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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Korupcija ir 
nusikalstamumas 

v • nemažėja 
Piliečių chartija dalijasi 

savo nerimu su prezidentu 

Liepos 7 dieną Algirdas Bra
zauskas susitiko su opozicinio 
judėjimo — Piliečių chartijos va
dovais. 

Užpernai susikūrusi chartija 
turi 42 piliečių klubus, kuriuose 
yra daugiau kaip tūkstantis 
narių. Seimo rinkimuose char
tija gavo 10 mandatų ir jame su
daro atskirą frakciją. 

Po Seimo ir prezidento rinki
mų, pabrėžė chartijos atstovai, 
padažnėjo Konstitucijos ir pi
liečių teisių pažeidimų. Konsti
tucijai prieštarauja kai kurie 
Seime priimti dokumentai, vy
riausybės nutarimai ir potvar
kiai. Neteisėtų veiksmų, ribo
jančių piliečių laisves, paste
bima beveik visose valdžios 
struktūrose. Didžiulį susirūpi
nimą kelia valdininkų tarpe 
klestinti korupcija, pastoviai 
didėjantis nusikalstamumas. Ir 
jau niekuo negalima paaiškinti, 
sakė chartijos vadovai, kad ak
tyvūs sovietino genocido vyk
dytojai tebėra laisvėje. 

Chartijos vadovų nuomone, 
pradėta riboti informaciją. Opo
zicinėms politinėms jėgoms, 
tarp jų ir Piliečių chartijai, 
praktiškai neleidžiama naudo
tis televizija, kai kurios laidos 
jau cenzūruojamos. Pokalbio su 
prezidentu dalyviai kritikavo 
Seime priimtas žemės ūkio re
formos kryptis, kuriose, jų 
teigimu, pažeidžiama konsti
tucinė nuosavybės teisė. 

Algirdas Brazauskas infor
mavo, jog paruoštas teisinės 
reformos projektas, kuris bus 
svarstomas Seime. Teks priim
ti naujus įstatymus. Tiktai jais, 
o ne emocijomis, ir bus vado
vaujamasi, kovojant su bet ko
kiais pažeidimais. 

Prezidentas pasakė, kad kiek
vienas, nusikaltęs prieš Lietuvą 
ir jos žmones, turi atsakyti 
pagal įstatymą. Kiekvieno as
meninė kaltė turi būti įrodyta 
teisme. Algirdas Brazauskas 
paneigė priekaištus, jog oficia
lioji valdžia monopolizavo masi
nės informacijos priemones ir 
stengiasi apriboti žodžio laisvę. 
Televizijos darbą tvarko jos val
dyba, ir nei prezidentas, nei vy
riausybė į jį nesikiša. 

Esu tvirtai įsitikinęs, pasakė 
Brazauskas, kad žemės reforma 
iš pat pradžių buvo nukreipta 
neteisingu keliu. Iš esmės dėl to 
valdžioje buvusios politinės 
jėgos ir pralaimėjo rinkimus. 
Dabar taisomos klaidos, bet tam 
reikės nemažai laiko. Preziden
tas pabrėžė, jog konstitucinė 
nuosavybės teisė neatimama. 
Kalba eina apie tai, kaip nuo
savybę panaudoti bendram 
valstybės labui. Jis priminė, 
kad ši nuostata užfiksuota 
Konstitucijoje. 

Vytautas Landsbergis apie 
įtampą visuomenėje 

Liepos 8 d. Seimo plena
riniame posėdyje opozicijos ly
deris Vytautas Landsbergis Tė
vynės sąjungos politinės tarybos 
vardu perskaitė pareiškimą 
„Dėl įtampos visuomenėje didi
nimo, artėjant Rusijos kariuo
menės išvedimui". Jame sako
ma, jog padažnėjo tautinės ne
santaikos kurstymas, Vilniuje 

pradėti platinti lapeliai, plūs
tantys LDDP ir Algirdą Bra
zauską, grasinantys „atpildo 
valanda", reikalaujantys, kad 
kartu su Rusijos kariuomenę 
pasitrauktų ir dabartinė teisėta 
Lietuvos valdžia. Tai daroma 
tuo metu, pažymima pareiški
me, kai LDDP dauguma Seime 
siūlo priimti primityvius 
represinius įs ta tymus dėl 
susirinkimų ir demonstracijų, 
dėl nepaprastosios padėties ir 
kitus, kuriais bus nesunku 
įvesti ta r iamai „teisėtą" 
valdančiosios grupuotės dikta
tūrą. Dokumente akcentuoja
ma, jog įtampos didinimas turi 
palengvinti skubotą tų įstatymų 
priėmimą ir naudojimą, galbūt 
net Rusijos kariuomenės Lietu
voje įteisinimą arba jos įvedimą 
iš naujo, jeigu provokatoriai 
pradėtų smurto veiksmus. Mes 
kviečiame Lietuvos valdžią at
skleisti provokacinių veiksmų 
autorius ir pasipriešinti jų 
tikslams, sakoma Tėvynės są
jungos politinės tarybos pareiš
kime. 

Tą patį vakarą, kalbėdamas 
per Lietuvos televiziją apie 
Rusijos daromą spaudimą Lie
tuvai, kad išvedant kariuomenę 
būtų gautos tam tikros lengva
tos, Vytautas Landsbergis apkal
tino prezidento aplinką, esą ši 
veda slaptas derybas su Rusija. 

Jaunimo sąskrydis: bendra 
kelionė, bendra malda 

Liepos 9 dieną žemaičių 
Kalvarijoje prasideda Lietuvos 
jaunimo sąskrydis. Jį rengia 
Lietuvos ateitininkų federacija. 

Dešimt dienų sąskrydžio daly
viai keliaus po Lietuvą, lankys 
šventas vietas, drauge melsis, 
bendraus su vyskupais, dvasi
ninkais, vyresniaisiais atei
tininkais — studentais. Sąskry
džio tikslas — padėti jaunimui 
dvasiškai pasirengti Šventojo 
Tėvo vizitui. 

Pirmiausia sąskrydžio 
dalyviai maldininkų procesijoje 
praeis Kristaus kančios kelią 
Žemaičių Kalvarijoje, Telšiuose 
giedos per šventas Mišias, da
lyvaus šeimos kongrese „Meilė, 
šeima, gyvybė". 

Liepos 15 d. sąskrydis per
sikels į Marijampolę. Čia vyks 
eucharistinis vaikų kongresas, 
šventosios Mišios vaikams ir 
jaunimui, giesmių valandos, 
sporto varžybos. Iš Marijampo
lės jaunimo procesija eis į 
Lūginės kaimą, kuriame 1871 
metais gimė Jurgis Matulaitis, 
neseniai paskelbtas Palaimin
tuoju. 

Nuo svajonių iki realybės 

Liepos 8 dieną Vilniuje, 
šiuolaikinio meno centre, atida
ryta Skandinavijos ir Baltijos 
šalių brėžinių ir taikomosios 
dailės paroda „Nuo svajonių iki 
realybės". 

Idėją surengti tokią parodą 
prieš dvejus metus pasiūlė Esti
jos Dailės muziejaus darbuoto
jai. Jai pritarė Baltijos šalių 
kultūros ministerijų vadovai, 
Skandinavijos projektuotojų 
taryba, Šiaurės menų centras, 
Švedijos institutas bei kitos 
instancijos. Kūrinius ekspozici-

Rusijai pagalba — 3 bil. dolerių 
Tokijo. — Septynių didžiųjų Trečią dieną į konferenciją at-

ekonominėj konferencijoj nutar- vyko Rusijos prezidentas Boris 
ta suteikti Rusijai 3 bilijonų Jelcin. Žinoma, tikslu paveikti 
dolerių pagalbą. Bilijonai Rusi- konferencijos dalyvius ir gauti 
jai bus išmokėti ir kaip paskola, didesnę pagalbą. Prezidentas 
ir kaip dovana. Clinton septyniems didiesiems 

Vienu iš svarbiausių rūpesčių pradžioj siūlė Rusijai suteikti ne 
konferencijoj buvo pasauly ne- 3. bet 4 bilijonus dolerių, bet kiti 

nesutiko. I tuos 3 bilijonus 
Amerika įneš 375 milijonus dol. 
Visi išmokėjimai bus baigti per 
18 mėnesių. 

darbas. Nepaisant ekonominio 
pagerėjimo, bedarbių procentas 
per aukštas, todėl buvo nutar
ta rudenį Amerikoj sušaukti 
ekonominių ekspertų konferen
ciją ir ieškoti priemonių nedar
bui pašalinti arba jį bent kiek 
sumažinti. 

Vilnius — menininkų miestas. Kai paveikslai galerijose netelpa, senamiesčio ramiose gatvelėse 
dar randa vietos. 

Antano Sutkaus nuotr. 

jai atrinko tarptautinė ver
tinimo komisija. 

Paroda „Nuo svajonių iki 
realybės" — didžiausias ir 
brangiausias bendras Baltijos ir 
Skandinavijos šalių kultūrinis 
projektas. Jį remia įvairios fir
mos ir organizacijos. Lietuvoje 
parodą remia Atviros Lietuvos 
fondas ir firma „Koti". Paroda 
jau buvo Taline, vėliau ji bus 
perkelta į Rygą, o kitų metų 
pradžioje į Gioteborgą. 

Aštuonioms Baltijos ir 
Skandinavijos šalims parodoje 
atstovauja apie 250 dailininkų 
ir keliolika firmų. Lietuva, Lat
vija ir Estija pateikia daugiau
sia taikomąją dai lę — 
keramikos, tekstilės, stiklo, 
odos darbus, juvelyriką. Skan
dinavijos šalys be taikomosios 
dailės eksponuoja ir baldus, 
šviestuvus, audinius, buities 
reikmenis. Parodos pavadini
mas atspindi jos apimtį: nuo 
unikalių dailės darbų iki pra
moninės, serijinės gamybos 
pavyzdžių, nuo vaizduotės 
kūrybinio polėkio iki preciziško, 
kasdieniniam vartojimui pri
taikyto daikto tobulumo. 

Latvija turi 
prezidentą 

Ryga. — Po dviejų dienų 
debatų Latvijos parlamentas 
prezidentu išr inko Guntį 
Ulmaną. Ulmanis, 53 metų, 
parlamente priklauso Ūkininkų 
sąjungos partijai. Jis yra buvu

sio prezidento nepriklausomy
bės laikais Karlio Ulmanio vai
kaitis. 

Pradėjo dirbti Latvijos 
karo a tašė 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius priėmė 
Latvijos karo atašės Lietuvos 
Respublikoje Narmunds Berz-
kalns skiriamuosius raštus. 26 
metų Latvijos kariuomenės lei
tenantas Narmundas Berzkal-
nis baigė Vilniaus policijos 
akademiją. Naujasis atašė gerai 
kalba lietuviškai. 

Šiuo metu Lietuvoje akredi
tuoti dvylikos Valstybių karo 
atašė. Kitą savaitę kredencialus 
įteiks Šveicarijos atstovas. Rug
pjūčio mėnesį laukiama atvyks
tant karo atašė pareigoms JAV 
karo aviacijos pulkininkės Tiin 
Kerra. Ruošdamasi dirbti Vil
niuje, ji savarankiškai išmoko 
lietuvių kalbą. 

Rusų kareiviai tikrai 
išeis iš Lietuvos 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius spaudos 
konferencijoje sakė esąs tikras, 
jog visa Rusijos kariuomenė iš 
Lietuvos bus išvesta iki rug
pjūčio 31 dienos, kaip ir nu
matyta grafike. d l i m a s daly
kas, pridūrė jis, paskutiniai 
kareiviai išeis net keliomis 
dienomis anksčiau, per likusias 
bus tvarkomi ir pasirašomi 
dokumentai. 

Kariuomenės išvedimo grafi
ką Audrius Butkevičius ir Rusi
jos gynybos ministras Pavel 
Brachiov pasirašė užpernai rug
sėjo mėnesį Maskvoje. Nuo to 
laiko Lietuvoje liko trečdalis 
buvusių karininkų ir kareivių. 

Išvežama visa Lietuvoje bu
vusi technika ir ginkluotė. 
Lieka tiktai nekilnojamas tur
tas, kuris pagal Lietuvos įsta
tymus yra jos nuosavybė. 

Vokiečiai įvertino 
literatūros tyrinėtojo 
iš Lietuvos darbus 
Gydytojas, literatūros mokslo 

tyrinėtojas, trisdešimt vienos 
knygos autorius Jokūbas Skliu-
tauskas išrinktas mokslų aka
demijos Collegium Europeum 
Jenense nariu korespondentu. 
Šita garbė rašytojui J. Skliu-
tauskui suteikta už didelius 
pasiekimus ir konstruktyvią 
veiklą, vystant kultūrinius 
ryšius su Vokietija. J. Skliau-
tauskas rašo ir tyrinėja daugelio 
garsių Vokietijos li teratų, 
istorikų, medikų ryšius su 
Lietuva. Yra pasaulinės brolių 
Grimų Kaselyje draugijos narys 
korespondentas, VFR K. May 
draugijos narys, vokiečių fan
tastinės literatūros draugijos 

Lietuvos rytas 

Kurorto sezonas 
atidarytas 

Šiemet kurorto sezono atida
rymas Palangoje vyko birže
lio 18-20 dienomis. Pirmąją 
dieną poilsiautojai ir kurorto 
svečiai buvo pakviesti į naujas 
parodas Gintaro muziejuje, 
Parodų paviljone, Jono Šliūpo 
memorialiniame name-muzie-
juje, Dailės salone, miesto 
bibliotekoje. Birželio 19 nuo pat 
ryto miesto centrinėse Vytauto 
ir Basanavičiaus gatvėse vyko 
mugė. Tautodailininkų, preky
bininkų tą dieną buvo iš visos 
Lietuvos. 

Tomis dienomis mieste vyko ir 
daugiau spalvingų renginių 
Vienas jų — Palangos taurės 
galiūnų konkursas bei keistuo
lių spektaklis (birželio 19 d.) 
miesto stadione. 

Jelcinas išmetė 
Lenino paveikslą 

Rusijos prezidentas Boris 
_^ . Jelcinas iš Kremliaus pašalino 
N e į s t e n g i a n u s i p i r k t i menininko Boriso Jogansono di

džiausią paveikslą „Leninas 

Lito vertė kyla 
Lito įvedimo metu už 1 dolerį 

komerciniai bankai mokėjo apie 
4 litus 20 centų. Per savaite lito 
kursas pakilo ir dabar už 1 
dolerį galima gauti tik 3 litus 
50-70 centų. Sią savaitę ofi
cialus kursas yra 4.3 lito už JAV 
dolerį. Nemažai bankų iš viso 
nesuperka val iu tos , todėl 
a tvykstant iems tu r i s t ams 
sunku pakeisti pinigus. Labai 
didelis skirtumas tarp valiutos 
supirkimo ir pardavimo kainų 
(marža) — bankai ima apie 12 
procentų. Dėl tokio lite kilimo 
ir aukšto Lietuvos Banko nu
statyto oficialaus kurso ekspor
tuojančios savo produkciją įmo
nės patiria didelių nuostolių. 
Jos negali parduoti savo pro
dukcijos, o gautas pajamas 
privalo versti į litus nepalankiu 
kursu. 

mėsos 
Per dvejus metus mėsos 

gamyba ir supirkimas sumažėjo 
daugiau kaip du kartus. Tačiau 
didieji mėsos kombinata i 
neatleido nei vieno darbuotojo, 
pastoviai kelia atlyginimus. 
Šaldytuvai pilni mėsos, nes 
žmonės jos nebeįperka. Mėsos 
kombinatai skolingi žemdir
biams už pateiktą mėsą apie 40 
mil. dolerių. 

Dariaus ir Girėno minėjimas 

kalba komjaunimo III suvažia
vime". Paveikslas pakeistas iš 
Paryžiaus pargabentu Maskvos 
tapytojo Sergejaus Prisekino 
kūriniu. Šis paveikslas pirmą 
kartą buvo parodytas 1983 
metais parodoje ir sukėlė didelį 
susidomėjimą. Jame pavaizduo
tas 22 metų Novgorodo kuni
gaikštis Aleksandras Nevskis 
su savo armija ant Peipuso eže
ro ledo po 1242 metų rusų 
pergalės prieš Vokiečių ordino 
riterius. 

Die Welt 
Praeitą šeštadienį buvo mini

mas Kudirkos Naumiesčio įkū
rimo jubiliejus. Prieš 350 metų 
karalienė Cecilija Renata (Did. 
Lietuvos kunigaikščio Vladis
lovo IV žmona) suteikė Magde
burgo miesto privilegijas tuo
metiniam Vladislavovui. Prezi
dentas Brazauskas viešnagę 
Kudirkos Naumiestyje pradėjo, 
perskaitydamas dekretą, ku
riuo miestui grąžinamas her
bas. 

Istorinio skrydžio 60-metis 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybės nutarimu 1993 metai pa
skelbti Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno metais. Pager
biant Atlantą nugalėjusių lie
tuvių tautos didvyrių atminimą 
ir atgaivinant prieškario laikų 
tradiciją, liepos 17-ąją bus mini
ma ir Pasaulio lietuvių vienybės 
dieną. 

Svarbiausi istorinio skrydžio 

Lietuviškų gandru Šeimynėlė 

jubiliejiniai renginiai prasidės 
kitą savaitę. Vilniuje, Meninin
kų rūmuose, vyks S. Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlantą 
60-mečio ir Pasaulio lietuvių 
vienybės dienos minėjimas. Vil
niaus arkikatedroje bus auko
jamos šventosios Mišios už S. 
Darių ir S. Girėną. Liepos 18 
dieną — drąsiųjų lakūnų atmi
nimui rengiama aviacijos šven
tė Vilniaus rajone, Kyviškėse. 

Kaune liepos 15 dieną M. Ži
linsko galerijoje atidaroma N. 
Danutės — Maštarienės darbų 
paroda, kurioje bus pristatomos 
jos publikacijos, tyrinėjimai, 
dokumentai iš asmeninio ar
chyvo. Karo muziejuje susitiks 
Lietuvos aviacijos veteranai ir 
svečiai, atvykę į iškilmes iš už
sienio. Kauno Medicinos akade
mijoje atidaroma ekspozicija 
parengta kripta, kurioje buvo 
slepiami lakūnų palaikai. Va
kare Kauno muzikiniame teatre 
įvyks iškilmingas skrydžio per 
Atlantą 60-ųjų metinių minėji
mas. 

Liepos 17 d. įgulos bažnyčioje 
bus aukojamos šventosios Mi
šios, o Ąžuolyne atidengiamas 
paminklas S. Dariui ir S. 
Girėnui. Aleksoto aerodrome 
įvyks aviacijos šventė. Iš šio 
aerodromo bus išlydėta ir ultra-
lengvųjų lėktuvų bei skraidymų 
eskadrilė į skrydį Kaunas-Soldi-
nas. (R.G.) 

Pagal Lito komiteto nu
tarimą nuo liepos 5 dienos visos 
prekybinės įstaigos grąžą pri
valo atiduoti tik litais ir centais. 
Tačiau daugumoje atsiskaity
mai vyksta talonais — trūksta 
smulkių pinigų. 

New York. — New Yorko 
Central Parke dienos metu pa
vėsy temperatūra pasiekia 100 
F ir daugiau. Per valandą apie 
40 piliečių šaukiasi greitosios 
pagalbos. Dar labiau kenčia 
zoologijos soduose š iaurės 
kraštų meškos, pingvinai ir kiti 
gyvuliai. 

Lietuvoje jau antra savaitė 
labai šalti ir lietingi orai. Diena 
temperatūra nepakyla iki 17 C, 
naktį nukrinta iki 7 C. 

KALENDORIUS 

L i e p o s 10 d.: Amalija, 
Mauricijus, Prudencija, Gilvai-
nis, Rūgina. 

Liepos 11 d.: Benediktas, Pi
jus, Kipras, Olga, Vilimantas, 
Šarūne. 

Liepos 12 d.: Bonifacas. 
Izabelė, Margiris, Skaidra. 

L iepos 13 d.: Henrikas, 
Eugenijus, Mildreda, Vytenis, 
Austina. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

VISI TAPKIME ŠIO 
VAJAUS DALYVIAIS 

Mieli idėjos Sesės ir Broliai, 
Paskutiniu metu keletą kartą 

kreipėmės j Jus Ateitininkų 
skyriuje „Draugo" dienraštyje, 
skelbdami visuotiną Ateitinin
kų piniginį vajų, išsakydami šio 
vajaus tikslus ir būtinumą. 

Su dideliu dėmesiu sekame 
dabartine Lietuvos vargingą 
ekonominę padėtį. Ypač mus 
stebina jos moralinis nuosmukis 
— rezultatas penkiasdešimties 
metų okupacijos prievartinio 
auklėjimo. Tėvynėje pamažu 
ima žaliuoti ateitininkiškas pa
vasaris — ateitininkų stovyklos. 
Šiais metais per Berčiūnų ir ki
tas stovyklas praeis bent 2000 
jaunimo, o jo yra tikrai labai 
gero. Džiugu, kad ateitininkai 
yra įsigiję nuosavą stovyklavie
tę Berčiūnuose, prie Panevėžio, 
bet ją reikia atremontuoti, įves
ti kanalizaciją, atstatyti su
griautą koplyčią. Stovyklavi
mui reikia bent minimalių są
lygų. Be finansinės paramos ne
įmanoma ir patį stovyklavimą 
pravesti. Šios stovyklos atnau
jinimas ir koplyčios atstatymas 
pareikalaus gana stambios su
mos. Berčiūnų stovyklos atnau
jinimui — sėkmingiausia prie
monė katal ikiško jaunimo 
auklėjimui. Ateitininkų organi
zacija savo kilme ir didžiuoju 
uždaviniu yra tam pašaukta. 

Ateitininkų Rūmai Kaune 
bus labai svarbūs ateitininkų 
veiklai ateityje, kaip jie yra bu
vę labai reikšmingi mūsų orga
nizacijos veiklai Lietuvos lais
vės laikais. Jie yra atgaunami 
ir jiems reikės didelio remonto. 
To paties pareikalaus ir ateiti
ninkų namai Palangoje. 

1994 metų vasarą planuoja
mas Pasaul io Atei t in inkų 
Kongresas Lietuvoje. J a m e 
vyks išeivijos ir Tėvynės ateiti
ninkų suartėjimas ir Ateitinin
kų Federacijos vadovybės grįži
mas į Lietuvą. Tai bus įgyven
dinimas V Ateitininkų Federa

cijos Kongreso Lietuvoje, kuris 
dėl sovietų okupacijos negalėjo 
įvykti 1940 metais Vilniuje ir 
kuriam tiek daug buvo ruoštasi 
Kaune. Tą puikiai mena buvę 
šaunaus Studentų Ateitininkų 
choro dalyviai. Šio istorinio 
kongreso ruoša pareikalaus 
daug finansinių išteklių. 

Buvome didieji aukotojai Lie
tuvių Fondui, Tautos Fondui ir 
įvairiems kitiems tikslams. 
Ateitininkai buvo šių fondų ir 
kūrėjai. Atėjo metas atkreipti 
pagrindinį dėmesį į save, į 
savąją organizaciją, į Lietuvos 
moralinio atnaujinimo idėją. 
Tad šiuo metu pats didžiausias 
ir svarbiausias uždavinys mūsų 
organizacijai, nes Lietuvos mo
ralinis atsinaujinimas įmano
mas tik per krikščionišką jauni
mą. Nepamirškime ir palikimų. 
Kur gali jie rasti kilnesnį tiks-
lą? 

Tad, mielos sesės ir broliai, te-
nelieka nei vieno ateitininko, 
neaukojusio šiam vajui ir mūsų 
Tėvynės pagalbai. Kiekvienas 
ateitininkas — nuo jaunučio iki 
sendraugio — privalo tapti šio 
vajaus dalyviu, skiriant šiuo 
kritišku laikotarpiu kuo dides
nę auką. 

Aukokime ir aukokimės savo 
didžiajam tikslui — „Viską 
atnaujinti Kristuje ". 

Lietuvos ateitininkų veiklai 
pinigai bus persiunčiami per 
Prano Dovydaičio Šalpos Fondą 
Kaune. 

Čekius rašyti: Lithuanian Ca-
tholic Federation „Ateitis"; Tax 
exempt nr. 11-6035592. Čekius 
siųsti: Ateitininkų Federacijos 
Fondas, 12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439. 

Juozas Polikait is, 
Ateitininkų Federacijos vadas; 

Birutė Bublienė, 
Tarybos pirmininkė; 

Dr. Petras Kisielius, 
Ateitininkų Federacijos 

Fondo pirmininkas. 

Ateitininkų Federacijos fondo valdybos susitikimas su Lietuvos ateitininkų pirmininku dr Ar
vydu Zygu. Iš kaires: fondo pirmininkas dr. Petras Kisielius, reikalų vedėja Jadvyga Damušienė 
sekretorė ses. Margarita, Ateitininkų Federacijos vadas Juozas Polikaitis, dr. Antanas Razma! 

Nuotr. dr. Onos Daugirdienės 

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 
KONFERENCIJOJE 

Ateitininkai JAV ir Kanadoje 
jau turbūt gavo ar dar gaus 
Ateitininkų Federacijos Fondo 
ir Ateitininkų Federacijos val
dybos laiškus, kviečiančius į 
konferenciją, kuri vyks atei
nantį Darbo dienos savaitgalį, 
rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis, 
Čikagoje ir Lemonte. Įprastinio 
studijų savaitgalio Dainavoje 
šiemet nebus. Su šia konferenci
ja prasidės ateitininkų kongre
siniai metai — pasiruošimas V-
tajam viso pasaulio Ateitininkų 
kongresui, kuris bus Lietuvoje 
1994 metais, tuoj po Dainų 
šventės. 

Šio Darbo dienos savaitgalio 
konferencijai numatyta tokia 
negalutinė programa. Konfe
rencija prasidės rugsėjo 3, 
penktadienio vakare, Atei
tininkų namuose, Lemonte. Tai 
bus susipažinimo vakaras su 
įvairia literatūros, poezijos, 
dainų ir šokių programa. 

Šeštadienį, rugsėjo 4, konfe
rencijos programa vyks Lietu
vių Pasaulio centro patalpose, 
Lemonte. Registracija nuo 8 vai. 
ryto. Konferencijos atidarymas 
9:30 v.r. Įvadinės paskaitos 
tema: „Išeivija - atąitininkija -
Lietuva". Po jos numatyti du 
simpoziumai: pirmajame bus 
diskutuojama išeivijos atei
tininkų misija šiuo metu, Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę. 
Antrasis simpoziumas pažvelgs 
į išeivijos ateitininkų atliktą ir 
dabar reikalingą veiklą tauti
nėje, ekonominėje ir organiza
cinėje srityse. Atskirų sąjungų 
nariai šiuos klausimus po sim

poziumų svarstys savo grupėse 
ir paruoš savo išvadas. Numaty
ti ir sąjungų narių pasitarimai 
organizaciniais reikalais. 

Didžiojoje Lietuvių Pasaulio 
centro salėje 7 v.v. bus bendra 
konferencijos dalyvių ir svečių 
vakarienė ir kun. prof. Stasio 
Ylos prisiminimo akademija. 

Sekmadienį, rugsėjo 5, nuo 
pat 9:30 vai. ryto konferencijos 
programa vyks Jaunimo centro 
patalpose, Čikagoje. Antrojoje 
šeštadenio simpoziumo dalyje 
bus kalbama apie išeivijos atei
tininkų veiklą ir uždavinius ide
ologinėje bei religinėje, kultū
rinėje, mokslinėje bei kūrybinė
je srityse. Atskiros sąjungos ir 
vėl galės iškeltus klausimus pri
taikyti sau atskiruose savo po
sėdžiuose. Pagrindinė konfe
rencijos paskaita numatyta 11 
vai. r. Jos tema: „Visa atnaujin
ti Kristuje — žodžiai ir darbai". 
Į šią tema bus bandoma pažvelg
ti pasauliečio ir dvasiškio aki
mis, tad yra siūloma turėti du 
prelegentus. Konferencija bus 
užbaigta šv. Mišiomis 3 vai. po 
pietų Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, Mar-
quette Parke. 

Ši ateitininkų konferencija 
bus grynai darbo konferencija. 
Jos tikslas — apžvelgti nueitą 
išeivijos ateit ininkų kelią, 
apsvarstyti ateities veiklos per
spektyvas, organizacinės struk
tūros pasikeitimus, kurie galės 
būti pasiūlyti kitų metų Atei
tininkų Kongresui Lietuvoje. 
Konferencija turės padary' : 
nutarimus, liečiančius vist 

BERČIŪNŲ STOVYKLOS PROISTORĖ 
Pdgal Bron aus Kviklio infor- rijoje ir aplink ją esančių 

maciją („Lietuvos bažnyčios rV: archeologinių, istorinių bei 
Panevėžio vyskupija", psl. 112), memorialinių objektų apsauga 
Berčiūnų proistorė yra labai se 
na. Prie Nevėžio ir Sonžylos 
upių santakos yra arti keturias
dešimties laidojimų pilkapynas, 
kuriame aptinkama III-VI am
žiaus radinių. Tai grynai lietu
viško tipo kapynas, kur visi 

ir priežiūra. Stovyklos rengia
mos, laikantis gamtosaugos 
principų". Šis punktas yra 
vienas iš vienuolikos, aptartų 
stovyklos perdavimo ir toli
mesnio eksploitavimo susitari
me tarp Lietuvos ateitininkų . - - - - w „ « * j ^ a_»A*_n_L f U . 3 U L C J L l l J l l l f \ U 

kapai apdėti akmenų vainikais, federacijos ir Panevėžio miesto 
Atrodo, kad senovėje čia būta valdybos. Paminėtini keletas ki-

Jaunieji ateitininkai Hamiltone, Kanadoje. Iš k. — I eil. — Snieguolė 
Liaukutė, Simonas Trumpickas, Petras Vaičiūnas, Vincas Gudinskas, Jus
tinas Trumpickas. II eil. — Vanessa Trumpickaitė, Domas Gudinskas. III eil. 
— Austė Vaičiūnaitė ir Lukas Gudinskas. 

HAMILTONO A. STULGINSKIO 
KUOPOS JAUNUČIŲ/JAUNIŲ METAI 

dinome mūsų mėgiamiausią pa
saką su lėlių teatru. Širdžių 
dienai padarėm dovanėles, 
sukūrėm eilėraštį, dainelę ir 
aplankėme ligonius. 

Mes turėjom daug iškylų — 
važiavome į ,,Mc Micheal 
Gallery", Kleinburg, Toronte, 
su Toronto ateitininkais iš
mokom apie tapyba; buvom „ka
riniame muziejuje Hamiltone ir 
ten pamatėm, koks buvo karei
vių gyvenimas. Ėjome žiūrėti 
„Robin Hood" vaidinimo Hamil-

didesnės gyvenvietės 
Dabar toje apylinkėje yra sau

sas ir jaukus pušynas, kuriame 
ateitininkai atstato vasaros 
stovyklą. Tikimasi, kad nors 
vasaromis ten vėl rinksis 
šimtai jaunimo, kurie savo skai
čiumi gali viršyti senovės gy
ventojus 

tų punktų. 
„Berčiūnų stovykla bei aplin

kinė teritorija neturi tapti ko
mercine prekybos zona, turi būti 
išsaugota rekreacijos, sporto, 
ugdymo ir kultūros veiklos po
būdis bei prioritetas". 

„Einamuosius stovyklos teri
torijos eksploatavimo darbus 

Darbo metai jau artėja į pa
baigą, tai laikas pažvelgti ir 
prisiminti. Hamiltono jaunu
čiai/jauniai buvo labai darbštūs. 
Mūsų metinė tema buvo „Inte
ligentiškumas". Darėme daug 
darbų mokydamiesi apie šį prin
cipą. Mokėmės apie savo kū-
ną-išmokom „Pirmąją pagalbą". 
Tyrinėjom Velykų simbolius. 
Darėme aitvarus. Sukūrėm ad
vento kalendorius su darbeliais 
kiekvienai dienai. Dalyvavome 
skaitymo konkurse ir suvai-

Žinant vietovės archeologinę atlieka stovyklos savininkas, 
vertę, Panevėžio miesto valdy- Sezoniniai ir papildomi terito-
bos 1992 m. gruodžio 21 d. po- rijos, joje esančių kelių tvar-
tvarkio priedu surašytame su- kymo bei sanitarinio valymo 
sitarimo protokole pabrėžiama, darbai sutarčių pagrindu bus at-
kad „Garantuoja šioje terito- liekami miesto komunalinių pa-

slaugų įmonių... Miesto sveika-
tone ir sutikom Lietuvos laivą tos apsaugos įstaigos sutarčių 
„Kapitonas Stulpinskas", at- pagrindu garantuoja atitinka 
plaukusį iš Klaipėdos. 

Mes linkim visiems smagios 
vasaros ir gerai pailsėti prieš 
naujus mokslo ir organizacinio 
darbo metus. 

Garbė Kristui! 
Snieguolė L iauku tė 

mą medicinos pagalbą stovyklo
je... Panevėžio miesto policijos 
komisariatas užtikrina viešąją 
tvarką Berčiūnų stovyklos te
ritorijoje. Stovyklos objektų ap
saugą garantuoja stovyklos sa
vininkas". H jį r 

pasaulio a te i t in inkų apsi-
jungimą vienoje organizacinėje 
struktūroje, tačiau atsižvelg
dama ir į išeivijos ateitinin 
tolimensius veiklos reikak -
mus. 

Konferencijos rengimo k( i-
teto pirmininkas yra dr. Ed
mundas Saliklis. Baigiamos su
daryti įvairios komisijos. Apie jų 
darbą ir tikslią konferencijos 
programą detalės bus skelbia
mos spaudoje. Laiko nebėra 
daug, bet entuziazmo turėtų už
tekti. Tad pradėkime ruoštis 
dalyvauti. 

Juozas Baužys 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia FieMs, UI. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarime 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
•441 S. PulMkl M . , CMcago, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 832-0221 

Valandos susitarus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tol . (312) 476-2112 

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

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hariem, tai. 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 
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Lietuvių patarlė 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
8840 S. Pulaskl Rd., te l . 312-585-2802 

Pirm., antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p., 
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Tomas KisMIus, M.D. 
Steven tsndlsr, M.D. 
Adrion Btanco, M.D. 
Bozona Wttek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmoiogas/Akių Chirurgas 

2838 W. 71at St. 
312-438-8888 

414S W. 83rd St. 
312-738-7708 

Chicago, IL 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEItlgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Orland Perk 
708-348-8100 

10 W. Martin, NaperviHe 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 58 St. 
Tel. (312) 735-5555 

507 S. GHbert, LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Roed 
Hickory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lement, IL 60430 
Priklauso Palos Community Hospitai ir 

SHver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (700) 2S7-220S 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. ( 1 3 1 2 ) 787-7875 
8788 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausme gydyme specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-720-4200 
Elgm 700-022-1212 

McHenry 815 344-5000. ext 0SO6 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcago 

Te l . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberto Rd. , Palos Hllls, IL 
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Rez. (708)246-0067; arba (708)246458 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8448 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3000 W. 05 t t Tei. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tel . kabineto Ir boto: (708)882-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. L. D. PETREIKIS 
. DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 
Tel . (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tol. (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

Palos Vision Cerrter, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tel. (708) 448-1777 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 708-636-8500 

< Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermatt Rd. 
Weeicheetor.IL 601 §3 

Tol. 708-531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
8835 S. Pulaskl Rd. , CMcago, IL 

Tol. 312-888-1855 
172 ScMBor St., Elmhurst, IL 80126 

708-841.2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71flt Street 
(312)434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

A. (312) 
(312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd S t 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12: 1-6 

Cardlac Dfagnosls, Ltd. 
Marąuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, CMcago, III. 
Tei. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
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Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
šešt. pagal susitarimą 
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Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medlcal Center-

N sparvine Csmpus 
1020 E. Ogden Ave., Surte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tei. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avo., 
Chicago, m. 60652 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Gimtadienis be puotų, prakalbų ir 

LINKĖJIMŲ 
Kažkaip netikėtai akis užkliu

vo už šiemetinio, „Draugo" 
išleisto, kalendoriaus ir prilipo 
prie liepos dvyliktosios. Ten 
smulkiomis raidytėmis pažymė
ta, kad kaip tik tą dieną, bet 
1909 metais, buvo išspausdintas 
pirmasis „Draugo" numeris. 
Vadinasi, sukaktis! Ne kokia 
ypatinga — kaip mes įpratę 
švęsti (sidabrines, auksines, 
deimantines...), tačiau vis dėlto 
gimtadienis, vis dėl to gražios 
metų virtinės jubiliejus. 

Laikraštis — ne žmogus. Jam 
peržengti aštuoniasdešimt ket
virtą gimtadienį — tik juokai. 
Tačiau laikraštis priklauso nuo 
žmonių. Tų, kurie rūpinasi jo 
leidimu, kurie jį redaguoja, o 
ypač tų, kurie jį remia ir skai
to. Nieko iš šios keturgubos su
dėties išjungti ir tebeturėti stip
rų, energingą, veiksmingą laik
raštį, neįmanoma. 

Šiemet su pasididžiavimu 
šventėme savo tėvynės nepri
klausomybės 75 metų sukaktį, 
ypač džiaugdamiesi, kad ji vėl 
laisva, po ilgų okupacijos 
dešimtmečių kančios kelio su
laukusi šviesios laisvės prisi
kėlimo. Kai stabteli ir pagalvo
ji, kad „Draugas" buvo pirmo
jo tautinio Lietuvos atgimimo, 
paskiau nepr ik lausomybės 
paskelbimo 1918 metais liu
dininkas, ne vien kaip pasyvus 
stebėtojas, bet uolus senosios 
ateivių kartos patriotizmo ža
dintojas, t au t inės sąmonės 
puoselėtojas, skatinęs tuometi
nius gausius savo skaitytojus 
remti kovojančius už laisvę 
tėvynėje ir taip pat klebenti 
pasaulio galingųjų duris, kad jie 
nebūtų kur t i laisvės šauksmui 
mažoje, jų akyse nereikšmin
goje, Lietuvoje, kad nebūtų akli 
nuos tab iam l ie tuvių pasi
ryžimui sukurti nepriklausomą 
savo valstybę. 

Kai stabteli ir pagalvoji, jog 
tas pats „Draugas", lyg iš
tikimas, kruopštus metrašti
ninkas, savo puslapiuose su
kaupė visą nepriklausomos 
Lietuvos istorijos eigą, o vėliau 
užrekordavo okupacijos ir visus 
baisiuosius įvykius, kuriuos tos 
okupacijos Lietuvai atnešė; kai 
pr is imeni , kad „ D r a u g a s " 
kentėjo, liūdėjo, kovojo kartu su 
visa tauta ir nesiliovė skelbęs 
pasauliui apie Lietuvai daromas 
skr iaudas , tuomet pradedi 
suprasti, ką iš tikrųjų mums 
reiškia lietuviškas, katalikiškos 
minties dienraštis. 

Peržvelgus „Draugo" įkūrimo 
aplinkybes, priežastis ir apskri
tai pirmuosius žingsnius, akin 
krinta (nors gal netiesioginis) 
mūsų dienraščio ryšys su kitu 
šiemetiniu jubiliejumi — Šv. 
Kazimiero kongregacijos seserų 
įkūrimu. O ryšys toks, kad kun. 
Antanas Staniukynas ir kun. 
Antanas Kaupas buvo didieji 
„Draugo" , kaip ir seselių 
kazimieriečių vienuolijos, ini
ciatoriai. Kun. A. Kaupas, 
pirmasis „Draugo" — tuomet 
dar savaitraščio — redaktorius, 
buvo Motinos Marijos Kaupai
tės brolis, o apie kun. A. Staniu-
kyno ryšį su Šv. Kazimiero vie
nuolynu ne kartą jau rašyta 
šiais sukaktuviniais metais. 

„Draugo" pirmieji numeriai 
spausdinti Wilkes-Barre, PA ir 
tik 1912 m. jis perkeltas Čika
gon. Dar ketverius metus jis vis 
buvo sava i t r a š t i s , bet 
pasaulinių įvykių raida ir ypač 

IŠ KGB VADOVĖLIO 
P . PALYS 

suintensyvėjęs Lietuvos 
atgimimo judėjimas tiesiog 
reikalavo greitesnio žinių per
davimo plačiajai Amerikos 
lietuvių visuomenei. 1916 m. 
kovo 31 d. „Draugas" jau tapo 
dienraščiu. Netrukus pasikeitė 
ne tik laikraščio leidimo daž
numas, bet ir leidėjai, nuo 1919 
m. sausio 29 d. visą dienraščio 
leidimo naštą perėmus mari
jonų vienuolijai. 

84-ri metai — netrumpas laiko 
tarpas. Reikėtų nemažai pa
stangų, jei norėtume bent apy-
tikrai suskaičiuoti „Draugo" 
skaitytojų būrius (žinoma, 
dabar jų palyginti tik saujelytė), 
kiek lengviau būtų padaryti 
redaktorių, redakcijos narių, 
administratorių, spaustuvės 
darbuotojų sąrašą. O kas besu-
skaičiuos gausybę bendra
darbių, kur ie paliko savo 
pėdsakus „Draugo" puslapiuo
se! 

Daug per tuos dešimtmečius 
pasikeitė, bet daug kas liko 
nejudinta. Paskutinis marijonų 
vienuolijos narys-redaktorius, 
kun. Pranas Garšva, tik pra
ėjusią žiemą, sausio 24 d. 
iškeliavo Amžinybėn, kur jau 
seniai poilsį nuo įtempto re
dakcinio darbo rado daugybė 
„Draugo" redaktorių, pra
dedant pirmuoju marijonu kun. 
Pranu Būčių. Redaktorių gre
tose buvo apsčiai ir pasauliečių, 
kurių pavardės lietuvių spaudos 
istorijoje minimos su pagarba. 

Niekas nerengia puotų, 
nesako iškilmingų prakalbų, 
net neprisimena, kad pirma
dienį mūsų „Draugas", vie
nintelis dar išlikęs dienraštis 
išeivijoje, švenčia gimtadienį. O 
prisiminti vertėtų. Ne tik 
prisiminti, bet ir giliai susi
rūpinti jo likimu. Kaip ilgai 
pajėgsime savo dienraštį leisti, 
kai jis slyste slysta iš mūsų tar
po: trūksta lėšų, mažėja skai
tytojai, retėja bendradarbiai. 
Vienkartinis vajus ir jo metu su
rinkti pinigai neteikia daug 
vilčių ateičiai, kai nuolat gen
da spaustuvės mašinos, brangs
t a leidimas, kyla ir kyla 
kasdieninių išlaidų suma. 
Reikia kažko daugiau. Pirmiau
sia, kad ne tik dabartiniai skai
tytojai (jie ir taip žino, todėl yra 
„Draugo" skaitytojai), bet visa 
išeivijos lietuvių visuomenė 
suprastų savo dienraščio svarbą 
ir sukrustų rūpintis jo išlikimu. 

Tikime, kad pasikeitimai 
redaktoriaus kėdėje atnešė kai 
kur iuos pasikei t imus ir 
dienraščio puslapiuose. Jeigu 
spręsime iš gausių skaitytojų 
pasisakymų, tie pasikeitimai 
teigiamai priimami. Tačiau 
„Draugo" paskirtis niekuomet 
nesikeitė. Švenčiant 75 m. dien
raščio jubiliejų, programiniame 
koncerto leidinyje primenama: 
„Kol bus lietuviams reikalingas 
lietuviškas spausdintas žodis, 
tol šis dienraštis kalbės jiems 
suprantama kalba apie kasdie
ninius reikalus, kad išeivijos 
lietuviai būtų pilnai informuo
ti savo pačių gyvenime ir apie 
tautą... „Draugas" spausdintu 
žodžiu kalbės savo tautiečiams 
užsienyje, kad jie neužmigtų ir 
neužmirštų... įsipareigojimų 
žemei, kuri vadinasi Lietuva... 
Tam mes įsipareigojame, tam 
norime įpareigoti ir jaunąją 
kartą". 

Šie žodžiai ir šiandien yra 
mūsų credo. n R 

KGB generolas G.K. Vai-
gauskas 1986 m. savo „auklė
tiniams" buvo parengęs va
dovėlį „Lietuvių nacionalistų 
kenkėjiška veikla ir kova su ja". 
To „vadovėlio" paskirtis — pa
mokymai pradedantiems „prak
tikams". Jame išspausdinti sep
tyni straipsniai. Iš jų galima 
spręsti, kaip jiems (KGB, P.P.) 
tarybiniais metais pavojingi 
buvo Lietuvoje veikę: partiza
nai, pogrindis, lietuvių išeivių 
organizacijos, jų spauda ir su 
kokiu įnirtimu, klasta bei ciniz
mu prieš visa tai KGB turėjo ko
voti. 

Vieną iš tų septynių ilgų 
straipsnių „Pagrindiniai KGB 
organų kovos metodai su lietu
vių nacionalistų emigrantinių 
organizacijų ideologine diver
sija" pradeda taip: „ Svar
biausia nacionalistinių pro
trūkių Lietuvos TSR priežastis 
— ideologinė diversija, kurią 
tiesiogiai vykdo lietuvių emi
gracijos nacionalistinės ir kle
rikalinės organizacijos". Kad 
veikla prieš tas organizacijas 
būtų sustiprinta, 1984 m. buvęs 
išleistas įsakymas Nr. 0042. 
Jame pasakyta, kad ta i esąs 
svarbiausias Lietuvos TSR 
KGB uždavinys. To uždavinio 
įvykdymui, tarp kitko, buvo 
numatyta: „— diskredituoti 
tarptautinės visuomenės akyse 
lietuvių emigrantinių centrų 
pastangas atstovauti Lietuvos 
valstybę ir kalbėti visos lietuvių 
tautos vardu; — demaskuoti 
minėtus centrus prieš lietuvių 

emigraciją kaip imperialistinių 

valstybių spectarnybų tarnus, 
siekiančius aštrinti tarptautinį 
įtempimą ir forsuoti pasiruo
šimą naujam pasauliniam ka
rui; — patikimai atskirti res
publikos gyventojus nuo prieši
ninko nacionalistinės veiklos". 

Nurodama naudoti, j au esan
čius patikrintus ir praktikoje pa
siteisinusius, sėkmingus, KGB 
kovos su užsienio nacionalis
tinių ir klerikalinių organizacijų 
antitarybine veikla", metodus. 

Vienas tų metodų tai: „— 
agentūrinis įsiskverbimas į lie
tuvių buržuazinių nacionalistų 
emigrantines formuotes". O 
toliau aiškina taip: Agentūrinis 
įsiskverbimas j lietuvių buržu
azinių nacionalistų emigranti
nes formuotes visada buvo 
vienas iš efektyviausių kontr
žvalgybinės kovos metodų. Jis 
leidžia laiku atskleisti priešo 
užmačias ir planuojamas akci
jas, prognozuoti jo veiksmus ir 
tuo pagrindu suduoti jam per
spėjamuosius smūgius, primesti 
savo iniciatyvą. Agentūrinis 
įsiskverbimas tarybinei kontr
žvalgybai sudaro sąlygas puo
limui, garantuoja pastovią 
vert ingą informaciją, kur i 
būtina, kad būtų galima laiku 
sustabdyti ir nutraukti priešiš
kas nacionalistų akcijas, leistų 
skaldyti juos idėjine ir organi
zacine prasme..." 

Tame pačiame straipsnyje 
apie šnipinėjimo t iks la i s 
asmeninių ryšių sudarymą rašo: 
„Kandidatai asmeniniams kon
taktams užmegzti dažniausiai 
būna kūrybinių emigracijos 

sluoksnių atstovai, atliekantys 
atitinkamą vaidmenį visuome
nėje. Papras ta i jie būna 
išauklėti tradicine liberalia-bur-
žuazine dvasia, turinčia ryškias 
nacionalines pažiūras, gerai 
žino Lietuvos istoriją. I tiesio
ginius KGB bandymus užmegz
ti asmeninius kontaktus emi
grantai žiūri atsargiai... Daž
niausiai asmeninius kontaktus 
su emigrantais Lietuvos TSR 
KGB darbuotojai užmezga, ap
simeta Mokslų Akademijos 
moksliniais bendradarbiais, na
grinėjančiais emigracijos pro
blemas, arba Aukštojo ir 
specialiojo mokslo ministeri
jos darbuotojais , užsiiman
čiais prie Vilniaus V. Kap
s u k o v a r d o un ive r s i t e to 
esančių li tuanistikos kursų 
emigrantų j aun imui organi
zaciniais klausimais. Tokia 
priedanga leidžia užmegzti 
kontaktus su lietuvių kilmės 
užsieniečiais ir juos sekti 
bendravimo metu" (mano pa
braukta, P.P.). Toliau rašoma: 
„Šios aplinkybės reikalauja, 
kad operatyvinis darbuotojas, 
be aukšto politinio ir socialinio 
pasiruošimo, turėtų gilių žinių 
iš kultūros, meno, literatūros, 
respublikos ir emigracijos 
istorijos sričių. Plačios žinios 
šiais klausiamsi padeda sukur
ti pasitikėjimo atmosferą ir lei
džia emigrantams kalbėti atvi
riau". 

Ilgame straipsnyje taipgi rašo 
ir apie KGB „įnašą" į VLIKą ir 
ten jų atliktą ardomąjį darbą. 

Tą „vadovėlį", kaip priedą 
prie žurnalo „Laisvės kovų ar
chyvas", išleido Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
junga. 

Rimties valandėlė 

MUMS LEISTA PAŽINTI 
Kai girdime Jėzaus paly

ginimą apie sėjėją (Mato 
13:1-23), daugelis esame įpratę 
pamąstyti, apie savo imlumą 
Dievo žodžiui, tartam mums. 
Bet, atidžiai paskaitę šią iš
trauką iš šv. Mato Evangelijos, 
pastebėsime, kad Jėzus 
mokiniams pasako, jog jie yra 
suprantančiųjų tarpe, jog yra 
tarpe tų, kuriems supratimas 
yra duotas su pertekliumi, ne 
tų, kurie Dievo žodį girdi, bet 
nesupranta. 

Kalbėdamas savo mokiniams, 
kuriuos siunčia į pasaulį skelb
ti, kad dangaus karalystė jau 
čia, kad Dievas nori ne smerkti 
žmones, o juos išgelbėti, Jėzus 
primena, kokią didelę tikėjimo 
dovaną jie gavo: „Palaimintos 
jūsų akys, nes mato, ir jūsų 
ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau 
jums: daugel pranašų ir teisiųjų 
troško išvysti, ką jūs matote, 
bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs 
girdite, bet neišgirdo". 

Jei esame pakrikštyti ir daly
vaujame tikinčiųjų bendruome
nėje, mūsų uždavinys nėra 
svarstyti, ar mes tikime, o nau
dotis savo tikėjimo „ausimis ir 
akimis", prašyti Dievo pagalbos 
suvokti, kokia didelė dovana 
yra mums duota, ieškoti 
galimybių ir progų pagal savo 
gyvenimo sąlygas ta, mums 
duota, mūsų nepelnyta, dovana 
dalintis su kitais. 

Vidurinė mokykla Vokiečių gatvėje, Vilniuje. Už jos matyti Šv. Kotrynos bažnyčia. 
Nuotr. J . Minkevičiaus 

Šv. Rašto mokslininkai mano, 
kad Evangelija pagal šv. Matą 
buvo parašyta žydų-krikščionių 
bendruomenei apie 60 metų po 
Jėzaus mirties ir prisikėlimo. 
Jie kentėjo persekiojimą nuo 
kitų žydų, kurie juos laikė 
atskalūnais, įstatymų nesi
laikančiais. Bet jie patys savęs 
nelaikė naujos religijos puoselė
tojais, o suprato, jog Jėzaus pa
rodytas būdas tikėti, aukščiau-
sion vieton pastatant ne įsta
tymus, o artimo meilę, rodomą 
visiems žmonėms, tėra tik 
patobulinimas tikrojo tikėjimo, 
kurį jie paveldėjo iš savo pro
tėvių. Tad jiems buvo be galo 
sunku ir skaudu būti išmes
tiems iš sinagogų, atmestiems 
savo giminių, kurie atsisakė su 
jais prie vieno stalo sėdėti, jau 
nekalbant apie tiesioginį 
persekiojimą, kai jie buvo 
traukiami į žydų „bažnytinius" 
teismus, tariamai dėl viešo 
tikėjimo iškraipymo. 

Tokiose sąlygose buvo sunku 
net ištikimai gyventi pagal savo 
tikėjimą, jau nekalbant apie jo 
liudijimą kitiems žmonėms, kad 

ir juos pasiektų išganymo nau
jiena. Tad šv. Matas savo 
evangelijoje įrašė šį epizodą, 
kuriame Jėzus savo mokiniams 
(taigi ir mūsų bendruomenės 
krikščionims) padeda įvertinti 
jiems duotą tikėjimo dovaną ir 
duoda realistiškesni tikrovės 
supratimą. 

Pasakęs palyginimą apie 
sėjėją, Jėzus paskui privačiai 
moko savo mokinius. Pirmiau
sia jis duoda progą pamąstyti 
apie jiems duotą tikėjimo 
dovaną (Mt 13:10-17), nes nesu
vokdami, kokį turtą jie turi , 
ir nejausdami dėkingumo už jį, 
jie negalės efektyviai juo dalin
tis su kitais. Šie Jėzaus žodžiai, 
sekmadienį per Mišias išklau
syti kartu su visa tikinčiųjų 
bendruomene, gali ir mums būti 
maldos pagr indu, p r a š a n t 
malonių įvertinti mums duotą 
tikėjimo dovaną, nes ir mes 
esame Jėzaus mokiniai, siun
čiami dalintis su kitais mums 
duota tikėjimo dovana. 

O paskui, kad mokiniai nenu
siviltų, jausdamiesi bejėgiai ir 
nesuprasti, nors ir bando gyven
ti pagal dangaus karalystės 
dėsnius, Jėzus juos padrąsina, 
nurodydamas, jog jo mokinių 
evangelizacijos darbo pasi
sekimas priklauso ne vien nuo 
jų pačių pastangų. Jų aplinko
je esantys žmonės yra įvairūs, 
įvairiai imlūs ir neimlūs jiems 
veiksmu ar žodžiu t a r t a m 
Dievo žodžiui. Vieni bus lyg 
akmenys, kur tos sėklos neras 
vietos šaknims. Kiti bus užgulti 
kasdieninių rūpesčių, lyg 
erškėčių, kurie nustelbs juos iš
gelbėti norintį Dievo žodį,ir tik 
kai kurie bus jau pasiruošę pri
imti Dievo žodį. 

Tad ir mums nereikia nusi
minti, jei pažįstame žmonių, 
kuriems labai norime tikėjimo 
dovanos, ir atrodo, kad nei mū
sų darbai, nei maldos neveiks
mingi. Šio sekmadienio pirma
sis skaitinys iš Senojo Tes
tamento pranašo Izaijo (Iz 
55:10-11) mus užtikrina, jog, 
nepaisant, kaip bergždžios 
mums gali atrodyti mūsų pa
stangos tęsti Jėzaus misiją, 
Dievo žemėn siųstas žodis il
gainiui vis tiek įvykdys jo norą, 
atliks tai, kam jis siųstas. O dirb
ti — svarbu, nes šv. Pauliaus žo
džiais antrajame skaitinyje 
(Rom 8:18-23), „Visa kūrinija 
iki šiol tebedūsauja... laukdama 
... atpirkimo". Mums gi paves
ta skelbti, jog visi jau esame 
atpirkti. 

a.j.z. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

13 
Iš kur? 
Buvo visą laiką. 
Kas praleido? Kas tave priėmė? 

Kviečiame vyriausiąjį. Įteikiame. Po vieną. Randa tas, 
kuris ieško. Mes pavyzdingi zekai (zekas — rusiškai 
kalinys) — atiduodame patys. Blogas zekas čia pat 
nusižudytų. Kol esame neištardyti, nuo to labai saugo. 
Kad-nenueitų veltui darbas. Nors paskaičiavome, kad 
labai norinčiam čia pat, kameroje, bent penki būdai... 

GAILESTINGIEJI SAMARIEČIAI 

girdėti: vaikšto. Klapteli vienas langelis, kitas. Jau grei
tai ir tavo eilė. Palauki pusvalandį — tylu. Kvieti 
prižiūrėtoją. 

— Seselė atėjo? 
— Seselė jau išėjo. 
— Aš juk prašiau... 
— Pamiršau pasakyti. 
Tai kartojasi jau du mėnesius. Ne aš vienas toks. Gir

džiu: daužo į duris ir šaukia: 
Dantų skausmas atrodo juokas. Galvą — tą man — Seselę, 

nuolat skauda. Baisiausia, kai baksteli paširdžiuose - Pagaliau suprantu sistemą. Gydytojas, leidžiantis ar 
Stovintis prie durų bėga peilio. Po kelių sekundžių kvapo nebeatgauni. Bjauriausias tai naujas skausmas, neleidžiantis mane gydyti, skiriantis ar atimantis vais-

kablys prižiūrėtojo kišenėje. Visi metaliniai daiktai turi kuris kankina naktį. Vos vos pajudu, o nuo pečių sąna- tus, yra mano tardytojas. Pas mus žmonių nekankina 
būti atimti! Išpjausto net metalines sagas, atima ir rių taip nudiegia, kad miegas dingsta iškart 
akinius metaliniais rėmeliais. Nematai? Dar geriau! 

Apžiūrėję išeina. Gali pakartoti ir kitą dieną, bet 
dažniausiai po savaitės. Čiupinės batus, nosines, 
klausinės, kas užrašyta. Leptelsi, kad jau būtų laikas 
patiems išmokti skaityti, ir nebeturėsi — nei kalen
doriaus, nei pieštuko, nei jokio užrašėlio. Stovi apsi- Valandą, pusantros vaikštai po kamerą laukdamas 
blausęs ir tyli, kad neužsitrauktum nemalonės: iš Kvieti prižiūrėtoją. Nieko nėra. Po valandos prieina: 

Beviltiška kviesti seselę. Sako: 
— Nėra. 
— Kaip nėra? Ji privalo būti kiekvieną dieną 
— Dar neatėjo. 
— Kai ateis, pakvieskite. 

P IRMOJI GOLFO AIKŠTĖ 

Kaune pradėta rengti pirmo
ji Lietuvoje golfo treniruočių 
aikštė. Joje bus dvi tikslaus 
smūgio aikštelės ir pirmojo 
smūgio juosta. Greta numatoma 
statyti kavinę, teniso aikštes. 
Aikštės statybą finansuoja Kau
no verslininkai. Jos įrengimas 
kainuos apie 20 tūkstančių do
lerių. 

NEMOKA UŽ KARŠTA 
VANDENI 

55 procentai Vilniaus gy
ventojų nemoka už karštą van
denį ir kitus patogumus. Ka
dangi vandentiekio tinklai na
me yra bendri ir negalima at
jungti atskirų butų, savivaldybė 
numato atjungti karštą vandenį 
visam namui, jei daugiau kaip 
pusė gyventojų yra įsiskolinę. 

kameros išneš viską. Saulėn nepateksi, tualete nepa-
6ūsi — didžiausi malonumai apkars. 

iš neturėjimo ką veikti, sugalvojame pasilinksmi
nimus. 

Atnešė šoninę. Bet apsižiopsojo ir neišpjovė vieno 
kauliuko. Gal delno ilgio. Mes jį gražiai išdžiovinome, 
į lovą išgalandome — tikras peilis. Kviečiame prižiū
rėtojų viršininką. Sakome: t ikras peilis, tokiu ir pa
pjauti galima. Griebia iš rankų ir nešasi. Vėl 
kviečiame. Pasivaikščiojimo kamerą remontavo. Ten 
radome dvi vinis. Dabar įteikiame. Kiekvienas po 
vieną. Prižiūrėtojai siunta, bet tyli. Jų kaltė, kad 
nerado. O mes — kas dieną po geležėlę. Iš sąsiuvinių 
išlupa sankabėles, bet iš cukraus maišelio pamiršta. 

— jie kankinasi patys. Viršuje sutinka su maloniausia 
šypsena ir klausia: 

— Na kaip apačioje, nenusibodo? 
— Ne. 
— Argi? — pakelia antakius tardytojas. — Ir 

nesijaučiate nepatogiai? Nieko netrūksta? 
— Ne. Ačiū vaškas gerai. Šilta, šviesu, musės nekan-

da. Svajojau gyvenime nors kartą išsimiegoti. Skaitau, 
miegu, ir dirbti nereikia, ir valgyti duoda. 

— Ar valgyti užtenka? 
— Ačiū, užtenka. 
— Laisvėn nesinori? 
— Žiūrint, kas yra laisvė. Buržuazinės santvarkos 

_ _ _ _ _ — . liekanoms gal ir norėtųsi, bet aš socialistinės santvarkos 
Po pietų kufcTvadandą, kitą. Vėl kvieti prižiūrėtoją, produktas ir jaučiuosi visiškai laisvas. 

Seselė yra? - K a i P ? 

Seniai išėjo — Kaip sakė Leninas. Laisvė — įsisąmoninta 
Kada seniai? būtinybė. Jei aš įsisąmoninau, kad esu laisvas, 

judėdamas tris metrus nuo sienos iki sienos ir 
atvirkščiai. Poilsis man buvo reikalingas, ir esu 

— Ko nori? 
— Seselė yra? 
— Dar neatėjo. 
— Tai kada? 
— Gal po pietų. 
Ir uždaro langelį 

Prieš pietus. 
Aš juk prašiau. 

— Nieko nežinau. Mes — nauja pamaina. patenkintas. 
Kitą dieną lauki nuo pat ryto. Pagaliau po pusryčių (Bus daugiau) 

? 
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POKALBIS SU LIETUVIŲ 
FONDO PELNO SKIRSTYMO 

KOMISIJOS PIRMININKE 
MARIJA REMIENE 

Laike Lietuvių fondo spaudos 
konferencijos birželio 17 d. da
vėte santrauką Pelno skirstymo 
komisijos (PSK) atlikto darbo ir 
pelno paskirstymo rezultatus. L. 
fondo indėlis lietuvių kultūros 
darbų rėmimui yra labai svar
bus ir jau tapo būtinu. Gauna
me daugiau užklausimų apie 
PSK-jos darbą, jos sudėtį, 
planus ir skirstymo problemas. 
Malonėkite visuomenę painfor
muoti, kaip tas skirstymas 
vyksta. 

— PSK-jai tenka gana atsa
kingas darbas, ypač komisi
jos pirmininkei. Kokiu būdu 
jums teko šios pareigos? 

— Kiekvienų metų gale, pa
prastai gruodžio mėn., L. fondo 
taryba renka vieneriems 
metams valdybos ir tarybos 
pirmininkus ir sudaro komisi
jas, pavyzdžiui, finansų, pelno 
skirstymo, palikimų ir spaudos 
komisijas. Pagal L. fondo įsta
tus, pelno skirstymo komisiją ly
giomis teisėmis sudaro trys L. 
fondo tarybos paskirti nariai ir 
trys JAV LB krašto valdybos 
deleguoti asmenys. Paprastai 
pelno skirstymo komisijai pir
mininkauja LF tarybos narys, o 
sekretorių iš LB krašto atstovų 
išrenka pirmam posėdžiui susi
rinkusi visa komisija. 

Lietuvių fondo darbas man 
yra gerai žinomas ir jame akty
viai dalyvauju apie 19 metų. 
Teko eiti įvairias pareigas. Jau 
ir anksčiau esu buvusi pelno 
skirstymo komisijose. LF 
egzekutyvinės komisijos nariai, 
atsižvelgdami į praeities dar
bus, patikėjo man šias atsa
kingas pelno skirstymo komi
sijos pirmininkės pareigas. 

— Kaip komisija pasiruo
šia skirstymui: sudarė darbo 
planą, skirstymo gaires, kokį 
procentą studentams remti ir 
kiek bendriems projektams? 

— Susirinkusi pirmam posė
džiui, pelno skirstymo komisija 
jau žino, kokią pinigų sumą LF 
taryba leido paskirstyti. Taip 
pat ji žino, kiek yra prašymų 
studentų stipendijoms ir kiek 
bendriems projektams, kokia jų 
bendra suma. Apytikriai vienas 
ketvirtadalis tarybos paskirtos 
sumos yra skiriamos studentų 
stipendijoms, o likusi suma 
paliekama lietuviškam švie
timui, kultūriniams bei kitiems, 
bendriesiems projektams. Pir
mame posėdyje sudaromas 
skirstymo komisijos posėdžių 
kalendorius, nes svarbu, kad 
kiekvienas komisijos narys 
galėtų posėdžiuose dalyvauti. 
Nauji pelno skirstymo komisijos 
nariai yra supažindinami su 
pelno skirstymo gairėmis, 
kurias yra paruošusi L. fondo 
taryba. Pagrindinis LF 
teikiamos paramos tikslas yra 
remti lietuvių tautos išlikimo 
pastangas išeivijoje ir tėvynėje. 
Pirmenybė teikiama LB prašy
mams, atsižvelgiant į LF tary
bos, mokslinių ir kultūrinių bei 
visuomeninių organizacijų 
rekomendacijas. Nustatyti 
projektų svarbą PSK kviečia LB 
atstovus, individualius prašy
tojus ir atskirų sričių žinovus 
apklausinėjimui. 

— Ar apklausinėjimas yra 
viešas? Kas apklausinėjime 
dalyvauja? 

— Apklausinėjimai nėra vie
ši. Visuose apklausinėjimo posė
džiuose dalyvauja visi pelno 
skirstymo komisijos nariai, ex 
oficio JAV LB tarybos ir valdy
bos pirmininkai, L. fondo tary
bos ir valdybos pirmininkai ir 
tik to projekto prašytojas. Be jų, 
į apklausinėjimo posėdžius kon
sultantų teisėmis kartais yra 
kviečiami organizacijų vadovai, 
kultūrininkai bei LF tarybos 
nariai. 

— Kas surenka prašymus, 
juos sugrupuoja ir atlieka 
reikiamus patikrinimus? 

— Kiekvienas prašymas turi 
būti atskirai pristatytas LF 
raštinėn, pilnai užpildant L. 
Fondo pelno skirstymo paramos 
prašymo formą. Bendrai para
mai gauti prašymai pateikiami 
iki kovo 15-tos dienos, o 
studentų mokslo stipendijoms — 
iki balandžio 15-tos dienos. 
Prašymas, pasiekęs L. Fondo 
raštine, pasiekusiam prašymo 
raštui uždedama gavimo data, 
eilės numeris ir patikrinama, 
kad būtų atsakyta į visus 
klausimus — ypač turi būti 
pažymėta projekto sąmata. 
Visas šias detales kruopščiai 
atlieka L. fondo raštinės vedėja 
Alė Steponavičienė. Jei reika
linga papildoma informacija, ji 
praneša prašytojui. Be to, 
raštinės vedėja visus prašymus 
multiplikuoja ir išdalina kiek
vienam PSK nariui, LF tarybos 
ir valdybos pirmininkams. Susi
daro kopijų „kalnas" 8-9 pėdų 
aukščio! 

Turiu pabrėžti, kad LF laikosi 
griežtų nustatytų taisyklių, pa
vyzdžiui, prašymų pasiuntimo 
diena nustatoma pašto ant
spaudo data, o netiksliai ar tik 
iš dalies užpildyti prašymai, pa
vėluoti prašymai nebūna 
svarstomi. 

— Ar pe lno sk irs tymo 
komisija svarsto tik gautus 
prašymus, ar ir pačios komi
sijos pasiūlytus projektus? 

— Sugrupavus prašymus 
pagal sritis: švietimas, mokslas, 
menai bei visuomeniniai reika
lai, pelno skirstymo komisija 
gali pati skirti paramą, kuri, jos 
manymu, yra reikalinga. Šiais 
metais, PSK žinodama reikalą, 
pati, be prašymo paskyrė 500 
dolerių sumą Rytprūsių (Kali
ningrado) srities lietuviško švie
timo reikalams. 

— Kas PS komisijai nusta
to pelno skirstymo sumą? Ar 
visi gavusieji paramą ją atsi
ima? Kaip laimėjusiems pa
ramą pinigai perduodami? 

— Sėkmingesnei veiklai 
plėsti, LF tarybos ribose veikia 
kelios komisijos, kurias sudaro 
tarybos nariai. Viena jų yra 
finansų komisija. Ji rūpinasi, 
kad investuotas kapitalas duotų 
didžiausią pelną, ir nustato 
metinį pelną, o, tarybai patvir
tinus, ta suma pavedama pelno 
skirstymo komisijai išdalinti. 
Kiek uždirbama per metus, tiek 
išdalinama. 

Reikia pripažinti, kad ne visos 
paskirtos sumos yra išmokamos. 
Tai priklauso nuo prašančiojo. 
LF valdyba neišmoka paramos 
tol, kol projektas nėra įvykdy
tas ar nėra pristatyta sutarta 
darbo dalis. LF išrašo čekius 
projektų autoriams, o ne jų 
užsakytojams. Tokiu būdu yra 
kontroliuojamas projektų 
vykdymas. Jei dvejų metų laiko
tarpiu projektas neįvykdytas, o 
LF nėra pakankamai painfor
muotas apie projekto uždelsimo 
priežastis, paskirta suma 
anuliuojama ir pavedama skirs
tymo komisijai iš naujo skirs
tyti. Tokių neįvykdytų projektų 
ir iš jų likusios nepanaudotos 
piniginės sumos pasitaiko 
kiekvienais metais. Taigi, tik 
pristačius sąskaitas ar projekto 
užbaigtą darbą, čekis yra iš
rašomas. Kai kurios institucijos 
nėra patenkintos tokia LF 
tvarka, nes nori gauti paskirtą 
sumą tuojau pat. Tačiau LF ilgų 
metų patirtis parodė, jog griežta 
kontrolė yra reikalinga, kad LF 
pelnu remiami projektai tikrai 
būtų įvykdyti visuomenės 
gerovei. 

— Jeigu, paramą skirda
ma, P S komisija nustato 

• # • k. A. ""r 
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Lietuvių fondo vadovybės pirmininkai (iš kaires): dr. Antanas Razma — garbės komiteto pirmi
ninkas, Stasys Baras — LF valdybos pirmininkas, Marija Reinienė — LF Pelno skirstymo komisuos 
pirmininkė, Povilas Kilius — LF tarybos pirm. ir dr. Kazys Ambrozaitis, LF spaudos komisijos 
pirmininkas. 

sąlygas, tai kas patikrina ir pinigų, tuomet posėdžius tenka 
prižiūri sutarčių vykdymą? atlikti korespondencijos būdu. 

— Pelno skirstymo komisija 
turi teise įrašyti tam tikras 
sąlygas, ypač ilgametėm su
tartim su organizacijomis ar pa
vieniais asmenimis. Paprastai 
LF valdyba patikrina ir praneša 
PSK, kad sutartyje įrašytos 
sąlygos ar įsipareigojimai nėra 
vykdomi. Jei tai būna ilgametė 

— Ar gali kas jūsų komi
sijos sprendimą pakeisti, 
atmesti, skirtą sumą pridėti, 
sumažinti? Ar PSK spren
dimas yra galutinis? 

— PS komisija daro spren
dimus posėdyje dalyvaujančių 
narių balsų dauguma ir prista
to savo nutarimus Lietuvių fon-

sutartis, tai yra perduodama do tarybai tvirtinti. LF taryba 
ateinančiai PSK-sijai, kuri PSK paprastai priima visus 
tokių sutarčių laikosi. sprendimus, tik jei jie neprieš-

— Kaip dažnai komisija po- tarauja U.S. Internal Revenue 
sėdžiauja? Ar turite pro- nuostatams, pavyzdžiui, negali 
blemų susirinkti, kai komi- LF remti politinius reikalus. 
sija yra išsibarsčiusi nuo Tokių atvejų yra pasitaikę. 
New Yorko iki Los Angeles? — Po trejų metų pirminin-

— Normaliai pelno skirstymo kavimo, ką galite pasakyti 
komisija turi bent tris posėdžius apie LF pelno komisijos pro-
metiniam išdalinimui — or- blemas, paskirtį ir ar ji toliau 
ganizacijų apklausos, studentų 
stipendijų ir bendrai paramai 
gauti. Posėdžiai vyksta pa
vasarį, po balandžio 15-tos 
dienos, gegužės mėnesį. Svar
biausias pasiruošimo darbas 
vyksta namuose, peržiūrint ir 
studijuojant visus prašymus. 
Pavyzdžiui, šiais metais tokių 
prašymų buvo gauta 185. Labai 
svarbu yra su visais prašymais 
gerai susipažinti, įsigilinti, 
ieškoti daugiau medžiagos apie 
užsibrėžtus tų institucijų ar 
asmeniškus projektus. Nariams 
iš anksto gerai pasiruošus, po
sėdžiai vyksta sklandžiai. Pasi
ruošti posėdžiams reikia skirti 
daug valandų. Man bent teko 
šiais metais praleisti 100 
valandų tokiems posėdžiams 
pasiruošti. 

Šiais metais LB atstovų 
komisijos nariai buvo nuo 
Atlanto iki Ramiojo vandenyno 
pakraščių, tuo tarpu LF atsto
vai visi buvo iš Čikagos apylin
kių. Dėl tokių atstumų ne visi 
PSK nariai galėjo dalyvauti tri
juose numatytuose posėdžiuose. 
Tačiau visi dalyvavo paskuti
niame — pagrindiniame posė
dyje ir visi buvo gerai pasiruošę 
bei įsigilinę į visus prašymus. 
Deja, ne visi LB atstovai buvo 
pakankamai įsigilinę į LF įsta
tus, jų paskirtį bei tikslus. 
Esant PSK nariams taip išsi
barsčiusiems, juos sunku 
sukviesti vėlyvesniems posė
džiams. Jei atsiranda rimtas ir 
skubus reikalas ir jei yra 

I 

turėtų eiti ta pačia kryptimi? 
— Nuo pat pradžios LF įsikū

rimo, kai Fondas pradėjo remti 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą, nors nedidelėmis 
sumomis, atkreipė visuomenės 
dėmesį ir paramos prašymai 
ėmė gausėti. Didžiąją pelno dalį 
gauna LB institucijos, ypač 
lietuviškas švietimas. Per tris
dešimt veiklos metų daug kas 
pasikeitė. LF turi stiprias savo 
veiklos gaires, tradicijas ir 
visuomenės pasitikėjimą, nes 
LF tvarkosi demokratiškais 
principais. Ilgą laiką LF veikla 
ribojosi tik išeivijos lietuvybės 
išlaikymu ir kultūros puo
selėjimu. Prasidėjus laisvėjimui 
Lietuvoje, nuo pirmųjų metų LF 
atkreipė dėmesį ir konkrečiai 
atėjo į pagalbą, teikiant Lietu
vos studentams stipendijas, o 
dabar ir Lietuvos kultūriniams 
reikalams. Nors LF jau yra 
atskyręs vieną milijoną dolerių 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
reikalams, bet prašymų iš 
Lietuvos vis daugėja. Tai rodo, 
kad LF turi augti, o ne sustoti 
egzistavęs. Jei ateityje vėl bus 
atskirta didesnė pinigų suma iš 
pagrindinio kapitalo Lietuvai, 
visa tai atsilieps ir į pelno skirs
tymą. Ar tuomet LF galės tokiu 
pat mastu remti Lietuvos 
studentiją ir kitus jos reikalus? 
Keičiantis lietuviško gyvenimo 
krypčiai, tuo pačiu keičiasi ir 
LF veiklos kryptis. Teks remti 
ne tik išeivijos švietimo ir 
kultūrinius reikalus, kartu teks 

Nuotr. Jono Tamulaičio 
atkreipti didesnį dėmesį į 
išeivijos spaudą bei radijo 
laidas, kurios tikrai reikalingos 
stipresnės paramos ir kurios 
atlieka svarbų vaidmenį lietu
vybės išlaikyme. 

* * * 

Marija Remienė yra buvusi 
LF valdybos pirmininkė, dabar 
yra valdybos ir tarybos narė, 
daugelio LF renginių ruošėja. 
Susipažinus su LF pelno skirs
tymo procedūra, kyla mažiau 
klausimų tiems, kurių prašymai 
nebuvo patenkinti dėl įvairių 
priežasčių: prašymas pavėlavo, 
nebuvo dokumentuotas, ne ten 
nukreiptas, nepateko į kultūros 
rėmimo planą ir t.t. Šių metų 
paskirstytas pelnas, 283,075 
dol, yra gana kuklus, atsižvel-

LOS ANGELES, CA 
RUOŠIAMĖS LIETUVIŲ 

DIENOMS 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė jau ruošiasi 
tradicinėms Lietuvių dienoms, 
kurios šįmet vyks spalio mėn. 
pabaigoje. Sudarytas ir spe
cialus savarankiškai dirbantis 
šventės ruošos komitetas. Pro
gramoje svarbi vieta skiriama 
žymiems lietuvių kilmės sporti
ninkams, meno kolektyvams iš 
Lietuvos ir pramonininkams. 

giant į išeivijos kultūros ir 
kūrybos klestėjimą bei pro
blemas, tačiau sudėjus visų kitų 
metų paskirstytą pelną, iš viso 
3,588.611 dol., jau susidaro įspū
dinga suma, kurią LF atidavė 
visuomenei, visiškai nepalies
damas pagrindinio kapitalo, 
išskyrus vieno milijono dolerių 
dovaną Lietuvai. L. fondo pelno 
skirstymo komisijos darbas yra 
ne tik sunkus, bet ir atsakingas. 
Lietuvių fondas, kartu su JAV 
LB, išeivijos kultūros ugdymą 
ne vairuoja, bet tik efektingai 
padeda jam klestėti. 

Dr. Kazys Ambrozaitis 

Lietuvių Dienų proga yra 
vilties įgyvendinti ilgai lauktą 
Kauno - Los Angeles miestų 
seserystę. Ši „giminystė" bus 
atžymėta puota, rugsėjo pabai
goje ruošiama Los Angeles 
miesto centre su gera menine 
programa, puošnia vakariene ir 
šokiais, Ta proga bus pagerbti 
ir nusipelnę lietuviams 
amerikiečiai. Visa puotos 
iškilmė bus dedikuota Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
paminėjimui. 

Šių užsimojimų sėkminges-
niam įgyvendinimui LB Los 
Angeles apylinkės pirm. Liuda 
Avižonienė kvietė visų or
ganizacijų pirmininkus į bendrą 
posėdį, vykusį š.m. birželio 30 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

UŽUOJAUTA 
PREZ. R. NIXONUI 

JAV buvusio prezidento 
Richard M. Nixon žmonai 
mirus, Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdyba 
visų L. A. lietuvių vardu pa
siuntė užuojautą buv. pre
zidentui ir jo šeimai. Užuojauta 
pasiųsta į Richard M. Nixon bib
lioteką. 

sekmadienį, liepos 25 d. 

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Uetuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti • 
Pasikvieskite Ir savo draugus l 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

* Nuo trečiadienio iki penktadienio, io, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
YVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS j j a i f c a i * ' 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu {namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th A V M H M 223 Kalvarijų gatvė 
Htcfcory HM, HNnoto 50457 VMnkK. Lietuva 
T«i. 708-430-7272 T«tofonal: 77-76-97 Ir 77-93-92 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

v. 
^ - » « £ . & * 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 505 Rugsėjo 1—15 
# 505 Birželio 22—Liepos 7 
# 507 Liepos 10—18 
# 508 Rugpjūčio 1—12 
# 509 Rugsėjo 18—27 

Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos 
San Francisco, Hollywood, Los Angeles, San Diego 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena, Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 
IŠSKRIDIMAI 
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13, 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 
Rugpj. 6, 13, 20, 27 
Rūgs. 3, 10, 17, 24 
Spalio 1,8, 15, 22 

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 50542. Tel. 705-422-3000. Fax # 706-422-3153 

B^3 micllcind Fcdcrcl 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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PAVASARIO TRIUMFAS VILNIUJE 
Nuostabus gegužis Lietuvoje! 

Baltais žiedais it sniegu apkloti 
sodai, kvapiom gyvatvorėm ap
juosti įvairiaspalvėm gėlėm, 
mirguliuojantys darželiai, ilgos 
kaštonų alėjos, nukabinėtos, 
didžiulėmis žiedų kekėmis. Toks 
grožis pasitiko atvykusius į 
Tarptautinį teatro festivalį 
- UFE (Lietuvos Festivalį) 
Vilniuje. 

Prieš dvejus metus, tuoj po 
sausio 13-tosios aukų palaido
jimo, gimė festivalio mintis. 
„Reikia įrodyti sau ir pasauliui, 
kad Lietuva — ne tik didvyriš
kai žūstančiųjų šalis, ne tik 
vargšė giminaitė, t iesianti 
ranką į pasaulio turtinguosius. 
Kad nepriaugtų mūsų tautai 
kankinės vainikas, re ik ia 
įrodyti — jau dabar — kad ji gali 
būti kultūros ir džiaugsmo ne
šėja", kalbėjo Rūta Wiman, 
apsiėmusi vesti visą pa(si)ruo-
šimo darbą. Kas tuo metu galėjo 
tikėti, kad pavyks sudominti 
garsiausius pasaulio teatrus 
dalyvauti kažkokiam festivaly
je, kažkokioj Lietuvoj? Kas 
padengs išlaidas, nesitikint 
paramos iš vargano valstybės 
iždo? Kaip pavyks kolosalinis, 
daugialypis programos sustaty
mas, svečių priėmimas, aprūpi
nimas ir t.t.? 

Štai gegužės 10-oji, festivalio 
atidarymas. Puikiai išspausdin
toje programoje sužymėta: spau
dos konferencija, festivalio 
„Vidurdienio klubo" atidary
mas Menininkų rūmuose; meno 
mugė senamiestyje; Ispanijos 
Xarxa teatro spektaklis „Magiš
koji naktis" Katedros aikštėje, 
„Vidurnakčio klubo" atidary
mas „Lietuvos" viešbutyje. 
Žmonių spūstis. Tikra šventė: 
muzikiniai vienetai gatvėse su 
liaudies muzika ir tautiniais 
kostiumais, vienur kanklės, ki
tur akordeonai, ar čigoniški 
smuikai su būbneliais tarp sta
lų, kioskų, linksmai besivaikš-
tinėjančių žmonių. Vakare 
prisikemša ne tik katedros aikš
tė, bet ir į ją įsiliejančios 
gatvelės. „Tiek žmonių yra buvę 
tik Sąjūdžio demonstracijose", 
išgirstu ne vieną kartą. Ap
sidairau. Publika rami, švari, 
tvarkinga. Išskyrus „žalią" 
suvakarėjusį jaunimą, matau 
žmones, gerbiančius save, savo 
elgesį, savo išvaizdą. Nors ir ne 
paskutinės mados ar medžiagos, 
moterų kuklūs kostiumėliai su 
baltomis bliuskutėmis, suknelės 
su baltomis apykaklėmis ar 
mezginėliais rodo eleganciją. 
Vaikai, kaip visada Lietuvoje, 
mandagūs ir išpuošti. Niekas 
nešiukšlina. (Neišsitariau, kiek 
sunkvežimių lauktų išvežti 
šiukšles po panašaus vakaro 
Čikagoje). Ispanų teatro pasiro
dymas — karnavalo tipo, su 
kaukėmis, juokdariais, bai
dyklėmis, šokiais, muzika, fe
jerverkais — pritaikytas links
minti 15,000 - 50,000 žiūrovų. 
Problema — čia prisirinkę daug 
daugiau. Prasiskirdami kelią, 
ispanai keletą kartų apvingiuo-
ja katedros aikštę, bokštą, laip
tus, vos nenusivildami fejerver
kais arčiau stovinčiųjų. Vil
niaus gaisrininkams uždraudus 
šaudyti dideles raketas arti 
istorinių pastatų, dalies pro-

f ramos netenka pamatyti , 
ventiškai nuotaikai tas ne

pakenkia. Vidurnaktį skirstan
tis, gatvės dar aidi nuo linksmo 
klegesio. Pirmasis LIFE vaka
ras — dovana prasiblaivymo iš
siilgusiam Vilniui. 

Stebiuosi, kiek daug pasikei
timų Vilniuje nuo pereitos va
saros. Daug naujų, labai meniš
kai įrengtų restoranų, galerijų, 
krautuvių. Nereikia klausti, ku
rios privačios, kurios valstybi
nės — iš karto matyti skirtumas 
kokybėje ir aptarnavime. (Ne
reikėjo nei vakarietiškų ap
mokymo ekspertų). Deja, pato-
bulėjimas turi savo kainą. 
Daugumos vilniečių uždarbiai 
toli atsilikę nuo vis kylančių 
kainų. Apytuščiai restoranai. 

LAIMA ŽLIOBIENĖ S u o m i j o s L i U a teatras g a s t r 0 _ 
galerijos. Jų išsilaikymui būtini liuoja su monospektakliu — vie-
turistų valiutiniai pirkiniai. O no aktoriaus monologu. Aiškiai 
koks gražus Vilniaus senamies
tis! Suku galvą su kuriuo Euro
pos miestu jį palyginti. Gal su 
mažuoju Cordobos žydų kvar
ta lu Ispanijoje ar su pilies 
mūrais aptvertu Carcassonne 
kalnu Prancūzijoje. Kažkas sa
ko, čia kaip Salzburgas ar Hei
delbergas. Tačiau ne. Nebėra 
didingos pilies, bet čia sena
miestis didelis, ramus. Komer
cinių prekybų reikia atidžiai 
ieškoti, jos subtiliai paslėptos 
vingiuotose gatvelėse, kuriomis 
einant, už kiekvieno posūkio 
laukia nuostabiai naujos konfi
gūracijos su bokštais, bokšte
liais, vartais, angomis, take
liais, aikštėmis, parkais, statu
lomis, laipteliais. Ir senovės 
dvasia tebegyva. Puikus Vilnius 
turistams! 

bus nuobodu, pagalvoji. Scena 
tuščia, šviesa krinta tik ant 
žmogaus, sėdinčio prie stalo. 
Paprastai, ramiai, santūriai 
kalbėdamas, jis išdėsto savo 
gyvenimo istoriją: pasiruošimą 
ir pabėgimą iš gimtojo Viet
namo po raudonųjų antplūdžio. ! 
Puritoniškai susikaupęs, be 
išorinių gestų su didžiule žmo
giška šiluma, garsusis aktorius 
Asko Sarkola nejučiomis įtrau
kia abejingą žiūrovą į savo šiur
pius pergyvenimus. Kartu bėgi, 
kartu gelbstiesi, kartu kenti. 
„Reikia būti kantriam ir išmin
tingam. Reikia būti drąsiam", 
sako. O žiūrovui ašaros rieda... 
Kokio tai lygio menas, minima
liomis priemonėmis išgaunąs 
maksimalų efektą! Kaip sugebė
ta perduoti šitokį veikalą sve-

Akademinio teatro fasadas Vilniuje. 

Pirmąją savaitę festivalio pro
gramoje vienuolika skirtingų 
pastatymų, iš viso — dvidešimt 
vienas spektaklis. Akademinia
me teatre rodomas pasaulyje 
pirmaujančio režisieriaus In-
gmar Berman (pažįstamo iš dau
gelio atmintinų filmų) Švediško
jo dramos teatro pastatymas 
„Marąuis de Sade" dramos, 
bauginančia sado-mazochizmo 
tema. Chronografo tikslumu su
režisuota kiekviena vaidybos 
detalė lyg per šaltą, objektyvią 
prizmę žiūrovui palaipsniui at
skleidžia slaptas vidines emoci
jas, tirpdančias sukontroliuotą, 
civilizuotą išorę. It masyvių ledo 
luitų baletas vystosi veiksmas, 
tik netikėtais sužaižaravimais 
išduodantis gelmėse slypinčias 
gaivalingas liepsnas. „Šeši 
Cernobilio reaktoriai scenoje" — 
apibūdina spektaklį E. Jan
sonas. Tai tikras režisūros še
devras. 

Vaidyba labiausiai užkerintis 
pasirodo Vengrijos Katoną Joz-
sef teatras su Gogolio komedija 
„Inspektorius". Publika nu
stemba, net supyksta, pamačiu
si, kad vertimo nebus.Vengriš
kai niekas nesuprantame. Ta
čiau kaip nuostabu! Viską su
pratome! Veiksmas perkeltas 
(vietoj caro laikų) į tarybinį 
kolchozą, kur nervingai laukia
ma inspektoriaus atvykimo. 
Kiekvienas aktorius sukuria 
nepamirštamą charakterį su ti
piškai sukarikatūrintais, bet 
puikiai atpažįstamais, žmogaus 
bruožais. Juokiamės iki ašarų iš 
jų ir iš per apsirikimą palaikyto
jo inspektoriumi machinacijų. 
Ilgos ovacijos vaidinimo 
pabaigoje įrodo, kad vengrai 
buvo teisūs, neleisdami vertimo. 

Nuotr. Aro Tijūnėlio 

timkalbei publikai? Daugiau 
kaip du mėnesius atvykęs į Vil
nių režisierius dirbo su vertėju, 
kad išgautų tinkamą intonaciją. 
Darbo dėka vertimas tapo tiek 
tikslus, kiek ir aktoriaus tarse
na scenoje. 

Didesnę kontroversiją sukelia 
japonų Daisan Erotica teatras, 
visai savaitei užėmęs didįjį 
Operos ir Baleto teatrą su 
„Žmogus vardu Makbetas" pa
statymu. Ši Šekspyro tragedijos 
tema apie besaikį garbės ir 
galios siekimą perkelta į šiuo
metinę Japoniją, vaizduoja ko
vas tarp „gengsterių." Be ver
timo pagalbos žiūrovą staiga 
„užpuola" garsais ir veiksmais 
perkrautas, sušaržuotas, lyg im
provizuotas veikalo atlikimas. 
Ledės Makbet žodžiai byra kaip 
žirniai. „Gengsteriukai" plėšosi, 
pešasi, žudosi, kaip baletas (su 
muzika). Makbetas, kaip Ter-
minator filme, vienas pats 
pakloja ant žemės dešimtį... 
Šitokioje sąjaudoje tačiau iškyla 
teatriškas kūrybingumas ir ne 
viena atmintina scena. Jauna 
japonų grupė, papūtusi nauju 
vėju, sukelia gyvas diskusijas 
monotolitiškų klasikų išlepin
toje publikoje ir jau kiek le
targiškame Lietuvos teatro 
pasaulyje. 

Kitonišką įvairumą festiva
liui antrąją savaitę pateikia iš 
Amerikos atvykusi Harlem Na
tional Negro Troupe su „Harle
mo atspindžiais". Jie vaizduoja 
vieno vakaro programą seniau 
garsiame „Cotton Club" nakti
niame klube, susidedančią iš 
pramoginės trečiojo dešimtme
čio muzikos, dainų ir šokių. Su 
tipišku temperamentu, vokaline 
išraiška ir judesiais, varomi 

energingo ritmo, jie įelektrina 
daugumą publikos ir susilaukia 
gausių aplodismentų. Apsivylę 
lieka t ik tie, kurie tikėjosi 
išsamesnės, tikresnės negrų 
muzikos ar kultūros reprezen
tacijos. Reikia prisiminti, kad ir 
garsiausi pasaulio festivaliai re
tai gali sutraukti vien tik iški
liausias grupes. Tad negalima 
priekaištauti LIFE, pirmą kartą 
atėjusiam į pasaulį. 

Įspūdingiausias spektaklis sa
vo įscenizavimu, vaidybos cho
reografija ir vaizdiniais efektais 
pasirodė anglų Theatre de Com-
plicite, suvaidinęs „Krokodilų 
gatvę". (Ne, Vilniuje tokios 
gatvės nėra, kaip kažkas pasi
klydęs klausė). Tai neapsakomų 
jausmų — nostalgijos, praradi
mo jausmo, neapčiuopiamo tiks
lo, nepasiekiamo idealo, sapno, 
košmaro įscenizavimas. Rit
mingas it muzika, skausmingas 
it galvos svaigulys, fantastiškas 
savo netikėtais persi mainymais 
ir scenos efektais, bet gyveni
miškas, nes kiekvienas čia iš
reikštus jausmus esame išgyve
nę ir su jais identifikuojamės. 
Šis vaidinimas taip pat parodo, 
kokia bereikšmė yra specifinė 
žmogaus kalba, o koks univer
salus žmogiškasis išgyvenimas. 
Šiam spektakliui anglai atgabe
no geriausią, ką jie turi — jų 
teatro meno pavyzdį, pareikala
vusį didelių išlaidų, gausaus 
ansamblio, komplikuotų deko
racijų ir įmantrios scenos apa
ratūros. Padėka jiems už tokio 
respekto parodymą Lietuvai! 

Iš Šveicarijos Vilniaus sceną 
aplankė Marcus Zohner teatras 
su „Širdies plakimu" — pilnu 
humoro pantomimų apie aukš
tos moters ir žemo vyro roman
są, saldžiai rūkštelėjančiu — 
tikra konfekcija. Danija atsiun
tė Naująjį Skandinavijos ekspe
rimentinį teatrą su Strindbergo 
žemiškai erotišku „Freken Ju-
lia"; Rusjjos Taganka teatras 
pakartojo jų „sidabriniojo am
žiaus" rokokinį „Kvartetą"; 
Lietuvos teatrai: „Dėdė Vania", 
„Pirosmani" — Jaunimo tea
tras, „Vėlinės" — Akademinis 
teatras, „Ten būti čia" ir „Senė" 
— O. Koršunovo grupė, „Galilė
jus" ir „Vyšnių sodas" — Maža
sis teatras; dar puikus naujas 
„Romeo ir Julijos" baleto pasta
tymas, naujoviškas „Makbe
tas", Lėlių teatre „Nosis"; dar 
I. Bergmano ir K. Zanussio 
filmų ciklai — retrospektyvos, 
koncertai, rečitaliai, parodos ir 
aibė kitų 79 puslapių programo
je surašytų, užsiėmimų pu
blikai. 

Festivalis baigiasi, kaip ir 
prasidėjo, su spektakliu Vil
n iaus gyventojams — fe
jerverkais. Tai vokiškos firmos 
dovana festivaliui. Šį kartą ra
ketos kyla aukštai, žiežirbomis 
margindamos dangų, apšviesda-
mos Gedimino pilies kontūrus. 
Prisimenu pirmąją dieną. Fes
tivalio darbuotojai, rėmėjai, 
teatro grupių atstovai ir jų val
stybių ambasadoriai buvo pa
kviesti į priėmimą pas preziden
tą Brazauską Seimo rūmuose. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 10 d. 

Buvusio 1941 m. sukilimo dalyviai žygiuoja į buv. Kauno kapines pagerbti žuvusius savo ginklo 
draugus. Sukilimo minėjimas įvyko birželio 19 d. Kaune. 

Nuotr. A r v y d o Rėkla ič io 

Jaudinančiai skambėjo atstovų 
sveikinimai: „Mes esame pirmo
ji japonų grupė, atsilankiu
si šiame, mums egzotiškame, 
krašte. Japonijoje daug girdėjo
me apie mažos Lietuvos heroiš-
ką nepriklausomybės siekimą. 
Džiaugiamės, kad demokratijos 
laimėjimu Lietuvoje pasaulis 
tampa geresnis..." „Tikimės, 
kad tai tik pradžia mūsų ben
dradarbiavimo..." ,,Wellcome, į 
pasaulio tautų šeimą..." Rūta 
Vanagaitė Wiman pateikia kon
kretesnį pareiškimą: „Festiva
lis kainavo apie 400,000 dolerių; 
apie 300,000 atėjo iš užsienio, 
100,000 iš Lietuvoje esančių 
firmų ir fondų, nei cento iš 
valstybės iždo." Prezidentas 
šypsosi. Likęs nedidelis pelnas 
įdėtas į LD7E fondą būsimo 
festivalio ruošimo pradžiai". 
Šypsomės visi. Su pasitikėjimu 
lauksime 1995-tų metų gegužės 
mėnesio. Pačiu gražiausiu metų 
laiku miestas bus išpuoštas, 
meno lobiai platūs, restoranai 
geri, tualetai išvalyti, programų 
pravedimas sklandus. Ir bent iš 
dalies prie to bus prisidėjęs 
LIFE. 

Štai keli būdingi atsiliepimai 
apie festivalį: 

LIFE teatro festivalis — tai 
dalyvaujančių teatrų ir šalių 
pagarbos išraiška europietiško-
sioms Lietuvos kultūros tradici
joms, kurias ji išsaugojo per 
visus istorijos išbandymus. 

T. Tolvanen, 
Suomijos ambasadorius 

Iki pastarųjų metų šiurkšti 
politinė realybė neleido mums 
bendrauti taip, kaip bendrauja 
normalūs kaimynai. Beveik vi
sai nebūta kultūrinių mainų. 
Mano tėvynė yra labai laimin
ga, galėdama dalyvauti pir
majame LIFE festivalyje. 

L. Magnuson, 
Švedijos ambasadorius 

MINĖJIMAS -
SUVAŽIAVIMAS 

1941 m. birželio 22-25 d. tau
tos sukilimas vienas ryškiausiu 
lietuvių tautos herojinių aktų: 
jo dėka buvo grąžinta Lietuvo
je teisiška konstitucinė padėtis, 
atkurtas Lietuvos valstybinis 
suverenumas tiek teisiniu, tiek 
praktiniu požiūriu, ištaisyta is
torinė klaida. Sukilimo dalyviai 
šiemet birželio 19 d. iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Marijampolės ir visų 
kitų Lietuvos vietų atvyko į Su
kilimo minėjimą — sukilėlių su
važiavimą. Minėjimas — suva
žiavimas prasidėjo šv. Mišiomis 
Įgulos bažnyčioje, vėliau žilų, 
palinkusių vyrų, žuvusių sukilė
lių artimųjų kolona, kartu su bi-
rutietėmis, Lietuvos atsargos 
karininkų sąjungos, šaulių ir ki
tų organizacijų nariais atėjo į 

Teatras...ne tiktai jungia ir 
džiugina mus, bet netgi padeda 
gyventi su mūsų problemomis... 
Norėčiau tikėti, kad šis įvykis 
reiškia tik pradžią kultūrinių 
ryšių tarp dviejų mažų Europos 
tautų, kurios keletą kartų buvo 
susitikusios istorijos bėgyje. 

B. Javorszky, 
Vengrijos ambasadorius 

Per tuos ilgus niūrius kančių 
metus, praleistus sovietų tota
litarizmo priespaudoje, lietuvių 
teatras susiformavo kaip arteri 
ja, palaikanti tautos dvasios gy
vybę: jis buvo laisvės ir vilties 
kibirkštis. Visai natūralu, kad 
LIFE, ta kultūrinės laisvės Lie
tuvoje atgimimo šventė, suteikė 
didžiausią stilių įvairovę iš viso 
pasaulio. 

M. J . Pear t , 
Didžiosios Britanijos 

ambasadorius 

buv. senąsias, sovietmečiu su
naikintas, kapines, kur ilsisi 
1941 m. birželio 22-25 d. 164 su
kilėliai, žuvę kautynėse su so
vietine armija, NKVD, sovieti
niais aktyvistais. įvyko minėji
mo aktas. Kalbėjo Kauno mies
to meras K. Račkauskas, kana- '-> 
dietis K. Astravas, sukilėliai G. 
Ruzgys, V. Kazlauskas, „Jauno
sios Lietuvos" vadas S. Bukevi-
čius, LŠS vadas Jankus ir kiti. 

Minėjimas — suvažiavimas 
pratęstas Kauno karininkų Ra
movės salėje. Kalbėjęs dim. mjr. 
P. Narinkeyičius priminė, kaip 
Lietuvos kariuomenė 1941 m. 
birželio 22-25 d. pasipriešino 
okupantams; D. Sadzevičiūtė-
Vabalienė kalbėjo apie Lietuvių 
Aktyvistų Fronto Vilniaus šta
bo veiklą, areštą ir sušaudymą; 
D. Riauka apie sukilimą Žemai
tijoje: P. Dumšienė visų šeimų 
vardu skatino stipriau ugdyti 
mūsų vaikams meilę Lietuvai, 
kokią turėjo sukilėliai. 

Žurnalo „Kardas" vyr. redak
torius dim. kpt. A. Martinionis 
pateikė laiško prezidentui A. 
Brazauskui, Seimo pirmininkui 
Č. Juršėnui ir ministrui pirmi
ninkui A. Šleževičiui tekstą, 
kurį aptarus, minėjimo-suvažia-
v:mo dalyviai vieningu balsavi
mu patvirtino. 

įvyko „Sukilėlių" klubo prie 
..Kardo" redakcijos steigiamasis 
susirinkimas. Patvirtintas klu
bo statutas, klubo tarybos pir
mininkas, sukilėlis, buv. Lai
kinos- s Lietuvos Vyriausybės 
teisingumo viceministras P. Ši
las. 

Si -;limo dienai išleistas vien
kartinis leidinys „Sukilėlis". 

An tanas Poškus 

Birutietes ir Lietuvos atsargos karininkų sąjungos nariai prie 1941 m. sukilėliu palaidojimo vietos 
buv. Kauno kapinėse. Sukilimo minėjimas buvo birželio 19 d. Kaune. 

Nuotr. Arvydo Rėklaičio 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
ARCHYVO PARODA 

Lietuvos valstybinėje gale
rijoje veikia išeivijos ansamblio 
Čiurlionis ikonografinė i r 
rekvizito paroda, kurioje galima 
pamatyti ansamblio atsiliepimų ^ 
knygas, koncertų reklamas, 
gaidų albumus, taip pat jo vado
vo A. Mikulskio parašytas 
knygas, nuotraukas. 

Kaip žinoma, šis ansamblis 
susikūrė prieškario Klaipėdoje 
ir iš pradžių tai buvo Šaulių 
sąjungos choras. Kai Klaipėda 
buvo vokiečių atplėšta nuo 
Lietuvos, choras persikėlė į 
Panevėžį, paskui į Vilnių. Bol
ševikams artėjant antru kartu, 
dalis ansambliečių pasitraukė į 
Vieną, vėliau — Vokietiją, k u r ^ 
per ketverius metus surengė 
apie 400 koncertų. Po to 
dauguma persikėlė į Clevelandą 
ir čia įsitraukė į koncertinę 
veiklą. (R. Valatka) 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle. La Paima, C A 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

KAUNO PREKĖS LOS ANGELES 
Šiais metais rugsėjo 24 - spalio 

3 d. yra Los Angeles miesto 
tarybos oficialiai paskelbta 
„Lietuvių savaitė". Tam pagrin
das buvo tuo metu vykstanti 
„Lietuvių dienų" šventė, Los 
Angeles — Kauno miestų 
brolystės ryšys ir Rimo Muloko. 
brolystės komiteto pirmininko, 
pastangos. Per „Lietuvių sa
vaitę" Los Angeles lankysis 
apie 50 kauniečių ir bus 
gaminių daugiau kaip 50, dau
giausia Kauno, bendrovių. Apie 
šią savaitę bus rašoma spaudoje 
daugiau, bet mes skaitytojus no
rime supažindinti su Lietuvos 
ekonomijai reikšminga veikla. 

Penktadienį, rugsėjo 24 d., 
įvyks miesto tarybos susi
tikimas su Kauno miesto bur
mistru, Kauno brolystės komi
teto pirmininku ir k i t a i s 
svečiais. Po to bus Kauno pa
rodos atidarymas miesto ro
tušėje, kurioje bus išstatyta ne 
vien lietuviška tautodailė, kaip 
tokiuose renginiuose praeityje, 
bet taip pat Kauno miesto 
bendrovių gamybos pavyzdžiai. 
Vakare vyks Los Angeles lietu
vių banketas pagerbti Lietuvos 
draugus. Šeštadienį bus kaunie
čių koncertas, o antradienį, 
rugsėjo 28 d., Lietuvių golfo 
klubas organizuoja golfo 
varžybas. 

Rugsėjo 29-30 d. Kauno pre
kės bus išstatytos per JAV-
Lietuvos Verslo konferenciją ir 
Prekybos Expo, kuris įvyks The 
Ritz-Carlton, Huntington Hotel. 
Šią konferenciją ruošia LB Eko-
nominių Reikalų ta ryba , 
bendradarbiaudama su Lietu
vos ambasada ir Los Angeles -
Kauno brolystės komitetu. Kon
ferenciją taip pat yra parėmęs 
Lietuvių fondas. Apie konfe
renciją bus daugiau pranešta 
šioje skiltyje ateityje. 

Jau tradicija, kad spalio pirmą 
savaitgalį, šiais metais spalio 
2-3 d., Lietuvių Bendruomenė, 
talkininkaujant kitom organiza
cijom ir daugeliui savanorių, su
ruošia „Lietuvių dienas Los 
Angeles". Į švente atsilanko 
keli tūkstančiai ne tik 
Amerikos lietuvių iš arčiau ir 
toliau, bet ir kitataučių. Šventei 
ruošti sukurtas komitetas įdeda 
daug pastangų kasmet šventės 
paįvairinimui ir nesigaili išleis
ti pinigų, kuriuos sukaupia iš 
prekybų ir kitų šaltinių. Jau 
tret i metai kaip komitetui 
pirmininkauja Donatas Em-
pakeris. Šiais metais, miestų 
brolystės komitetų darbo dėka, 
kauniečiai turės savo „Laisvės 
Alėjos paviljoną", kuriame bus 
Kauno gaminiai, papuošimai ir 
kulinarija. Prekių ir preky
bininkų iš Kauno atvykimas — 
tai architekto-statybininko 
Rimo Muloko nuopelnas, dir

bant Kauno - Los Angeles mies
tų brolystės komitetų vardu. Šis 
miestų ryšys sudarytas jo 
pastangomis 1991 m. 

Prekių ir bendrovių 
organizavimas 

Prekių ir bendrovių organiza
vimas Lietuvoje yra Kauno bro
lystės komiteto pavestas LITPo-
liinter bendrovei. Romas Bub
nelis, LITPoliinter bendrovės 
prezidentas, atsitiktinai Kaune f 
susipažino su Kauno - Los An
geles brolystės komiteto pirmi
ninku Henriku Žukausku. Do
mėdamasis komiteto darbu ir 
matydamas, kad yra daug kas 
nuveikta, atėjo komitetui į 
talką ir tapo nariu. Jo inicia
tyva, LITPoliinter (Kęstučio g. 
91 , Kaune, tel. 227-631) pradėjo 
organizuoti bendroves ir jų at
stovavimą ir siųsti jų gaminius 
į Los Angeles. Los Angeles šiuo 
reikalu rūpinasi Rimas Mulo-
kas, tel. (818) 368-2032, tele
faksas (818) 831-3463. 

Jau per 50 Lietuvos bendrovių 
planuoja atsiųsti prekes į Los 
Angeles ir apie 10 bendrovių 
taip pat atsiųs savo atstovus. 
Didelė dalis prekių jau yra Los 
Angeles mieste. Prekės labai 
įvairios: trikotažas, avalynė, 
tautodailė, papuošalai, meno 
kūriniai ir dirbiniai. 

Romas Bubnelis organizuoja 
ne tik prekybą, bet taip pat 
papuošimus, ansamblių ke
liones ir kitų įdomybių 
atvežimą „Lietuvių savaitei". Iš 
dailininkų, kurie nori vykti į 
Los Angeles, prašoma 1.500 
dol., o iš verslininkų — 3,000 
dol. Iš pastarųjų prašoma 
daugiau, nes stengiamasi pa
dengti ansamblių keliones į 
„Lietuvių savaitę". Šiuo metu 
manoma, kad į šventę iš viso at
vyks apie 50 kauniečių. Iš jų bus 
apie 10 bendrovių atstovų. Kiti 
40 bus daugiausia ansamblių 
dalyviai, šventės ruošos darbuo
tojai, prekybų ekspozicijos 
rengėjai ir miesto atstovai. Šių 
kelionę finansuos LITPoliinter, 
nes Romas Bubnelis nori, kad 
kauniečiai pasirodytų koky
biškai. 

Po Lietuvių dienų Romas 
Bubnelis tikisi su Rimu Muloku 
pagal gamybos paskirtį, įkurti 
ekspozicines prekių įstaigas, iš 
kurių Los Angeles verslininkai 
galėtų užsisakyti Lietuvos 
prekių. 

LITPoliinter bendrovė 

Romas Bubnelis lankėsi Los 
Angeles birželio mėnesį ir 

srityse. Baigęs hidrotechnikos 
inžinerijos mokslus, buvęs pro
fesionalus dainininkas, versle 
dalyvauja nuo 1988 m., kuomet 
labai sėkmingai pardavė Lietu
voje gamintus megzt inius 
Maskvos mugėje. Jo LITPoli
inter firma užsiima muzikos 
garsų įrašais, statybinių me
džiagų gamyba (šaligatvių 
plytelių, sienų blokų) ir jų 
importavimu iš Rusijos, lapių 
ūkiu, kuriame priaugina 2,000 
lapių per metus, transportu, 
parduotuvėmis gėrimų iš Olan
dijos importu ir pieno miltelių 
eksportu. Be to, yra savininkas 
Ancorobank. Ne visa veikla 
vienodai pelninga; kai kuria 
užsiima vien dėlto, kad 
žmonėms duoda darbo. Iš viso jo 
bendrovėse dirba apie 200 
žmonių. Anksčiau dar vertėsi 
spalvotais metalais, bet prieš 
metus nutraukė. JAV besilan
kydamas, užsakė įvairių prekių. 

Pagal jį, dabar yra pats laikas 
plėstis, nes ateityje vietos bus 
užimtos ir bus sunkiau. Be to, 
plati veikla reikalinga, kadangi 
negalima pasitikėti bet kuriuo 

projektu, nes nuolat keičiasi 
padėtis ir įstatymai. Romo Bub
nelio manymu, JAV lietuvių 
investicijos j Lietuvos privatų 
verslą yra labai reikalingos, nes 
yra didelė finansų stoka — tai 
liudija aukšti procentai. Jis 
ieško investitorių ir garantuoja 
savo turtu. Bendrovių atsto
vavimas, gamybos užsakovų 
suradimas ir verslininkų globa 
JAV ir gi labai naudingos pa
slaugos. 

Jo didžiausias rūpestis, tai 
žmonių sąžiningumas. O antras 
rūpestis: neigiamas Lietuvos 
vyriausybės, spaudos ir piliečių 
atsiliepimas apie verslininkus. 
Retai kada minimi jų geri dar
bai, nors dažnai ne vien verslu, 
bet ir labdara užsiima. Romo 
Bubnelio bendrovė ne tik 
našlaičių namus, bet ir spor
tininkų, šokėjų ir muzikantų 
gastroles į užsienį finansuoja. 
LITPoliinter taip pat užmokės 
keliones į Los Angeles kelias
dešimčiai prekybos parodos 
rengėjų, dainininkų, virėjų ir 
kitų. 

Edmundas Kulikauskas 

IEŠKO DARBO 

Jauna mokytoja iš Lietuvos, kal
banti angl iškai, ieško darbo 
senelių arba vaikų priežiūroj. Nori 
gyventi kartu. Skambinti Mary
tei: t o l . 616-657-4732 

INFORMACIJA IŠ VERSLO 
KONFERENCIJOS VAŠINGTONE 

(Pabaiga) 

Apie konferencijos 
organizaciją ir dalyvius 

aptarė savo bendrovę bei prekių 
organizavimo veiklą. Jis yra 
vienas iš naujos rūšies Lietuvos 
verslininkų, kurie d i rba 
dinamiškai ir plačiai, įvairiose 

Konferencija suorganizuota 
labai gerai ir pravesta sklan
džiai; atmosfera draugiška, lai
kas apskaičiuotas protingai. Po 
kiekvienos dalies buvo skirta 
pakankamai laiko klausimams 
ir atsakymams, ir net pasisaky
mams. Nebuvo ilgų pertraukų 
ar laisvo laiko, bet buvo progų 
susipažinti su kitais dalyviais; 
iš dalies tam buvo skirtas priė
mimas Lietuvos ambasadoje 
ketvirtadienį vakare. Parinktos 
temos apėmė esminius verslo 
reikalus, ir didžiuma kalbėtojų 
parūpino naudingos informaci
jos. Išdalinta spausdinta me
džiaga irgi yra naudinga: Lie
tuvos konstitucija anglų kalba, 
įstatymai užsienio investici
joms, JAV-Lietuvos bendrų 
įmonių sąrašas — iš viso 156 
bendrovės, Lietuvos ministerijų 
ir įvairių įstaigų adresų sąrašas, 
Vilniaus vadovas — „Vilnius in 
your pocket", patrauklus Lie
tuvos turizmo leidinys ir kita 
informacija. 

Sėkmingos konferencijos su
rengimas — tai ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio ir jo štabo bei 
US-Baltic Foundation nuopel
nas. Ambasados štabo nariai, 
kurie atliko didžiumą organi
zacinio darbo, yra Viktoras 
Nakas ir ekonominio skyriaus 
Linas Orentas, o taip pat Rai
mundas Ražanauskas, kuris 
atvykęs iš Lietuvos į JAV studi
juoti. Jiems talkininkavo kiti 
ambasados darbuotojai. 

Į konferenciją užsiregistravo 
apie 100 dalyvių, t.y., mažiau 
negu 1992 metais. Tai gali būti 
todėl, kad šiais metais konferen
cija vyko ketvirtadienį ir penk
tadienį, o pereitais metais vyko 

penktadienį ir šeštadienį, ir pri
traukė daugiau JAV lietuvių. 
Apie pusė arba 50 šių metų kon
ferencijos dalyvių atstovavo 
įvairioms JAV bendrovėms, lie
tuvių ir nelietuvių. Iš pavardžių 
atrodo, kad iš tų, kurie atsto
vavo JAV bendrovėms, apie 30 
(arba 30%) visų dalyvių nebuvo 
lietuvių kilmės. Kiti dalyviai 
buvo firmų atstovai, kurie davė 
pranešimus, įvairių JAV vy
riausybės įstaigų atstovai, 
keletas verslininkų iš Lietuvos, 
keli studentai ir stažuojantys 
JAV iš Lietuvos, JAV lietuvių 
organizacijų nariai bei amba
sados darbuotojai. 

E. Kulikauskas 
ir A. Banionytė 

JAV - Lietuvos Verslo 
konferencija 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Ekonominių reikalų taryba, 
bendradarbiaudama su Lietu
vos ambasada JAV ir Los Ange-
les-Kauno miestų seserystės ko
mitetu, ruošia dviejų dienų 
verslo konferenciją ir prekybos 
ekspoziciją š.m. rugsėjo 29 d. ir 
30 d. Konferencijos metu bus 
pristatyta visapusiška infor
macija apie verslo galimybes 
Lietuvoje ir per Lietuvą, kaip 
lieptą, į Rytų Europos rinką. 
Pranešimus duos aukšto rango 
vyriausybės nariai ir ameri
kiečiai, dalyvaujantys versle 
Lietuvoje. Penkiasdešimt firmų 
- ekspozicijos dalyvių ir kiti 
verslo vadovai iš Lietuvos bus 
pasiruošę aptarti konkrečias 
verslo galimybes. 

Dėl daugiau informacijos pra
šome kreiptis į: Milda Napjus, 
Ekonominių reikalų taryba, 
3041 Hutton Drive. Beverly 
Hills, CA 90210. Telef: 
310-334-2191. 
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ALIDCORP filialas Šeduvoje plečia žemės ūkio veiklą i sūrio, sviesto ir grie 
tinėlės gamybą. Nuotraukoje — sūriui gaminimo įranga — nerūdijančio 
plieno, garu šidlomas 240 litrų katilas. 

To* 

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabaltijį 

UETUVA '93 

Specialūs patarnavimai: * 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susirinkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose 

Aplankykit* tėvyne! 
* Individualios ir biznio keliones 
* Įvairios grupinės kelionės 

Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451 -9511 
Įsteigta 1931 

* UNIONTOURS 
79 Madison A ve., New York, N.Y. 10016 

212 683 9500 Fax: 212-083-9511 

Galima išsinuomoti 10 vietų limuziną su 
2 atidaromais stogais, 2 TV, VCR ir 
baru. Labai pigiai! 

Kreiptis: T a d Morawa 
708-423-5333 Office 
312-495-7836 Pager 

arba Mlchaci Zolnl«rclyk 
708-594-2633 Res. 

708-962-6077 Pager 

Turite problemų su namu? Grei
tai ir kokybiškai atliekame vi
daus bei išorės darbus. Kalame 
„Siding". Kreipkitės Į VYTĄ ar 
TADĄ. Tel. 312-523-7289. 

Dengiami stogai , kalamas 
„s id ing" , bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

M A B E N K A 
7844 S. C icero Ave . 
Burfoank, IL 60459 
Tai. 708-423-7679 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r - 9 v.v.; penktd, šeštd 8 v r 
- 1 0 v.v.. Kviečiame apsilankyti! 

J o * ir Janina 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermi* Deckys 

Tai. 585-6624 Nuo 8 ryto ik i 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVvRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Jei norite įsigyti labai pel
ningą bizni, kreipkitės į Stan
kūnus Indiana valstijoje. Jie 
parduoda mūrinį pastatą: 7 bu
tai, restoranas ir baras. Pasta
tą galima naudoti bet kokiam 
bizniui. Nupirksite už labai pri
einamą kainą. Skambinti: 

219-874-7330 arba 
407-744-9302. 

GREIT I 
PARDUODA 

FOR RENT 

Vilniuje, gerame rajone, 
išnuomojamas kambarys 

su balkonu. 
Skambinti Janinai — 62-36-46. 

Kaune išnuomojamas 
vieno miegamojo jaukus butas. 

Galiu gaminti maistą. 
Skambinti Irenai — 75-18-04 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* . . ' _ 

HELP VVANTED 

Ieškome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl. Skambint: 708-460-9123. 

IEŠKOME PATYRUSIŲ fraza-
vimo mašinų mašinistų. 

6025 S. Oak Park Ave . 
Chicago, IL 

C j č T l t U I K * . KMIECIK REALTORS 
^ ^ "JK 7922 S. Pulaski Rd. 

" • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p / o fes i ona l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

Parduodamas 2 mieg. 4 kamb. 
„condominium" Oak Lawn apyl., 
trečiame aukšte. Yra keltuvas. 
Skambinti: 312-472-8528. 

Reikalingi metalo suvirinto
jai. Angliškai mokėti nebūtina. 
Kreiptis į Rimą: 312-586-3820 
nuo 9 v.v. iki 10 v.v. 

3-., OMK, '2! 

Reikalingas buhalteris, mokantis 
lietuvių ir anglų kalbas, su mi
nimalia 5 m. praktika. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Kreiptis: tel. 
312-434-2121. 

MISrELLANfOO* 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p ig iau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobil io 
p a s m u s 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tol . — (708) 124 S6F.4 

(312) 581 3 6 i J 

Ii REALMART, I N C 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

-n mg s 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708 -4230443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . \ 

Licerosed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir von ics kabineta i . Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdž ius , 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

• V / V / V / 7 / / * 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad".ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

LINAS REAL ESTATE 
LINAS MEILUS, Broker 

3 8 6 0 S. Archer Ave . , 
Chicago, IL 60632 
Tel . 312-890-5821 

312-927-0619 
Brlghton Perk — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Liną Meilų. Patarnaujame 
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley 
Pk., Br idgeport ir p ie tvakar ių 
priemiesčiuose. 

Savininkas parduoda 
„Chateau Lounge" 

skubiai ir pigiai. 
Teirautis vakarais nuo 9 v.v., 

2441 W. 69 St., Chicago, IL, 
arba skambinti 
312-737-6563 

nuo 2 v. p.p. - 5 v. p.p. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą 
Tel 708-8680046 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

INVESTOR VVANTED 
3933 VV. 63 St. 3-story bldg. 
has 3 stores, 5 apts, bsmt, 4-car 
brick garage, fenced yard. 

Re/Max Homa Centar 
Ask for Frank Z lc , t a i . 

312-735-6000 

J * 

IEŠKO 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel. 776-1486 

la ikau pirkti 
15" pločio oro vėsintuvą. 

Skambinkite 312-247-3073 

. I 



Programoje: sol. Algirdas Brazis 
Blllatai užsisakomi iki llspos 13 d.: 
A. Brazis, te). 708-361-5594 
V. Ramonis (Balzeko muziejus) tai. 312-582-6500 

MINĖJIMO KOMITETAS 
Maloniai kviečia jus atvykti [transatlantinių lakūnų, kpt. Stepono Dariaus 
ir rtn. Stasio Girėno prisiminimui rengiamą iškilmingą vakarienę 

Š.M. LIEPOS MĖN. 18 D., SEKMADIENĮ 
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus patalpose 

6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje 

60-MEČIO 

Kokteiliai 4 vai. p.p. 
Vakarienė 5 vai. p.p. 

Auka $15 asm. 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

SUSKAIČIUOKITE SAVO TURTO 
VERTĘ 

Kiekvienuose namuose per 
eilę metų prisirenka vertingų ir 
ne taip vertingų daiktų. Drau
dimo įstaigos pataria sužinoti, 
kiek jūsų namų viduje esantis 
turtas yra vertas, — daiktų 
istoriją, kokybę, vertė, ar, 
daiktą praradus, toks pat vėl 
gali būti įgytas? Labai tai svar
bu gaisro, vagystės ar kitos 
nelaimės atveju. Turto įvertin-
tojai galvoja, kad tiktai 2% 
žmonių iš tikrųjų žino, kiek 
vertės viskas, ką jie turi, ir retai 
viskam turi tinkamą apdraudą. 
Tarp visų jūsų senų ar apdėvėtų 
daiktų gal yra senelės dovano
ta spinta ar skrynia, ar labai 
senas žiedas , ar kitas papuo
šalas, kurio jūs gal visai never
tinate, bet daiktą pardavus, jūs 
galėtumėte savo vaikų Stanfor-
do universiteto studijas užmo
kėti... Turto įvertinimas yra 
labai sudėtingas dalykas. Jeigu 
turite daug vertingų dalykų ir 
norite kaip reikiant tą savo 
turtą įvertinti, turite samdyti 
tam pasiruošusius asmenis — 
turto vertintojus. Turto ver
tinimas iki šiol valdžios įstaigų 
nėra dar sureguliuotas. „Turto 
įvertinimas yra bauginantis ir 
pačiam turto savininkui — nes 
jūs pakviečiate į namus visiškai 
svetimą žmogų, kad jis peržiū
rėtų jūsų brangiausią turtą. Jūs 
norite, kad tas žmogus būtų 
kvalifikuotas ir patikimas" — 
sako turto įvertintoja Kathy 
Hobart. Šiuo metu bet kas gali 
nusipirkti verslui leidimą ir 
įsisteigti turto vertinimo įstaiga 
— pasiskelbti „turto vertintoju". 

Tačiau Amerikoje yra „The 
American Society of Apprai-
sers", telef. 800-ASA-VALU, 
Herndon, Va.; galima skam
binti nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ši įstaiga išduoda pa
žymėjimus įvertintojams. Šios 
įstaigos — draugijos 6,500 narių 
turi iš laikyti a t i t inkamus 
egzaminus ir laikytis griežtų 
etiškų nustatytų normų. Pvz., 
draudžiama imti atlyginimą, re
miantis įkainuoto turto procen

tu. Minėtoji įstaiga nemokamai 
jums prisųs sąrašą patikimų 
turto įkainuotojų. Norint gauti 
nemokamą tokį sąrašą Čikagos 
apylinkėje, skambinkite 708-
475-2027, priedo gausite nemo
kamą brošiūrą, „Information on 
the Appraisal Profession", kuri 
naudoja klausimo ir atsakymo 
formą, kad supažindintų klien
tus su įvertinimo eiga, pirm 
negu jūs pasirašysite bet kokią 
sutartį. American Society of Ap-
praisers suteikia bendras žinias 
nemokamai apie turto vertini
mą ir pasiūlo įvertintojų sąrašą, 
kurie ima mokestį už atliktą 
darbą (valandą, dieną, savaitę — 
pagal susitarimą), bet ne už jūsų 
turte procentą. Draudimo įstai
gos pataria kiekvienam turėti 
savo turto įvertinimą, kad, 
turtą praradus, jūs galėtumėte 
jį atgauti be didelio vargo. 

Jeigu jūs nenorite kviestis 
profesionalo turto įvertintojo, 
galite patys padaryti sąrašą — 
inventorių savo daiktų, nufoto
grafuokite ar video juostelėje 
įrašykite kiekvieną kambarį, 
lentynų ir spintų vidų, nepa
meskite — laikykite — pirkinių, 
daiktų sąskaitas. Visą šią 
informaciją- laikykite ne savo 
namuose, bet banko apsaugos 
dėžutėje, o kitą kopiją pas 
patikimą giminę ar draugą. 

Turto įvertintojai daro labai 
detalų inventorių. Jie sako, kad 
ir paprasti namų apyvokos ir 
kasdieniniai reikmenys, jeigu 
juos re ikės pakeist i , gali 
kainuoti nemažą sumą pinigų, 
įvertintojų darbas yra įdomus, 
nes jiems pasitaiko užtikti labai 
vertingų dalykų, apie kuriuos 
savininkai jokio supratimo iki 
tol neturėjo. Arba pasitaiko ir 
atvirkščiai — ypač brangenybės, 
kurių savininkas galvoja, kad 
yra labai vertingos, o iš tikrųjų 
yra bevertės. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" „Your Money". 
Vertė Aldona Šmulkštienė, 
spaudai paruošė Birutė J a 
saitienė. 

BETTER BUSINESS BUREAU 
PRAŠO JŪSŲ PAGALBOS 

„Better Business Bureau" ar
ba BBB įstaiga nėra valstybinė. 
Ji negali įvairių suktų ir 
apgaulingų verslų uždaryti, bet 
tik gali te is ingus žmones 
perspėti , kad jie netaptų 
apgavikų aukomis. BBB įstaiga 
sako — perspėja, kad „pirma 
pasitikrinkite, o paskui inves
tuokite". Ši įstaiga visokiais 
būdais: brošiūromis, per radiją, 
laikraščius, TV įspėja žmones 
apie įvairias suktybes ir kaip jų 
saugotis. Pvz., „Work-at-home" 
pasiūlos, lengvai atpažįstamos, 
bet sunkiai sustabdomos. BBB 
nusiskundimais, pašto inspek
toriai daug tokių suktų pasiūlų 
uždaro, bet naujos išdygsta 
kiekvieną dieną. 

„Work-at-home" pasiūlos 
pasiekia skaitytojus per gerus, 
patikimus laikraščius ir žur
nalus. Laikraščių ir žurnalų 

Šienapjūtė Aukštaitijoje šių metų vasaros pradžioje. 

leidėjams BBB siūlo patikrinti 
tokius skelbimus, prieš skel
biant. Leidėjai galėtų nespaus
dinti suktų skelbimų, bet mažai 
kreipia į tai dėmesį. 

Daugiau kaip ketvirtis mili
jono sąžiningų prekybų Ameri
koje ir Kanadoje finansuoja 
BBB įstaigą, kad ji galėtų 
išsilaikyti ir apsaugoti žmones 
nuo išnaudotojų. Bet mes patys 
turime būti apdairūs ir nesileis
ti būti išnaudojami. Jeigu ko 
nežinome, galime kreiptis į 
BBB įstaigą ir prašyti patarimo 
ar informacijos. Vienintelis 
BBB būdas kovoti prieš 
suktybes yra informacijos 
teikimas. BBB pataria, kad 
prieš atsiliepiant į įvairius 
pasiūlymus, ypač skelbimus, 
kuriuose duodamas tik pašto 
dėžutės numeris , pirma 
pasiteiraukite jų įstaigoje. 

BBB įstaiga tvirtina, kad ypač 
praėjusiais metais yra labai 
padaugėję įvairių skelbimų 
apgavysčių. 

Štai keletas 1992 metų apga
vysčių pavyzdžių: 

1. Darbas, kuris garantuoja 
iki 1,000 dol. per savaitę, dir
bant namuose tik po keletą 
valandų per dieną. 

2. Konkursai, kuriuose siūlo 
nieko nekainuojančias atos
togas, kai iš tikrųjų nieko nėra 
be užmokesčio. 

3 . Padaryti įvairūs dokumen
tai, kurie atrodo autentiški, bet 
iš tikrųjų tai tik verbavimas 
asmenų, nieko blogo nenujau
čiančių. 

4. Reklamos, kurios kalba 
apie „didelius pinigus" užjūryje, 
bet iš tikrųjų parduoda tik 
sąrašus, kurie yra mažaverčiai 
asmeniui, ieškančiam rimto 
darbo. 

5. „Look - alike" pašto pra
nešimai, kurie prašo užmokesčio, 
kad gautumėte neprašytų pre
kių, kurios yra tariamai lai
komos sandėlyje jūsų vardu. 

6. „Off-shore" loterijos, kurios 
duoda jums suprasti, lyg tai jūs 
laimėjote, o iš tikrųjų jūs tik 
perkate loterijos bilietą. 

7. Paskolų tarpininkai, kurie 
reikalauja mokesčio ir retai 
išpildo pažadą. 

8. įvairūs planai laimėti lo
teriją — ,,sweapstakes prizes", 
bet iš tikrųjų tik savo prekes 
parduoda. 

9. „Didelės" dovanos,kurias 
jūs galite gauti, tik nusipirkę 
pieštuką, kalendorių ar kitą 
kokį niekniekį labai iškelta 
kaina, o „didelės" pažadėtos 
dovanos niekad negausite. 

10. Prašymai labdarai, naudo
jant labai panašius autentiškų 
įstaigų organizacijų vardus. 

Visada naudokitės patarimu: 
jei kas atrodo per gerai, tai 
paprastai netikra! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" kurią paruošė 
Carol Tulk, exec. vice pres. BBB 
of Mainland British Columbia. 

Vertė Aldona Šmulkšt ienė, 
spaudai paruošė Biru tė Ja 
saitienė. 

MŪSŲ GRAŽIOJI LIETUVA 
Š.m. birželio mėnesį teko 

praleisti 3 savaites Lietuvoje. 
Važiavome kartu su Jūrate Bu
driene, kuri yra „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto reikalų 
vedėja. Keliones tikslas buvo 
sutvarkyti „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto reikalus Lie
tuvoje ir susipažinti, pamatyti 
kūdikių, vaikų namus, našlaity-
nus, internatus, senelių namus 
Lietuvoje. Teko būti Vilniuje, 
Trakuose, Druskininkuose, 
Kaune, Vilkaviškyje, Jurbarke, 
Šiauliuose, Pakruojuje. Biržuo
se, Penevėžyje ir vėl Vilniuje. 
Kai kur ilgiau, kai kur trum
piau sustojant, einant per 
įvairias institucijas, įstaigas, 
teko susitikti daug žmonių, 
pamatyti jų gyvenimo būdą — 
pamatyti gerus ir blogus da
lykus Lietuvos kasdieniniame 
gyvenime. Kadangi buvau Lie
tuvoje pirmą kartą po 50 metų, 
o prisiskaičius ir prisiklausius 
įvairių, daugiausia blogų, atsi
liepimų apie Lietuvą ir jos 
žmones, nežinojau, ko tikėtis. 

Dabar grįžusi, jeigu man reik
tų trumpai susumuoti savo įspū
džius iš kelionės po Lietuvą, 
galėčiau tik pasakyti: kad 
Lietuva yra labai graži ir gera. 
Tai nereiškia, kad Lietuvoje 
nėra blogio, nėra blogų žmonių. 
Yra ir daug. 50 metų svetimie
ji naikino mūsų kraštą ir 
žmones. Tačiau reikia stebėtis, 
kad tas ilgas 50 metų kančios 
kelias neišnaikino gero, nesu
naikino tautos atsparumo ir 
šiandieną tauta su viltimi žiūri 
į geresnį rytojų, žmonės dirba, 
vildamiesi, kad jei ne jiems, tai 
bent jų vaikams bus geresnis 
gyvenimas. Čia Amerikoje mes 
kalbame tik apie tai, kas yra 
ten bloga, niekada arba retai 
kalbame apie tai, kas Lietuvo
je yra gera. Lietuvos žmonės tą 
žino ir jaučiasi užgauti. Iš tolo. 

gerai padėties nežinant, viskas 
atrodo blogiau ir tamsiau. 

Lietuvoje teko būti birželio 
mėnesį, kada visur vyko šiena
pjūtė. Gegužė buvo karšta ir 
sausa, birželyje atvėso ir lijo. 
Palijus viskas sužaliavo, ir 
ūkininkai bei daržininkai buvo 
laimingi. O daržus augina visi, 
tiek kaime, tiek mieste. Važiuo
jant per Lietuvą, visur matėme 
dirbančius žmones: vienur 
pjovė, kitur grėbė, vartė šieną, 
kitur j kupetas dėjo ar j kluonus 
vežė. Laukai apsėti, žaliuoja 
vasarojus — kviečiai, miežiai, iš 
tolo mėlynuoja rugių laukai. 
Žydi dobilų laukai, parugėse 
mėlynuoja rugiagėlės ir raudo
nas galvutes linguoja aguona. 
Žaliuoja runkelių ir bulvių 
rėžiai. Laukuose ganosi daug 
žalmargių ir juodmargių kar
vių, kai kur po kelias — tai 
atsikirų ūkininkų, kai kur 

WhoOxres? 
He Cares. 

Join with us to proclaim 
His Gospel so that all will 

know His love. 
THE MARIANS OF THE 

IMMACULATE CONCEPTION... 
Foundedin 1673, an mternational 
community of Pnests and Brothers 
who, through action. teaching the 

power of Christ's love with locations 
around the world, 

Contact: Fr. Bill Hayward, M.I.C. 
Vocation Director 

Congregation of Marians 
Thompson, CT 06277 

(203) 923-9565 

didelės, iki šimto suskaičiuoja
mos, kaimenės — tai bendrovių 
ūkio karvės. Kai panaikino kol
chozus, vieni žmonės atsiskyrė 
į pavienius ūkius, kiti sudarė 
bendroves ir bendrai ūkinin
kauja. Kai kur matyti avių 
kaimenės. Ganosi arkliai. Visi 
dirba laukuose, kaip kas gali. 
Vieni turi traktorius kiti ark
lius, o kai kur vyras, pasikinkęs 
žmoną j žagrę (ar atvirkščiai), 
apkaupinėja bulves. Lietuviai 
stengiasi ir sunkiai dirba, kad 
būtų geresnis rytojus. 

Žaliuoja sodai, gerai prižiūrėti 
daržai, darželiuose žydi gėlės. 
Važiuojant per Lietuvą, pama
tai, kokia ji graži: kalneliai, 
pakalnės, ežerai, ežerėliai, 
upeliai, miškai, miškeliai. 
Žiūrint pro mašinos langą, ma
tai gražiai apsėtus laukus, dir

bančius žmones, daug gyvulių, 
ir tiek daug miškų, miškelių: 
kur tik pažvelgsi, visur matyti 
tolyje miško juosta. 

Labai gražios Lietuvos pake
lės — tai lyg alėjos — aukšti bal-
taliemeniai beržai, apsisupę 
žaliomis skaromis, lieknos, 
aukštos pušaitės, virpančios 
drebulės, medum kvepiančios, 
žydinčios liepos, šimtamečiai 
ąžuolai... Gėriesi ir bandai tai 
įsidėti į atmintį, kad dar ilgai 
atmintum tą grožį. Kryžkelėse, 
pakelėse daug pastatytų kryžių, 
rūpintojėlių — vieni už kitą 
didesni, gražesni, meniškesni — 
ne be reikalo Lietuva vadinama 
rūpintojėlių žeme. Svetimieji 
atėję juos nugriovė — o dabar jie 
ir vėl dygsta. 

Birutė Ja sa i t i enė 

A.tA. 
HELEN GABRĖNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 8 d., 11:15 vai. vakaro, sulaukusi 98 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 80 m. 
Nuliūdę liko: dukterys — Josephine Norville ir Helen 

Novak; keturi anūkai ir keturi proanūkai. 
Velionė pašarvota sekmadienį, liepos 11d. nuo 2 iki 8 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 12 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312476-2345, 1-800-994-7600. 

• Pan American oro linija 
pradėjo nuolatinius skrydžius 
per Atlantą, kai šios linijos 
lėktuvas, pavadintas Dixie Clip
per, išskrido iš Port VVashing-
ton, NY, į Portugaliją. Tai įvyko 
1939 m. birželio 28 d. 

Wo Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 
312-434-9766 

talman 
ddicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street. Chicago. IL 60629 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORN1A AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL D I R E C T O R S 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONTT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
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s DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dariaus ir Girėno minėjimo 
rengimo komitetas praneša, 
kad, dėl susidėjusių aplinkybių, 
iškilminga vakarienė sekma
dieni, liepos 18 d., bus ne Da
riaus-Girėno salėje (kaip skelb
ta anksčiau), bet Balzeko L. K. 
muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski Road. 

David Kpnim, turintis atsa
kingas pareigas Shearson Leh
man Brothers firmoje, Fort 
Myers, FL, jaunystę praleidęs 
Čikagos Marąuette Parke (jo 
motina, Donna Kamm, buvo 
veikli Vyčių ir kitose organiza
cijose, dabar gyvenanti 
Seminole, FL), rašo savaitinę 
skiltį — „Take stocks in 
Florida" vietiniame „News-
Press Business" laikraštyje. Jis 
kartas nuo karto savo straips
niuose tarp rimtų svarstybų bei 
patarimų investicijų reikalais ir 
„Stock Market" analizės įpina 
sakinius iš savo praeities lietu
viškame Marąuette Parke. Štai 
ir š.m. gegužės 31 d. laidoje mini 
Dariaus ir Girėno paminklą 
parko pakraštyje ir jo reikšmę 
lietuviams. Mini ir ramias vaikys
tės dienas, praleistas toje 
apylinkėje. 

x Algimantas Barniškis 
„Draugo" gegužinėje visus 
maloniai nuteiks smagia lietu
viška muzika. Gegužinė bus 
rugpjūčio 1 d., sekmadienį. 

x DĖMESIO Union Pier, 
Beverly Shores, Michiana, New 
Buffalo, Harbert, Sawyer ir apy
linkėse gyvenantis lietuviai! 
Lituanica Commerce & Cargo 
Inc. liepos 18 d., rugpjūčio 15 d., 
rugsėjo 12 d., spalio 10 d. nuo 10 
v.r. iki 1 v. p.p. priims siuntas 
į Lietuvą „Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, MI. LITU-
ANICA C & C INC. 6606 S. 
Pulaski Rd., Chicago III. 
60629, tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 
x Parduodama labai žema 

kaina Liet. Enciklopedijos 
raštinės biblioteka (daugiausia 
lituanistinė). Viso 32 dėžės, apie 
1200 sv. tik už $3,200. Kreiptis 
J . Kapočius, P.O. Box 752, 
Cotuit, MA 02635, tel.508-
428-6991 (nuo 6 iki 10 v.v.). 

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „d i gitai" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

Dar reikia dovanų „laimės 
šuliniui", kuris veiks „Draugo" 
gegužinės metu. Kas turite ir 
galite paaukoti bet kokių 
daiktų-dovanų. maloniai pra
šome pristatyti į „Draugo" ad
ministraciją. Priimamos ir pini
ginės dovanos. „Draugo" adre
sas 4545 W. 63rd St„ Chicago. 
Gegužinė bus rugpjūčio 1 d., 
sekmadienį, Marijonų sodelyje 
prie „Draugo". 

Aldona Prapuolenytė, dir
banti Matulaičio slaugos na
muose Putnam, CT, atvykusi 
aplankyti brolio Mariaus ir kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų, 
buvo užsukusi ir į „Draugo" 
redakciją. A. Prapuolenytė, 
gyvendama Cicero mieste, buvo 
labai uoliai įsijungusi į lietuvių 
parapijos, įvairių organizacijų 
(ypač ateitininkų) veiklą. Į 
„Draugą" ją atlydėjo Irena 
Kairytė. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje liepos 14 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. bus paminėtas 
lakūnų Stepono Dariaus ir Sta-
3io Girėno skrydis per Atlantą. 
Mokyt. Juozo Masilionio paskai
ta. Meninę programos dalį 
atliks — Bronė Variakojienė ir 
Onutė Lukienė. Kviečiami ir 
laukiami visi. Dalyvaukite. Po 
programos bendri pietūs. 

x Racine ir Kenosha Lietu
vių Moterų klubo gegužinė 
rengiama šeštadieni, liepos 17 
d., 1 vai. p.p. A. R. Milišauskų 
sodyboje. Bus karšti pietūs, atsi
gaivinimui veiks baras, o laimės 
išmėginimui — loterija. Palikę 
rūpesčius namuose, su gera nuo
taika atvykite į gražųjį Wis-
consin'ą. Dėl informacijų skam
binti: R. Pl iūr ienei tel. 
414-367-3585. 

(sk) 
x Baltia Express pristato 

siuntinius į Lietuvą greičiausiai 
ir patikimiausiai. Laivo talpin-
tuvai liepos 12 ir liepos 27 d. 
Teiraukitės nemokamai, tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
722-7624, arba pristatykite 
siuntinius adresu; 3782 W. 79 
St., Chicago, IL 60652. 

(sk) 

x DĖMESIO, AMERIKOS 
LIETUVIAI! Lituanica Com
merce & Cargo Inc. pristato 
siuntinius ir didesnius krovi
nius adresatams į namus Lietu
voje. Patogus, garantuotas ir 
pats pigiausias patarnavimas. 
Kainos oro linija virš 40 sv. — 
$2.45 sv., laivu — virš 100 sv. — 
57 et. sv. Siuntas paimame iš Či
kagos, kitų JAV miestų ir apy
linkių. LITUANICA C&C 
INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi
cago, 111. 60629. Tel. 312-
585-8700, fax 312-585-8922. 

(sk) 

Čikagos šauliai ir ramovėnai žygiuoja j Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kur vyko iškilmingos 
pamaldos Alto rengtame išvežtųjų minėjime birželio 13 d. 

Nuotr. Vidos Sakevičiūtės 

— Skaičiau Petro Jurgėlos 
„Sparnuoti lietuviai". Prieš 
dešimt metų, būdamas Kaune, 
mačiau Dariaus ir Girėno Litu
anikos lėktuvo likučius. Mane 
ta jų nesėkmė labai su
jaudino. Pradėjau nuolatos 
galvoti, kad reiktų šį skrydį, 
tiesiog į Kauną be sustojimo, 
pakartoti, tik šį kartą 
sėkmingai. Pradėjau kalbinti 
savo tėvą. Nustebau, kad jis 
tam nebuvo priešingas, bet su 
mama tai jau kitaip. Ji nenori 
net apie tai girdėti. Bet aš tikiu, 
kad ji apsipras su viskuo ir 
palinkės man laimės. 

— Pats esi dar jaunas, o jau 
skraidai ir šiam skrydžiui 
sėsi prie sprausminio lėktu
vo vairo. Kaip tapai lakūnu? 

— Skraidymas mane visad 
žavėjo. Būdamas 17 metų, ga
vau piloto lakūno leidimą. Vai
ravau ir jet lėktuvus. Smagu 
jais skraidyti. Į Kauną reiks 
skristi Gulfstream-4 jet lėktuvu. 
Išvykstu į Savannah, kad 

vu vesi dovaną Lietuvai Kas 
tai per dovana? 

— Tai bus Amerikos Laisvės 
statulos replika, kurią visi ma
to, įplaukdami į New Yorko uos
tą. Tai bus dovana nuo visų 
Amerikos lietuvių didingai 
lietuvių tautai. Man sakė, kad 
ši trijų ir pusės pėdų statula bus 
padėta Lietuvos Seimo 
rūmuose. 

— Kam Tu skiri šį istorini 
skrydį? Ar turi jam kokį nors 
šūkį? 

— Žinau, kad Darius ir 
Girėnas pasakė, kam jie skiria 
šį savo skrydį. Bet aš apie tai 
dar neturėjau progos net ir 
pagalvoti. Bet jeigu pasakyčiau: 
skiriu šį skrydį Mano gimtinei 
laisvajai Lietuvai. Ar gerai 
skamba? 

— Manau, bus gerai. Bet jei 
ką kita sugalvosi, pasakyk 
tai, prieš išskrisdamas. Ed
vinai, pats puikiai kalbi lietu
viškai. Mane tai stebina, kai 
matau. Tavo amžiaus daug 

x Atlanta IE, Inc. lankysis 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre liepos 11 d., rugpjūčio 
22 d. 9 v.r. -1 v. p.p. Mes per
siunčiame pinigus bei amerikie
tiško maisto siuntas. Atlanta 
IE, Inc., tel. 312-434-2121 ar
ba 1-800-755-SEND. 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtumėt 
geriau susipažinti su nauja 
socialine bei kultūrine aplinka? 
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
viškos muzikos? Jūsų geriausias 
bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad 
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 1030 v.r. red.tel. 
(312) 286-1616. Jūsų paslau
goms - VAIRAS! 

(sk) 

Šakių apskrities klubo ge
gužinė įvyks sekmadienį, liepos 
18 d. Šaulių salėje, 2417 W. 43rd 
St. Bus gardus maistas, gėrimai 
ir Ramanausko orkestro muzi
ka. Pradžia 12 valandą. Nariai 
raginami atnešti fantų laimėji
mams. 

Dienos išvyka laivu „Spirit of 
Chicago, — plauksime Michigan 
ežere, kur valgysime pietus ir 
stebėsime įdomią programą. 
Išvyką ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras liepos 23 d., penkta
dienį. Dėl informacijos skam
binkite tel. 312-476-2655. 

Algimantas Kelertas iš 
Brookfiled, 111., dažnai paremia 
„Draugą" didesniomis aukomis, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė ir 70 dol. auką. 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x APLANKYKITE KARA
LIŲ SOSTINES: Vieną, Prahą, 
Budapeštą, š.m. rugsėjo 18-26 d. 
Kreiptis į American Travel 
Service, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Park, IL 6 )̂642 
tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie 
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

#S ARTI IR TOLI 

PAŠNEKESYS SU 
LITUANIKOS-3 PILOTU 

EDVINU VELONSKIU 
KĘSTUTIS K MIKLAS 

Buvo tikrai malonu susitikti 
ir bent paskubom pasikalbėti su 
Lituanikos-3 pilotu Edvinu Ve-
lonskiu, prieš jam išvykstant 
treniruotėn į Savannah, Geor-
gia valstiją pasiruošti kelionei 
į Kauną, Dariaus ir Girėno 
skrydžio 60 metų sukakties 
proga. 

Edvinas Velonskis — dar 
jaunas vyras, tik 22 metų ir 
gražiai nuaugęs. Dėka jo tėvų, 
kauniečių Simo ir Irenos Dily
tės, kurių namuose tik lietu
viškai kalbama, Edvinas yra 
gerai pramokęs lietuvių kalbą 

ir kalba laisvai lietuviškai. Tam 
padėjo ir Maironio šeštadieninė 
mokykla Brooklyne, kurią jis 
lankė. Queens kolegijoj studi
juoja verslo administraciją ir 
ekonomiką. Šiuo metu yra 
paskutiniojo kurso studentas. 
Priklauso New Yorko šaulių 
kuopai. Laisvalaikiu mėgsta 
dirbti su elektronine aparatūra 
ir automobilių varikliais. Šiaip 
jis yra gan kuklus ir labai 
jaudinosi šio pašnekesio metu. 

— Kas Tave p a s k a t i n o 
šiam istoriniam ir ta ip pat 
rizikingam žygiui? 

galėčiau geriau susipažinti su lietuvių jaunuolių ne tik kad 
nekalba, bet ir nesupranta 
lietuviškai. Ką į tai galėtum 
atsakyti? 

— Aš juk gimiau Lietuvoj. 
Buvau 7 mėnesių, kai mane 
atvežė į Ameriką. Namuose 
buvo kalbama tik lietuviškai. 
Kad moku lietuvių kalbą, 
ačiū mano tėveliams. 

— Ar kyla koks nors bai
mės jausmas, kai imi galvoti, 
kad netrukus reiks pakilti 
per Atlantą į Kauną? 

— Tos baimės šiek tiek yra, 
bet nepasiduodu. Bandau apie 
tai negalvoti. 

— Gal ką nors daugiau no
rėtum pasakyt i apie šį 
skrydi? 

— Pirmiausia noriu padėkoti 
savo tėveliui, kuris tikrai iš šir
dies remia mano užsimojimą ir 
finansuoja skrydį. Ačiū ir New 
Yorko lietuvių bendruomenei 
už pritarimą ir visokeriopą 
paramą. Ačiū visiems, visiems, 
kurie man padeda, kad šis 
skrydis būtų sėkmingas. 

x Ieškoma Milda Šešta-
kauskaitė iš Vi lkaviškio 
apskr., Pajavonio valsč . , 
Mėšlinių km. Po karo gyveno 
Kanadoje. Atsiliepkite, rašykite 
pusseserei: Marijai Girniu-

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon- kaitytei-Anskaitienei, Kovo 
teineriai) išsiunčiami kiekvieną H-toji, Vilkaviškis, Lithu-
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x ŽEMĖS ŪKIS - LIETU
VOS TURTAS! Pristatome 
BELARUS gamybos traktorius 
bet kuriuo Jūsų nurodytu ad
resu Lietuvoje. Nors jie ir ne 
geriausi, bet patys pigiausi 
pasaulyje. Jie gerai pažįstami 
Lietuvos meistrams bei ūki
ninkams. Pristatome visokių 
dydžių traktorius. Šiandienos 
kainos tarp $2000 ir $6500. Taip 
pat galime parūpinti įvairius 
padargus traktoriams. Lietuvos 
rinkos kainos dažnai keičiasi ir 
paprastai kyla, todėl nepa
tariame ilgai laukti. Rašykite 
ar skambinkite: KAV Inc. 
11333 Melclare Dr., Beltsville, 
MD 20705, Tel. (301) 937-8830. 

(sk) 
x Senesnio amžiaus sulau

kę ir nevisada bepajėgiantys 
patys save ir savo butą aptvar
kyti arba reikalingi globos ligoje 
ir nenorintys eiti į prieglaudas 
ir mokėti $150 ar daugiau į 
dieną, kreipkitės į J o n o 
Humanitarinę Pagalbą, tel. 
708-857-9787, kasdien (5 dienas) 
nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. Šiuo tele
fonu tuojau Jonui paskambint 
prašomi Šie asmenys; dr. Rimas 
Tumpis, Rėdą Durtinavičienė 
ir Irena Jankevičiūtė. 

(sk) 

ama. (sk) 
x Vairavimo teisės (IL Dri-

ver's License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

šiuo lėktuvu. Man yra pasaky 
ta, kad per tas dvi savaites ma
ne labai treniruos teoretiškai ir 
praktiškai, kasdien maždaug po 
12 valandų. Tad reiks daug 
padirbėt. 

— Pasakyk kelis žodžius 
apie tą lėktuvą, kuriuo skrisi. 

— Tai yra labai moderniškas 
ir labai brangus lėktuvas. Jo 
kaina 29 milijonai dolerių. 
Sakoma, kad jų yra tik dvylika. 
Tas modelis yra išbandytas il
gom kelionėm be sustojimo. 
Gali skristi iki 600 mylių per 
valandą. 

— Į Kauną skrisi be susto
jimo, berods, daugiau kaip 9 
valandas. Nuo New Yorko iki 
Kauno yra 7,600 kilometrų. 
Tokio ilgio kelionės šis lėktu
vas dar nėra daręs. Ar pa
kaks kuro šiai distancijai nu
galėt i? Ar yra k i tok ių 
rūpesčių? 

— Jeigu nereiks skristi prieš 
vėją, tai Kauną pasieksime 
nustatytu laiku ir kuro turėtų 
užtekti. Šiek tiek rūpesčių kelia 
Kauno Aleksoto aerodromas. 
Tokiam lėktuvui nusileisti 
nusileidimo takas yra truputį 
per trumpas. 

— Be tavęs, Edvinai, bus 
dar du lakūnai iš firmos, kuri 
duoda šį lėktuvą skrydžiui. 
Kam tiek daug lakūnų? 

— Firma, kuri nuomoja šį 
lėktuvą, nori apsaugoti savo 
turtą. Jos lakūnai yra pro
fesionalai ir gerai pažįsta šį 
lėktuvą. 

— Girdėjau, kad šiuo lėktu-

Edvinas Velonskis, Lituanikos-3 pilotas, laiko Laisvės statulos replika, kurią 
nuveš i Lietuvą, kaip Amerikos lietuvių dovaną. Šalia jo Kęstutis K. Miklas, 
JAV T.iotiivin Rpndrnomenės New Yorko apygardos pirmininkas. 

Solistė Lilija Šukytė-Va-
syliūnienė, Grazo konservato
rijos profesorė, ir jos vyras astro
fizikas Vytenis Vasyliūnas . 
liepos 2 d. išskrido į Lietuvą. 
Lilija' Vilniuje praves dviejų 
savaičių Master Class kursus, o 
Vytenis atlieka vargonų kon
certus Kaune — įgulos bažny
čioje liepos 4 d., Taline — liepos 
7 d., Vilniaus katedroje — liepos 
11 d., o liepos 17 ir 18 dienomis 
— Nidos bažnyčioje, Nidoje. 

Amerikos Lietuvių R. Ka
talikių Moterų sąjungos sei
mas rugpjūčio 18-21 d. vyks 
Putnam, CT, Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
o seimo užbaigimas ir iškilmin
gas banketas — Hartford, CT. 
Tikimasi visų sąjungiečių 
dalyvavimo. 

Kun. Jono Petrausko, MIC, 
kunigystės 50 metų jubiliejus 
bus švenčiamas rugpjūčio 22 d. 
Padėkos šv. Mišios bus aukoja
mos Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Worcester, MA, o iškilmingas 
pokylis — Maironio Parke, 
Shrewsbury, MA. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, R. 60441' 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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