Išugdymas pajėgumo vyk
dyti bendras misijas ir buvo 
„Partnerystės vardan taikos” 
iniciatyvos pagrindas. Su pasi
didžiavimu pažymime, kad Bal
tijos valstybių taikos palaiky
mo batalioną didele dalimi su
kūrė ir finansavo Jungtinės 
Valstijos, ir jis kartu su JAV 
pajėgomis veiks Tuzlos srityje”.

Jungtinis Amerikos Pabaltie
čių Komitetas, kuriame daly
vauja Amerikos Lietuvių Tary
ba, Amerikos Latvių Sąjunga ir 
Amerikos Estų Nacionalinė Ta
ryba, ragina JAV Kongresą 
remti Bosnijos Taikos Planą ir 
JAV dalinių siuntimą į Bosniją 
dalyvauti tarptautinėse taikos 
palaikymo pajėgose. Stiprus 
amerikiečių pajėgų pasirody
mas šiame regione yra raktas, 
užtikrinantis Europos saugumo 
architektūrą po Šaltojo karo 
pabaigos.”, --baigia sava pa
reiškimą Jungtinis Amerikos 
Pabaltiečių komitetas.

bus kalbama net dviejų eksper
tų pranešimuose. Jų pagrindu 
ketinama suformuluoti konkre
čias rekomendacijas, ką reikėtų 
daryti su pelno apmokestinimu 
ir kaip pertvarkyti kitus tiesio
ginius mokesčius — visų pirma, 
gyventojų pajamų ir socialinio 
draudimo mokesčius.

Antroji konferencijos darbo 
grupė nagrinės kapitalo in
vestavimo Lietuvoje kliūtis, 
patirtimi dalinsis užsienio in
vestuotojai bei juos aptarnau
jančių teisės bei audito firmų 
atstovai. Didelis dėmesys taip 
pat bus skirtas mokesčius regla- 
menuojančioms tarptautinėms 
sutartims.

Konferencijos dalyviai taip 
pat svarstys, kaip reikėtų 
pertvarkyti mokesčių admi
nistravimą. Elenos Leont
jevos nuomone, dabar veikian
tis mokesčių administravimo 
įstatymas gali lengvai virsti po
litinio susidorojimo įrankiu. 
Bus svarstoma, kokio reikia tei
sinio mechanizmo, kad būtų su
balansuoti mokesčių mokėtojų 
ir mokesčių inspektorių san
tykiai ir kad mokesčių mokėtu- 
jai galėtų ginti savo teises.

Pranešėjai taip pat supažin
dins konferencijos dalyvius su 
Europos Sąjungos (ES) mokes
čių politika, jos direktyvomis, 
kuriomis siekiama suvienodin
ti mokesčius, bus aptarta ES 
mokesčių nuostatų įtaka Lie
tuvai.

KALENDORIUS

Gruodžio 12 d.: Švč. M. Mari
ja Gaudalupėje, Šv. Joana Pran
ciška de Chantal, vienuolė (mirė 
1641 m.); Gilmintas, Vainė, Gai
va.

Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija, 
mergelė, kankinė (283-303 m. 
Sicilijoje); Odilija, Kastytis, 
Šviesis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PROGRESAS LIETUVOS 
SVEIKATOS APSAUGOJE

1993 m. Kaune įkurta antra 
bendra su užsieniu firma: „Inst
rumentation Laboratory (Lietu
va)*’. Jau dabar Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ligoninių sėkmin
gai naudojasi šios firmos diag
nostinėmis kraujo dujų/elektro- 
litų, kraujo chemikalų ir hema
tologijos sistemomis, kol kas 
daugiausia sukurtomis ir paga
mintomis Amerikoje. Šią medi
cinos aparatūros firmą tvarko 
gen. dir. Romualdas Tamule
vičius.

Tais pačiais 1993 m. įsteigta 
ir trečia, dontalogijos įrangos ir 
instrumentūros firma: „Medical 
Technologies” Kaune, kuriai 
vadovauja gen. dir. Vytautas 
Jakas. Ji jau dabar gamina 
keturių modelių medicinos 
kompresorius ir aseptinius 
dantų kabinetų, sterilizacinių ir 
operacinių baldus. Ateityje bus 
gaminama ir daugiau produktų 
gerai atitinkančių American 
Dental Association, UL, CSA, 
CE ir TUV pasaulio standar
tams. Šiuo laiku „Medical 
Technologies” firma įrengia 
tikslaus Vakarų profilio 
stomatologines klinikas Lie
tuvoje — ir per savo atstovų 
tinklą — Latvijoje, Estijoje ir 
CIS valstybėse. Kuriant naujas 
klinikas, firma naudoja tik 
priimtų standartų operacinę, 
ADA sterilizavimo ir rentgeno 
įrangą bei instrumentūrą. 
Daugeliu atveju „Medical Tech
nologies” taipgi padeda savo kli
entams surasti bankų, fondų ar 
privačių asmenų klinikos finan
savimą.

Pagrindinėje savo paskaitoje 
R. Bričkus išsamiai kalbėjo apie 
Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos sunku
mus, gerinant medicinos lygį 
Lietuvoje. Sveikatos ministras 
yra dr. Antanas Vinkus — geras 
organizatorius. Jam tenka atlik
ti labai komplikuotą paskirtį, 
nes reikia veikti dabartyje ir tuo 
pat metu ruoštis ateičiai: pla
nuoti reformas ir jų įgyvendi
nimo strategijas bei nustatyti 
vykdymo pirmumus. Svarbus, 
greitai besikeičiantis reikalas 
yra privati praktika. Visur si
tuacijos pagerinimui reikia di
delių gabumų, geros organiza
cijos ir pinigų. Medžiaginiu 
atveju yra daug trūkumų: biu
džeto ir draudimo lėšos išlaidų 
toli gražu nepadengia; užsienio 
paskolų dalis išeina kurui ap
simokėti, reikalingam greitosios 
pagalbos transportui/įrangai 
įsigyti. ?

Seniau maskviečiai, atvykę į 
tarptautines sveikatos kon
ferencijas, girdavosi, kad 
Sovietų Sąjungoje sveikatos ap
saugos lygis yra aukščiausias. 
Pateisinimui visada rodydavo li
goninių, sanatorijų ir poilsio 
namų lovų skaičių atitenkantį
1,000 gyventojų. Dėl tos sovietų 
lovų megamanijos Lietuvoje yra 
gal dvigubai daugiau lovų, negu 
jų reikia ligoninėms. Tiek daug 
ligoninių personalui išlaikyti ir

LMK Federacijos Bostono klu
bo pirmininkės Elenos Vasiliū- 
nienės pakviestas, š.m. lapkri
čio 18 d. Lietuvių piliečių klubo 
patalpose Romas Bričkus skaitė 
paskaitą: „Lietuvos medicina 
persiorganizavimo kelyje”. Pra
džiai davė žinių apie save ir 
veiklą Lietuvoje. Gimęs Žemai
tijoje, po Antro pasaulinio karo 
audrų su tėvu Antanu ir seseria 
Irena atvyko į JAV, Bostoną. 
Gyvenimas iš pradžių buvęs 
sunkus. Baigęs inžinerijos ir va
dovavimo mokslus Bostono uni
versitete, ilgesnį laiką dirbo fir
mose, susijusiose su aukštąja 
technologija — „Pneumatic 
Scale” ir „Polaroid”. Paskui 
gyvenimas atvedė į mediciną: 
„Instrumentation Laboratory” 
vadovavo naujų produktų kūri
mui ir gamybai. Vėliau, pakal
binęs keletą kolegų, įkūrė firmą 
„Euromedika”, kuri Amerikoje 
ir Europoje padeda bendrovėms, 
kurios turi organizacinių, gamy
bos, finansavimo ir realizavimo 
problemų.

1988 metais išvyko į Lietuvą. 
Po pasitarimų su A. Brazausku 
ir V. Landsbergiu, naujos min
tys privedė prie sprendimo Lie
tuvoje kurti tokias pramonės ša
kas, kurioms reikalinga daug 
smegenų, mažai žaliavų, kurios 
neteršia gamtos ir turi paklausą 
Lietuvos bei užsienio rinkose. 
Atrodė, kad Lietuva galėtų tap
ti, jei ne pasaulio, tai bent 
Europos metrologijos, dantologi- 
jos, medicinos įrangos ir techno
logijos jėga, nes Lietuvoje buvo 
gerų įvairiapusiškų specialistų. 
Patraukli buvo ir geografinė pa
dėtis — kartologų sprendimas, 
kad Europos žemyno centras 
randamas Lietuvoje, keliolika 
kilometrų į šiaurę nuo Vilniaus. 
O didžiausią rūpestį tada kėlė 
nepalankūs įstatymai užsienio 
investicijoms.

Susipažinus su Rytų bloko 
pramone, buvo aišku, kad be 
moderniškų koordinatinių ma
tavimo mašinų nebus galimybės 
fabrikams pagaminti kokybinių 
prekių ir išsilaikyti laisvoje 
rinkoje. Suradus atitinkamus 
partnerius — dvi JAV ir vieną 
Lietuvos firmą — ir įdėjus daug 
darbo, 1990 m. Vilniuje tapo 
įkurta „Brown & Sharpe-Preci- 
zika”, įdarbinusi 350 inžinierių 
ir specialistų. Tai buvo pirmoji 
aukštos technologijos produktų 
gamybos bendra su užsieniu fir
ma tuolaikinėje Sovietų Sąjun
goje. Įdomu, kad šios įmonės 
steigimo dokumentai buvo pasi
rašyti Lietuvos blokados laiku 
ir Amerikos firmų partneriai 
turėjo būti slaptai miškelio taku 
atgabenti į Lietuvą. Dabar, va
dovaujama gen. direktoriaus 
Prano Vilko, ,,Brown & Sharpe- 
Precizika” gamina, parduoda ir 
aptarnauja precizines optikos li
niuotes, matavimo sistemas ir 
koordinatines matavimo maši
nas. Apie 90% produktų ekspor
tuojama į daugelį pasaulio ša
lių.

Romas Bričkus supažindina su Lietuvos sveikatos apsaugos padėtimi LMK 

federacijos Bostono klubo narius.

visą ūkį tvarkyti bei apšildyti 
bereikalingai sunaudojamos 
brangios lėšos. Reikia šias ligo
nines perorganizuoti ir bent 
trečdalį jų uždaryti. Santaupas 
tada skirti likusių ligoninių 
pagerinimui, medicinos perso-
nalo algų padidinimui. Lietuvo- binti Dievo Sūnų, tapusį mūsų 
je, kaip ir Amerikoje, yra per Išganytoju ir Broliu.
daug specialistų, bet trūksta 
šeimos daktarų. JAV ši reforma 
jau prasidėjo, turės persiorien
tavimas greit vykti ir Lietuvo
je. Tai komplikuoti ne tik žmo-
nių sveikatos, bet ir politikos savo būdu švenčia visas pasau- 
sprendimai.

Turi įvykti ir medicinos moks
lo reforma, kuri paruoštų medi
kus efektingam darbui naujose 
ateities technologijos, vaistų, 
įrangos ir infrastruktūros aplin
kybėse. Valdžios samdomų gy
dytojų (tai praktiškai beveik visi 
medicinos daktarai) algos labai 
mažos, jiems sunku pragyventi; 
taip atsirado privačių honorarų, 
dovanų ir net kyšių sistema. Bet 
kai dėl finansų stokos valdžios 
ligoninėje trūksta operacinių 
siūlų, intrumentų ar būtiniau
sių vaistų ir pats daktaras juos 
nupirkęs naudoja savo ligoniui, 
jis turi kaip nors būti atlygintas.
Tai labai komplikuotos situaci
jos ir, iš toli žiūrint, reikia 
santūriai laikytis. Ypač provin
cijoje teko sutikti daug savo 
klientams pasišventusių gydy
tojų, kurie, dirbdami labai 
sunkiomis sąlygomis, sugeba 
sergančiam padėti. Paminėtina 
Mosėdyje sutikta jauna dr.
Vaitkevičienė, 'kuri-, netu
rėdama vaistų,' gydė savo 
pacientus arbatžolėmis ir 
nuoširdžiais patarimais. Kai 
privatizuota Lietuvos pramonė, 
žemės ūkis ir paslaugų teikimas 
atsistos ant tvirtų1 ekonominių 
kojų, tai smarkiai1 pagerės ir 
sveikatos apsauga*. Tai tik laiko 
klausimas. Teigiama, kad dabar 
Lietuvoje yra apie 280 milijonie
rių (tik maža dalis jų „mafija”,
— kiti praturtėję savo gabu
mais); ilgainiui atsiras ir taip 
labai reikalinga vidurinioji 
klasė.

Romas Bričkus parodė dvi vi
deo juostas: „Pirmoji privati 
stomatologijos klinika Lietuvo
je” ir „Kauno Medicinos akade
mijos studentų mokomoji tera
pinė klinika’’. Tai prieš 2 1/2 
metų Kaune atidaryta pirmoji 
privati Vandos Putnienės sto
matologinė klinika, su „Kni
ght” firmos American Ca- 
valier” aparatūra. Ši klinika 
buvo suplanuota ir įranga aprū
pinta Lietuvos —• JAV bendros 
įmonės „Medical Technologies”.
Čia trijose pasaulinio lygio 
operacinėse be jokio skausmo 
plombuojami dantys ir atlieka
mos įvairios dantų gydymo bei 
chirurgijos operacijos. Labai 
vargingai dirba Kauno Mokslo 
akademijos busimieji dantų gy
dytojai — paskutinio kurso 
studentai: pasenusi, sovietų 
laikų įranga; dirželiais sukami 
grąžtai be vandens vėsinimo; 
jokių greitaeigių turbinų; nėra 
net seilių atsiurbėjų; didelėje 
patalpoje nesimatyti nei vieno 
rentgeno aparato... Tačiau ir 
prie tokių primytyvių sąlygų 
studentai gerai pasiruošia. Mat 
studentai turi norą, darbštumą, 
tikslą ir lietuvišką pasiryžimą, 
o akademijos profesoriai ir mo
kytojai pasišventusiai atiduoda 
„atžalynui” viską, kad tik jį 
kaip galima geriau paruoštų 
šiai, taip Lietuvos žmonėms rei
kalingai, profesijai. Taip kas 
metai išleidžiama per šimtą 
naujų dantų gydytojų.

Užklaustas apie Lietuvos 
spaudos didžiai įvertintą naujos 
dantų gydymo technologijos ir 
įrangos perkėlimą iš Amerikos 
į Vilniaus universiteto moko
mąją kliniką, prelegentas pa
aiškino taip: Lietuvoje, kaip ir 
visame buvusiame Rytų bloke, 
yra didelė problema su karieso 
ir parodonto ligų išplitimu. Tam 
yra daug priežasčių, pradedant 
vandeniu ir baigiant pro
filaktika. Prieš porą metų JAV 
firma „American Dental Tech

MIELI BROLIAI, SESĖS!
Prie Kūčių stalo laužydami 

kalėdaitį, atsiprašę vieni kitų už 
metų bėgyje padarytas skriau
das, vyksime į šventoves su vi
so pasaulio krikščionimis pagar-

Kalėdas švenčiame ne vien 
mes krikščionys. Kalėdos yra 
universali visos žmonijos meilės 
ir vilties šventė. Dievo Sūnaus 
įsijungimą į žmonijos istoriją

lis. Net žmonės, save laiką 
netikinčiais, šią dieną stengia
si būti geresni, vienu ar kitu 
būdu nori išreikšti meilę savo 
artimui, pasikeičiama sveikini
mais ir dovanomis, aplankomi 
ligoniai bei vieniši seneliai, 
aukojama labdaringoms organi
zacijoms, maitinami benamiai, 
karų metu padedami į šalį gink
lai.

Jei žmonės, net ir nepažįstą 
Kristaus, jo gimtadienio proga 
stengiasi būti geresni, pajėgia 
išeiti iš savo siaurų asmeninių 
interesų akiračio, ar tai neliudi
ja ontologinio ryšio tarp Kris
taus ir tvarinįjos, apie kurį kal
ba Šv. Raštas: „Jis yra neregi
mojo Dievo atvaizdas, visos tva- 
rinijos pirmgimis... visa sutver
ta per jį ir jam” (Kor. 1,15-16) 
ir didžiojo Bažnyčios daktaro šv. 
Augustino teigimo, jog kiekvie
na sielą iš prigimties yra krikš
čioniška? Visa tai mums teikia 
vilties sulaukti dienos, kada visi 
galėsime kreiptis į Dievą „Tėve 
mūsų” malda.'

„Pasaulis' išgyvena gilią 
transformaciją. Progų taikai, 
susitaikinimui ir ekonominiam 
vystymuisi matome tose pasau
lio dalyse, kuriose vargiai tai 
galėjome pastebėti prieš keletą 
metų”, — kalbėjo popiežius 
Jonas Pauliūs II Jungtinėse 
Tautos š.m. spalio 5 d.

Šią vasarą teko apsilankyti 
Rusijos lietuvių bendruomenėse 
bei dalyvauti Rusijos ir Kasachs- 
tano vyskupų konferencijoje. Du 
dalykai paliki gilų įspūdį: susi
tikimas su Maskvos lietuvių 
-------------------L---------------------
nologies” sūkūrė dvi XXI 
amžiaus dantrį ir burnos ertmės 
minkštų audinių gydymo siste
mas: Kinetic"Cavity Prepara- 
tion (KCP-2000) džetą ir Nd: 
Y AG „Pulse Master” lazerį. Pir
moji sistema: be skausmo ir 
grąžto labai greitai „išplauna” 
sugedusį emąlį ir dentiną, pa
ruošdama dantį plombavimui ar 
padengimui;, antroji leidžia 
daktarui, be,skausmo ir krau
javimo, atlikti minkštų audinių 
operacijas. Abu prietaisai dirba 
su kelių milimetrų oro tarpu 
neliesdami danties ar audinio. 
Nors ši įranga brangi (KCP- 
2000: $25,000; PulseMaster: 
$50,000), bet pacientas gy
domas labai greitai ir todėl 
pigiai. Prieš 6 mėnesius, 
„Euromedika” firmos inicia
tyva, abi šios sistemos buvo 
perkeltos į Vilniaus univer
siteto klinikos naujausių dantų 
gydimo technologijų centrą. Ten 
dabar vyksta klinikinis jų įsisa
vinimas, pasiruošimas moky
mui Lietuvos ir užsienio dantų 
gydytojų. Lietuvoje dabar yra 
711,000 mokyklinio amžiaus 
(6-18 metų) vaikų ir jaunimo. Jų 
dantų stovis yra kritiškas. Jau 
1996 metais, KCP-2000 ir 
PulseMaster sistemos galės būti 
efektingai pajungtos šiai pro
blemai spręsti.

Prognozuojama, kad ši įranga 
bus plačiai naudojama Ameri
koje tik maždaug 2025 metais, 
kai į praktiką ateis nauja dan
tistų generacija. Europoje šie 
prietaisai, be Vilniaus, yra vos 
trijose Vokietijos ir viename 
Prancūzijos universitete. Lietu
va buvo pasirinkta, kad daugu
ma Lietuvos gydytojų yra labai 
gabūs, moka daug kalbų ir labai 
greitai perima naujoves. Čia 
sugebėjimai jungiasi su en
tuziazmu.

Lietuvoje yra 2,557 dantų 
gydytojų. Apie 53% turi pažy-

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

mokyklos „Šaltinėlis” moki
niais ir Vakarų kraštų pagalba 
sovietinės sistemos suluošintam 
žmogui.

Maskvos lietuviukai, pasvei
kinę mus giesmėmis, dainomis 
bei tautinių šokių pyne, įteikė 
savo pačių sukurtą dovaną — 
4x3 pėdų piešinį — didžiulį, 
plačiai išsišakojusį ir autogra
fais papuoštą medį, taip vaiz
džiai išryškinantį tautinį so
lidarumą: nors po visą pasaulį 
išsisklaidę, tačiau esame susi
jungę su tautos kamienu — Lie
tuva.

Novosibirske, tremtinių sosti
nėje, vykusi Rusijos ir Kazachs
tano vyskupų konferencija, ku
rioje dalyvavo Europos ir Ame
rikos atstovai, paliudijo, kaip 
veiklus yra krikščioniškasis so
lidarumas šioje pokomunistinė
je eroje (162 kunigai misionie
riai iš 17 kraštų bei 193 seselės 
vienuolės aukoja savo gyveni
mą, kad padėtų dvasiškai ir mo
rališkai suluošintam žmogui su
prasti savo didingumą bei asme
ninį įhašą bendruomenės gyve
nime; kad pagelbėtų jiems su
rasti Dievą ir jame atpažinti 
mus mylintį, mūsų gerove besi
rūpinantį Tėvą. Misionierius 
išlaiko bei visą Rusijoje ir Ka- 
zachtate atsikuriančios Bažny
čios religinę, socialinę ir 
kultūrinę veiklą finansuoja mi
lijoninėmis aukomis Vakarų 
kraštų pasauliečiai krikščionys.

Mieli Broliai, Sesės, su nuošir
džiu dėkingumu švęskime 1995- 
jį Kristaus gimtadienį, su krikš
čioniška, viltimi sutikime Nau
juosius 1996 metus!

M
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM

mėjimus dirbti privačiai. Tik 
apie 250 (10%) dirba grynai 
vakarietiškai. Kiti naudoja 
valdišką aparatūrą. Užsienio 
lietuvių pagalba yra labai 
reikalinga. Lietuvoje yra labai 
įvertinami užsienio gydytojai ir 
dantų gydymo specialistai, ku
rie atvažiuoja savo tautiečiams 
padėti. Gražus pavyzdys yra dr. 
V. Vaitkus, DMD, iš Cape Cod, 
MA, — vienas dantų implantaci
jos pirmūnų Amerikoje — kuris 
jau daug kartų, nuvykęs į Lie
tuvą, atliko svarbius implan
tacijos apmokymo ir klinikinės 
technologijos perdavimo darbą 
siauram, bet gabiam, specialis
tų rateliui. Mokslo žinių per
davimas yra svarbus dalykas. 
Džiugu matyti, kad į šį darbą 
aktyviai įsijungia vis daugiau 
gydytojų. Tačiau visi užsienio 
lietuviai gali padėti Lietuvos 
dantų gydytojams įsigyti naujos 
technologijos aparatūrą, suteik
dami paskolas. Gražus pavyzdys 
pensininkų šeimos iš Dor- 
chesterio (prie Bostono), kuri 
tam tikslui suteikė paskolą 5 
metams, bet poliklinika at
silygino vos už 2 1/2 metų. 
Tai pavyzdys, kaip patikimai 
galima padėti Lietuvai medici
nai tobulėti.

'Po paskaitos Romas Bričkus 
atsakinėjo į klausimus. Klausy
tojai su dėmesiu išklausė įdomią 
paskaitą, gausiu plojimu linkėjo 
Romui Bričkui geriausio pasi
sekimo toliau sėkmingai pade
dant Lietuvos stomatologams.

Vai. Vaičjurgienė
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Užsakant i užsienį
oro paštu $600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

• Kaišiadoryse spalio 25 d. 
įvyko kunigų tarybos posėdis, 
kuriame buvo svarstyti tikybos 
dėstymo, Kauno Tarpdiecezinė- 
je kunigų seminarijos besimo
kančių diakonų ir klierikų, pri
klausančių Kaišiadorių vysku
pijoje, drausmės bei kiti aktua
lūs vyskupijos gyvenimo klausi

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNBPPKR

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
100 «. Oupprior, SuNe 402

- Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1*312) 137*1208

UNAS A. 8IDRY8, M.D. 
Ophtalmdogas/Akių Chirurgas

9830 0. Mdgetand Ava. 
CMcage RMge, IL 80415 

709-434-4422 
4149 W. 93rd Ot.

312-738*7709

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-io 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 709-422-8260

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

3900 W 95 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitanmą 

P.rmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30 3 v p p

trečd uždaryta kelvd I 3»pp 
penki .r šeštd 9 v r 12 v p p

• 132 S. Kedzle Ava.. Chicago 
(312) 770-S9S9 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dsntų Gydytoja

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

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

IL

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgga
172 SchMtor M., Elmhuret. IL 80126 

709-941-2909
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla, Chicago, IL 90682 
Tai. 312-434-2123 

Moly Croaa Physlclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 90938 

Tol. 312-964-4188 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60052

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

mai. Posėdyje paskirti kateche
tinės, pastoracinės ir ekonomi
nės Kunigų tarybos komisijų 
nariai.

• Utenoje spalio 4 d. buvo 
pašventinta Šv. Klaros nepagy
domų ligonių slaugos ligoninė. 
Joje dirbs 3 seserys pranciško
nės iš Pittsburgh’o (JAV).

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

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVILION 
3 fl. South, Eaat Sultes 

Lithuanian Plaza Ct. 
at Callfornla Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai

+ ♦ + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 Ot St. 
Chicago, IL 60816,

(312)-225-0695

Cardlac Diagnoala, Lld.
6132 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL|
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 8. KadzlaVai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.

Šeštd pagal susitarimą
Kabineto tol. 312-770-2000 

Namų tol. 700-440-8848

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cJ

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

6168 S. Archer Ava. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) S0S-77SS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Neperville Campua 
1020 C. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Napervllle IL 80843 
Tai. 700-827 0090 

Valandos pagal susitarimą
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PREZIDENTINIAI
RINKIMAI

E. RINGUS

Prezidentiniai rinkimai Len-
kijoje praėjo be didelio susi
domėjimo Amerikoje, be išsa
mių komentarų, be baimės, kad 
reikalai Rytų Europoje neina 
sklandžiai. Buvusio komunis
tinio „aparatčiko” (sporto 
ministro) laimėjimas didelės įta
kos Lenkijos gyvenime turbūt 
neturės, nes pradėtas persitvar
kymas į laisvą rinką jau negali 
būti sustabdytas, ne tik buvu
siuose satelituose, bet pačioje 
buvusioje Sov. Sąjungoje. 
Tačiau kairiųjų laimėjimas 
Lenkijoje padrąsins kairinį 
elementą Rusijoje, kuris jau ir 
taip vis stiprėja.

Lech Walęsos likimas truputį 
panašus į mūsų Vytauto Lands
bergio. Abu jie daug prisidėjo 
prie išsilaisvinimo nuo ko
munistinio režimo, abiems 
tauta padėkojo, bet vėliau dėl 
įvairių priežasčių vadovauti 
pasirinko buvusius komunistus. 
Skirtumas tik toks, kad Walęsa 
gavo progos vadovauti keletą 
metų, o Landsbergis net nesu
tiko bandyti vadovauti, kai 
turėjo progos. Kitas skirtumas 
tarp abiejų politikų pasirodys 
ateityje. Landsbergis, kaip 
priklauso tikram demokratui, 
perėjo į kultūringą opoziciją, kai 
tuo tarpu Walęsa žada kovoti su 
naujai išrinktuoju. Kai kurie 
lenkai baiminasi, kad ambi
cingas buvęs prezidentas gali 
panaudoti ne visai priimtinas 
priemones, nes tuojau po 
rinkimų Walęsa pareikalavo 
Aukščiausią teismą patikrinti 
rinkimų duomenis. A. Bra
zauskas skubiai pasveikino 
naujai išrinktą Lenkijos pre
zidentą, turbūt patenkintas, 
kad turįs reikalo su bendramin
čiu, gal net pažįstamu iš senų 
laikų. Pats Walęsa neparodė 
daug draugiškumo Lietuvai 
netgi kada parama buvo labai 
reikalinga, atgavus laisvę. Kai 
mažoji Islandija buvo pirmutinė 
pripažinusi Lietuvos suvereni
tetą, Lenkija buvo viena pasku

Šešiolika metų veikiantis Kauno liaudiškos muzikos ansamblis „Vija” (vad. V. Kursą) koncer
tuoja miestiečiams ir svečiams Laisvės alėjoje — solistai: Nijolė Dedurienė, Dalia Barniškienė,
Zigmas Verbickas ir Petras Bielinskas. XT x nNuotr. Prano Abelkio

tiniųjų. Tokiu elgesiu Landsber
gis nusiskundė per pokalbį su 
„Kultūros” korespondentu dar 
1991 metais. Walęsai vadovau
jant, diplomatiniai santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos vystėsi 
lėtai, lietuvių mažumos reikalai 
nebuvo saugomi ir pats prezi
dentas ne visados teisingai ver
tino lenkų mažumos reikalus 
Vilnijoje.

Nepaisant, kad dauguma Len
kijos rinkėjų dar nepamiršo ko
munistinių laikų, jie išsirinko 
buvusį „aparatčiką” todėl, kad 
Walęsa nepajėgė tinkamai 
atlikti savo pareigų. Neturė
damas išsimokslinimo, Soli
darumo veikėjas nutarė, kad 
pagalbos jam nereikia, pats 
susikūrė asmeninį kultą ir įsi
gijo nemažai priešų. Prieš
rinkiminiai duomenys, rodo 
Walęsos žemą populiarumą — 
tik 8 proc. — privertė dešiniuo
sius ir bažnytinę hierarchiją su
burti visas jėgas. Todėl per an
trinius rinkimus jis jau surinko 
48%, bet to neužteko.

Ateinančiais metais preziden
tiniai rinkimai bus Amerikoje, 
Rusijoje. Tų rinkimų rezultatai 
gali būti labai reikšmingi Lietu
voje ir Rusijoje. Lietuviams 
turėtų būti nesunku apsispręsti 
— pamoka jau gauta. Kandida
tas yra ir, reikia tikėtis, jis šį 
kartą taip pat kandidatuos. A. 
Brazauskas ir jo grupė parodė 
buvusių „aparatčikų” netinka
mumą vadovauti, nes nepajėgė 
tautai įkvėpti naujos dvasios, 
drausmingumo, padorumo. Bet 
kaip jie galėjo, patys to neturė
dami? Per būsimus rinkimus 
Lietuva gaus antrą progą ati
taisyti padarytą, klaidą, savo 
atitaisyti vardą pasaulio akyse, 
parodyti sugebėjimą eiti į Vaka
rų kultūrą, atsiskirti nuo 
rytinės, įeiti į Europą, sužmo- 
nėti.

Daug didesnės svarbos Rusi
jai ir netgi planetai turės 
rinkimų rezultatai Rusijos 
Respublikoje. Ten kandidatų

apstu, o partijų dar daugiau. 
Pasiruošimai į Dūmos rinkimus 
eina visu tempu ir naudojamos 
visos priemonės, būdingos rusiš
kam charakteriui. Kaip ir visur, 
grupuojasi du pagrindiniai 
blokai: kairieji ir dešinieji. 
Vidurinis sluoksnis Rusijoje 
nepritampa, kraštutinumai kar
tojasi visoje Rusijos istorijoje. 
Rusijos spauda perpildyta prog
nozėmis. Vyrauja ta, kad 
komunistai, agrarininkai, na
cionalistai, militaristai ir netgi 
„žirinovskininkai” susidėję į 
vieną bloką, perims Dūmą, o 
paskui ir prezidentūrą. Kaip 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Ukrai
noje, kairioji propaganda nau
doja nudėvėtus argumentus: 
„Žiūrėkit, prie ko privedė 
kapitalistinė sistema, prie ne
darbo, gyvenimo lygio nuosmu
kio, anarchijos, kriminalinio 
elemento įsigalėjimo ir t.t.”. 
Netgi Lenkijoje, kur ekono
minis gyvenimas ėjo geryn, vis 
dar iššaukė liaudyje nepasi
tenkinimą, kuris ir privedė pasi
rinkti vadovauti žmogų iš su
griuvusios sistemos.

Kas bus, komunistams 

laimėjus Rusijoje?

Pačių rusų politologų nuomo
ne, tai bus paskutinis „pasispar
dymas” ir galutinis komunis
tinės idėjos bankrotas amžiams. 
Buvę sovietų piliečiai jau 
užkrėsti privačius nuosavybės 
bacilomis, galimybėmis tvarky
ti gyvenimą asmeniškai pagal 
savo sugebėjimus, žodžio ir 
judėjimo laisvę, o bandymai 
grąžinti prarastą „rojų”, 
gyvenimą tik pablogins. 
Išsivadavusios valstybės grįžti 
į„galingąją” sąjungą nebenori, 
nors tas ir yra pagrindinis ko
munistų tikslas: atstatyti impe
riją. Dar prieš rinkimus impe
rialistinis rusiškas pogrindis 
bandė trukdyti nepriklausomų 
respublikų vystymąsi į savitą 
gyvenimą, nesurištą su Mask
va, keldamas vidinius nesu
tarimus ir, kur galima, pilie
tinius karus. Tipiškiausias pa
vyzdys šiuo metu vyksta Ukrai
noje. Ne be Maskvos įtakos 
Ukraina nepajėgia sutvarkyti 
ekonominės padėties savo tur-

KAD NEPAVYKS, ŽINOJO 
ABI PUSĖS

EDMUNDAS SIMANAITIS

Danutė Bindokienė

Propaganda ir valdžia
Antroji interpliacija vyriausy

bei plačiai nuskambėjo Lietu
voje ir pasaulyje, tačiau vienu 
atžvilgiu ji, atrodo, nebuvo ap
tarta. Nereikia kartoti konser
vatorių argumentų ir kalti
nimų. Jie svarūs, pagrįsti, įjuos 
turėtų būti atsakyta. Juo labiau 
neverta gaišti laiko pastoviai 
neigiant visus priekaištus. 
Premjeras atliko paskirtą vaid
menį ir nieko daugiau. Kon
struktyvaus dialogo neįvyko ir 
jo negalėjo būti. Seimo 
dauguma tokia, kad ji gali sau 
leisti daug ko nepaisyti.

Įdomiausia tai, kad abi pusės, 
be jokios abejonės, tiksliai žinojo 
interpliacijos baigtį. Šios 
vyriausybės neįmanoma nu
versti jokiomis interpeliaci
jomis, jokiais demaskavimais 
skandalų, aferų, sukčiavimų ar 
piktnaudžiavimų valdžia. Nega
lėtų čia būti veiksmingos nė 
jokios liaudies demonstracijos ar 
piketai Konstitucijos apibrėžtų 
laisvių ribose.

• 1 •Rinkėjų padovanotą prana
šumą Seime LDDP naudoja

tingame krašte. Maža to, 
Ukrainos parlamente susikūrė 
atstovų grupė ,,Sąjunga”, ra
ginanti kitus atstovus prisidėti 
prie įkūrimo naujos sąjungos, 
turtingos, stiprios, teisingos, 
lygiateisės su centru ne kur 
kitur, bet Maskvoje”.

Jelcinas savo, atsiminimuose 
sako, kad, prąląimėjęs rinki
mus, pasitrauks, jkaip yra priim
ta Vakarų demokratijose. Tuo 
tenka truputį abejoti, stebint 
Rusijos istoriją, nes carų pasi
traukimai iš sosto beveik 
niekados taikią), nevyko. Par
lamentų likimai irgi nebuvo 
taikūs. Kelis ątleido carai, o 
paskutinį išvaikė bolševikai. 
Pats Jelcinas ięgi „patvarkė” 
poperestroikinį- parlamentą, 
apšaudydamas jį 1993 m., nes 
parlamentarai pe visai sutiko 
su prezidento potvarkiais. Nau
jai išrinkta Dūma, kurioje gali 
vyrauti kairieji, su komunistais 
priešakyje, dar mažiau skaitysis 
su Jelcinu, jeigp jis bus per
rinktas. t ...

Komunistų ir jų sėbrų grįži
mas prie valdžios neramina 
didelio sluoksnio naujų kapi
talistų, smulkių pramonininkų 
ir prekybininkų,' o ypač Jelcino 
sudaryto valstybinio aparato. 
Todėl Jelcino šalininkai bandys 
daryti viską, kad prezidentiniai 
rinkimai būtų. atidėti arba 
užbėgti jiems už akių, organi
zuojant dar vieną perversmą, ir 
sekti Napoleono pavyzdžiu, 
revoliuciją pakeičiant karine 
diktatūra. Generolų pasirinki
mas Rusijoje didelis, nes 40 jų 
kandidatuoja į Dūmą.

savo pagrindiniams tikslams 
įgyvendinti.

Gynimasis, kad dabartinė vy
riausybė pastovi ar jos politika < 
nusistovėjusi ir dėl to ji ilgiau
siai išsilaikė, neišlaiko kritikos, 
nes vyriausybė yra išlaikoma ir 
taip bus tol, kol tai bus rei
kalinga „partijos CK”. Visiškai 
įmanoma, kad rinkimų į Seimą 
kampanijai įsivažiavus, val
dančioji partija, siekdama 
sužvejoti daugiau rinkėjų balsų, 
pati nuspręs pakeisti vyriau
sybę, taip parodydama liau
džiai, kad reaguoja į priekaištus 
dėl nedarbo, skurdo, neteisybių.

Abi pusės — interpeliacijos 
teikėjai ir jos priešininkai — 
taip pat puikiai žinojo, kad, net 
ir pakeitus vyriausybę, poli
tikos, diktuojamos iš Seimo, 
kryptis nesikeistų. Pasikeistų 
tik tos politikos vykdytojai. 
Taigi efektas būtų nulinis arba 
jam artimas.

O dabar vykdomos politikos 
tikslas — kiek galima naudin
giau valdančiosios partijos inte
resais užbaigti valstybės turto 
„prichvatizavimą” iki šio Seimo 
kadencijos pabaigos. Iš šio 
pagrindinio programinio tikslo 
plaukia kiti du, papildantys ir 
remiantys pirmąjį.

Pirmiausia siekiama sudaryti 
pakankamai tvirtą „prichvati- 
zuoto”. turto įstatyminę („teisi
nę”) apsaugą, kuri kiek galima 
ilgiau veiktų, kai kitame Seime 
nebus tokios ryškios vienpar
tinės daugumos, leidžiančios ne
baudžiamai veikti ir vadovauti, 
o koalicinė vyriausybė labai 
lengvai bus pažeidžiama.

Susigrobto turto įstatyminis 
įteisinimas, valdančiosios parti
jos mefaymu, sudarytų prielai
das jau tautos* sąmonėje įsitvir
tinusio turtuolio, kaip sukčiaus 
ir vagies, vardui plauti ir šveis
ti. ' <) '.U

Naujai t praturtėjusių, daž
niausiai buvusios partokratijos 
šulų, poreikis „apsiprausti” ir 
rodyti visuomenei gražų, besi
šypsantį, geraširdišką veidą 
tolydžio stiprėja. Šio įvaizdžio 
sukūrimui ir palaikymui prigal- 
vojama nemažai „triukų” ir 
negailima pinigų.

Antrasis papildomas tikslas — 
nemažiau svarbus. Stengiamasi 
sukurti valdymo struktūras, ku
rios pakankamai veiksmingai 
blokuotų mėginimus pataisyti 
padėtį. Apskričių valdymo 
struktūros suformuotos išim
tinai iš CK, rajonų valdy
tojų ir kito partokratijos elito 
Apskričių valdymo aparatas 
sumanytas kaip skiriamoji 
valdžia renkamajai valdžiai 
(savivaldybėms) kontroliuoti.

Apskritys, užuot perėmusios 
didžiumą ministerijų funkcijų, 
kol kas tik atiminėja savi-

Daugelis vakariečių akivaiz
džiu komunizmo simboliu vadi
no „geležinę uždangą”, nors tai 
nebuvo reali, o įsivaizduota sie
na tarp Sovietų Sąjungos replė
se laikomų kraštų ir vadinamo
jo laisvojo pasaulio. Konkretes
nis statinys buvo Berlyno siena, 
kuri niekam nepaliko abejonės, 
kad vienoje pusėje Rytai, kitoje 
— Vakarai ir tarp jų nevaržomo 
ryšio negali būti.

Geležinė uždanga pradėjo tru
pėti, paliesta „perestroikos”, kol 
pagaliau sukiužo, kaip surūdi
jusi skarda, tačiau jos skeveldrų 
nepardavinėjo apsukrūs preky
bininkai, jos griuvimo nematė
me televizijos ekranuose, kaip 
buvo su Berlyno siena prieš še
šerius metus. Komunizmas ne
trukus nuriedėjo pražūtin pas
kui „geležinę uždangą”, o Sovie
tų Sąjunga, smurtu ir apgaule 
sulipdyta iš daugelio valstybių, 
vėl išsiskirstė į buvusias at
skiras dalis, Vakarų pasauliui 
stebintis ir džiūgaujant.

Šiandien tą džiaugsmą pakei
tė rūpestis ir net pasipiktini
mas, kai viena po kitos nepri
klausomybę išsikovojusios tau
tos savanoriškai vėl taikosi grįž
ti į narvą, iš kurio taip neseniai 
visomis jėgomis veržėsi ištrūk
ti. Komunistų partija, kurios 
simbolius su tokiu įniršiu 
naikino minios, pamažu vėl pra
deda įsigalėti valdančiosiose po
zicijose — dažnu atveju net tie 
patys žmonės, kurie ir anksčiau 
panašias vietas valdžios viršū
nėse buvo užėmę. Čia reikia dar 
kartą paminėti, kad Vakarų po
litologai, kalbėdami apie komu
nizmo žlugimą ir jo „atgijimą”, 
visuomet pavyzdžiu paduoda 
Lietuvą. Ji pirmoji drąsiai išėjo 
reikalauti nepriklausomybės; ji 
pirmoji, dar nespėjusi gerai pa
justi laisvės skonio, vėl pasirin
ko buvusius partiečius vadovau
ti tautai. Tačiau vakariečiai 
Lietuvą (kaip ir Lenkiją su 
Vengrija) kol kas tebelaiko de
mokratine, nepaisant, kad lais
vuose rinkimuose į seimą iš
rinkti buvusieji partiečiai.

Kai kas tvirtina, kad Vengri
jos, Slovėnijos, Lenkijos — ir 
Lietuvos — „naujieji” komunis
tai labiau panašūs į socialdemo
kratus. Yra patogu tikėti, kad 
komunistų partija jau gerokai 
nutolusi nuo sovietinių laikų — 
joje reiškiasi nemažai demokra
tijos priemaišų, nors su ryškiu 
totalitarizmo atspalviu.

Akivaizdus skirtumas tarp so
vietinio ir „naujojo” komunizmo 
yra pažiūros į religiją. Tiek

valdybių turtą ir siaurina jų tei
ses.

Interpeliacija tik apnuogino ir 
taip jau gerai išryškėjusius 
prieštaravimus tarp valdžios ir 
visuomeninių interesų, parodė

Rusijoje, tiek Serbijoje komunis 
tų vadai stengiasi į savo pusę 
patraukti ortodoksų dvasininki
ją, kad ją galėtų panaudoti savo 
labui. Išimtis yra Lenkija, kur 
naujai išrinktasis prezidentas 
žada kaip tik griežtai atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės, nes Ka 
talikų Bažnyčia, ypač po 1989 
metų, įgavusi per daug įtakos.

Komunistų režimo žymuo yra 
vienos partijos valdymo siste
ma. Prieš Berlyno sienos 
sugriuvimą pasaulyje buvo 18 
tokių kraštų (Sov. Sąjunga skai
čiuojama kaip vienetas, nors 
buvo sudaryta iš daug skirtingų 
valstybių); 1995 m. vienparti
nių, t.y. tikrų komunistinių, 
kraštų tėra tik 5: Kinija, Kuba, 
Laos, Vietnamas ir Šiaurės Ko
rėja. Visos buvusios sovietijos 
bloko tautos, išskyrus Jugosla
viją ir Gudiją, yra šiandien ofi 
cialiai vadinamos demokratinė
mis, nepaisant, kad kai kuriose 
vėl į valdžią grįžo buvę komu 
nistai.

Iš sovietų okupacijos išsilais
vinusiose respublikose jaučia
mas tam tikras pasimetimas. 
Visi trokšta susikurti laisvą, 
sotų ir saugų rytojų, bet dar ne 
visai suvokia, kaip to siekti. Kai 
kelias į „šviesųjį” rytojų pasi
daro duobėtas, vėl pradedama 
tikėti buvusių partiečių propa
ganda, kad tik jie tas duobes 
mokės užlyginti. Žmonės mato, 
kad buvę komunistai ir šian 
dien gerai įsitaisę — jų rankose 
pramonė, prekyba, bankai; pri 
vatizuojant valstybės turtą, 
jiems teko riebiausi kąsniai...

Galbūt sovietinio komunizmo 
žlugimas įvyko per staigiai, tad 
žmonės neturėjo progos ir laiko 
persiorientuoti iš vienos siste
mos į kitą. Eilinis pilietis nema
to esminio pasikeitimo. Jis tik 
žino, kad partijos šulams anks
čiau buvo gerai ir dabar neblo
gai, o jų gyvenimas pablogėjo. 
Jeigu bent dalis priešrininkimi- 
nės propagandos išsipildytų, gy
venimas vis tiek pagerėtų, juk 
žmogui daug nereikia: tik duo
nos ir „žaidimų”. Todėl ir ren
kami propagandos ekspertai.

Tačiau lietuviai nebuvo pa
tenkinti „Landsbergio valdžia”, 
todėl ją pakeitė A. Brazausko. 
Ar krašto viduje padėtis pasitai
sė? Ar daug prošvaisčių matyti? 
Ar LDDP atnešė žadėtą gerovę, 
tvarką? Jeigu į tuos klausimus 
atsakoma tik neigiamai, laikas 
patiems imtis atsakomybės už 
„šviesesnį rytojų”. Juk rinkimai 
jau nėra toli.

teisingumo stokos žalą ir, nors 
labai kartu prisipažinti, laimės 
šypsnio — neišnaudotos pirmojo 
dešiniųjų Parlamento kaden
cijos jau nebeatitaisomus pra
radimus.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KŪMAS
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švirkštais ištraukė kraują. Pažiūrėję į batą, stebėjosi, 
kaip nelūžo kaulai.

Tame pačiame kambaryje gulėjo finansų viršininkas, 
kuriam buvo nutraukta pėda. Per dienas jis verkėJyg 
vaikas, aimanuodamas, kaip teks gyventi be kojos, salia 
manęs gulėjo leitenantas, kurio plaučiuose buvo kulka 
taip arti širdies, kad gydytojai bijojo operuoti. Per įsta
tytą žarnelę buvo traukiami pūliai, vis bįjant, kad 
pajudėjusi kulka gali sudaryti pavojų gyvybei. Bet jis 
buvo linksmas ir per visas dienas pasakodavom viens 
kitam įvairiausius nuotykius iš fronto. Tokiu būdu 
dienos ligoninėje neprailgdavo.

Po savaitės aš jau pradėjau vaikštinėti, bet sugebė
davau vaizduoti sunkiai sergantį, kol batalionas grįžo 
į Vilnių.

Gavęs atostogų sveikatai taisyti, išvažiavau į Berlyną 
Lalios aplankyti, kuri man siuntinėjo laiškus į frontą, 
kaip nepažįstamam kariui. O čia jau rusai pradėjo bels
tis prie pat Lietuvos sienos, todėl rūpėjo susipažinti, kad 
žinočiau, „kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu...”

Berlyne nustebau, kad, nepaisant smarkaus bombar

davimo, daug įžymių vietų buvo nepaliesta. Tai Pots
damas, Zoologuos sodas, opera. Mano mergaitė pasiėmė 
atostogų. Ji dirbo sekretore Lietuvių sąjungoje, Sarloten- 
burge. Susipažinau su jos įdomia šeima, dienos bėgo 
greit ir maloniai. Jos motina, buvusi Rusijos grafaitė, 
buvo ištekėjusi už lietuvio ir sulietuvėjo, o sesuo, atsidū
rusi Prancūzijoje, suprancūzėjo. i

Staiga pulkininkas Škirpa gavo pranešimą iš 
Lietuvos, kad gen. Plechavičius ir jo štabas areštuotas, 
o visa rinktinė nuginkluota. Tikėjosi, kad ir savisaugos 
dalinių bus toks pat likimas, todėl, nebaigęs atostogų, 
išskubėjau į Vilnių. Pasirodo, kad mūsų batalionas 
nepaliestas. Tik buvo įsakyta nešaudyti lenkų partizanų, 
nes juos vokiečiai apginkluoja ir jie kovos prieš rusus. 
Bet lenkai visgi dar užpuldinėjo mūsų kareivius. Todėl 
bataliono vadas supykęs nuvažiavo Kaunan pas vokietį, 
savisaugos dalinių viršininką, ir užprotestavo, pareikš
damas, kad, kol lenkai į mus šaudys, tai ir mes į juos 
šaudysime. Be to, pasiskundė dėl ryšių karininko šta
bo, kuris turėjo dideles maisto atsargas ir jas siuntinėjo 
į Vokietiją. Patikrino. Skundas, matyt, buvo su pagrin
du, todėl ryšio karininką iš pareigų atleido, bet kadangi 
jis buvo partietis, tai ir bataliono vadą atleido. Dar 
paskutinę dieną tas ryšio karininkas pakvietė bataliono 
vadą, kuris kartu su savimi pasiėmė ir mane, bijodamas, 
kad kartais vokietis gali jį suimti. Įėjus į vokiečio butą, 
vokietis paliepė man išeiti, nes jis norįs asmeniškai 
kalbėtis. Aš nesutikau, aiškindamas, kad jis yra mano 
viršininkas ir aš jo įsakymo klausau. Tuo tarpu lietu

viškai paklausiau, ką daryti. Bataliono vadas paliepė 
man išeiti ir už durų klausyti. Vokietis savo bute buvo 
tik pats vienas.

Vokietis pradėjo rėkti, kodėl bėjo žinios nuvažiavęs 
į Kauną su skundu. Stovėjau prie durų su paruoštu FN 
pistoletu. Jei būtų bandęs areštuoti mano vadą, buvau 
asiruošęs prūsą nušauti. Tačiau parėkęs, liepė išeiti.
inoma, kapitonas manimi buvo patenkintas.

Jo vieton atkėlė. kapitoną Bareišį Povilą, kurį 
pažinojau dar iš Pabradės poligono.

Batalioną iškėlė į Onuškį. Nebeprisimenu kunigo 
pavardės, kuris, mums tik atvykus, sekmadienį per 
pamaldas pasakė labai patriotišką pamokslą, paaiš
kindamas, kad, nors, mes dėvime vokišką uniformą, 
tačiau vis tiek esame Lietuvos kareivėliai. Ragino 
merginas kareivius pakalbinti, susipažinti.

Aš apsistojau pas pašto viršininką. Pasirodo, kad su 
pašto maišelis keliavo į miestą ūkiškos gėrybės, o iš ten 
įvairiausios prekės. Todėl kasdien vyko puotos tai pas 
pašto viršininką, tai pas kooperatyvo vedėją, tai pas 
lentpjūvės direktorių.

Dar pakeitėm vietovę porą kartų. Pagaliau gavome 
įsakymą pasitraukti į Raseinius. Amunicijos buvo per 
daug, tai vietiniai kaimiečiai buvo pavaryti vežti, o į 
Raseinius atstumas buvo didelis. Laimei prie Trakų 
sulaikė rusų šoferį belaisvį su sunkvežimiu. Mane 
pakvietė kaip vertėją perskaityti kelionlapio, išduoto 
kažkokio aukšto vokiečių pareigūno, kad to sunkvežimio 
niekas negali sulaikyti. Aš tam vyrui ir sakau, kad tu

pabėgai, ir mes turime tave sušaudyti, bet kadangi mes 
esame lietuviai, tai — bėk į mišką. Mes tave paleidžia 
me. Miške lauk savųjų. Rusas padėkojo ir nukeliavo 
miškan.

Sunkvežimis buvo rusiškas. Nulupom numerius, su
radom iš kareivių šoferį ir, kurie norėjo, vežėjai sukro
vė šovinius ir pasuko atgal namo.

Ryšininkų sau pasiėmiau motociklistą psk. Zažecką. 
Jo žmona turėjo Kaune, Žaliakalnyje, krautuvę. Pakvie
tė pietų, kurie užtruko visą parą. Kitą dieną, beeinant 
į sunkvežimį, sutikau bataliono sandėlininko žmoną, 
kuri jau rengėsi gimdyti. Apsidžiaugė žinia, kad vyks
tame į Raseinius, nes jau rengėsi pas vyrą į Vilnių vykti. 
Prašėsi, kad ir ją paimčiau. Bandžiau atsisakyti, nes 
vežiau šaudmenis, bet nusileidau. Prisidėjo dar ir dvi 
seselės iš Raudonojo kryžiaus, nes daugumas daktarų 
jau pabėgo ir ligoninė likvidavosi.

Šoferis Sinkevičius sako, kad dvejus metus nebuvęs 
namie, tai užsukame į jo tėviškę šalia Raseinių. Jis 
turėjo penkias seseris. Turėjo armoniką, kurią tuoj pra
virkdino. Tuoj pat pravirko ir motina, ir seserys

Pavakarį pajudėjome Kauno link. Puskarininkio 
sandėlininko žmona, kuri irgi su mumis grįžo, staigiame 
posūkyje nuslinko su šovinių dėžę j rugių lauką. Bet tai 
laimingai — nesusižeidė ir netrukus pagimdė sveiką 
dukrelę. Aš taip buvau nusigandęs, kad net kurį laiką 
į tą sunkvežimį nesėdau.

(Bus daugiau)

t i
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APMASTYMAI IŠ 
TURNIŠKIŲ

JUOZAS GAILA

Pernai teko lankytis Philadel- 
phijoje ir, kaip įprasta, po 
pamaldų Šv. Andriejaus bažny
čioje, pasidalinti mintimis su 
senais bičiuliais. Kalba, kaip 
paprastai, nukrypo apie Lietu
vą, o vėliau ir apie Rytų ir 
Vakarų kultūras. Pamenu, kai 
buvęs „Kario” redaktorius ir 
kelių JAV LB krašto valdybų 
narys, Balys Raugas, mano abe
jones dėl Lietuvos buvimo Va
karų kultūros šalimi ūmai 
išsklaidė, pareikšdamas, kad 
čia nėra klausimo: esame va
kariečiai.

Man atvykus į Lietuvą, žmo
nos giminės — geraširdžiai 
dzūkai, tiesiog negalėjo atsi
džiaugti manimi. Veik kiekvie
ną savaitgalį kviesdavo svečiuo
tis. Po kiek laiko pasidarė 
nepatogu būti vežiojamam, tad 
nutariau pasinaudoti Lietuvos 
tarpmiestine transportacija. Bu
vau įspėtas, kad autobusai yra 
perpildyti ir bilietus geriausia 
įsigyti iš anksto, rezervuojant 
sėdimą vietą. Nors sekretorė ir 
siūlėsi bilietą nupirkti, bet aš 
užsispyriau viską atlikti pats. 
Ir taip, dieną prieš kelionę, 
atsidūriau autobusų stoty. Apie 
stotį tartum jomarkas, pilna 
kioskų, iš kurių sklinda rusiška 
muzika, būriai vaikėzų su alaus 
buteliais rankose, lenkiškai kal
bančios senyvos moterys su di
džiuliais krepšiais, vaikai, 
siūlantieji pirkti laikraščius, 
svirdinėjantys apskurę vyrai. 
Autobusų stoty, didžiulėje salėje 
prie tarpmiestinių autobusų 
kasos langelio, vyksta ginčas 
tarp kasininkės ir kažkokios 
moters. Šaukia jos viena ant 
kitos, nežinau, ar rusiškai ar 
gudiškai, tai ir nesuprantu, dėl 
ko. Pagaliau mano eilė. Nusi
perku be ginčų. Bilietas — tai 
juostelė iš skaičiavimo mašinė
lės. Jame visa informacija: 
Maršrutas: Vilnius — Alytus. 
Laikas, vykimo data, vietas, 
aikštelė, kaina — 7.40 lt., 
paslauga — 0.50 lt. PMV (Pridė
tinės vertės mokestis) 0.08 lt.

Šeštadienio rytą aš stoty. Au
tobusų sustojimo aikštė didžiu
lė, kurioje tvarkingai, nume
riais sužymėtos autobusų susto
jimo aikštelės, maršrutas, iš
vykimo laikas. Prie kiekvienos 
aikštelės grupės žmonių, belau
kiančių autobuso ar belipančių 
į jau atvykusį. Autobusas į 
Alytų gerokai vėluoja, jo kartu 
su manimi laukia didelė žmonių 
grupė, tikrai daugiau, nei gali 
tilpti į autobusą. Nors stovime 
po stogu, bet vėjas žvarbus ir 
tiesiog man smelkiasi į kaulus 
per ploną striukę. Pagaliau
autobusas atvyksta, bet vairuo
tojas krapštosi viduj ir neatidaro 
durų. Viena moteris, pasirodo 
konduktorė, pradeda daužyti 
duris, ojas atidaręs vairuotojas 
šaukti ant jos. Na ir šaukia 
vienas ant kito, o mes, keleiviai, 
drebame nuo šalčio, trokšdami, 
kad jie išsiaiškintų ir galėtu
mėm lįsti į autobusą. Bet kur 
tau! Vairuotojas užtrenkia duris 
ir nueina su savo krepšiu į stotį. 
Visgi netrukus ateina kitas 
vairuotojas, atidaro duris ir 
minia veržte veržiasi į autobu
są. Aš, turįs bilietą su pažymėta 
vieta, nesiskubinu ir nesigrūdu 
pro minią, tik kai konduktorę 
šaukiant, kad pirmiausia liptų 
turintieji bilietus, suprantu, kad 
čia lipa visi. Grūduosi ir aš, bet 
nelengva, nes visi su krepšiais, 
o autobuse praėjimas tarp sėdy
nių siaurutis. Prisiiriu iki savo 
numerio sėdynės. Joje sėdi ap
sikarsčiusi krepšiais moteris ir 
nekreipia jokio dėmesio į mane. 
Vėl tikrinu savo bilieto numerį 
ir jai rodau, kad čia mano vieta, 
o ji nei krust. Prie manęs 
prisikasa jaunas vyrukas, turįs 
bilietą gretimai mano, bet ten 
sėdi kita moteris. Dabar jau abu

prašome, kad užleistų mūsų vie
tas, o tos nei velnio! Jeigu jos 
bent mandagiai prašytų, tai 
tikrai būčiau sutikęs tas dvi su 
pusę valandos iki Alytaus pasto
vėti, bet kur tau. Vyrukas pra
deda grasinti ir keiktis, o jos at
sako panašiai, tik pusiau lietu
viškai, bet vis tiek nejuda. 
Šaukiamės konduktorės. Pasta
roji bando irtis prie mūsų pro 
stovinčius ir, jai nepriėjus, 
manosios sėdynės okupante, 
nors ir keikdamasi lenkiškai, 
užleidžia man vietą. Antroji 
neklauso net ir konduktorės, 
bet ši suranda vyrukui vietą 
šalia savęs, kur buvo padėta jos 
skaičiavimo mašinėlė bilietams 
ir daiktai. Toliau kelionė į 
Alytų vyksta be nuotykių.

Sekmadienio vakarą Alytaus 
stoty autobusas vėl vėluoja. 
Nesulaukus mums skirto, gau
name kitą. Čia tvarka geresnė. 
Konduktorius be bilietų nieko 
neįleidžia, kol neprisipildo su 
bilietais sėdimos vietos. Prieš 
mane lipa šūkaudami ir svir
duliuodami, girti ar girtus nu
duodami, keturi vaikėzai. Kon
duktorius juos sustabdo, grasin
damas išmesti, jei jie nenurim- 
sią. Jie nutyla, bet atsisėdę at
silygina serija lietuviškų keiks
mų, prasidedančių raid b... 
Autobusas prisipildo ir kon
duktorius įleidžia bilietų netu- 
rinčiuosius, kurie užpildo visą 
praėjimą. Bando lipti ir jaunas 
kareivėlis, bet jį konduktorius 
sustabdo, nes, girdi, autobusas 
jau perpildytas. Kyla ginčas, 
girdimas visame autobuse. Ka
reivėlis: „Turite mane įleisti aš 
iš krašto apsaugos...” „Iš krašto 
apsaugos? Nuo ko tu mus ap
saugosi?” Išsišiepia kon
duktorius. „Nuo amerikonų”, — 
kvatojasi iš autobuso galo 
vaikėzai. „Leiskit dėde, aš turiu 
būti Vilniuje šiąnakt”, tiesiog 
maldauja kareivėlis. „Aš gi, tau 
lietuviškai sakau, kad autobu
sas jau perpildytas”, šaukia 
konduktorius. „Sakyk jam ru
siškai”, žvengia vaikėzai, o kiti 
keleiviai atrodo visam tam abe
jingi. Pagaliau kareivėlis jėga 
įsistumia į vidų, autobusas pa
juda ir jau važiuojam. Deja, 
neilgam. Neišvažiuojam nei iš 
aikštės, kai autobusas sustoja ir 
vairuotojas liepia visiems per
sėsti į kitą. Persėdam, įleidžia
mas ir kareivėlis, ir riedam į 
Vilnių.

Autobuse daug jaunimo, atro
do, studentija. Negaliu atsiste
bėti mūsų mergaičių dailumu. 
Amerikoje iš praeinančių ketu
rių merginų, gal tik viena bus 
graži, o čia, dvi tikrai bus 
gražios, o kitos daugiau ar 
mažiau patrauklios. Taip man 
bemąstant, prisiminiau vieno 
savo bendraamžio, pažįstamo iš 
Amerikos, pasakojimą. Jis 
išsituokęs, taigi jam besi
lankant Lietuvoje, giminės 
pradėjo piršti vieną našlę, 
turinčią plotą ir mašiną. Ki
taip tariant, turinčią butą 
ir automobilį. Savo giminių 
juokui, jis pareiškė, kad nenori 
jokios vyresnės kaip dvidešimt 
penkerių metų amžiaus. Ir taip, 
važiuojant jam autobusu iš 
kažkur į Kauną, prisėda priėjo 
graži, amžium šiek tiek už jo 
dukterį jaunesnė, mergina. Jis, 
net būdamas vedęs, niekada 
nebuvo abejingas grožiui, tad 
tuoj prisistato, kad jis štai toks 
ir toks. Aišku, neužmiršdamas 
pabrėžti, kad iš Amerikos. Ji ir 
pasisako, kas esanti ir iš kur, ir 
į kur. Anot jo, jie randa daug 
bendro, deja, artėja atsiskyrimo 
valanda ir jis atsidusęs taria: 
„Jei aš būčiau jaunesnis, tai 
tavęs niekada nepalikčiau”. „O 
kodėl turėtum mane dabar pa
likti?” nustemba mergina. 
Dabar ji jo nusamdytam bute 
Kaune, tik jis, nabagas, sirgu

liuoja ir gydosi Amerikoje.
Kažkodėl geri dalykai visada 

nutinka kitiems, galvojau aš 
sėdėdamas šalia apšiurusio vy
ruko, iš kurio sklinda alkoholio 
ir prakaito kvapelis. Keičia jis 
savo sėdimą poziciją, keičiasi ir 
kvapelio koncentracija bei rūšis. 
Daug metų dirbau profesonaliu 
degtinės ragautoju ir uostytuo
ju „Seagram” firmoje, bet die
važi, nepasakyčiau, kokiu bizalu 
jis persisotinęs. Žinau viena, jis 
su muilu per dažnai nesigi- 
miniuoja.

Bevažinėjant tenka visokių 
sėdimos vietos kaimynų turėti. 
Kartą Alytuje, man atsisėdus 
prie lango, prisėdo prie manęs 
vidurinio amžiau vyras. Tiesą 
sakant, ne prie manęs, bet 
tiesiog ant manęs. Dėvįs storą 
striukę, vos vos tilpo sėdynėje, 
bet, negana to, išsižergė, išskėtė 
rankas, įremdamas savo alkūnę 
man į krūtinę. Bandžiau, nieko 
nesakydamas, muistytis, kad 
išsivaduočiau iš tokio artimo 
bendravimo, bet jis, prispaudęs 
mane prie lango ir autobuso 
sienos, visai nereagavo į mano 
išsilaisvinimo pastangas. Šalia 
jo stovinti moteris, atrodo jo 
pažįstama ar žmona, taip pat 
buvo gerokai jį užgulusi. O tų 
stovinčių buvo kaip silkių 
statinėje, tarp kurių ir pora 
jaunų policininkų, beflirtuojan- 
čių su šalia sėdinčiomis jaunomis 
merginomis. Besigrūdančių ke
leivių srautui nesiliaujant, 
mano kaimynas pradėjo ragin
ti policininkų ir kitus sto- 
vinčiuosius stumtis giliau į 
autobusą. Turbūt jam atrodė, 
kad keleiviai ir abu policininkai 
per lėtai judėjo, tad staiga jis, 
įrėmęs savo alkūnę man jau į 
smakrą, išsitraukė kortelę ir 
rodydamas ją keleiviams, pradė
jo šaukti, kad jis policijos 
komisaras. Aplinkui stovintie
ji sužiuro, o mane apėmė pyktis, 
kas jis, varydamas kitus, šalia 
stovinčios moters į galą nevarė, 
tad nepajutau, kaip garsiau nei 
reikiant, prabilau: „Komisare, 
būkite malonus ir bandykite įsi- 
tilpti savoj sėdynėj!” Aplink 
sėdintieji ir stovintieji pradėjo 
prunkšti iš juoko, o komisaras, 
netaręs nei žodžio, dalinę mano 
sėdynės okupaciją nutraukė.

Su kai kuriais nuotykiais tu
rėjau ir kelionę iš Palangos. 
Artėjant autobuso išvykimo lai
kui, jis nebuvo perpildytas ir 
prieky šnekučiavosi bei rūkė 
vairuotojas su konduktorium. 
Įlipa į autobusą senukas ir 
klausia: „Ar stojate...?” Pamini 
kažkokią vietovę. Vairuotojas 
atsako: „Stojame...” ir pamini 
kažkokią kitą vietovę. Senukas 
vėl: „Bet ar stojate”. Vairuoto
jas ir konduktorius kartu: „Mes 
gi tau sakėme, kur stojame, tai 
sėsk ar lipk lauk”. Senukas 
išlipa. Po kiek laiko vėl daužo 
duris. Vėl tas senukas. „Pasa
kykite man, ar stojate..” „Tau, 
seni, jau sakėme, kur stojam. 
Uždaryk duris, nes šalta”. Paga
liau jau ruošiamės važiuoti, bet 
vėl smarkiai daužomos durys. 
Įkiša galvą senukas ir rėkia: 
„Ar jūs pasakysite, ar stojate...” 
Pašoka įpykęs vairuotojas, 
šaukdamas: „Jei tu dar kartą 
atidarysi duris, tai mes išlipsi
me ir tau bus blogai”. Išvažiuo
jame iš Palangos, senukui taip 
ir nesužinojus, ar stojame... 

Važiuojant iš Palangos į Vil
nių, ar iš Vilniaus į Palangą, 
sustojama pusvalandžiui Ra
seiniuose. Čia prie stoties yra ir 
tualetai, palyginti švarūs, o už 
įėjimą ten sėdinti moterėlė ima 
po keliolika centų. Deja, važiuo
dami iš Palangos, ten atsiran
dame vėlokai ir tualetai jau 
uždaryti. Autobusų aikštė ap
šviesta, krūmų, medžių nėra, 
aplinkui namai, tai savus reika
lus, kad ir lengvuosius, atlikti 
nėra kur. Aišku, mums vyrams 
bepig, tad pakanka bet kokio 
namo kampo ar net telefonstul- 
pio. Dailiajai lyčiai jau sudėtin
giau, bet ir jos atrado būdų: tai 
rodė tolimajame aikštės gale 
baltuojančios tam tikros kūno 
dalys...

Dailininkė Gražina Norkutė-Kramer (viduryje) su vyru Mare ir dukra May a 
prie savo sukurtų iš medžiagos paveikslų.

GRAŽINOS NORKUTĖS 
KRAMER AUDINIŲ 

PAVEIKSLAI
Šį rudenį, nuo spalio 22 d. iki 

lapkričio 24 d. vyko aštuonių 
moterų dailininkių „Audiniai 
mūsų gyvenime” paroda. Paro
da vyko McCrillis Gardens 
galerijoje, Bethesda Marylande, 
Vašingtono miesto priemiestyje.

Viena iš tų dailininkių buvo 
ir Vašingtono' lietuvių bend
ruomenės narė Gražina Nor
kutė Kramer.' *šioje parodoje 
Gražina išstatė keturis pa
veikslus, kurie Skyrėsi iš kitų 
tuo, kad Gražina panaudoja ir 
įpina į savo kūrinius ne tik 
audinį, bet ir kitas šiam menui 
pritaikomas medžiagas: karoliu
kus, plušuotus,' šilkinius ar 
verptus siūlus, mezginius, bliz
gučius, šilkinę/ aksominę ar 
rupią medžiagą.'Šias medžiagas 
Gražina sujungia įvairiais siu
vinėjimo dyksnlais. Vienas išjos 
paveikslų net bilvo įrėmintas po 
stiklu, visi kiti paveikslai šioje 
parodoje buvo pakabinti ant 
sienų kaip gobelenai, sieniniai 
kilimai ar ant lentelių. Šis pa
veikslas iš ciklo „Sezonai”, pa
vadintas „Pavasariu”, iš karto 
patraukia dėmelį ne dėl to, kad 
jis po stiklu, bet kad iš tolo at
rodo lyg akvarelė. Gražus spal
vų derinys, grakštus ir lengvas, 
lyg per jį bėgtų“pavasario švel
nus vėjas. Iš arčiau pažvelgus į 
šį paveikslą, matosi suklostyta 
kelių rūšių medžiaga, paįvairin
ta siuvinėjimo dygsniais, blizgu
čiais ir karoliukais.

Žaismingai ir spalvingai Gra
žina perduoda žiūrovui šiame 
paveiksle pavasario simfoniją.

Paroda buvo nedidelė, nes pa
čios galerijos patalpos buvo 
mažos, tik dviejų nedidelių 
kambarių ir prieangio. Šios 
galerijos pastatšs buvo privati 
William McCrillis ir jo žmonos 
rezidencija. McCrillis buvo vi
daus reikalų ministro pava
duotoju prie prezidentų Roosvel-

Įsėdęs į autobusą, prisiminiau 
pokalbį Philadelphijoje apie Rytų 
ir Vakarų kultūrą.

TRANSPAK 
MAISTO SIUNTINIAI 

šv. Kalėdoms
bus pristatyti Jūsų artimiesierris, jeigu užsakysite iki

gruodžio 20 d.
Aukštos kokybės maisto produktai 

Du patys populiariausi,tai už $39.- ir už $98.-

PINIGŲ PERVEDIMAS 
Į LIETUVĄ

Paskubėkite, Kalėdoms bus.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą 
įstaigą.
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

to, Trumano ir Eisenhowerio. 
Šios rezidencijos sodą McCrilliai 
apsodino įvairiais egzotiniais ir 
vietiniais augalais ir 1978 m. 
šią nuosavybę padovanojo 
Mary lando valstijos Nacio
nalinei parkų sistemai ir nuo to 
laiko McCrilli sodai ir galerija 
yra nuolatos lankoma žmonių, 
nes, šalia meno, galima gėrėtis 
ir augmenija. Šis penkių akrų 
sodas turi daugiau kaip 750 
rūšių azalijų krūmų, rhododend- 
ronų, japoniškų pušų ir kitų žy
dinčių bei žemę dengiančių vi
joklių.

Šios galerijos aplinka labai 
tiko Gražinos menui, nes kaip 
ji pati išsireiškė: „gamta yra 
mano gyvenimas, prisimenu sa
vo vaikystę, visur, kur žvelgiau, 
buvo ryškios, žavingos spalvos. 
Spalvos — tai buvo mano užke- 
rėtojos: mėlynos rugiagėlės, rau
donos aguonos, daugiaspalviai 
jurginai. Aš bandau pagauti 
spalvų stiprumą ir virpėjimą 
gamtoje”.

Gražina gimė 1937 m. Kaune. 
Ji praleisdavo vasaras kaime ir 
gal todėl daug jos paveikslų yra 
labai spalvingi ir surišti su gam
ta. Gražina Norkutė Kramer 
yra baigusi anglų kalbos stu
dijas Nebraskos universitete. 
Tame pačiame universitete įsi
gijo magistro laipsnį iš lingvis
tikos. Meno karjerą pradėjo Va
šingtone, studijuodama Glen 
Echo Parko meno studijoje. Nuo 
1982 m. dalyvauja įvairiose 
grupinėse parodose. Jau keletą 
metų iš eilės dalyvauja metinėje 
McCrillis Meno galerijos paro
doje. Gražina taip pat turėjo 
keletą individualių parodų Va
šingtono priemiestyje, Bethes- 
doje ir 1992 m. galerijoj „Var
tai”, Lietuvoje, Vilniuje.

Ateityje Gražina nori sukur
ti seriją paveikslų, kurie vaiz
duos jos ir jos šeimos pergy
venimus 1940-45 metais. Lin
kime sėkmės Gražinai jos 
kūryboje.

Elvyra Vodopalienė

CLASSIFIED GUIDE

IEŠKO BUTO

Nerūkantis, negeriantis pen* 
slnlnkas ieško kambario prie 
šeimos. Tel. 312-776-5112

MISCELLANEOUS

ELEKTROS J
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ’

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

_ _ - J'
r  i. i u

Priimsiu Į savo namus ir su
teiksiu gerą priežiūrą pagyve
nusiam ir negaluojančiam žmogui. 
Tel. 312-254-3979.

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kučiūnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629

KALĖDŲ ŠVENČIŲ DOVANA — 
KNYGOS GAUNAMOS „DRAUGE”

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl.. $3.00 
PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS.

P. J. Kušneris. 224 psl................................... $3.00
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas.

248 psl................................................................... $3.00
PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Alb. Ba

ranauskas. 213 psl........................................... $4.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 363 psl. ... $15.00
TAUTOS SUKILIMAS. 1941. Pil. Narutis. 404

psl............................................. ........................... $17.00
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Ant.

Ramūnas. 453 psl............................................. $3.00
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. At

siminimai. Rapolas Skipitis. 440 psl.........  $3.00
ATSIMINIMAI. Nepriklausomybės keliais. Mart-

nas Yčas. 700 psl............................................. $20.00
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. D. Mac-

kialienė. 323 psl............................................... $3.00
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. At

siminimai. Alg. Gustaitis. 311 psl................ $5.00
iš MANO ATSIMINIMŲ. P. Klimas. 415 psl. .. $12.00
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl................ $10.00
SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Atsiminimai.

Bronius Aušrotas. 237 psl.............................. $5.00
ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156

psl. . .LLL.......................... $6.00
LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI.

Danutė Bindokienė. 589 psl.......................... $25.00
KAZYS BIZAUSKAS, I, II. Monografijos. Pra

nas Zundė.............................. Abi knygos po $12.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I. H, III d. At

siminimai ......................................... Visos po $5.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai.

Aleksandras Pakalniškis. 261 psl................ $7.00

REAL ESTATE

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. 1 mleg.
butas su baldais ir šiluma 
negeriančiam ir nerūkančiam pen
sininkui. Netoli „Seklyčios”. Tai.
312-779-4371

HELP WANTED

Ieškomas staliaus padėjėjas
Savų įrankių nereikia. 
Įrankius parūpinsim. 

Kreiptis. 708-265-1291

MARTROY ELECTRONICS, INC. reikal
ingi specialistai, mokantys taisyti TV, audio, 
video, radijo aparatūrą. Kreiptis: Gavelis, 
tai.: (312) 776-7000, arba 62S0 S. Ked- 
zla Ava. darbo valandomis (dirba Ir 
iaštadlanf).
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LAIŠKAI RENGINIAI ČIKAGOJE

GERAI, KAD NEDINGS
Su dėmesiu perskaičiau dr. 

Antano Razmos straipsnį apie 
dr. Kazio Pemkaus archyvo iš
siuntimą į Klaipėdos universi
tetą (š.m. grodžio 5 d.). Tas ar
chyvas tikrai buvo didelis lobis, 
sukauptas labai pasišventusio 
žmogaus. Seniai turėjau laimės 
jame apsilankyti (galbūt dr. 
Pemkus manęs net neprisime
na, tuomet dar tik studentėlis 
buvau) ir stebėjausi, kaip vienas 
asmuo tiek daug meilės lietuviš
kam spausdintam žodžiui gali 
turėti. Anuomet niekam — nei 
dr. Pemkui — tikrai į galvą 
neatėjo mintis, kad savo turtą 

; galės išsiųsti į laisvą Lietuvą,
I bet vis tiek jį rinko, taupė,
< ieškojo papildymų. Juk jam ne 

vieną dolerį tas kainavo.
Kitas toks pat nuostabus ar- 

! chyvas buvo Broniaus Kviklio. 
Džiaugiuosi, kad ir tas nepra
dingo, o juo gali pasinaudoti 
studentai Lietuvoje. Tik lyg ir 
gaila, kad šie išeivijos lietuvių 
sukrauti turtai jau iš mūsų tar
po išnyko. Nejaugi jau mums 
patiems niekuomet jų nereikės? 
Nuvažiuoti į Lietuvą ir jais pa
sinaudoti ne visi galėsime 
(reikia tikėtis, kad tėvynėje tą 
archyvą tikrai vertins ir sau
gos). Kad ir man pačiam, kai 
anuomet reikėjo, dr. Pemkus 
leido pasinaudoti, o kur dabar 
kiti, jaunesnieji, galėtų tokios 
medžiagos rasti?

Kęstutis Tomkus 
Springfield, IL

VALIO „SEKLYČIAI”!
Kažkas aną kartą nusiskun

dė, kad lietuviai labai pikti ir 
vis už ką nors laiškuose nepa
sitenkinimą reiškia. Tai aš 
nutariau geravališka tema pa
rašyti, nes tikrai verta.

Gaila, kad negaliu į Čikagą 
atvažiuoti ir pasėdėti „Sek
lyčioje” trečiadienio popietėje. 
Pavydžiu čikagiečiams, kad jie 
gali ten visokių įdomių ir 
naudingų dalykų kas savaitę 
girdėti ir matyti. Gyvenu 
dukters šeimoje, toli nuo 
lietuvių, bet skaitau „Draugą” 
ir vis ieškau aprašymų, kas 
tame Vyresniųjų centre vyksta. 
Man atrodo, kad tuos žmones, 
kurie į „Seklyčią” kas trečia
dienį suvažiuoja, nereikėtų 
vadinti „vyresniais”. Jeigu jie 
viskuo domisi, nesėdi namie prie 
televizorių, tai dar jauni. Aš sa
kau: „Valio 'Seklyčiai’ ” ir So
cialinių reikalų tarybai, kad 
tokią vietą išlaiko. O ta Elena Si
rutienė — tai bent veikli moteris! 

Julija Onė Bartkevičienė 
Kenosha, WI

PADĖKA UŽ PAGALBĄ

Prieš gerus metus „Draugo” 
laikraštyje dr. Rožė Šomkaitė 
pakvietė paremti Linkuvos varg
šus ir vaikus. Labai ačiū Ro
žei, taip pat BALFui, Amerikos 
Lietuvių moterų federacijai, Pri
sikėlimo parapijos Labdaros 
sekcijai, Los Angeles piliečių 
klubui ir pavieniams, savo siun
tiniais ar kitokiu būdu padėju- 
siems mūsų varguomenei. Ačiū 
visiems, Brangūs tautiečiai, už 
dėmesį ir nuoširdumą. Betlie
jaus Kūdikis teatlygina savo 
gausiomis dovanomis. Laimingi 
tebūna Jums visiems ir 1996 
metai!

Vytautas Masys
Linkuvos parapijos klebonas

TIKĖKITE MANIM!

Vieni žmonės sakosi, kad 
„Draugą” skaityti pradeda nuo 
laiškų skyriaus, kiti nuo mirties 
pranešimų, o dar kiti, girdėjau, 
pirmiausia atverčia skaityti 
vedamąjį, nes nori pamatyti, ką 
ta redaktorė vėl sugalvojo. O aš 
— tikėsite ar ne — mėgstu skai
tyti skelbimus, net jeigu ir 
nieko nenoriu pirkti, niekur 
nesiruošiu dalyvauti (rengi-

Gruodžio 16 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Lietuvių centre, Lemon- 
te.

— Lietuviškų kalėdinių šiau
dinukų pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

Gruodžio 17 d. Čikagos Atei
tininkų Kūčios 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Ruošia Čikagos studentai atei
tininkai.

— Valandėlė „Mistika” — 
labdaros koncertėlis Lietuvos 
vaikams, Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, 12 vai. (po Mišių) 
rengia „Saulutė” — Lietuvos 
vaikų globos komitetas.

Gruodžio 22 d. — Tradiciniai 
metiniai pietūs muziejaus talki
ninkams ir draugams Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios, Lemonte.

Gruodžio 31 d. PLC Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių cent
re, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vy-

nyje). Tikrai. Man įdomios 
reklamos: kas ką rengia, daro, 
parduoda, siūlo paslaugas. Taip 
gali tikrai pažinti lietuvišką 
gyvenimą, ypač Čikagoje (būtų 
įdomu, kad „Drauge” skelbtųsi 
ir kitų telkinių verslininkai, 
įvairių renginių ruošėjai ir t.t.).

Užsikabinau už TRANSPAK 
skelbimų paskutiniame pus
lapyje. Kas juos sugalvojo — 
bravo! Tas „Transpak prane
ša...” labai pagauna akį. Jau 
sužinojau ne vieną įdomų faktą 
iš tų žinučių. Spausdinkite ir to
liau.

Austė B. Vyšniauskaitė
Bervvyn, IL

IŠVAIZDA GERESNĖ

Noriu pasakyti, kad „Draugo” 
išvaizda daug geresnė: malonu 
dabar į rankas paimti. Geriau 
atrodo ir nuotraukos, turbūt tų 
jūsų mašinų pataisymas padėjo.

Medžiaga „Drauge” jau seniai 
nebloga — yra ką skaityti, bet 
dabar išdėstymas pagerėjęs, 
nėra kreivų eilučių ir viskas lyg 
estetiškiau. Atleiskit, kad jokių 
svarbių minčių neparašiau, bet 
tik norėjau šiuo reikalu pasi
sakyti. Atrodo, kad dar niekas 
apie tai nerašė, nors savo tarpe 
su pažįstamais dažnai apie tai 
pasikalbame.

Vincas Ruseckas 
Oak Lawn, IL

TIKROVĖ AR FANTAZIJA?

Kaip su ta „Paskutinio kariūno 
odisėja”: ar tai tikrovė, ar fan
tazija? Kartais atrodo, kad 
autorius rimtai pasakoja savo 
nuotykius, o kartais kad „nu
važiuoja nuo kalniuko...” Aš 
manau, kad ta pasaka sukurta 
daugiau pagal seno žmogaus 
norą, kad taip būtų buvę, o ne 
kaip iš tikrųjų buvo. Nejaugi tie 
kareiviai tik merginas ir žąsis 
„gaudė”, konjaką gėrė? Kai 
anksčiau spausdinote Juozo Ku- 
liuko atsiminimus, visai kitas 
vaizdas susidarė.

Andrius Vilimas 
Michigan City, IN

KODĖL
NESUVIENODINATE?

Pastebiu, kad pirmojo „Drau
go” puslapio kalba daug kartų 
skiriasi nuo viso kito laikraščio. 
Tas skirtumas garbės „Drau
gui” nedaro. Gal visos redak
torės turėtumėte susėsti ir susi
tarti dėl kai kurių žodžių. Pvz., 
kad ir toks atvejis: pirmame 
puslapyje dar vis rašoma „kon
gresmenas”, o kitur jau Atstovų 
rūmų narys, Kongreso atsto
vas... Akį rėžia ir labai daug 
korektūros klaidų tame pusla
pyje, kituose žymiai mažiau. 
Šiaip pirmasis puslapis vis dėlto 
dabar žymiai geresnis, kaip 
anksčiau.

Augustinas Paškevičius
Chicago, IL

tauto Didž. šaulių rinktinė. Pra
džia 7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo 
centre.

Sausio 21 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės metinis narių 
susirinkimas, 11 vai. r., Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje, 
4420 So. Fairfield Avė.

Vasario 3 d. — Maironio litu
anistinės mokyklos metinis 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te.

Vasario 4 d. — Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardos metinis „Lietuvos prisi
minimų” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

— Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjimas, 11 vai. 
ryto, Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje. Rengia LB 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba.

Vasario 11d. ALTo Čikagos 
skyriaus rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas, 2 
vai. p.p., Maria aukšt. mokyklos 
auditorijoje.

Vasario 17 d. — Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos tra
dicinis šiupinys Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Ginta
ro” salėje. Pradžia 6:30 v.v.

Vasario 18 d. — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas, 
12:30 vai. p.p., Lietuvių centre, 
Lemonte. Rengia LB Lemonto 
apylinkės valdyba.

Vasario 25 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės valdybos 
ruošiami pietūs Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 44-ta ir 
So. Fairfield Avė. Maistas tie
kiamas nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
p.p.

— Gedimino Vagnoriaus pra
nešimas, 12 vai. (po Mišių), 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia „Saulutė” — Lietuvos vaikų 
globos komitetas.

— Kovo 3 d. — Čikagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre.

Kovo 10 d. — Susitikimas su 
poetu Bernardu Brazdžioniu, jo 
pagerbimas ir susipažinimas su 
jo naujai išleista knyga — 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė” — Lietuvos vaikų glo
bos komitetas.

Kovo 17 d. — Pabaltijo uni
versiteto įkūrimo 50 metų su
kakties akademija.

Kovo 24 d. — „Draugo” kon
certas, 3 vai. p.p., Jaunimo cent
re.

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
koldūnų priešpiečiai, 12 vai. 
vidudienį, Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje.

— LB Lemonto apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas, 
12:30 v. p.p., Lietuvių centre, 
Lemonte.

Balandžio 20 d. — Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis” 
premjera Morton auditorijoje.

Balandžio 21 d. — Antrasis 
Banaičio operos „Jūratė ir Kas
tytis” spektaklis Morton audi
torijoje.

Gegužės 5 d. — „Laiškai 
lietuviams” metinė šventė Jau
nimo centre.

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos už kalėdines atviru

tes ir kalendorių.

10.00 dol. Anna Krywonis, 
Baltimore, MD.

20.00 dol. Kazys Rutkauskas, 
Rockford, IL; Alma Vilkai 
tė-Stočkienė, La Canada, CA 
Juozas Brazys, Ormond Beach 
FL; K.E. Kriaučiūnas, Claren 
don Hills, IL; L. Stadalninkas 
Los Angeles, CA; A. Pabrėža 
Oak Lawn, IL; A. Damijonaitis 
Elmburst, IL; Ona Balčiūnienė 
Manahawkin, NJ; Eugenia Pa 
kulis, Rehoboth Beach, DE; J 
Valentukevičius, So. Boston 
MA; Rimvydas Šležas, Edin 
boro, PA; A. ir V. Brazdziunas 
Palos Park, IL; J. V. Lopataus 
kas, Santa Monica, CA; V. Vii 
trakis, Media, PA; Vaida Mi 
kuckis, Glendale, CA; Margari 
ta Valiukas, Hemet, C A; Vytau 
tas Aukstinaitis, Fort Lauder 
dale, FL; Janina Graboshas, To
ronto, Ont., Kanada; Stasys 
Frizelis, Burbank, IL; Kazys 
Sakys, Glendale, CA; Juozas 
Astas, Hamilton, Ont., Kanada; 
Alfonsas Smilgius, East Chica
go, IN; Daniela Rastauskaitė. 
Coral Gables, ,FL; Stan. K. Lu
kas, Sr. Brooklyn, NY; K. Dau
nys, Toronto, Ont., Kanada; 
Marija Paliokas, St. Petersburg, 
FL; Vladas Simutis, Redford, 
MI; Anelė ir Kazys Jasmantas, 
Cicero, IL; Petras Mikšys, 
Leicester, MA; M. Karaska, Fre- 
dericksburg, VA; Wade Mazu-
raitis, Hot Springs, AR; Elena
Šepikas, Van Nuys, CA; Vic- 
toria Pikelis, Chicago, IL; Bro
nius Arbataitis, Chicago, IL; 
George T. Cipąris, Rodney, Ont., 
Kanada; Haliną Plaušinaitienė, 
Chicago, IL; Elvyra Vodopolas, 
Fairfax Sta. VĄ; kun. A. Babo- 
nas, Detroit, MI; Elena Baltru
šaitienė, Bloomfield Hills, MI; 
Aldona Ploplys, Edwardsville, 
IL; dr. Frank Mažeika, Lake
4 n . .u . -------- ■■■-

Lapkričio 23 d. — „Litu- 
anicos” futbolo klubo metinis 
pokylis Lietuvių centro Lemon
te didž. salėje. Pradžia 6:30 vai. 
vak.

A.tA.
SOFIJA SAVICKAITĖ 

VALIENĖ
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. gruodžio 8 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 89 metų.
Gimė 1906 m. sausio 2 d. Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, 

Ylakių valsčiuje, Gesalų kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Tautos fondui, 

BALF’ui, RLB ir kitoms lietuviškoms bei religinėms 
organizacijoms.

Velionė pašarvota gruodžio 12 d., antradienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia jos vyro, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų savanorio, Antano Valio, mirusio 
1992 m. rugpjūčio 11 d.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345.

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENOS
1995 m. gruodžio 26 — 1996 m. sausio 1 dienomis.

Kviečiame visus iš anksto registruotis. Mokestis už visus renginius ir nakvynes 

viešbutyje tik $380 (kan.) iki lapkričio 28 d., vėliau - $420 (kan).

PROGRAMOJE: gruodžio 26 d. - atidarymas, susipažinimo vakaras; gruodžio 27 d. - 
slidinėjimas Loretlo kalnuose; gruodžio 28 d. - seminaras, Hamiltono įdomesnių vietovių 
aplankymo“ pokylis. Šokiai, meno vakaras; gruodžio 29 d. - Niagaros vynuogynų, krioklio 
ir Niagara-on the-Lake aplankymas; gruodžio 3Od. - Toronto žymesnių vietovių aplankymas, 
čiuožimas, vakaras mieste; gruodžio 31 d.- MiSios Prisikėlimo Šventovėje, vakare 
Nau/ų Metų sutikimas Anapilyje, Mississaugnje

REGISTRACIJOS ANKETA
Vardas, pavardė 
Adresas 
Telefono numeris
Čekius raftytl KLJS, siųsti Matui Stanevičiui. 1324 2nd Concession Rd. VV .
Lyndon, Ont LOR t TO. Reikia informacijos? Skambinkite telefonu 905 627-0624.
Elektroniniu paštu rašyti: <u9205354@muss.cn.mctnaster.ca>

eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooeooo*

Zurich, IL;
20.25 dol. Jos A. Dapsis, 

Carteret, NJ;
20.00 dol. V. Apeikis, Los 

Angeles, CA; Irene Lange, Ful- 
lerton, CA; Col. Rom Kilikaus- 
kas, Fairfax, VA; Liuda Ungu- 
raitis, Brecksville, OH; Pajauta 
Gaižutis, Rochester Hls. MI; 
Zigmas Grybinas, 0‘Fallon, IL; 
,V. ir Z. Pliodžinskas, Cleveland, 
OH; Aldona Griškienė, Chicago, 
IL; Anna, Leon Kazlauskas, 
Chicago, IL; Živilė Gimbutaitė, 
Lucerne Valley, C A; Josephine 
ir Jonas Baksys, St. Pete Beach, 
FL; Mindaugas Putrimas, To
ronto, Ont., Kanada; Stasė Sta- 
ponkus, Union Pier, MI; Albi
nas Ruigys, Los Angeles, CA; 
Birutė J. Ceckus, Dearborn Hei
ghts, MI; Jonas Ramanauskas, 
Metuchen, NJ; Stasė Sakavičie- 
nė, Oak Lawn, IL; Irma Laisvė- 
naitė, Hickory, IL; K. Gencius, 
Seminole, FL; K. Čiuželis, De
troit, MI; Ignas Budrys, Lock- 
port, IL; A. Kašuba, St. Peters
burg, FL; G. V. Rėklaitis, W. 
Lafayetter, IN; Vito V. Vai, Oak 
Brook, IL; Marija Valiukevi
čius, Sun City, CA; L. Šileikie
nė, Weston, Ont., Kanada; Ane
lė Šulaitis, Cicero, IL; R. J. 
Dainauskas, Woodridge, II;

17.00 dol. Mirga Rimavicius, 
Annapolis, MD.
25.00 dol. Leokadija Packaus- 

kas, Union Pier, MI; J. Dagys, 
Beverly Shores, IN; A. Kveda
ras, Savannah, GA; Aldona ir 
Juozas Šulaitis, St. Petersburg, 
FL; Konstancija Stasiulienė, 
Oak Lawn, IL; Regina Kučienė, 
Lockport, IL; Juozas Briedis, 
Chicago, IL; Birutė ir Antanas 
Čiuris, Juno Beach, FL; M. Vi- 
lutis, Frankfort, IL; Pranė 
Ožalas, Woodhaven, N Y; Vacys 
Mikuckis, Montrose, CA; 
Aleksas ir Vena Laurai
tis, Evergreen Park, IL; K. 
Povilonis, Toronto, Ont., Kana
da; Mindaugas J. Klygis, Gak 
Brook, IL; Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA; Julius Širka, 
Palos Hills, IL; Genė Čyvienė, 
St. Pete Beach, FL; Juozas Pu- 
pius, Los Angeles, Ca; Albert J. 
Yasaitis, San Carlos, C A; Laima 
Bildušienė, Raleigh, NC; Jonas
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Gliosas, St. Pete Beach, FL; 
Dalia Grybinas Lee, So. Fran- 
cisco, CA; B. A. Jocas, Santa 
Monica, CA; J. Petkunas, Union 
Pier, MI; A.J. Naudziunas, Bos
ton, MA; Kazė Brazienė, Oak 
Lawn, IL; Vytautas Žiaugra, 
Roslindale, MA; Liudas Šmulkš
tys, Arlington Hills, IL; Adomas 
Mickevičius, Burlingame, CA; 
Dalia Jakienė, Norristown, PA; 
J. Gramas, Oak Lawn, IL; A. 
Rauchas, Palos Hills, IL; Mari
ja Remienė, Westchester, IL; 
Aleksandras Radžius, Baltimo
re, MD; Alfonsas Tumas, New- 
bury Park, CA; Virginia Mačiu
lis, Palos Park, IL; R. J. 
Krumplys, Cicero, IL; J. Peters, 
Mountain Home, AR; Vanda 
Prunskienė, Oak Lawn, IL; dr.

A.tA.
ELENA MARČIUKAITIENĖ

Gyveno Dearborn Heights, Michigan. Gimė 1918 m. kovo 
mėn. 2 d. Lietuvoje, Šiauliškiuose, Marijampolės apskrityje. 
Staigiai mirė savo namuose, š.m. gruodžio mėn. 9 d.

Paliko dukrą Birutę ir žentą dr. Šarūną Taurus, anūkus 
Andriuką ir Aliuką; dukrą Reginą ir žentą Robertą Janu- 
kaičius, anūkes Rimą ir Raselę, kitus gimines Lietuvoje, Aust
ralijoje ir Amerikoje.

Laidojama š.m. gruodžio mėn. 12 d., iš RG & GR Harris 
laidotuvių namų, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan.

Iš laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės vėlę. Po mišių velionė bus palaidota Ho- 
ly Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan, šalia vyro Pet
ro ir sūnaus Vytauto Marčiukaičių.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukros, žentai ir anūkai.

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275

A.tA.
ALDONA RIMIENĖ 

JONUTYTĖ
Mirė 1995 m. gruodžio 10 d,, 2 vai. p.p. Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

46 m.
Nuliūdę liko: duktė Rasa su vyru Viktoru Martincic, 

anūkas Kristijonas; sūnus dr. Algimantas Rimas, žmona 
Birutė, anūkai — Gintaras, Auksė, Rūta ir Daina; sesuo 
Larisa su vyru Aleksu Jankūnu; pusseserė Bronė Zuber; 
mirusio pusbrolio Povilo Ramo-Ramanausko žmona Onutė su 
dukterimis Angelika ir Rimgaile su šeimomis, Lietuvoje 
pusserės Irena Ąžuolaitienė, Jadvyga Motekaitytė, Aurelija 
Stonienė, Sofija Rasiukienė, pusbroliai Vincas ir Zigmas 
Motekaičiai ir Algirdas Dautaras su šeimomis, teta Floren
cija, mirusio dėdės Vinco Motekaičio-Moįrison žmona, mirusio 
vyro inž. Alfonso Rimo seserys: Kaziutė Gudaitienė ir Onutė 
Kudirkienė Kanadoje su šeimomis; mirusių brolių Broniaus, 
Kazimiero ir Motiejaus Rimų žmonos — Anelė, Agutė ir 
Aldona su šeimomis; giminaitis Henrikas Martin- 
Matušauskas ir kiti giminės Amerikoje ir Europoje.

Velionė buvo taurios ir jautrios širdies, savo gyvenimą pa
skyrusi artimo pagalbai.

Ji bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 14 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas 7 v.v.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 15 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę su skaudančia širdimi lieka: duktė, sūnus, 
anūkai, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR GARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUSĮ*"i
Mūsų ražtinės:

447 S.Correy Avė., 52 Feag'es Rd.,

St.Pete Beach, FL 33706

Tel.(813)363-7700

639 East 185th Avė., 
Euclid, OH 44119

tTel.(216)481-0011 <»,2H»1-.222

■■■ * ■■■ ■■■ ■■m hbb arPM aaaaa e*aa

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

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

laivu į Lietuvą.

IMPORT-EXPOR'I, IMC. 
27l9W««t 71 Str. <J h ten R n, IT 60629 

(312)434-2121 
(800)775-SKN I>

R. Sidrys, Streaton, IL; I. ir P. 
Kliorys, Euclid, OH; Richard H. 
Ringys, Glendale, CA; Jonas 
Kutka, Chicago, IL; Ona Puzi- 
nauskas, River Forest, IL; Stasys 
Jokubauskas, Palos Hills, IL; 
Vladas Šurkus, Lagūna Hills, 
CA; Vincas Akelaitis, Cleve
land, OH; Alė Kėželienė, Chica
go, IL.

„Draugo” Rėmėjų dosnu
mas ir palankumas savo 
dienraščiui visuomet kelia 
nuostabą ir skatina dar uo
liau dirbti, kad laisvas lietu
viškas žodis sėkmingai lan
kytų visus mūsų tautiečius ir 
svetimuose kraštuose, ir Tė
vynėje. Esame nuoširdžiai 
dėkingi už aukas.

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

Rochester: 
(716)232-4111 
Pitt3burgh:
(412)481 -6222

mailto:u9205354%40muss.cn.mctnaster.ca
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
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Praėjusio šeštadienio vaka
re Čikagoje buvo specialiai pa
gerbtas „Metų žmogus”, Lie
tuvos ambasadorius JAV dr. Al
fonsas Eidintas. Jo pagerbimo 
puota įvyko Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Tačiau tą 
patį vakarą „Seklyčioje”. JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
ruoštame Labdaros vakare, bu
vo ypatingai pagerbti du žmonės 
— Viktorija ir Antanas Vala
vičiai. Jiedu nepailstamai dar
buojasi visur, kur tik reikia my
linčios širdies ir darbščių rankų: 
su Lietuvos Vaikų vilties orga
nizacija, su Lietuvos Našlaičių 
globos komitetu, su visomis lie
tuviškomis organizacijomis; 
dažnai padeda ir „Draugui”, kai 
reikia išsiųsti laiškus, patalkin
ti renginiuose. Tai kuklūs, pa
reigingi, krikščioniški ir patrio
tiški lietuviai, verti daug dau
giau negu puokštės gėlių ir ke
lių gražių sakinių. Tokiais ge
radariais savanoriais ne tik 
dabar, bet visuomet, rėmėsi lie
tuviškosios veiklos gyvybė.

Ateitininkų kūčios vyks sek
madienį, gruodžio 17 d. 1 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Visi kvie
čiami. Registruotis reikia pas 
Valeriją Žadeikienę tel. 708- 
424-4150.

Naujausi Lietuvos žemėlapiai,
27x37 dydžio, išspausdinti 
gerame popieriuje, jau gaunami 
„Drauge”. Puiki dovana 
kiekvienam lietuviui. Kaina 10 
dol. Su persiuntimu — 11.50 dol.

Primename skaitytojams,
kad „Drauge” užsisakydami 
knygas ar kasetes, mokesčio iš 
anksto nesiųstumėte. Sąskaitą 
gausite kartu su siunta. Pasitai
ko, kad prašomų knygų ar ka
sečių nebeturime.

Šeštadienį, gruodžio 16 d.,
12 vai., Čikagos lituanistinė 
mokykla, veikianti Jaunimo 
centre, ruošia Kalėdų eglutę. 
Bus vaidinimas „Kalėdų eglu
tė”, dainos, giesmės, tautiniai 
šokiai ir po programos bendros 
vaišės. 11:30 vai. r. Čiurlionio 
galerijoje bus mokinių darbų 
parodėlės atidarymas. I jį ir 
Kalėdų eglutę kviečiami tėvai, 
giminės ir svečiai, kurie domi
si lituanistiniu mūsų ateities 
kartų švietimu.

Penktadienio, gruodžio 8 d. 
laidoje, straipsnelyje „Tik mo
čiutės dėka” pasitaikė klaida: 
močiutės Marijos dukters var
das yra Rasa (Kapočienė), ne 
Rita (tai vienos dukters — Kapo- 
čiūtės — vardas). Atsiprašome.

Šiandien, t.y. gruodžio 12 d., 
yra paskutinė proga registruo
tis į Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, rengiamas kūčias, 
kurios bus penktadienį, gruo
džio 15 d. Rezervacijas priima 
Aldona Palekienė, tel. 708-448- 
7436 ir Nijolė Stelmokienė 708- 
257-6846. Paskubėkite, kad ne
tektų gailėtis, kai nebeliks 
vietos.

Kas sudaro šeimą? Tėvas, 
motina, vaikai, seneliai, kiti 
artimi giminės... Bet mes šeima 
vadiname ir savo tautą, o ypač 
ideologines organizacijas. Su tos 
šeimos nariais stengiamės švęs
ti ir didžiąsias šventes, nes jos 
mus suartina, sujungia šiltais 
meilės ryšiais. Ateitininkiškos 
šeimos kūčios yra viena tokia 
šventė: ji bus sekmadienį, gruo
džio 17 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Visi prašomi 
registruotis pas Valeriją Ža
deikienę, tel. 708-424-4150. 
Kūčias rengia ir visus kviečia 
studentai ateitininkai.

„Draugo” draugai pokylyje lapkričio 18 d. Jaunimo centre. Iš kairės: Marija
Remienė, Kazys ir Salomėja Daubai. XT , o. , _ ..Nuotr. Stasės Kazlienės

x TRANSPAK praneša:
„Lietuvoje ilgiausias laiškas — 
72.3 metro ilgio ir 52.5 cm plo
čio parašytas 1991 m. kovo 10 
d. Vilniuje, čia įvykusios 
šventės ‘Su atgimimo diena’ 
metu vaikai parašė ir nupiešė 
‘Linkėjimų laišką Lietuvai’ ”. 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)
x Dr. Janina Jakševičienė,

Oak Lawn, IL, jau kelinti metai 
globoja našlaitį Lietuvoje. Pra- 
tęsdama globą kitiems metams, 
atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x Inga ir Alfonsas Tumai.

globoja našlaitę Laurutę Bakai- 
tytę Lietuvoje. Pratęsdami jos 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

ARAS ROOFING .
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto būrys po sėkmingai praėjusios kalėdinės mugės 
gruodžio 2-3 d. Iš kairės sėdi: Bronė Nainienė — pirmininkė, Aldona Palekienė; stovi — Silvija 
Wade, Agutė Tiškuvienė, Alė Karaliūnienė, Stasė Simokaitienė, Lilė Juzėnienė, Vilė Marchertienė

Džiugių Kristaus gimimo švenčių Jums ir visiems, 
visoms, Jūsų bendradarbiams, sykiu — nuoširdus ačiū už 
Jūsų pasišventimą.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų visiems 
Amerikos lietuviams linki —

Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga

Prelatas Jonas Kučingis,
Los Angeles, CA, ir vėl apdo
vanojo „Draugą” 100 dol. auka 
už kalėdines atvirutes ir kalen
dorių. Jis visai neseniai atsiuntė 
mūsų laikraščiui dosnią dovaną 
ir praeityje ne vieną kartą yra 
jį prisiminęs. Maloni privilegija 
turėti tokį rėmėją, kuris, turė
damas daug pareigų ir visur pa
dėdamas, neužmiršta mūsų 
dienraščio. Gerbiamam Prelatui 
esame labai dėkingi.

JAV LB Vidurio vakarų
apygarda su Marąuette Parko 
apylinkės valdyba rengia susi- 
rinkimą-pietus gruodžio 17 d., 
12:30 vai. p.p., „Seklyčioje”. Bus 
trumpas susirinkimas, o po to 
kalbės JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė. Visus 
kviečiame atsilankyti ir išgirsti 
vėliausią informaciją. Pietų 
rezervacijos priimamos telefonu 
(312) 471-0811.

x „Gimtasis kraštas” yra
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
savaitraštis išeivijoje. Jis dau
giausiai rašo apie išeivių veiklą. 
Metinė prenumerata oro paštu 
tik $60. Užsisakant ar pre
numeratą pratęsiant, kreiptis: 
Ed. Šulaitis, 1330 So. 51 Avė., 
Cicero, IL; tel. ir fax — (708) 
652-6825.

(sk)

ir Nijolė Stelmokienė.

Irena Truškūnienė, Glen- 
dora, CA, apdovanojo „Draugą” 
250 dol. auka, siųsdama dviejų 
prenumeratų mokestį. Linkė
dama geros sėkmės visiems dar
buotojams spaudos darbe, laiško 
ištraukoje rašo: „Linksmų, 
gražių šv. Kalėdų ir Dievo 
palaimos 1996 metams. Kalifor
nijoje ‘Draugas’ visada lau
kiamas, ypatingai tie puikūs, 
lengvai skaitomi, gražia lietu
vių kalba vyriausios redaktorės 
vedamieji — tai tikra „Draugo” 
puošmena. Ačiū Danutei Bin- 
dokienei”. Mielai rėmėjai 
linkime gražios švenčių nuo
taikos ir gerų ateinančių metų, 
esame tikrai dėkingi už dosnią 
dovaną ir nuoširdžius žodžius.

x Valandėlė „MISTIKA”,
kurios programoje dalyvaus ja
ponai, kiniečiai ir lietuviai bus 
sekm. gruodžio 17 d., 12 vai. 
p.p., Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. Į labdaros koncertėlį, 
paremti bedalius vaikus Lietu
voje, visus maloniai kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis.

(sk.)
x Naujuosius Metus su

tikime mūsų Operoje, meniškai 
išpuoštoje Jauųimo centro salėje 
ir skambant „Traviatos” operos 
garsams. Bus dviejų patiekalų 
karšta vakarienė, o kai su
tiksime naujuosius metus, šalti 
užkandžiai. Šoksime ir dainuo
sime grojant Ričardo Šoko 
orkestrui. Asmeniui $50. Visas 
informacijas teikia Vaclovas 
Momkus, šio pokylio vadovas: 
312-925-6193. Kviečiame Jus 
jau dabar užsisakyti vietas. O 
visas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos 
pastatymo išlaidoms sumažinti.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
Kalėdoms pradžiugins jūsų art i
muosius, jei užsakysite iki
gruodžio 20 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-436-7772.

(sk)

x Dr. V. Dubinskas, Chica
go, IL, globoja našlaitį Lietuvo
je. Pratęsdamas globą kitiems 
metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas.

(sk.)

x Delikatesų parduotuvė 
NIDA, 2617 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-476-7675, pra
neša, kad dar nevėlu užsisakyti 
maisto šv. Kalėdų ir Kūčių 
stalui. Turėsime įvairių mėsos 
gaminių: silkių, žuvų, kimštų 
lydekų, vinigretų. Be to, siū
lome įvairių skanumynų: tortų, 
eglučių, pyragų, grybukų, šli- 
žikų, aguonų pieno, kisieliaus ir 
kt. Šv. Kalėdų savaitę NIDA 
bus atidaryta 8 v.r. — 5 v.p.p. 
(nuo antr. iki šeštd.) Kūčių die
ną, sekmadienį, 8 v.r. — 3 v. p.p. 
Šv. Kalėdų savaitę, nuo antr. iki 
šešt., restoranas bus uždarytas. 
Linksmų Švenčių jums linki 
NIDOS savininkai.

(sk)

Po apsilankymo partizanų 
dainininkų iš Lietuvos „Šilo” 
pavadinimu ir po sėkmingo 
pasirodymo lifetuviškoje vi
suomenėje, daugelis tautiečių 
panoro juos paremti aukomis.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS
Aukščiausiojo, kad atsirastų 
žmonių, galinčių paaukoti di
desnes sumas”; „džiaugiamės, 
kad galime prisidėti prie laisvės 
kovotojų gyvenimo sąlygų page
rinimo ir siunčiame 500 dolerių

Šiuos dainininkus globojo Lietu- auką”. Viena šeima iš Čikagos 
ir vienas iš Michigan partizanų 
šalpai paaukojo po 1,000 dole
rių, sakydami, kad pažvelgus į 
tai, ką Lietuvos laisvės kovo
tojai iškentėjo, neatsvers jokios 
pinigų sumos. Paremti juos yra 
kiekvieno lietuvio pareiga.

Lietuvos Partizanų šalpos fon
do komitetas gauna įvairaus 
dydžio aukų iki 200 dolerių ir 
didesnes sumas. Aukotojai gali 
aukas nusirašyti nuo federa- 
linių mokesčių.

Asmenys, norintys paaukoti, 
aukas gali siųsti adresu: Stan
dard Federal Bank for Savings, 
c/o L.P.G. Fund, Acct. No. 
663777, 4192 So. Archer Avė., 
Chicago, IL 60632-9985. Gautos 
aukos bus labai stropiai dali
namos tik labai reikalingiems 
šalpos partizanams-tremti- 
niamsį grįžusiems iš Sibiro 
kančių. Taip pat bus skiriama 
ir partizano bei jo šeimos nario 
palaidojimui, nes yra atvejų, kai 
žmonės neturi pakankamai lėšų 
laidotuvėms.

Lietuvos šalpos fondo pirmi
ninkas inž. Leonas Maskaliūnas 
yra susirišęs su Lietuvos parti
zanų valdyba Lietuvoje, kuri at
liks aukų skirstymą. Prieš duo
dant auką, gaunantysis bus 
gerai patikrintas, ar jam ar jai 
parama reikalinga.

Gausime sąrašus su nuotrau
komis ir pavardėmis tų parti
zanų, kuriems aukos yra rei
kalingos ir aukotojai, jeigu 
norės, galės aukoti savo pasi
rinktam asmeniui.

Dalis aukų jau yra perduota 
partizanų valdybai. Kviečiame 
visus lietuvius, kuriems yra 
brangi Tėvynė, jos laisvės kovo
tojai prisidėti savo aukomis 
likusių partizanų globai, nes ir 
jų skaičius mažėja. Iškentėję 
žiaurius kankinimus nuo lie
tuvių parsidavėlių, išvargę Sibi
ro vergų stovyklose, jie vienas 
po kito apleidžia šį pasaulį.

Ant. Paužuolis

vių bendruomenės atstovė, 
energinga visuomenininke 
Marija Remienė. Ji kreipėsi į 
Socialinio skyriaus vedėją Biru
tę Jasaitienę su prašymu suor
ganizuoti Lietuvos partizanams 
šalpos fondą. Visiems yra gerai 
žinoma, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, daugumoje yra 
valdoma LDD partijos, kadaise 
buvusi komunistų partija, 
buvusiems partizanams, Sibiro 
tremtiniams skiria labai mažas 
pensijas, bet šių asmenų 
kankintojams, Stribams skiria 
dideles sumas jų pensijoms. 
Atsižvelgiant į buvusių Lietu
vos laisvės kovotojų vargus ir 
norint jiems padėti išbristi iš 
skurdo, buvo suorganizuotas 
Lietuvos partizanų šalpos fondo 
komitetas, į kurį įeina: Leonas 
Maskaliūnas, Antanas Paužuo
lis, Povilas Vaičekauskas, 
Marytė Remienė ir Birutė Ja
saitienė.

Buvo išsiuntinėti laiškai 
mūsų tautiečiams, prašant 
paremti partizanus bei jų 
šeimas bet kokio dydžio 
aukomis. Į kvietimą atsiliepė 
nemažas skaičius mūsų tau
tiečių. Kai kurie parašė ir 
padrąsinančius laiškus. Štai 
keletas ištraukų: „Esu našlė — 
pensininkė, neturiu daug 
pinigų, bet partizanų šalpai 
siunčiu mažą aukelę ir taip pat 
prašau Dievo, kad laimintų jūsų 
gerus darbus”; „Esu pensininkė 
— ligonė, bet partizanų paramai 
noriu prisidėti nors ir mažyte 
suma”; „gerb. partizanų šalpos 
valdyba, prisidedu prie Jūsų 
pastangų savo ‘našlės skatiku’, 
nes gyvenimo aplinkybėms 
susidėjus, daugiau nebeišgaliu. 
Tegu Dievo palaima lydi Jūsų 
gerą užsimojimą ir prašau
«L------------------------------------------- .----

Bendras kūčias „Seklyčioje” 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cent
ras gruodžio 23 d., šeštadienį, 4 
vai. popiet. Norintieji dalyvauti, 
sėsti kartu prie stalo ir laužti 
kalėdaitį su draugais bei pažįs
tamais — lyg viena, didele šei
ma — turi registruotis „Sekly
čioje” — asmeniškai arba tele
fonu 312-476-2655.

x TRANSPAK praneša:
„Pirmojo pasaulinio karo metais 
ligentija atsitraukė į rytus. To
dėl 1917 metais Petrapilyje (da
bartinis Peterburgas) buvo 
įsteigtas Lietuvos Seimas, kuris 
pradėjo rūpintis Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimu”. Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 w. 
69 St., Chicago, IL, tel. 312- 
436-7772. (sk.)

• Jeigu „Draugas” į namus,
tai gali būti ramus.

x Pinigų pervedimas į Lietu
vą. Paskubėkite, Kalėdoms bus! 
Kreiptis į TRANSPAK, tel. 
312-436-7772.

(sk)
Vytas Ruginis buvęs scenos, 

o dabar — televizijos ir filmų 
aktorius, Padėkos šventės 
savaitgalyje buvo atvykęs 
aplankyti savo tėvą Igną 
Ruginį, gyvenantį Cicero lie
tuvių apylinkėje. Šis 39 metų 
amžiaus aktorius užaugo Cicero 
lietuvių telkinyje, čia lankė 
lietuvių parapijos mokyklą, 
dabar gyvena Los Angeles apy
linkėse ir ten vaidina televizi
jos bei kino filmuose. Dabar jau 
vėl yra bebaigiantis vieną filmą, 
kuris ateinančių metų pradžioje 
turėtų pasirodyti kino ekranuo
se.

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje

Kalėdinių žvakučių šviesa ir šiluma teabgaubia visus, kurie leidžia 
laikraščius, telkia žmones į lietuvių organizacijas, renka lėšas ir jas 
aukoja, moko vaikučius ir vaikaičius lituanistinėse mokyklose, suka 
šokio ratelius ir telkia dainininkus, leidžia knygas, profesoriauja, rašo 
eilėraščius ir romanus, rūpinasi lietuvių radijo stočių veikla, 
dvasiškais dalykais ir parapijomis, pagalbos ir paramos organizaci
jomis vargstantiems Lietuvos žmonėms, domisi jų darbais ir 
rūpesčiais. Lai geroji švenčių dvasia lydi Šiaurės Amerikos lietuvius, 
tiek daug nuveikusius Lietuvos ir lietuvybės labui laisvalaikio, 
savaitgalio, asmeninio poilsio ir asmeninių santaupų sąskaita.

Visiems Jums, kuriems rūpi Lietuva, tautos didžiuma prie Balti
jos jūros, linkiu kuo džiaugsmingiausių šv. Kalėdų ir derlingų dar
bais Naujųjų metų.

Visai nelaikąs nustoti ūpo, tikėjimo rytdienos Lietuva, tautos 
pažanga ir taikia kaimynų valia, sprendžiant nepriklausomybės 
[tvirtinimo reikalus.

Ramybės, vienybės, sutarimo, naujų vilčių ir sumanymų 
išsipildymo 1996-aisiais.

Dr. Alfonsas Eidintas
Ambasadorius

Mary Augustinas ir dr. Ja
ne Kapočius sveikina visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais.

Bronė Urbonas, St. Peters- 
burg, FL, linki visiems „Drau
go” darbuotojams linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų, darbingų 
ateinančių metų. Ji sako: 
„Draugo” laukiam ir skaitom 
su malonumu; jis kasdien darosi 
vis įdomesnis!

Jadvyga Poškienė, Oak 
Lawn, IL, sveikina visus gimi
nes, draugus bei pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų, 1996-tųjų, 
metų proga, linkėdama visiems 
sveikatos ir sėkmės.

Ligija ir Julius Bardauskai
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais, ir linki 
linksmiausių švenčių, o ypač 
laimingų Naujų metų.

Ona ir Vytas Šuopiai sveiki
na savo gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkėdami nuotaikingų švenčių 
ir laimingų bei sveikų Naujų 
metų.

Aktorius Vytas Ruginis, neseniai viešėjęs pas savo tėvą Igną Cicero, IL, kar 
tu su žmona scenos aktore, kurios profesinis vardas ir pavardė — Pipa 
Peartree. Nuotr. Ed. Šulaičio

x Ellinora Vinson, MC Min- 
nville, TN, globoja našlaitę Lie
tuvoje. Pratęsdamas globą ki
tiems metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk.)

Anelė Kručienė, gyvenanti 
Oak Lawn, IL, sveikina draugus 
ir pažįstamus Kalėdų bei Nau
jųjų metų proga. Linki visiems 
linksmų švenčių ir laimingų 
ateinančių metų. Vietoje Kalė
dų sveikinimų siuntimo skiria 
auką „Draugui”.

Vincas Akelaitis, Cleveland, 
OH, šv. Kalėdų proga sveikina 
visus gimines, draugus ir visus 
lietuvius, linkėdamas visiems 
čia Amerikoje, o taip pat ir 
Lietuvoje, kuo greičiau susitai
kyti visos tautos gerovei.

Juoze ir Jonas Daugėlai šir
dingai sveikina visus savo 
giminaičius, pažįstamus ir 
bičiulius šv. Kalėdų proga ir 
taip pat linki pakilioje nuotaiko
je šauniai pasitikti Naujuosius 
metus, ir geroje sveikatoje juos 
išgyventi. Vietoje asmeninių 
sveikinimų aukoja lietuviškai 
spaudai.

Stasė E. Semėnienė sveikina 
savo artimuosius, draugus ir 
pažįstamus švenčių proga, lin
kėdama laimės, sveikatos, sėk
mės darbuose ir vidinio džiaugs
mo, gyvenant krikščioniškais 
idealais bei darbuojantis Lietu
vai ir lietuvybei.

„Lietuvos aidas” — Vilniaus 
dienraštis, labiausiai skaitomas 
užsienio lietuvių. Numerį su juo 
susipažinti gali gauti kiekvie
nas, pranešęs savo adresą „LA” 
įgaliotiniui Broniui Juodeliui, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514, tel.708 
986-1613.

f


