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Kryžių kalnas ruošiasi
sutikti maldininkus

Žinios iš Lietuvos — Elta

Algirdas Brazauskas į
Maskvą vyks
pirmadienį
Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko oficialus vizitas į
Maskvą ir susitikimas su Rusi
jos Federacijos prezidentu
Borisu Jelcinu numatomas
pirmadienį, rugpjūčio 23 dieną,
pranešė prezidento atstovas
spaudai. Lietuvos delegacijoje
užsienio reikalų m i n i s t r a s
Povilas Gylys, krašto apsaugos
ministras Audrius Butkevičius
ir derybų su Rusija delegacijos
vadovas Virgilijus Bulovas.
Valstybinės d e r y b ų su
Rusija delegacijos
pareiškimas
„Apsvarčiusi padėtį, kai Rusi
ja daro spaudimą Lietuvai,
grasindama nebaigti išvesti
paskutinių karinių dalinių ir
tokiu būdu pakeisti Lietuvos
principines pozicijas derybose su
Rusija, Lietuvos valstybinė
derybų su Rusija delegacija
pareiškia visuomenei, jog tokia
padėtis, kai tarpvalstybiniai
susitarimai rengiami ir pasi
rašomi, kai viena valstybė
grasina kitai valstybei, savo
derybų partnerei, yra visiškai
nepriimtina", sakoma pareiš
kime. Jame pažymima, kad
„Rusija besąlygiškai privalo
išvesti iš Lietuvos savo kariuo
menę, o dėl Lietuvai ir jos
žmonėms nuo 1940 metų
padarytos žalos atlyginimo
tvarkos turi būti deramasi".
„Tokiomis sąlygomis visų
derybas vykdančių Lietuvos
atstovų veiksmai nebegali būti
skuboti ir nekoordinuoti. Nie
kas negali leisti primesti
Lietuvai nepriimtinas sąlygas ir
taip sukelti įtampą Lietuvoje".
Dėl interpeliacijos užsienio
reikalų ministrui
Lietuvos masinės informacijos
priemonės pranešė apie tai, jog
grupė Seimo narių pateikė
interpeliaciją LR užsienio
reikalų ministrui. Atsakymą į
ją užsienio reikalų ministras
privaląs duoti per dvi savaites.
Interpeliacijos tekstas buvo
į t e i k t a s Seimo vadovybei.
Tačiau Lietuvos konsitucijos
61-as straipsnis nustato, jog in
terpeliacija pateikiama tik
„sesijos metu", todėl šiuo atve
ju reikalavimai interpeliacijos
procedūrai neišlaikyti.
Interpeliacija gali būti
pateikta prasidėjus Seimo sesi
jai. Jos pradžia — rugsėjo 10 d.
Apie interpeliacijos pateikimo
neatitikimą Lietuvos Konstitu
cijos reikalavimams Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus
Bičkauskas iš karto po doku
mentų gavimo informavo Seimo
dešiniosios opozicijos lyderį
Vytautą Landsbergį. Šią ELTAI
perduotą informaciją patvirtino
Seimo atstovas spaudai Vilius
Kavaliauskas.
Interpeliacijos užsienio rei
kalų ministrui procedūra, be
kitų momentų, neatitinka ir
laikinojo Seimo statuto reika
lavimų, spaudos konferencijoje
pažymėjo Seimo pirmininko pa
vaduotojas Juozas Bernatonis.
Šis dokumentas yra tik opozici
jos politinis pareiškimas, nuro
dė jis.

P r e m j e r a s ir VRM ministras
apie kovą su
nusikalstamumu
Nepaisydama
biudžeto
sunkumų, kovai su organizuotu
ir kitokiu nusikalstamumu Vy
riausybė papildomai skirs daug
lėšų, ir visų mūsų gyvenimas
pamažu turėtų darytis sauges
nis, vyriausybės rūmuose spau
dos konferencijoje pareiškė
ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius.
Vertindamas kriminogeninę
padėtį, vidaus reikalų ministras
Romasis Vaitekūnas pažymėjo,
kad šiemet nusikaltimų pada
ryta vos ne ketvirtadaliu dau
giau negu pernai per tą patį
laikotarpį. Kas dešimt minučių
šalyje įvyksta koks nors turti
nis nusikaltimas, kas pusantros
valandos — sunkus, žmogaus
gyvybei gresiantis įvykis, o
maždaug per tris valandas pa
vagiamas automobilis. Daugėja
neblaivių vairuotojų, o kartu ir
autoavarijų, kuriose vien liepos
mėnesį žuvo 86 žmonės ir apie
pustrečio tūkstančio buvo sužalo
ti. Ypač grėsmingą mastą įgavo
su prievartiniu turto atėmimu
susiję nusikaltimai.
Organizuotam nusikalstamu
mui pažaboti, sakė ministras,
skiriamas ypač didelis dėmesys.
Naudojantis prevenciniu sulai
kymu, jau izoliuoti 82 pavojingi
asmenys, kurie daugiausia
vertėsi reketu. Sudaromos jų
baudžiamosios bylos.
Padidėjo prekybos apyvarta
su užsienio šalimis

Nr. 161

Po Švento Roko atlaidų Kražiuose, susitikus su senais bičiuliais, juk reikia šventoriuje
papolitikuoti.
Iš Romualdo Požerskio a l b u m o „Atlaidai", 198& išleisto Loyolos universiteto Chicagoje

Nesutarimas

Žalgirio memorialinis
parkas

Rusijos armijos kariškiams
palikus Alytų, kilo nesutarimas
Vienas stogastulpi? Vytautui,
tarp Alytaus savivaldybės ir
kitas — Jogailai, 11 stogastul
Krašto apsaugos ministerijos.
pių — Lietuvos kariams, 6 —
Šalia miesto liko 142 hektarų
kitų tautybių kariūnams, kurie
ploto karinis poligonas. Savi
grūmėsi Lietuvos kr-"uomenėjevaldybė nori panaudoti šią žemę
lenkams, rusams, ukrainie
plėsti miestui. Krašto apsaugos
čiams,
gudams, čekams, toto
ministerija čia norėtų įrengti
kuriamo Jungtinių Tautų tai riams. Ir dar 7 koplytstulpiai
kos palaikymo bataliono moky skaudiems Lietuvos įvykiams —
1863 sukilimui, lietuviškos
mo centrą.
spaudos uždraudimui, Nepri
klausomybės kovoms, tremtims
ir kt. atminti. Štai toks bus
procentas, per 1992 metus — 24. Žalgirio memorialinis parkas,
Padidėjo prekybos apyvarta kuriam vieta — laukymė ties
su Baltijos valstybėmis. Su Lat Cinkiškėmis. Parko įkūrimo
vija šių metų pirmąjį pusmetį v i e t a iniciatyvinės grupės
importo buvo 2 procentai, eks nusižiūrėta jau seniai. Stogąporto — 9, per visus 1992 metus stulpiai ir koplytstulpiai į muimporto buvo 0.7, eksporto — 8 ziejų bus pradėti vežti jau artiprocentai. Prekybos apyvartoje miausiomis dienomis iš Babtų,
su Estija šiemet importo — 0.7, kur pusantro mėnesio vyko tau1992 — 0.3, eksporto šiemet —
todailininkų vasaros stovykla.
2, pernai — 1.6 procento.
(KD).

1993 metais Lietuva pre
kiauja su 134 pasaulio valsty
bėmis, 1992 - su 99. Per šių
metų pirmąjį pusmetį Lietuvos
užsienio prekybos apyvarta
buvo 623.6 milijardo talonų, per
visus 1992 metus — 412.6 mili Turtingieji Lietuvoje gyvena
jardo talonų. Importas — 257.7 tik 10 k a r t ų geriau negu
milijardo talonų, eksportas —
skurdžiai
365.8.
Gegužės mėnesį vidutinės Lie
Apyvarta su Vakarų šalimis
šiemet buvo 22 procentai ben tuvos gyventojo piniginės paja
dros užsienio prekybos apy mos buvo 87.9 lito, birželio
vartos, per visus 1992 metus — mėnesį — 98.1 lito, t.y. 12
pocentų padidėjo, teigia Statis
12 procentų.
tikos
departamentas prie Lietu
Pramonės ir prekybos minis
terijos prekybos atstovybių vos vyriausybės.
Miesto gyventojo pajamos bir
skyriaus duomenimis, prekybo
je su Vakarais dominuoja Vo želio mėnesį buvo 102.2 lito
kietija ir Italija, Rytuose — (gegužės — 90.8), padidėjo 13
Rusija. Šiemet suaktyvėjo Ki procentų, kaimo gyventojo —
nija — Lietuvai skyrė 5.2 mili 89.9 lito (gegužės — 82). padidėjo
jono JAV dolerių kreditą 10 procentų. Kaimiečiai dau
kinietiškoms prekėms įsigyti: giau kaip trečdalį (36 procentus)
drabužiams, tekstilės, ava pajamų gavo pardavę žemės
lynės, bakalėjos ir tabako ga ūkio produkciją.
miniams. Pavasarį atsiuntė
Šių metų pirmąjį pusmetį
labdarą — 223 tūkstančių dole skurdžiausiai gyvenančiam ti
rių vertės ryžių siuntą. Italija riamųjų gyventojų dešimtada
taip pat davė kreditą jos pre liui teko 2.9 procento, o turtin
kėms pirkti.
giausiai gyvenančiam dešimta
Šių metų pirmąjį pusmetį daliui — 28 procentai visų tiria
prekyboje su Vokietija padidėjo mųjų gyventojų pajamų. Deciliimportas, bet sumažėjo ekspor nis koeficientas, rodantis, kiek
tas. Importo šiemet buvo 13 pro kartų dešimties procentų ge
centų, 1992 metais — 7, ekspor riausiai aprūpintų gyventojų
to šiemet — 8,1992 metais — 13 pajamos didesnės už dešimties
procentų. Vien spalvotų metalų procentų skurdžiausiai gyve
— švino, alavo, vario, cinko — nančių pajamas, buvo 9,7, o per
pernai išvežta už 19.6 milijardo nai — 11,5.
talonų.
Birželio mėnesį vartojimo
išlaidos
sudarė 83 procentus
Prekyboje su Rusija šiemet
importo buvo 43 procentai, per visų išlaidų. Dominavo išlaidos
nai 64, bet padidėjo eksportas — maisto produktams — 63 pro
šių metų pirmąjį pusmetį — 31 centai visų išlaidų.

KAM rūmai grąžinti
Kaune, Gedimino gatvėje, bu
vusiame Lietuvos kariuomenės
generaliniame štabe kelias
dešimt metų šeimininkavo rusų
107-oji oro desanto divizija.
Ketvirtadienį šis objektas
grąžintas Lietuvos k r a š t o
apsaugos ministerijai. Čia
įsikūrė Respublikinė karinių
oro pajėgų valdyba. (KD).

Ar reikia naujų
rinkimų?

Kaip atvykti prie Kryžių
kabio, kur sustoti, ką galima
pasiimti — apie t a i buvo kalbė
ta susitikime su žurnalistais
Šiaulių rajono savivaldybėje.
Kaip informavo vyriausybinės
komisijos narys, Šiaulių rajono
valdytojas V. Krasauskas,
pasirengta visiems popiežiaus
atvykimo variantams, nors jau
žinoma, kad jis atskris malūn
sparniu. Pagrindinis dėmesys
dabar — altoriaus statybai,
nusileidimo v i e t a i ir pri
važiavimo keliams. Smulkesnės
problemos — medicininis aptar
navimas, vandens pristatymas,
apšvietimo, įgarsinimo darbai,
priešgaisrinė apsauga.
Prie Kryžių kalno bus įrengta
apie 200 sektorių su nurody
tomis vietomis. Iš viso juose
tilps apie pusę milijono žmonių.
Norintieji gauti leidimus turi
kreiptis į savo parapijas. Už
sektorių galės rinktis ir neturin
tys leidinių žmonės.
Atvykti prie Kryžių kalno bus
galima j a u tris paras prieš
rugsėjo 7-ąją.
Kaip papasakojo Šiaulių rajo
no policijos viršininkas J. Ka
valiauskas, šiauliečiams pagal
bon a t e i s apie t ū k s t a n t į
pareigūnų iš aštuonių rajonų.
Pagalbos policija tikisi ir iš
krašto apsaugos. Be to, vis dar
reikalingi savanoriai pagalbi
ninkai — jų prie Kryžių kalno
reikėtų dešimties tūkstančių.
Privažiavimas prie Kryžių
kalno bus organizuotas trim
srautais, o nutrauktas valandą
prieš Mišias. Mašinų stovėjimo
aikštelės bus suskirstytos pagal
miestus, rajonus. Kai kurios jų
bus net apie 5 k m nuo kalno. Į
pačius sektorius leisti žmones
bus pradėta rugsėjo 7 d. trečią
valandą nakties, kad iki 8 va-

landos ryto jie susirinktų. Prieš
parą, t.y. rugpjūčio 6 dieną, už
daromas Šiaulių miestas — įva
žiuoti bus galima tik su specia
liais leidimais. Iš miesto į
Kryžių kalną prieš parą pradės
kursuoti traukinys. Manoma
paleisti specialų autobusą. Dėl
nuvykimo problemų neturėtų
būti — labiau nerimaujama dėl
išvykimo iš Kryžių kalno.
Artimiausiame sektoriuje
griežtai draudžiama turėti
stiklinių indų, vėliavų.
Prekyba suvenyrais ir fasuo
tais maisto produktais prie
Kryžių kalno bus leidžiama tik
už sektorių.
Žmonėms patariama apsi
rengti šiltai ir patogiai, nes
jokių palapinių, jokių pastogių
nebus. Geriamojo vandens pienovežiais atveš iš Šiaulių, o
žmonėms reikia turėti plastma
sinių indų jam atsinešti. Stik
linių nepatartina imti. Reikia
nepamiršti ir būtiniausių vais
tų, pavyzdžiui, validolio. Maši
nose privalo būti gesintuvas.
Manoma, kad suvažiuos 100
tūkstančių automobilių. Jiems
sustatyti reikės apie tris kvad
ratinius kilometrus ploto. Stovė
jimui renkama daugiausia že
mės ūkio bendrovėms priklau
sančiose pievose, o žemdirbiai
Įspėjami tose vietose nepradėti
žemės ūkio darbų.
(Liet. R.)

23% Lietuvos gyventojų
mano, kad nauji prezidento
rinkimai reikalingi, 62% — ne;
32% nori naujų Seimo rinkimų,
Globalinis klimato
48% — ne. Tik 2% apklaustų
atšilimas
mano, kad iki šių metų pabaigos lito vertė „tvirtos" valiutos
Brazilija. 2100 metais garsie
atžvilgiu labai pakils, 17% ji Brazilijos paplūdimiai gali
mano, kad šiek tiek pakils, 19% atsidurti po vandeniu, nes dėl
— liks tokia pati, 28% tikisi, kad „inspekto efekto" planetoje
šiek tiek nukris, o 12% — labai pradės tirpti ledynai. Tokią
Pavogė Leniną
kris.
prognozę paskelbė Brazilijos
Tbilisi, Gruzija. — Vagys
(Resp.) glaciologas Jefferson Cardija,
nuginklavo karine sargybą ir
dirbantis JTO tarptautiniame
Rekonstruos
krano pagalba iš apsaugoto san
ledo ir sniego komitete.
dėlio iškėlė ir nusigabeno neži
Mokslininko nuomone, iki to
geležinkelius
nia k u r 10 tonų s orio Lenino
laiko ištirps apie 4 procentus
Susisiekimo ministerijoje pra pasaulio ledynų, todėl pasau
bronzinę statulą.
sidėjo konkursas dėl teisės re linio vandenyno lygis pakils nuo
P h i l a d e l p h i a . \ akar Phila konstruoti ir elektrifikuoti 20 centimetrų iki metro. Dėl to
delphijos vaikų ligoninėj turėjo Lietuvos geležinkelius. Šį daugelis pakrančių šalių, ypač
būti padaryta labai sunki, ri projektą finansuoja Europos Bengalija, gali patirti didelę
zikinga operacija Indianoj gi Ekonominė Bendrija. Konkurse ekonominę žalą. Tačiau vargu
musioms Siamo dvinukėms. dalyvauja prancūzų „Sofrerail", ar galima kalbėti apie pasaulinę
Problema — mergytes turi vieną ispanų „Sener Ingenergia Siste katastrofą dėl globalinio atši
bendrą širdelę. Pačiu geriausiu m a s " , Deutshe E i s e n b a h n limo, kurią pranašauja kai
atveju tik viena ių gali per Colsulting", danų „Kampax" ir kurie specialistai.
gyventi operacija ir tai duo belgų „Transurb Consult". Pro
Ekspertų apskaičiavimais, per
dama labai nedaug galimybių, jekte numatoma patobulinti pastaruosius metus temperatū
Vilniaus — Klaipėdos geležin
kad išliks gyva.
ra pasaulyje pakilo 0.5 laipsnio.
M a s k v a . Prez:cientas Boris kelį, kad traukiniai galėtų Per artimiausius 60-70 metų.
Jelcin, minėdama:- dvejų metų važiuoti 125 mph. (200 kilomet kaip manoma, ji turėtų pakilti
sukaktį nuo pučo. prašė piliečių rų per valandą) greičiu ir Euro dar 1-3.5 laipsnio, o juostose prie
kantrybės, nes re ikalai eina poje naudojamo pločio gelžkelį Šiaurės — dar daugiau. Tačiau
geryn. Tačiau po: i tūkstančių iš Kauno į Šeštokus.
ledynais tirps, įsitikinęs Brazili
senų komunistų nurengė de
jos mokslininkas, ne Antarktikoje
monstraciją, pasn-^rkdami ky
A n t r a d i e n i o r y t e audra, je, kur yra 90 procentų jų „pa
lančias kainas, kriminalistų
saulinių a t s a r g ų " , ir ne
siautėjimą, reikalaudami su slinkdama iš Lietuvos pietų į Grenlandijoje, kur jų 6 procen
šiaurės rytus, Vilniuje tris
grąžinti senąjį re; mą.
valandas buvo sutrukdžiusi tro- *•»• Pirmiausia jie pradės tirpti
A t l a n t a . A m e i k o s vėžio leibusų eismą — išvirto medžiai, vidutinio klimato juostose — Al
draugija paskelbt kad rūkan gatvėmis plūdo vanduo.
pėse, Himalajuose, Kanados ir
tiems apsirgti le kemija yra
Europos šiaurėje.
50% didesnis p vojus negu
* Rugpjūčio 18 dieną Lietu
Specialistų apskaičiavimais,
nerūkantiems.
vos banke įvykusiame laisvai jeigu ištirptų visi pasaulio ledai,
W a s h i n g t o n a s . Amerika konvertuojamos valiutos auk vandenyno lygis pakiltų 70
pradėjo taikyti 'konomines cione vidutinė JAV dolerio pir metrų. Tačiau net sparčiai
sankcijas Sudanai, kai toji kimo kaina buvo 3,396 litų už šylant klimatui tam reikėtų
valstybė neatsisako remti tarp 1 dolerį, Vokietijos markių — kelių tūkstančių metų, teigia
2.2796 litų už 1 markę.
Cardya. (E.)
tautinių teroristų.

Pirks ambasadai
rūmus
Algirdas Brazauskas ir Lietu
vos Respublikos generalinis
konsulas New Yorke Linas Ku
činskas kalbėjosi apie naujo
pastato New Yorke pirkimą.
Jame įsikurtų Lietuvos misija
prie Jungtinių Tautų ir Genera
linis konsulatas Jungtinėse
Valstijose. Pirkti ruošiamasi už
pinigus, gautus pardavus pasta
tus JAV ambasadai Vilniuje.
Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos komisija apžiūrėjo
New Yorke apie 10 pastatų, taip
pat ir trečiąjį aukštą 27-nių
aukštų pastate 5-ojoje Avenue.
Šis pirkinys kainuotų apie
900,000.00 dol. ir keli šimtai
tūkstančių įrengimui. Už JAV
ambasados pastatus Vilniuje
gauta 1,100,000.00 dol.

Derlius Lietuvoje
Šiemet javapjūtei labai nepa
lankus oras, į šlapias dirvas
sunkiai įvažiuoja mašinos. Iki
rugpjūčio 16 dienos žemės ūkio
bendrovės nupjovė apie 35% ja
vų ploto. Pernai šiuo laiku buvo
nupjauta apie 63% pasėlių, nes
buvo ypatingai sausa. Derlin
gumas šiemet 28.3 centneriai
per hektarą, pernai — 27. Di
džiausias derlingumas šiaurės
Lietuvoj — nuo 33 iki 35 cent
nerių per hektarą.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 21 d.: Pijus X,
popiežius; Joana, Basė. Bukon
tas, Medeina.
Rugpjūčio 22 d.: Ipolitas.
Karijotas, Violeta, Zigfridas.
Rugpjūčio 23 d.: Pabaltijy
minima Juodojo kaspino diena.
Molotovo-Ribbentropo paktas
1939; Pilypas, Rožė Limietė.
Gilius, Liudytė.
Rugpjūčio 24 d.: Baltramie
jus, apaštalas; Michalina, Alg
minas.
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AR TIKRAI MŪSŲ GALVOS
SMĖLYJE?

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto
Lietuvos studentai ateitininkai V i l n i a u s Kalnų parke — užbaigiamajame posėdyje g e g u ž ė s 1 6 d.

„Ateities" Nr. 3 (gegužė-birželis) redaktorė D. Bindokienė
parašė įdomų vedamąjį: „Laikas
traukti galvą iš smėlio". Jos
susirūpinimas mūsų veiklos ir
organizacijos tęstinumu labai
realus ir į iškeltas mintis
visiems ateitininkams vertėtų
atkreipti dėmesį. Perskaičius
straipsnį, .kilo klausimas, ar
mūsų galvos yra tikrai smėlyje,
ar jos suka virš žemės aplink,
nežinodamos kur sustoti. Kyla
klausimas: ar mes nesame pra
radę savo ateitininkiško identi
teto, ar tikrai dar žinome, kas
yra ateitininkas. 1949 m. „Atei
ties" Nr. 1 buvo išspausdintas
A. Maceinos straipsnis „Kas yra
ateitininkas?" Berods, praėjusių
metų viename „ A t e i t i e s "
numeryje tas straipsnis, gerokai
sutrumpintas, buvo perspaus
dintas. Problemos betgi yra,
kad mes į t a s iškeltas mintis
rimtai neatkreipiame dėmesio.
Reikia tikėtis, kad į tai bus at
kreiptas dėmesys konferencijos
metu Lemonte.
Kodėl mes pasimetėme? Atei
tininkų pilna įvairiose organiza
cijose, kraštų bendruomenėse,
jaunimo ir šalpos veikloje, bet
nebelieka kam globoti mokslei
vius. Galbūt galvą ne smėlyje
laikėme, bet žvilgsnį nukrei
pėme į tautiškumą ir inteli
gentiškumą, kaip redaktorė D.
Bindokienė pažymi. Tai nieko
blogo, bet praradom patį pa
grindinį mūsų tikslą: „Visa at
naujinti K r i s t u j e " . Tam
jaunimui, k u r i s „nubiro",
nepajėgėm įdiegti tos ugnies šir
dyje, kad ji degtų, liepsnotų, kad
tas jaunuolis,-ė suprastų, kad
„ateitininkai, tai žmonės, kurie
aiškiai ir ryžtingai stovi Kris
taus pusėje ir eina į visas gyve
nimo sritis, nešdami Jo Dvasią"
(A. Maceina).
Gal tai skamba pamoksla
vimu arba „davatkiškumu",
tačiau apie tai kalbėjo ir prof.
Dovydaitis, nors tais laikais ir
tautiškumas ir inteligen
tiškumas buvo taip pat svar
būs. Mūsų šūkis neturėtų būti
tik šūkis, tiktai teorija, bet
gyvenimo realybė. Kauno
vyskupijos ateitininkų valdybos
pirmininkas Mindaugas Kuliavas į klausimą: „Ar nemanai,
kad mūsų šūkis — „Visa atnau
jinti Kristuje' yra tiktai šūkis?",
atsakė: „Ne! Jei būtų vien
šūkis, tiek žmonių nesirinktų
pas mus. Ir jei būtų tai vien tik
šūkis, tai truputį pasisukioję
tarp ateitininkų, daugelis vėl
išeitų".
Pas mus išėjo daug. Išėjo
Toronte, Čikagoje ir kituose
lietuviškuose telkiniuose.
Kodėl? Apie t a i reikėtų
pakalbėti, reikėtų paklausti ir
tų, kurie išėjo.
Liūdnokai skamba D. Bindokienės pranašystės, kad „nu
jaučiamas laidotuvių varpo
skambėjimas išeivijos ateitininkijai". Tikriausiai ir ji pati
netiki, kad tai atsitiks, bet
gerai, kad ta mintis buvo
iškelta.
Yra dar ir prošvaisčių. Teko
kelias dienas šią vasarą pabūti
sendraugių stovykloje Dainavo
je. Tai buvo jaunos šeimos su
savo vaikučiais ir keletas
„senelių". Stebint tuos jaunus
tėvus ir jų vaikus, susidarė vaiz
das, kad ateitininkuose dar yra
gyvybės. Jautėsi, kad tai buvo
viena graži lietuviška šeima (ar

ti 160 galvų). Reikia tikėtis, kad
ji dar ir ateitininkiška. Tau
KODĖL VĖLUOJA „ATEITIS" ir
tiška, lietuviška, tai tikrai.
KITOS ĮVAIRYBĖS
Grįžęs į Torontą, pasakojau jau
noms šeimoms, kad stovykloje' Tikimės, kad skaitytojai pa laiko laiškams rašyti. Labai
negirdėjau anglų kalbos. Man stebėjo paskutiniųjų dviejų norėjome tikėti, kad ateiti
atsakė: „Palauk, kol vaikai „Ateities" žurnalo numerių ninkai jau įprato nuolat remti
pasidarys „teenagers", ar tada pavėluotą gavimą. Jeigu nepa „ A t e i t į " medžiaga ir t a i
jie dar kalbės lietuviškai". stebėjo, tai dar blogiau...
savanoriškai toliau atliks, nebe
Tačiau stebint tėvus, kurie be
Kodėl žurnalas vėluoja, kai reikės vis „botagėliu papliauš
veik visi yra buvę Dainavos j a u ketveri m e t a i visus k i n t i " . Deja. Po pusmečio
stovyklautojai, būdami mokslei lankydavo pareigingai ir nusta reikalai taip sulėtėjo, kad be
viais, galėjai pajusti, kad jų tyta tvarka? Atsakymas dve veik sustojo. Pavyzdys yra šios
galvos dar „nėra smėlyje". Tikė jopas. Pirmiausia: jis išspaus vasaros stovyklos. Jau seniai
kim, kad jiems „Visa atnaujinti d i n a m a s antrojo mėnesio kai kurios pasibaigė, o žinelės,
Kristuje" nėra tik šūkis, bet viduryje, o anksčiau būdavo nuotraukėlės — n ė kvapo.
gyvenimo realybė.
užbaigtas to mėnesio pradžioje Visose stovyklauta, veikta, sma
Noriu baigti prof. Dovydaičio arba net pirmojo pabaigoje. Mat giai, naudingai laikas praleis
žodžiais: „Kristus yra pirmas ir „Ateities" redaktorė, galėjusi tas. Visur buvo daug vadovų,
paskutinis mūsų gyvenimo šiam darbui paaukoti daugiau daug stovyklautojų, bet visi
tikslas, mes pasiryžome viską laiko, iš bendradarbių „ištrauk kažkodėl neraštingi (ar neparei
atnaujinti Kristuje, — tai, kad davo" medžiagą kiekvienam gingi). Truputį juokingai atro
neprieštarautumėm savo žo numeriui numatyta tvarka. dytų „Ateities" Mūsų veiklos
džiams, kad nepasiliktume tuš Kad ši pastanga atneštų siekia skyrius, jei jis būtų tuščias. Gal
čiais pagyrais — veidmainiais, mus vaisius, tekdavo kiekvieną jį reikėtų pavadinti Mūsų ne
būtinai turime parodyti, ir kiek kartą parašyti 50-70 laiškų į veikia?
galint greičiau, kad Kristus, visas pasaulio dalis, prašant,
Antroji pavėlavimo priežastis
Dievas — Žmogus, yra mums verkšlenant, primenant ir net — administratorius persikėlė iš
tikriausias FAKTAS" (1911 m. reikalaujant korespondencijų, Čikagos į priemiestį. Atrodo,
„Ateities").
nuotraukų, straipsnių. Pagalvo kad ten vietinis paštas niekad
Ir galų gale atkreipkime kime: jeigu kam reikėtų kas du nėra girdėjęs apie didesnio
dėmesį į D. Bindokienės žodžius: mėnesiai parašyti 70 (indi kiekio žurnalų išsiuntimą. Kol
„Tik mes patys galime atsakyti vidualių, ne kopijų) laiškų! O nusprendė, ką daryti, kaip dar
už save ir savo organizacijos tęs taip buvo dirbama net 4 metus. bą atlikti, vargšė „Ateitis"
tinumą".
Perėmus „Draugo" redaga dūlėjo maišuose sandėlio
Vincas Kolyčius vimo darbą, neliko nei sekundės kampe.
Pranešame skaitytojams, kad
šią vasarą sujungiame 2 „Atei
ATEITININKŲ KONFERENCIJOS
ties" numerius į vieną. Rugsėjo
mėnesį
išeis nr. 4-5 kartu. Dar
PROGRAMA
nėra vėlu siųsti jam medžiagą.
1993 m. rugsėjo 3 d.
kusiniai posėdžiai simpoziumo
Ateitininkai vadovaujasi kil
Penktadienis
tema
niu šūkiu: „Visa atnaujinti
Ateitininkų namuose
Diskusijų išvados
Kristuje". Būtų verta tą „visa"
18:30 vai. — Registracija
15:15 vai. — Simpoziumas:
pradėti nuo savęs ir atnaujinti
19:30 vai. — Literatūros,
„Ateitininkų veikla išeivijoje savyje ateitininkiškuosius
dainų ir šokių vakaras
— šiandien ir rytoj".
idealus, išvyti iš savo tarpo
1993 m. rugsėjo 4 d.
T a u t i n ė s sąmonės palai apsnūdimą, nepareigingumą,
Šeštadienis
kymas, ugdymas (Darius Sužie apatiją. Kaip galime ieškoti
Lietuvių centre (Lemonte)
dėlis)
kitų akyse krislų, jei savosiose
08:00 vai. - šv. Mišios
Visuomeniniai ir politiniai ir rąstų nepastebime?
08:30 vai. — Registracija
uždaviniai (Pilypas Narutis)
Danutė Bindokienė
09:30 vai. — Konferencijos ati Organizacinė veikla ir struk
darymas
tūra (Juozas Baužys)
Rengimo Komisijos pir
16:30 vai. — Atskirų sąjungų
mininko žodis
pasitarimai — praveda sąjungų
Religinis, dvasinis gyvenimas
Ateitininkų Federacijos vado pirmininkai
(D. Staniškienė)
žodis
19:00 vai. - Vakrienė
10:30 vai. — Bendros disku
Ateitininkų
Federacijos
20:00 vai. - Akademija - sijos simpoziumo tema
tarybos pirmininkės žodis
Kun. St. Ylos pagerbimui (10
11:00 vai. — Ateities veiklos
Prezidiumo ir komisijų metų mirties proga)
gairių bei specifinių planų su
sudarymas.
Paskaita — dr. P. Kisielius darymas — atskirų sąjungų posė
10:00 vai. — „Ateitininkija
Meninė programa
džiuose
išeivijoje — nuo Reino iki Chica- 1993 m. rugsėjo 5 d.
11:45 vai. — „Visa atnaujinti
gos" — dr. A. Darnusis.
Sekmadienis
Kristuje" — Vėjas Liūlevičius
11:00 vai. — Simpoziumas:
Jaunimo centre Čikagoje
12:45 v a i . — Išvadų ir
„Išeivijos ateitininkų da
09:30 vai. — Simpoziumas:
nutarimų pristatymas
bartinė misija"
Ateitininkų veikla išeivijoje —
13:00 vai. — Konferencijos
Almis Kuolas
šiandien ir rytoj"
uždarymas
Gabija Petrauskienė
Kultūra: mokslas, kūryba ir
13:15 vai. — Pietūs (kavinėje)
Indrė Čuplinskaitė
spauda (D. Bindokienė)
15:00 vai. — šv. Mišios Švč.
12:30 vai. - Pietūs
Ideologinis augimas ir ugdy Mergelės Marijos Gimimo pa
14:00 vai. — Sąjungų dis mas (Arv. Barzdukas)
rapijoje (Marąuette Parke)
19:00 vai. — Padalinių bei in
stitucijų pasitarimai
Registraciją ir informaciją
tvarko Paulius ir Rasa Ragai:
708-531-9522.
Registracijos mokestis bus 25
dol. suaugusiems ir 15 dol. stu
dentams visam savaitgaliui.
Atskirų dienų mokestis bus 15
dol. suaugusiems ir 10 dol. stu
dentams.
Pietūs kainuos po 7 dol. (vai
kams iki 8 m. po 3 dol), o vaka
rienė — 15 dol.
Konferencijos komitetas prašo
visų dalyvių iš anksto užsi
registruoti, kad šeimininkėms
būtų aiškiau kiek planuoja
dalyvauti
pietuose
ir
vakarienėje.
Norime priminti, kad dienos
Nida Tijūnėlytė iš Č i k a g o s susidraugavo s u j a u n a stovyklautoja a t e i t i n i n 
kų stovykloje, Berčiūnuose.
metu bus priežiūra vaikams.

metams H metų

DABAR DĖL KONKURSO
Jis vis tiek vyksta. Medžiagai
atsiųsti terminas yra rugsėjo 30
dieną. Raginame išeivijos atei
tininkus sukrusti ir dalyvauti.
Prel. Juozo Prunskio dosnumas
visus premijomis apdovanos,
tik reikia trupučio pastangų.
Kiekvienos kuopos globėjo
pareiga pasirūpinti, kad jo glo
botiniai konkurse dalyvautų.
Žinoma, studentai j a u ir be
„globėjų" susipras, nes jie labai
kūrybingi ir pareigingi!
Konkurso pabaiga d a r tolokai,
bet ilgai negaiškime.

US.A
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol)
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U S A dol.) savaitinis

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 8 . Pulaski M . , C M c a g o , I L
R M . (1-312) 7 7 8 - 7 6 7 9
Kab. (1-312) 5 6 2 - 0 2 2 1
Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McEHIgott Ir Dr. A d a m s
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 W e * t A v e .
706-349-6100
10 W. Martin
708-355-6776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 704-457-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St
Tel. (1-312) 7 3 5 - 7 7 0 9
217 E 127st St
Lemont. IL 60439
Tal.(708) 2 5 7 - 2 2 6 5
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą R o a d
Hlckory Hllls
Tel. (708) 5 9 8 - 2 1 3 1
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
rDiTilly Modlcsl Cllolc
217 E. 127 St. — Lement. IL 80439
Paklauso Palos Communtty Hospital ir
Siiver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (704) 257-2245
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE :
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200
Elgm 708-622-1212
McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S. Kedzie
Tol. 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0
Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Carmak Rd.
We*tchester. IL 60153
Tol. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

UNAS A. SIDRYS, M.D.
Ophthalmo»ogas/Akių Chirurgas
1696 W. 7181 64312-436-6666
4146 W. 43*4 Ot.
312-766-7766
CMe44jo.IL
DR. KENMETH J . YERKES
DR. MAOOALEN 6 E U C K A S
DANTŲ GYDYTOJAI
P#ftSlfVlnl(4MI96 fHIOi M o t
4 0 0 7 W. 59 6 t .
Tai. (312) 7 3 6 - 8 6 6 6
5 0 7 8. GMbert. LaOrange. IL.
Tai. (706) 3 6 2 - 4 4 6 7

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

. Administracija d:r ba kasdien
nuo 8:30 ,ki 4.30. šeštadieniais
...

« Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu, strarps^
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš

• Redakcija dirba kasdien nuo
8 304:00; šeštadieniais nedirba

anksto susitarus. Redakcija už
k i b i m u turini neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7 2 7 1 S. Harlem, t e l . 708-594-0400
Bridgview, IL 6 0 4 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
Olympia FiekU, III.
Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarime

3 mėn.

*8°
$90
$45

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802
Pirm., antr . penktd 9 v.r -3 v p.p..
ketv 10 v.r -7 v v., trečd .
šeštd 10 v r— 2 v.pp
Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

6321 Avondale, St*. 102
^įr<»>(«r chicago, IL M«31
^-^'
Tai. 312-774-0042

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
• • 2 7 W. Stanley A v e . , B e r a y n , IL
(prie MacNeal ligoninės)
T e i . (704) 7 4 9 - 4 6 1 7
Valandos pagal susitarimą

T o m a s Kisielius. M.D.
Steven Sandler, M.D.
Adrian Blanco, M . D .
Bozena Witek. M . D .
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 7 6 7 - 7 5 7 5
5 7 8 0 Archer A v e .
(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e )
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJA Y

BAJAJ.

M.D.,

Kab. tai. (312)471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES L I G O S
7722 S . Kedzla Ava.,
S.C.
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Chhst ligoninėms
Cardlac Diagnosls, Ltd.
2434 W . 71 Street, Chicago
Marquette Medlcai Bulldlng
T e l . 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
6 1 3 2 S. Kedzie
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v p p,
Chicago, IL 8 0 6 2 9
1 0 4 0 1 S. Roberte R d . , Palos Hllls, IL
Tel. (312) 438-7700
T e l . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.pp —7 v v,

j S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)248-0047; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
8 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
DR. L. D. PETREIKIS
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p p.-7 v v antrd. 12:30-3 v.p p
DANTŲ GYDYTOJA
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.pp.
9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL
penkt ir Seitd. 9 v.r-12 v.pp
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
6132 S. Ketfarte Ave., CMcago
Tel. (708) 598-4055
(312) 774-4449 arba (312) 449-4441
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
G Y D O ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tai. (312)476-2112
9525 S 79th Ave., Hickory Hills, IL
T a i . (708) 5 9 8 - 8 1 0 1
Vai pagal susitarimą
T a i . kabineto Ir buto: (708)852-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgių
5 6 3 5 S. Pulaski R d . , Chicago, IL
T a i . 312-585-1955
1 7 2 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2808
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 71 s i Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t a i . (312) 5 8 5 - 0 3 4 8 ;
Rez. (312) 7 7 9 - 6 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4
6-9, antr 12-6. oenkt 10-12. 1-6

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrma akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv. vai 3 6 v v
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai : antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v. P P
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . (312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545
E D M U N D A S V I Z I N A S . M.D. S . C .
Specialybė — Vidaus hgg gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 7 7 5 5
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcai CanterNapervllla Camput
1020 E. Ogden Ave., SuHa 3 1 0 ,
Napervllls IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W. 63rd St., Chicago. IL 6 0 8 3 8
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6
šeštadieniais pagal susitarimą

Kaip atrasti ežere

RYTŲ EUROPOS MOTERŲ BALSAI

VANDENS LAŠELĮ?
Šios savaitės trečiadienio
(rugpjūčio 17 d.) vakare susi
rinko nemažas būrys kunigų ir
pasauliečių
į čikagiškių
marijonų vienuolyno salę,
esančią netoli mūsų dienraščio
patalpų, aptarti „Draugo"
išlikimo reikalus. Daugiau kaip
keturias valandas vyko labai in
tensyvus Lietuvių katalikų
spaudos draugijos direktorių
posėdis, šiemet jau antrą kartą
(paprastai posėdžiai vyksta
kartą per metus, nors išimčių
pasitaiko).
Kitą rytą b e n d r a d a r b i a i
„Draugo" patalpose pasitiko su
klausimu: „Ką nutarėte, koks
mūsų dienraščio likimas?"
Žinoma, atsakyti į klausimą
buvo neįmanoma, nes problema
neišsprendžiama kelių valandų
posėdžiu. Reikės dar daug kartų
posėdžiauti, svarstyti ir laužyti
galvas ne vien to vakaro grupei,
bet daugeliui žmonių, kad
vienintelis išeivijos lietuviškas
dienraštis turėtų ateitį.
Koks pagrindinis pavojus
„Draugui"? Atsakymą tikrai
žino kiekvienas skaitytojas —
lėšų stoka. Iš prenumeratų laik
raštis jau seniai negali
išsilaikyti. Įsivaizduokite: iš 80
dol. prenumeratos, 41 dol.
kasmet praryja pašto išlaidos!
Padeda
vajai,
renginiai
(gegužinės, banketai, koncertai),
geraširdžių tautiečių aukos ir,
žinoma, lietuviai marijonai,
kurie prieš 80 metų paėmė
„Draugą" į savo globą. Daug
kartų reikėjo gelbėti laikraštį,
įklimpusį į finansinius sunku
mus, ir marijonų vienuolija
dosniai ištiesė pagalbos ranką.
Net visai neseniai, vos prieš
mėnesį, jie vėl turėjo pakloti
20,000 dol., kad būtų apmokėtos
dienraščio mėnesinės išlaidos.
Ar ilgai galime tikėtis tokios
paramos?
Daug per 80 metų pasikeitė ir
marijonų vienuolijos padėtis,
ypač narių tautybė, nes pašau
kimų iš lietuvių tarpo beveik
neliko, o vyresnieji, buvę didie
ji lietuvybės bei lietuviškos
spaudos ramsčiai, vienas po kito
atsisveikina su šiuo pasauliu ar
ba dėl amžiaus tampa neveiks
mingi.
Savaime aišku, kad dienraščio
tąsa yra pavojuje, o žmonės, ku
rie tiek daug darbo bei jėgų ati
duoda, ruošdami kasmetinius
renginius, vajus ir kitokį
paramos organizavimą, jau
gerokai pavargę, išsisėmę.
Pagaliau ir aukotojų skaičius iš
sekęs, nes atsirado daug (ypač
iš Lietuvos) ištiestų rankų.
Jeigu būtų įmanoma surasti
2,000 papildomų skaitytojų, pro
blema savaime išsispręstų.
Atrodo gan nesunku: juk JAV
priskaičiuojama per 100,000

lietuvių. Kas iš tokio skaičiaus
2,000? Lašelis vandens ežere...
Tai ir sukame galvas, kaip
reikėtų pasiekti tuos, kurie iš
tolo bijo lietuviško spausdinto
žodžio. „Draugas" šiuo metu nei
nuobodus, nei pamokslaujantis,
nei sustabarėjęs... Skaitytojai
mato pasikeitimus ir jiems pri
t a r i a . Eisime ir toliau to
bulinimo keliu.
Žinome, kad mūsų ištikimieji
skaitytojai supranta savo dien
raščio svarbą (tai kasdien gir
dime žodžiu, skaitome laiške
liuose), tačiau nepaprastai
„Draugą" vertina ir Lietuvoje,
kadangi jame informacija yra
„nepartinė, nešališka". „Drau
gas" yra geras išeivijos nuo
taikų bei jausmų veidrodis,
kuriuo tėvynėje pasitikima. Tą
mes nuolat patiriame iš besilan
kančių vyriausybės, savivaldy
bių, mokslo įstaigų ir kitų
asmenų. Nemažai dienraščio
numerių siunčiama į Lietuvą,
bet keliasdešimt kartų daugiau
pasiunčia žmonės, ypač įvairius
straipsnius, kuriais nori tėvynė
je „pabadyti akis ar sąžines".
Tenykštė nomenklatūra tikrai
nori išvengti išeivijos kritiškų
nuomonių, todėl „Draugas"
atlieka ir tam tikrą „poli
cininko" rolę, kurio akivaidoje
stengiamasi kiek atsargiau elg
tis. Išeivijos spaudos svarbą jau
mes ir anksčiau pajutome, kai
buvo pradėtos nuolat spausdinti
Katalikų Bažnyčios Kronikų iš
traukos.
Kita vertus, „Draugas" ir
išeiviją informuoja apie įvykius
Lietuvoje. Tai nuolatinis, pla
čiausiai ir greičiausiai lietuvius
pasiekiantis žinių iš tėvynės
šaltinis. Mes gauname žinias iš
Vilniaus bei kitų vietovių faksu
kasdien. Informuojame he tik
politiniais klausimais. Eko
nominių reikalų skyriuje
galime sužinoti apie Lietuvos
pramonę, verslą, bankus, inves
ticijas — smulkiai, patikimai ir
be pagražinimų, tik reikia pasi
skaityti ir susidaryti savo
nuomonę.
Čia tik pora užuominų apie
informaciją iš tėvynės, o kur
mūsų pačių veikla, džiaugsmai,
vargai, pramogos ir liūdesio
valandėlės? Kaip būtų galima
įsivaizduoti lietuviškąją vi
suomenę be savo dienraščio?
Ne, čia nėra tik kitas skai
tytojų „pagraudenimas", bet
tvirtas, nepajudinamas įsitiki
nimas, kad dienraščio išeivijai
reikia. Manome, jog yra dau
giau taip įsitikinusių, todėl
kviečiame pasidairyti savo
aplinkoje ir pamedžioti „Drau
g u i " naujų skaitytojų, to
„vandens lašelio" didžiajame
lietuviškame ežere išeivijoje.
Danutė Bindokienė

Rimties valandėlė

PETRAS-ŽMOGUS-UOLA

tinėje praeityje ir suvaržytų jų visus lygiai nuskurdino, laikė '
laisvę pasirinkt: tokį gyvenimo tamsoje, kontroliavo, neleido
mas tuo vardu, Jėzus sukūrė
būdą, kokio jos nori — o to jos pasirinkti ir „plovė smegenis". ! Šio sekmadienio Mišių skai
labiausiai bijosi.
Tačiau, tvirtina bulgarų tiniai mus skatina garbinti naują vardą šnekamoje AramaĮvade aiškinama, jog Rytų žurnalistė, po žygio į laisvę Dievą, kuris mirtingus žmones jų kalboje. Prieš šį įvykį aramaiškas „kefa" (graikiškai
Europos moterims atrodė, kad įvyko „siaubingas pabudimas". padaro jo amžinųjų pažadų te„petros") tereiškė tik daik
komunistinė santvarka bandė Seksualinė diskriminacija Rytų sėtojais.
jas paversti vyrais. Jos stengėsi Europoje beveik pavirto oficia
Palyginę šį sekmadienį skai tavardi „akmuo" arba „uola".
tam atsispirti pabrėždamos lia politika. Nedarbui plintant, tomą Petro išpažinimo pasako Tad Jėzaus žodžiai Simonui
savo moteriškumą. Iš Vakarų iš darbo pirmiausia atlei jimą iš šv. Matu Evangelijos (Mt tiksliau iš aramajų b ū t ų
sklindančios antifeministinės džiamos moterys. Sparčiai 16:13-20), parašytą apie 60 metų verčiami: „Tu esi uola, ir ant tos
propagandos paveiktos, dau gausėja šeimos be tėvo. Lenki po Kristaus mirties ir prisikė uolos aš pastatysiu savo Baž
gelis Rytų Europos moterų joje beveik visiškai uždrausti limo, su pora dešimtmečių anks nyčią ..."
Tad pasveikinęs Petrą, kad
tiki, kad Vakarų feministės pa- abortai. Moterų teises mėgina čiau rašytu šv. Morkaus pasa
mėgdžiojančiojančio8 vyrų ir są siaurinti Rusijos parlamentas. kojimu (Mk 8:27-30), iš Mato pats Tėvas jam apreiškė kuo
moningai paneigirančios savo
Anot knygos recenzentės, įjungtų priedinių detalių ma Jėzų pavadinti — Mesiju, gyvo
moteriškumą. Todėl ir dialogas R y t ų Europos valstybėse tome, kaip, laikui einant, ti jo Dievo Sūnumi — Jėzus —
tarp Rytų ir Vakarų yra per ryškėja nauja oficiali politika — kinčiųjų bendruomenė vis giliau Tėvo įgaliotinis — Simoną
sunktas neigiamais stereotipais; darbai duodami pirmiausia suvokė ne tik šv. Petro vaid pavadina visai nauju, anksčiau
tvirtinama, kad Amerikos ir vyrams, o moterims primenama mens svarbą Bažnyčios gyve- I niekieno kito neturėtu vardu —
Vakarų feministės „nekenčian- jų pagrindinė pareiga: rūpintis nime, bet ir jo išpažinimo reikš uola. Ir su tuo vardu jis duoda
čios vyrų", ar kad, komunizmui v a i k a i s ir namų ruoša. mę tiek teologiškai, tiek ir Petrui galią, kurią Dievas ir
senovėje davė jį pažįstantiems ir
sužlugus, moterys Rytų Eu Daugeliui Rytų Europos moterų Bažnyčios esmės suvokimui.
jo
klausantiems, jo paskirtiems
ropoje nusilenkusios „sek t o k i a
politika
neatrodo
Pirmasis šio sekmadienio
sualinei diskriminacijai'' ir save grėsminga ar įžeidžianti, nes jos skaitinys iš pranašo Izaijo savo tautos vadams. Dievas jį
„subordinavusios šeimai".
ilgai laukė tos dienos, kada jos knygos (Iz 22:19-23) iškelia padaro tvirtu, tinkamu pagrin
„Mes nebuvom dėkingos už galės pirmiausia būti moterimis Petro išpažinimo teologinę du savo naujosios tautos bend
k o m u n i s t i n ė s .lygybės' su ir motinomis. Tokia galvosena reikšmę, nes jis yra tas Senojo ruomenei.
Matas čia iškelia ir kitą tos
vyrais privilegiją", rašo knygos nelengvai suprantama dauge Testamento skaitinys, kurį
naujosios
Dievo tautos bruožą:
recenzente. Ta „privilegija" liui moterų Vakaruose. Iš da evangelistas Matas turėjo galvo
moteris vertė lipti ant pastolių, b a r t i n i ų ūkinių problemų je, rašydamas šį skirsnį. Izaijas ji yra paskutiniojo laikmečio
prarasti sveikatą anglių kasyk moterims kylantį pavojų Rytų pasakoja, kaip Viešpats pasako bendruomenė, laukianti netru
lose, vairuoti traktorius ir kom Europoje supranta tiktai jo valios nevykdančiam šven- j kus įvyksiančio Kristaus ant
bainus ar už kapeikas kolcho nedidelės feminisčių grupelės, tykios viršininkui, kad jis jį rojo atėjimo. Kai Evangelijoje
zuose milžti karves. Todėl, sako profesionalės ir be vyrų vaikus pakeis kitu — ir kad galią pagal Morkų Jėzus paklausia:
ji, mes svajojame apie „paža auginančios moterys — rašo valdyti atims iš neištikimojo ir „Kuo žmonės mane laiko?",
dėtąją kapitalistinę nelygybę". Mariana Kacarova.
perduos tam, kuris mokės būti Mato evangelijoje jis j a u
Kai Rytų Europoje prasidėjo
Kž „lyg tėvas" Dievo tautai. Dievas klausia: „Kuo žmonės laiko
revoliucija, moterys ir vyrai
sako, jog šiam naujam, jo Žmogaus Sūnų?" „Žmogaus Sū
drauge demonstravo, stojo prieš
paskirtam, vadui jis duos nus" yra išsireiškimas, ran
VAGIA
GYVULIUS
tankus — atrodė, jog išsvajotoji
„Dovydo namų raktą: kai jis damas pranašo Danieliaus vizi
Per pusę metų Panevėžio ra atrakins — niekas negalės jose (Dn 7:13), kur žmogaus
ateitis j a u buvo prasidėjusi.
„Seksualinė diskriminacija" ir jono policijos komisariatas užrakinti, kai jis užrakins — sūnui prisistačius visatą val
nelygybė tada nebuvo pro iškėlė 108 baudžiamąsias bylas niekas negalės atrakinti". Si dančiam Amžinajam,, jam buvo
blemos: moterys ir vyrai daugelį dėl gyvulių vagysčių. Nemažai Senojo Testamento ištrauka, duota valdžia ir garbė, ir ka
metų turėjo bendrą priešą — karvių buvo papjauta tiesiog kartu su atkartotine iš 137-osios ralystė*. Bet Jėzus šiam triumtotalitarinį uniformizmą, kuris ganyklose.
psalmės, parodo, kaip Dievas fališkam pavadinimui priduoda
pasirenka paprastus, mirtingus ir naują prasmę: jis jį riša su
žmones vadovauti savo tautai, savo būsima kančia. Lyg norė
bet kai juos pasirenka, duoda damas atitaisyti žydų netei
jiems ir valdžią, ir reikiama singai suprastą išsireiškimą
..Mesijas — pateptasis", kuris
tvirtumą.
Šv. Matas savo Evangelijoje žemiškai pavergtų visas kitas
parodo, jog Kristaus laikais, Iz tautas, Jėzus pasirenka titulą
raelio tautos vadams nebesuge „žmogaus sūnus", išreiškiantį jo
bant pažinti Dievo apsilankymo žmogiškumą, kuris įgalina jį
pas juos Jėzaus Kristaus asme kentėti, nes tik per kančią jis
nyje (kai sutikę Jėzų jie prašo igyja „Žmogaus Sūnaus" val
dar kokio ženklo, kad jis — iš džią.
Petras — paprastas žmogus —
tikrųjų Mesijas — Mt 16:1-12),
Dievas-Jėzus paskiria naują gavo valdžią iš Žmogaus Sū
savosios tautos vadą, kuriam naus, ir kadangi Bažnyčios
pats Tėvas (ne koks žmogus) „namas" yra pastatytas ant
apreiškė, jog Jėzus iš tikrųjų yra Dievo parinktos bei sukurtos
„Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus". uolos, mes žinome, kad ji tvers
Petro išpažinimas yra ne Petro ir kad Petro įpėdinis paslap
išminties pasireiškimas, o Dievo tingu Dievo galios veikimu yra
lyg tėvas Dievo karalystės že
veikimas jame savo pasirinkto
miškiems
nariams. •
šios tautos labui.
aj.z
Savo aprašyme šio įvykio, ku
riame Petras pirmasis Jėzų
•Motina F r a n c i s Xavier
pavadina Mesiju, Matas įterpia
ir Jėzaus pirmą kartą Petro Cabrini, pirmoji Amerikos
pavadinimą visai nauju vardu. pilietė paskelbta šventąja, gimė
Birželio mėn. viduryje vykusioje politinėje visuomeninėje konferencijoje Detroite (iš kairės) ini.
Iki šiol jis vadinosi ne Petru, o 1850m. liepos 15 d., Lodi mies
Valdas Adamkus, dr. Juozas Kazickas, Antonija Petrulienė, dr. Tomas Remeikis ir adv. Rimas
Domanskis.
Simonu. Ir Simoną pavadinda te. Italijoje.

Amerika šįmet pirmą sykį iš
girdo Vidurio-Rytų Europos
moterų balsų chorą apie jų ypa
tingą padėtį. Dviejų ameri
kiečių profesorių sudarytame
rinkinyje „Gender Politics and
Postcomunism", 33 autorės
atstovauja Bulgarijai, Rumuni
jai, Čekijai, Slovakijai, Veng
rijai, Lenkijai ir buvusiai Jugo
slavijai, Rytų Vokietijai bei
Sovietų Sąjungai.
Šią knygą New Yorko savait
raštyje „The Nation" rugpjūčio
2 d. labai palankiai aptarė
bulgarė žurnalistė Mariana Kacarova. Jos žodžiais, tai „pirmas
bandymas suteikti balsą dešimt
mečius nutildytoms moterims",
kuris „atvers duris draugiškam
pokalbiui ir padės Vakarams
geriau suprasti Rytus — ir
Rytams Vakarus".
Knygos įvade rašoma, kad
sąvokos, kaip politinė „kairė",
„išsivadavimas", „socializmas",
„moterų lygybė" ir net tokie
paprasti žodžiai, kaip „resto
ranas", „Vaikų lopšelis", ar
„apsipirkimas", reiškia viena
Vakaruose ir visai ką kita
Rytuose. Todėl didelė Vakarų
feministinio žodyno dalis
Rytuose skamba beprasmiškai.
Anot įvado autorių, daugelis
Rytų Europos moterų yra
priešiškai nusiteikusios „femi
nizmo" atžvilgiu. „ F e m i 
nizmas"', o ypač Vakaruose kles
tinti jo teorija, daugeliui Rytų
Europos moterų atrodo tik „in
telektualinis liuksusas", netu
rintis jokio praktiško ryšio su jų
pačių gyvenimu. Joms tai tik
dar vienas „izmas", ideologija,
kuri iš moterų pareikalautų dar
daugiau darbo, negu komunis

bariai. O pusė jo — du kambariukai ir virtuvėlė. už langų. Tuoj išlenda saulė, nebe tokia šilta. Vasara
Pasimatymams. Tokią vietą aptarnauja tik padorus baigiasi, gyvenimas lageryje tęsiasi.
Mogileveris atsėdėjo ketverius metus. Iš kitų zonų
suo.
atvežė
jo tautiečius: Borisą (Dovą), Azernikovą ir Bo
Ivananas kiekvieną dieną klūpi ant kelių prie
risą
Pensoną
rygietį. I lagerį, pusę metų praleidęs būre,
kamino už barako ir meldžiasi. Užkalbina kartais ir
VIDMANTAS P O V I L I O N I S
mane — kataliką. Tie, kurie viešai ir įkyriai meldžiasi, grįžta ukrainiečių poetas Vasilis Stusas. Kentėjo už
lietuvius.
man kažkodėl visada įtartini.
42
Buvo taip. Vieną gerbiamą lietuvį numarino
Ateina ta diena. Nuo pat ryto vaikštau palei
ligoninėje.
Iki laisvės jam telikę keli mėnesiai. O la
uždraustą zoną. Gal jie jau ten? Taip iki vakaro. Kol
Prokuroras pažiūri į datą;
geryje
praleido
dvidešimt penkerius. Stusas nuėjo pas
pamatau įleidžiamus savuosius. Šviečia sesers plaukai.
— Teisybė.
Ir tėtis... Burnoje turiu iš perskelto pieštuko grafito. sanitarinės dalies vedėją Kirielių, pareiškė užuojautą,
— Bet jis tikras kenkėjas, jis...
paprašė, kad apie mirtį praneštų visiems kaliniams.
Galėsiu užrašyti. Kalbėti visko negalima.
— Užteks, — sako prokuroras.
Otus Kirielius dar prieškariniais laikais vedęs vokietę,
Aš pasiruošęs.
Paskui man:
... visi klausinėja naujienų. Kokios ten naujienos. 1940 metais repatrijavo Vokietijon. Kai prasidėjo
— Nuobauda panaikinama.
Nepasikalbėjau. Nieko. Mylintiems žmonėms karas, grįžo namo. Lyg šaudęs žydus. Jis iš tų - nesvar
Išeinu. Retas, rečiausias atvejis: kalinys tei>us. Bet neužtenka gyvenimo pasakyti viską.
bu, kas šeimininkas. Svarbu, kad moka. Lageryje tarp
dar neaišku, ar ne KGB lošimas? Skubu rašyt; namo,
lietuvių jis išimtis: dirba skundiku. Tiesa, ne atviru.
Stengiuosi negalvoti, kaip jie važiuoja.
kad važiuotų greičiau.
Kitataučiai lietuvius laiko vieningais. Nematė ar
Kokia svetima zona...
Siuvu. Pora pirštinių daugiau kas dieną. J a u
nenorėjo matyti, kas yra Kirielius?
Dieve, kaip sukrečia tokie prisiminimai.
penkiasdešimt. Sesuo rašo — atvažiuos liepos vidury.
Vakarinis patikrinimas. Kirieliug kaip niekur
Ir juo toliau, tuo labiau jaučiu, kaip man jų reikia.
O dienos — labai ilgos. Yra žmonių, jau keletą metų
Kiekvienas laiškas, pasimatymas, siuntinys yra nieko stovėjo kolonoje ir tylėjo. Tada Stusas žengęs
iš eilės laukiančių ir nesulaukiančių, kol le;s. O jei smūgis į kalinio širdį. Išmuša iš jo gyvenimo. Jis žingsnį į priekį, paskelbė;
leidžia, tai du artimiausius gimines — pasirinktinai. prisimena: kažkur, toli toli, yra kitaip. Suvokia, kad
- Šiandieną ligoninėje mirė mūsų draugas. Kas
Už tokią laimę — pabūti kartu, o dar ir pavalgyti kalėjimuose sėdi ne dauguma, o tai daugumai, kuri jį pažinojo, prisimena, koks puikus ir taurus žmogus.
normalaus maisto, daug kas ryžtasi šnipo daliai.
nesėdi, visai tas pats, ar egzistuoja ten kažkoks zekas. Prašau visus pagerbti jo atminimą tylos minute.
Ir štai vieną dieną, liepos gale, iškviečia Aleksand ar jo nėra.
Visi tylėdami nusiėmė kepures. Prižiūrėtojai tuoj
rovas. Atvažiavo tėvas ir sesuo. Pasimatyti leis poryt.
Vaikštau kaip lunatikas. Po kelių dienų vėl pa pat liepė skirstytis. Nė vienas nepajudėjo. Visi stovėjo
Tačiau dviem pasimatymo dienom aš jau dabar t u r i u tikiu, kad visur — lageris, lageris.
tylėdami, net ir kalės.
padaryti pirštinių normą. Sėdu siūti. Draugą: sumeta
Žmonės vis dar klausinėja. Žydai: ar Kisindžeris
Už tai Stusui — pusė metų būro. Būras — 19 la
po kelias dešimtis. Viskas...
išreikalavo juos paleisti? Seniai: ar bus amnestija dėl geryje šalia karcerio įrengtos kelios kameros. Jose —
Vaikštau. Žiūriu į pasimatymų namelį. Ten j a u pergalės trisdešimtmečio?
kalėjimo r ė ž i a s .
kūrena krosnį to namelio tvarkinys — latgali? Ivaną
Nieko nežinau. Koks keistas!
(Bus daugiau)
nas. Namelis — ir sargybos būstinė, ir prižiūrėtojų kamDienos trumpėja. Ir lietūs... Tikros liūtys šniokščia

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO

V06 k a n k i n i a n
J L i i e t Usu
» ^ujai pastatyta koplyčia Utenoje
Aplink stovi kryžiai
žuvusiųjų pavardėmis.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210
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Amerikos egzekutyvai
Lietuvoje
Pasikalbėjimas su A. Grina
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(Pabaiga)
— Kokie santykiai turėtų
b ū t i t a r p politinių funkcijų,
pavyzdžiui, valdžios biudže
to, i r monetarinio valdymo?
— Visame pasaulyje ir taip
pat Lietuvoje, dabar labai aišku
yra visiems, kad krašto finansi
nė būklė tvarkoma dviem meto
dais. Vienas jų yra fiskalinė
krašto politika. Tai susidaro iš
mokesčių ir valstybės išlaidų
sistemos, arba, kaip Lietuvoj
vadinama, biudžeto. Čia yra
atsakomybė Vyriausybės, Fi
nansų ministerijos, per kurią
kraštas surenka mokesčius,
įsteigia mokesčių sistemą, prie
žiūrą ir paskui finansuoja kraš
to valdžios-vyriausybės veiklą.
Tuo tarpu krašto piniginė poli
tika, yra tvarkoma Centrinio
Banko. Monetarinė politika su
sideda iš to, kad Centrinis
Bankas prižiūri bankų sistemą,
nustato, kiek kredito galima iš
duoti šalyje, riboja bankų
galimybes išduoti kreditus re
zervų sistema, nutraukia bankų
įsiskolinimus arba skolina pini
gus bankų likvidumui padeng
ti. Taip nustato tam tikras gai
res palūkanoms ir tokiu būdu
kontroliuoja krašto pinigų kie
kį, krašto pinigų kainą.
— Ar Lietuvos B a n k a s ne
liks politine organizacija?
— Čia gan sunkus klausimas
ir galbūt sunkiau suprantamas
" tų žmonių, kurie daugelį metų
šių problemų neturėjo. Sovieti
nėje santvarkoje visi šie spren
dimai buvo daromi ne Lietuvo
je, o Maskvoje. Yra aiškus su
pratimas Lietuvos Banke ir taip
pat Lietuvos dabartinėje val
džioje, kad fiskalinė ir moneta
rinė politika skiriasi viena nuo
kitos ir kad fiskalinės politikos
atsakomybė yra vyriausybėj, o
monetarinės politikos atsako
mybė yra centriniam banke.
— Kodėl r e i k a l i n g a s tas
skirtumas?
— Visose demokratijose yra
labai langva išrinktiems politi
kieriams padaryti populiarius
sprendimus, t.y. sumažinti mo
kesčius ir pakelti valdžios
išlaidas. Bet jau labai sunku
padaryti tokius sprendimus,
kurie pakeltų mokesčius, arba
sumažintų išlaidas. Fiskalinė
politika yra visuomet linkusi į
išsiplėtimo pusę, o kai reikia ką
nors suvaržyti, tai paprastai
vartojama monetarinė politika.
Dabar, bent man išvažiuojant,
buvojau labai aišku ir Lietuvos
Bankui, ir Lietuvos valdžiai,
kad monetarinė politika yra
centrinio banko nepriklausoma
politika ir per monetarinę poli
tiką negalima įstęsėti politinių
pažadų, vartojant pinigus, nes
tuo būdu pažeidžiama tvarka
ir galbūt krašto pinigų pas
tovumas.
— Ar Lietuvoj žmonės la
b a i rūpinasi dėl indeksuotų
pinigų? Apie t u o s pinigus,
k u r i e buvo padėti į sąskaitas
p r i e š kelerius metus ir jiems
b u v o pažadėta, berods, Vag
noriaus valdžios ir vėliau per
rinkimus LDDP partijos, kad
k a i bus įvestas litas, t a i tos
s a n t a u p o s b u s indeksuotos
d ė l infliacijos. A r iš tikrųjų
b u v o p a d a r y t a s toks paža
d a s ? Ar jis ką įpareigoja ir
k a i p jis veikia litui šiandien?
— Toks pažadas buvo padary
t a s ir toliau patvirtintas per
rinkimų kampaniją dabartinės
politinės partijos valdžios. Idėja
yra tokia, kad žmonės, kurie
turėjo tam tikras santaupas,
tam tikrame banke, iki tam tik

ros datos, jie išlaikydami savo
santaupas šiame taupomajame
banke, prarado šiek t i e k
pirkimo galios, kadangi buvo in
fliacija. Bet tai neturi nieko ben
dra su monetarine pinigų
sistema. Tai yra politinis
pažadas ir todėl paskutiniu
laiku, vyriausybė prisiėmė šią
atsakomybę, bet neliečiant
pinigų reformos. Susiejant šį
klausimą su pinigų reforma,
pasidaro labai komplikuota
situacija,
kadangi
per
indeksavimą, žinoma, yra pa
dauginama labai stipriai pirki
mo galia. Vadinasi, jeigu tas bū
tų suvesta su pinigų reforma,
tada mes automatiškai padidinam infliaciją, kurią būtų labai
sunku suvaldyti, ir tuo pačiu
rizikuojame lito pastovumu. Da
bar, sprendimas buvo padarytas
taip, kad t a indeksacija turi būti
padaryta, bet bus atlikta per
biudžetą, per fiskalinę politiką.
Jeigu nebus užtenkamai lėšų in
deksuoti šiuos likusius pažadė
tus indėlius per dabartinį biu
džetą, tai tas indeksavimas bus
pravestas per valstybės lakštus,
nukeliant indeksavimo kainą
nuo dabartinių metų ir indeksa
vimą atliekant per ateinančius
dešimt ar penkiolika metų, ar
ba indeksuotą sumą išmokant
investiciniais čekiais, kadangi
yra daug dar valstybinio turto,
kuris nėra tiksliai įvertintas.

Kalbėjosi Povilas Žumbakis

nuo

pat

įstatyminių

muitinės

visuomenei jautriais, muito klausimais. Buvo dirbama taip, kad nei
siuntėjai, nei gavėjai Lietuvoje nemokėtų Jokių muitų, šių
pastangų rezultatai:
oficialiai, kad

siunčiant

per

TRANSPAK JOKIŲ M U I T I N I Ų MOKESČIŲ NĖRA.
Komercinės

siuntos

prekybiniais

tikslais

turi

būti

planu atidedant pasirinktus reiKypatingai

progai

Pilnai

užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas

Atidaryta

pirmadienį

ir

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
Brighton P a r k e i š n u o m o j a m a s
4 k a m b . b u t a s 2 aukšte vienam
ar dviem suaugusiems asmenims.
Tel. 312-247-3838.
.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

MASTER PLUMBING
COMPANY
.
lt
Licertsed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vi.tuvęi j
ir vonios kabinetai. Keram.kes oi; teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius v
BEN SERAPINAS
708-636-2960

SIUNČIANT SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS
PAGALBOS TIKSLU, SIŲSKITE PER TRANSPAK.
MUITO NEBUS!

Valymo darbas
Ieškoma moteris valyti namus bei
rastines. Alga nemažesnė, kaip $310 iki
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas.
Skambinti: 1-708-393-3999

GENERAL OFFICE
Wanted for front desk. suitable person to
answer phones. perform xefoxm & general office work. packaging and shippmg Mušt be
polite. quick. hard vvorktng and a fast learner
Salary S5/hour Forty heurs 312-419-8771.
Engllsh speaKing.

Ieškomas žmogus,
galintis pravesti diskoteką.
Kreiptis: t e l . 3 1 2 - 8 9 0 - 9 5 7 3

VYAGNER
Parduoda • Taiso • Priedai

Pinigus pervedam doleriais jūsų giminėms.
MAISTO SIUNTINIAI:

m

__

MAŽAS bat VERTINGAS: kava, arbata, kakava, apelsinų
koncentratas, aliejus, mėsos konservai, vitaminai - ^ T l K $ 3 9 .
55 svarai: cukrus, dešros, aliejus, sūris, kava, apelsinų
koncentratas ir kt. $ 9 8 .

ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) 581-4111

22 svarai: mėsos gaminiai ir aliejus, $95.

Jauna g a i l . s e s u o iš Lietuvos.
turinti teisę dirbti, vairuoja mašiną,
ieško bet kokio darbo. Skambinti:
7 0 8 - 7 4 9 - 4 2 9 0 arba

rūkytas dešras ir sūrį.
Mūsų atstovai šiuose miestuose: Detroit, Cleveland, Hartford,
New York, St. Petersburg, F L .
Rašydami būtinai praneškite savo telefono n u m e r į —

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis 0«ckys
T * . S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviška

atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą

TRANSPAK
2638 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629
(312) 436-7772
Išsikirpkite ir pasilaikykite!

INTERNATIONAL

^ ^
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TRAVEL CONSULTANTS

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
223 Kalvarijų gatvė

9525 South 79th Avenue
Mekory HM. HHnota 60457
Tel. 708-430-7272

M < 1

77-7S-S7 Ir 77-83-92

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEOZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

ase*

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS
# 605 Rugsėjo 1-15
# 609 Rugsėjo 18—26

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS
MABENKA
7844 S. Cicero Ava.
Burbank, IL 60459
Tol. 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
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti!
Jo* Ir Janina
IMEX AMERICA, INC.
524 State Line Rd.
Calumet City, IL 60409
Nuomoja automobil'us Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius | Lietuvą.
Tel
708-868-0049.
Fax
708-868-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

MISCELLANEOUS

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
p a s mus
FRANK

ZAPOLIS

3208' 2 W e s t 95th Stret
Tel. — ( 7 0 8 ) 424-86S4
(312) 58 3 6 i !
E L E K T R O S .
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IŠSKRIDIMAI
Rugp. 30
Rūgs. 6. 13, 20, 27
Spalio 4, 11

GRĮŽIMAI
Rugpj. 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 60642. Tel. 706-422-3000. Fax # 706-422-3163

\ publii %er\kc oi thiv ncvvNpapvr

• Apartmėrrtus IrZėfpe.
• Pensininkams Nuolaida.''

. ^_

HOUSE REDUCED TO SELL
by ovvner, Palos Hllls vle. 4 bdrm. ranch;
2V2 bath; bsmt with fam. room; large kitchen; many extras. $148,000
Call: 708-599-2831

T o w n House for sale. By ovvner,
O a k Lawn, large. 3 Bdrm., 2V2 Ba.,
den. fin bsmt., 2V2 c. att. gar.
Monthly maintenance $36.00.
708-423-1607
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KMIECIK REALTORS
7922 s Polaski Rd.

4365 S. Archer Ave.

MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
p/otesionahai, sąžiningai ir
jsmemskai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

ACCENT REALTY, I N C .
I 5265 West 95th Street
O a k Lawn, Illinois 60453
Bus. 708-636-9400
ROS. 708-423-0443

ASTA T. M I K U N A S
Profesionaliai ir -ąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose

QnM>J,

a;

Iii

REALMART, INC.
6602 S. PuSaslti,
Chicago, U 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS

Nevedęs a m e r i k i e t i s išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę.
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką:
Jlm Pranokus
Baltlc T r e d e I n c .
P.O. B o x 7 1
Union Mills, IN 4 6 3 8 2

A Uthuantan wk*ow vvould likę to hear
and meet a Lithuanian English speak
ing widower 65 to 70 years old for companionship & friendship Relocable
VVrite & call: Wanda Sparnam. 1211
City St. Utlca. N.Y. 13502.

VALOME
KILIMUS. BALDUS
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba)
Nuosavybių įkainavimas vaitui

21

Viena, Praha, Budapeštas

GRUPINIAI SKRYDŽIAI:

•
•
•
•

Optuijį

FOR SALE

Parduodamos namuose austos gryno
lino lovatiesės: 79V2"x94V. 84"x60".
96"x80". 106V2"x82" Kreiptis: VHa Luo
te, 1406 S. Hanaoy, Berwyn, IL 60402.
UI.708 749 4290 arba 616-329-2575.

RIMAS L. STANKUS

616-329-2575.

45 svarai: įvairaus maisto be mėsos, $75.
Visi siuntiniai sudaryti iš užsienietiškų produktų, išskyrus

RE/MAX
REALTORS
( 3 1 2 ) 586-5959
(708)425-7161

DANUTĖ
IEŠKO DARBO

MAŠINOS RAŠTINĖMS

GREIT
PARDUODA

• Perkame ir Parduodame Namus,
HELP VVANTED

deklaruojamos.

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

•

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis Pasinaudokite patogiu

potvarkių

laiku labai aktualiais ir visai lietuviškai

yra patvirtinta

Kaune Išnuomojami butai turistams, '
ar 2 mieg. kamb., arti autobusų, ramiam ra
jone. Viduje: virtuvė, vonia ir tualetas (šiltas
vanduo visada), televizorius ir telefonas.
Kaina apie $30 savaitei. Papildomai galima
parūpinti ar gaminti maistą, mūsų automo
biliu pasitikti aerouoste, nuvežti Į mūsų va
sarnamį (už 17 km prie Neries) ar Į bet kurią
Jūsų pageidaujamą vietovę. Antanas Ir
Danutė Mažeikai, Pramonės prosp.,
49-92, Kaunas 3036. Tel. (Kaune)
77-66-21.

IR MĖGĖJAMS

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

paskelbimo, TRANSPAK firma su savo atstovais Lietuvoje pra

Dabar

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

menis

REAL ESTATE

FOR R E N T

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

Kėdainiuose įsteigta Januso
Radvilos vardo kolegija. Šioje
aukštesniojoje mokykloje bus
ruošiami anglų ir vokiečių
kalbos mokytojai, verslo organi
zatoriai. Kolegijai atiduotos
senosios gimnazijos patalpos.

pradžios

dėjo rūpintis, šiuo

PHOTO SUPPtY

lietuviškai.

ĮSTEIGTA NAUJA
KOLEGIJA

TRANSPAK
Jau

CLASSIFIED GUIDE

MAROUETTE

dos Antratf.ir trečiad susikalbesit

SIUNTINIAI, MUITAI IR

— Koks dabar ūpas po 12
mėnesių grįžus iš Lietuvos?
— Iš vienos pusės buvo labai
malonu grįžti namo, pamatyti
vaikus, vaikaičius ir susit
varkyti savo reikalus. Iš kitos
pusės, kažko trūksta, kadangi
vienaip a r kitaip buvom labai
tvirtai įsivėlę į Lietuvos gyveni
mą. Supratom, kad gyvenimas
gana sunkus. Daug žmonių
tenai gyvena sunkiai. Daug
žmonių skundžiasi. Kai ku
riems sunku išgyventi, bet
matau šiokią tokią vilt], kad už
poros metų, situacija pagerės.
Jeigu pažiūrim į Lenkiją, kuri
tą patį procesą pradėjo prieš
mus, gyvenimo lygis jau stipriai
pažengęs į priekį. Aš matau
geras perspektyvas. Svarbu kuo
labiausiai darbuotis labui, kuo

^ = ^
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sugebėjimą, pagal savo patirtį
jiems atsakysim į klausimus, jie
mus labai įvertins, priims ir
pasinaudos. Aš buvau puikiai
priimtas kaip tas, kuris šį tą
nusimanė savo srityje, t.y.
bankų ir finansų srityje. Tuo
atžvilgiu jaučiuosi, kad mano
patarimai buvo priimami kaip
žmogaus, kuris šiokį tokį paty
rimą turėjęs ir žinių lagaminą
su savim atsivežęs. O jeigu mes
važiuojam savaitei laiko ir tuoj
pradedam aiškinti, tai geriau
nevažiuokim, geriau nepykykim žmonių.

mažiausiai kariauti tarpusavy
je, o visiems stengtis kuo galima
prisidėti ir pagerinti gyventojų
būvį.
— Kai kurie politikai nu
važiavę į Lietuvą padėti,
nusiskundžia, kad j ų niekas
Lietuvoj neklauso, nepriima
patarimų ir panašiai. Kokia
J ū s ų asmeniška patirtis?
— Pirmų pirmiausia norėčiau
pasakyti taip — Lietuvą užplūs
ta daug patarėjų ir ekspertų,
kurie atvažiuoja ir išbūna
Lietuvoje savaitę, dvi. Pirmą
savaitę žmonės kalbasi ir klau
sosi. Kai kurie, dar nei savaitės
neišbuvę, pradeda mokyti. To
kių žmonių Lietuvai, man atro
do, nereikia, nes jie padaro ne
paprastai blogą įtaką ir blogą
įspūdį. Mano nuomone, jei jau
ryžtamės važiuoti į Lietuvą, tai
taip pat spręskim, kad nuvažia
vus bent keletą savaičių klausysim ir žiūrėsim, o ne kalbė
sim. Jeigu tada, jau susipažinus
ir pažįstant krašto situaciją,
gyvenimą, žmones, jeigu tada
būsim užklausti ir pagal savo

R A C I N E K E P Y K L A IR
DELIKATESAI
Aticąryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių
ir namuose gaminto maisto —
Catering
6 2 1 6 S . Archer Ave.
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 561-8500

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

v

RE/MAX
Home Center
6000 S. Pulaski
Chicago, IL
*
Tel. 312-735-6000

TOM VIERAITIS
Homsr Twp. parduodamas 4 mleg.
kamb. ..tpUMavaT namas; 2% vonios
kamb : vonios kamb pagrind. mie
gamajame; valgom kamb.. daug
priedų $169,900
Skambinkite Tomui

U N A S REAL ESTATE
LINAS MEILUS, Broker
3860 S. Archer Ave.,
Chicago, IL 60632
Tol. 312-890-5821
312-927-0619
Brighton Parfc — nauia nekilnojamo
turto Įstaiga. Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės i Uną Molių. Patarnaujame
sąžiningai Klientu patogumui kalbame
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kiniotiškai
Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk . McKinley
Pk., Bndgeport ir pietvakarių
priemiesčiuose

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Rolkalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

VASAROS KARŠČIAI IR MŪSŲ
SVEIKATA
Vasaros karščiai, kurie tęsiasi
ilgesni laiką, kenkia vyresnio
amžiaus žmonėms arba li
goniams. Karštame ore, kai
žmogus sunkiai dirba arba
intensyviai sportuoja, jis prakai
tuoja. Prakaitavimas yra nor
malus kūno atvėsinimas.
Vyresnio amžiaus žmonės
mažiau prakaituoja, nes jų
prakaito liaukos nebeveikia
taip gerai, kaip jaunesnių. Už
tai vyresniųjų žmonių kūno
temperatūra pakyla daug
greičiau negu jaunų, ir jie
greičiau gali susirgti nuo karšto
oro. Normaliai, kada oro
temperatūra pasiekia 95 F
laipsnius, žmogaus kūnas pra
deda vėsintis prakaitu — pra
deda prakaituoti, o išga
ruodamas prakaitas vėsina. Bet
kai temperatūra kelias dienas
ištisai būna 95 F ar ir daugiau,
tada prakaitavimas nieko nepa
deda. Kuomet žmogaus kūnas
perkaista, pakyla pavojus gauti
saulės smūgi (heat stroke-hyperthermia). Karšto oro sukeltas
žmogaus kūno negalavimas
pasireiškia daugiausia dviem
formom: saulės smūgiu arba
visišku jėgų išsekimu.
Saulės smūgis yra labai pa
vojingas žmogaus sveikatai ir
reikia daktaro pagalbos bei
gydymo. Saulės smūgio simp
tomai yra: sąmonės netekimas,
galvos skausmai, galvos svai
gimas, šleikštumas, svirduliavimas, aukšta kūno tempera
tūra (104 F laipsniai, ar aukš
čiau), greitas pulsas ir
paraudusi oda. Jeigu turite
tokius simptomus, tuojau pat

skambinktie daktarui. Lau
kiant daktaro pagalbos: ligonį
perkelkite į šaltesnę patalpą,
nuvilkite jo drabužius ir ban
dykite sumažinti kūno tempera
tūrą, dėdami šalto vandens
kompresus.
Jėgų išsekimas yra dėl karš
čio. Tas reikalauja greitos
pagalbos. Kiekvienas žino, kad
karštas oras žmogų labai
vargina, bet ne kiekvienas žino
kodėl. O atsitinka todėl, kad kai
jūsų kūnas prakaituoja, jis pra
randa ne tik vandeni, bet ir įvai
rias druskas. Nuovargis ir iš
sekimas, kurį jaučiate, tai kūno
perspėjimas, kad turite sustoti,
pailsėti ir susirūpinti savo
sveikata. Kūno nuovargio ir
išsekimo simptomai yra:
troškulys, pavargimas, apsvai
gimas, koncentracijos trūkumas
ir, labai blogais atvejais,
kliedėjimas.
Jeigu sergate šiomis ligomis:
širdies liga, kvėpavimo sutri
kimais, bloga kraujo apytaka
arba turite cukrinę ligą (dia
betą) ilgai besitęsiantis karštas
oras gali būti pavojingas, ir jūs
galite tapti karščio priepuolio

arba saulės smūgio auka.
Amerikoje, kai ateina karštos
rugpjūčio dienos, kurias
amerikiečiai vadina „dog days",
vyresnio amžiaus žmonėms ar
ba ligoniams yra patariama
pasisaugoti ir ieškoti vėsių
patalpų.
Patarimai karštam
orui atėjus
1. Sulėtinkite savo užsi
ėmimus ir darbus. Jūsų kūnas
per daug gerai neveikia karštoje
temperatūroje.
2. Stenkitės būti vėsiose
patalpose. Naudokite oro
maišytuvą arba oro vėsintuvą.
Jeigu neturite, pasistenkite
kelias valandas dienoje praleis
ti atšaldytose patalpose: biblio
tekose, krautuvėse ar kitose
viešose vietose.
3. Stenkitės būti kambaryje.
Per pačią karščiausią dienos
dalį būkite viduje — neikite į
lauką.
4. Gerkite daug vandens.
Kurie neturi bute oro vėsintuvo,
turi gerti pusantro karto
daugiau vandens negu nor
maliai. Tai reiškia, kad turė
tumėte išgerti apie galioną
vandens per dieną.
5. Atvėsinkite savo rankų
riešus ir kojas. Jūs jausitės
geriau, jei dažnai dėsite šalto
vandens kompresus ant rankų
riešų, kojų ir kaktos.
6u Palaikykite nuolatinį ryšį
su giminėmis ir draugais. Per
karščius pasakykite kitiems

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS
RoundTrip 0 f » Way
CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO
$7S»
NEW YORK-VILNIUS—NEW YORK
*7»
FROM OCT16
$«••
FREGATA TRAVEL
250 W«st 97 StrMt, #1211
New York, NY 10107
Tai. 212-541-5707

$475
$47*
&**

žmonėms, kaip jūs jaučiatės.
Paprašykite, kad giminės ar
draugai jums paskambintų ar
aplankytų.
7. Dažnai maudykitės vonioje
arba imkite dušą. Tas praplečia
kraujo indus ir padeda
apytakai.
8. Sumažinkite kafeino
turinčių
gėrimų
kiekį.
Alkoholis, kava, arbata ir kiti

panašūs gėrimai pagreitina
vandens praradimą kūne.
9. Atsargiai su sūriais
valgiais. Druska gali pakenkti
kai kurioms ligoms, pavyzdžiui,
aukštam kraujo spaudimui.
10. Vilkėkite lengvus drabu
žius. Lengvi, ploni drabužiai
padeda prakaitui išgaruoti, o
šviesūs — atmuša šilumą ir
saulės spindulius.
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11. Nešiokite skrybėlę arba
skėtį. Tas apsaugos nuo karštų
saulės spindulių ir jausitės
vėsiau.
12. Skambinkite savo dak
tarui tuoj pat, jei jaučiate saulės
smūgio ar karščio nuovargio

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

A.tA.
SESUO M. THOMASINE
SIMONAITIS, SSC

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyne 1993
m. rugpjūčio mėn. 19 d., sulaukusi 81 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Angelų Karalienės parapijos
Brooklyn, N.Y.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 57 metus.
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: seserys — Martha Matty ir Sophie McGee su vyru
Paul; daug dukterėčių ir sūnėnų.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marųuette Rd., Chicago, sekmadienį, rugpjūčio 22 d. 10 vai.
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje pirmadienį, rugpjūčio 23 d. 9:30 vai. ryto.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse pirmadienį,
rugpjūčio 23 d. po šv. Mišių.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZEE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

Laidotuvių dir. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345 ar
ba 1-800-994-7600.

PETKUS & SON

A.TA.

FUNERAL DIRECTORS

MARIJAI SIDERAVIČIENEI
mirus, jos vyrui, mielam kolegai miškininkui,
PRANUI ir jo seimai reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą ir kartu liūdime.
išeivijoje

valdyba

i

MARQUETTE PARK 2S33 W. 71st STREET
aCERO 1446 S. 50th AVE.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING SEPTEMBER, 1993
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

Pigios Kelionės į
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKA . . . Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko
Kennedy Airport iki Rygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias
kelias į Baltijos kraštus.

$

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl,
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

nuo

TAUPYK NEPATOGUMUS . . . Su American Trans Air patarnavimais
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą,nes
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo.
NĖRA bėdų!
Skrydžio kaina

Ryga, Latvija
Birželio 1 iki rugsėjo 30
Spalio 1 iki spalio 31
Lapkričio 1 iki gruodžio 31

Kelionė į vieną pusę
perkant ten ir atgal

Kekonė i vieno puse perko«t ten ir 0*90! Bilietus reikto is»gyti moitoustoi 21 oVng prieš
•iskrendont Lėktuvo- kursuoto tik sovortes dienomis, ne sovoitgotiois $16 išvykimo mo
kestis. Muito <f imigrociios mokes^ioi [ komo netskoityti Tbip pot, Mieto perkont, reikio
sumokėti $10 opsouopi. $3 potomovimoms * $1 4$ ogrikutturoi

I

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORN1A AVE.
T O W N OF LAKE 4605 S. HERMTTAGE AVE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

Šv. Kazimiero Seserys ir Simonaičių šeima.

Lietuvos Miškininkų

simptomus. Yra labai svarbu
gauti medicinišką pagalbą kaip
galima greičiau!
Naudotasi medžiaga iš „Senior Citizens News" rugpjūčio
mėn. 1993 m. Vertė ir spaudai
paruošė Birutė Jasaitienė.

US$480
US$405
US $310

Išvykstame kiekvienę trečiadieni ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimauti su artimaisiais. Jūs norit ten
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans
Air s Tiesioginė Kelionė iš Nevv Yorko iki Baltijos kraštu yra patogi, pigi ir paprasta
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti9 Paskambinkit American Trans \ir arba
savo Kelionių agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892
arba savo kelioniŲ agentui.

J

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 21 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių c e n t r e
— Seklyčioje, rugpjūčio 25 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. dainų
popietė su muz. Faustu Strolia.
Programoje: dainos, laimės šuli
nys, bendri pietūs. Visi kvie
čiami, laukiami. Dalyvaukite ir
pabendraukite!
A.a. ses. M. Thomasine Si
monaitis mirė Šv. Kazimiero
vienuolyno Motiniškame name
rugjūčio 19 d. 10:30 vai. ryte,
sulaukusi 81 metų amžiaus. I
Šv. Kazimiero vienuolyną įsto
jo 1933 m. iš Queen of the Angels parapijos, Brooklyn, N Y.
Įžaduose išgyveno 57 metus. Iš
skyrus p a s k u t i n i u s trejus
metus, ses. M. Thomasine
mokytojavo pradžios mokyklose,
vėliausiai Šv. Antano parapi
joje, Cicero, IL. Prieš atvažiuo
dama į Motiniškąjį namą, seselė
dirbo „Food Pantry" Šv. Jurgio
parapijoje Bridgeporte, Čika
goje.
Alto Čikagos skyriaus ge
gužinė bus rugsėjo 6 d., pirma
dienį (Labor Day), Aldonos ir
Anio Grinių sodyboje, Lockport,
Illinois, ant 143-čios gatvės (2
blokai į vakarus nuo State gat
vės). Gegužinės pradžia 12 vai.
dieną.
Bus geras maistas, veiks tur
tingas dovanų paskirstymas,
muzika ir kiti įvairumai. Nuo
Marąuette Parko bažnyčios 11
vai. išvažiuos autobusas.
Informacijas teikia šiais tel.
(312) 434-3713 ir (312) 4344645.
Visi Alto rėmėjai ir pri
jaučiantieji maloniai kviečiami
gausiai dalyvauti.
x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias 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 10:30 v.r. red. tel.
312-286-1616. Jūsų paslaugoms
-VAIRAS!
(sk)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX R E ALTORS, Rimas
S t a n k u s , 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-1 v. p.p. Pirmad. ir a n t r d .
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. Nauj o k i e n ė . „Sagil's", 6814 W. 87
St., B u r b a n k , IL 60459, tel.
708-598-0685.
(sk)

AR PASTANGOS BUS 4 v um-imuo
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, Lietuvių Sveikatos ir
Medicinos fondas ieškojo būdų,
kaip padėti Lietuvai. Pasaulio
Lietuvių Gydytojų sąjungos
pirmininkas dr. J. Vanagūnas,
paklaustas patarimo, pasiūlė
siųsti į Lietuvą knygas. Galimy
bių ir formų ieškota ilgai.
1990 m. Juozo Kulio, Lietuvių
Sveikatos ir Medicinos fondo
pirmininko, iniciatyva gimė
idėja pakviesti jaunus gydytojus
iš
Lietuvos
stažuotėms
Amerikos ligoninėse. Kreiptasi
į Lietuvos Sveikatos apsaugos
m i n i s t e r i j ą (SAM). Dr. A.
Blažys, tuometinis Sveikatos
skyriaus vedėjas, pranešė, kad
SAM konkurso tvarka atrinko
5 j a u n u s gydytojus. Taip Nijolė
Stankevičiūtė, Rita Meškauskaitė, Marius Krištopaitis, Algi
mantas Marcinkevičius ir Min
daugas Žekonis atvyko į Čika
gą. Dr. J. Adomavičius apgyven
dino „Alvude", Lietuvių fondas
kiekvienam paskyrė po 1,800
dolerių stipendiją. Dr. M. Žeko
nis gavo dar 3,000 dolerių iš
Pasaulio Lietuvių Gydytojų
sąjungos lankyti Rush Me
dicinos centro ArcVentures
programą
pasiruošimui
FMGEMS (dabar USMLE) - tai
gydytojų kvalifikacijos egza
minas). Trys iš jaunų gydytojų
sėkmingai išlaikė egzaminus ir
1994 m. birželio mėnesį baigs
rezidentūrą Čikagos ligoninėse.
Jie pozityviai įvertino Rush
MC ArcVentures programą
p a s i r u o š i m u i kvalifikacijos
egzaminams. Šios programos
veikia įvairiuose JAV miestuose,
neseniai atidarytas skyrius Fili
pinuose.
Kilo idėja, kad tokią pro
gramą būtų galima atidaryti ir
Lietuvoje. Būtų sutaupytos lė
šos, nes, išlaikę kvalifikacinius
egzaminus Lietuvoje, gydytojai

galėtų atvykti į JAV tiesiai į
rezidentūros programą. Konsul
tacijos su Rush MC vyko 3
metus, kol su dr. Morley (Rush
Medicinos centro mokomųjų
programų viceprezidentu ir gene
raliniu menedžeriu) buvo su
tarta, kad Rush MC, padedant
Lietuvos SAM, išleis ArcVentu
res programą Lietuvos ir
aplinkinių šalių gydytojams.
Tokios programos Europoje dar
nėra.
1993 m. liepos mėnesį Rush
Medicinos Centro kvietimu į
Čikagą buvo atvykęs Lietuvos
Sveikatos apsaugos ministras
dr. J. Brėdikis su pavaduotoju
užsienio ryšiams dr. A. Vala
vičium. Ministras J. Brėdikis ir
Rush Medicinos centro moko
mųjų programų prezidentė
Marie Sinioris pasirašė sutartį,
kurios labui buvo dirbta 3
metus.
Rush MC ArcVentures pro
grama — tai tik pirmas Rush
Medicinos žingsnis Lietuvoje.
Šis garsus medicinos centras
turi įvairių medicinos sričių
institucijas, kurias Lietuvos
Sveikatos apsaugos ministras
turėjo progos apžiūrėti.
1993 m. rudenį Rush MC
siunčia savo delegaciją į Lietuvą
įvertinti galimybes ne tik Arc
Ventures programos, bet ir me
dicinos seserų ruošimo, sveika
tos apsaugos organizavimo ir
klinikinių institucijų kūrimui
Lietuvoje. „Rush Medicinos
Centras išleidžia dideles lėšas
Lietuvoje, bet tai investicija į
Lietuvos medicinos ateitį,
žvelgiant mažiausiai su penke
rių metų perspektyva", sako dr.
C. Morley. Šiame medicinos cent
re susikoncentravę daug
puikių medicinos specialistų,
kurie pasiryžę suteikti konsul
tacijas sveikatos apsaugos mo
dernizavimo klausimais Lietu
voje.
Lietuvių Sveikatos ir Me
dicinos fondas yra labai suin
teresuotas, kad būtų panaudota
ši puiki galimybė atsinaujinti
Lietuvos sveikatos apsaugos sis
temai.
Labai svarbu, kad jauni Lietu
vos gydytojai galėtų atlikti
pilnavertę rezidentūrą už
sienyje. Baigę aukštąją me
dicinos mokyklą Lietuvoje,
subrendę ir užsigrūdinę rezidentūroje JAV, jauni medikai
gali būti progreso Lietuvos me
dicinos sistemoje laidas. Lietu
vių Sveikatos ir Medicinos fon
das deda dideles pastangas, kad
pasaulyje pripažintas medicini
nis išsilavinimas būtų pri
einamas gabiems Lietuvos me
dikams, tikėdamasis, kad tas
pastangas visapusiškai parems
Lietuvos medicininės ins
titucijos ir Vyriausybė, sudary
damas sąlygas grįžusiems jau
niems medikams panaudoti
įgytą patyrimą ir žinias.

Kun. Arūnas Tveryonas, ly
dimas Ateitininkų Federacijos
vado Juozo Polikaičio, lankėsi
mūsų
redakcijoje,
prieš
grįždamas į Lietuvą (rugpjūčio
23 d.), norėjęs susipažinti su
katalikiškos spaudos darbu išei
vijoje. Kun. Tverijonas pri
klauso Telšių vyskupijai, todėl
— vysk. Vaičiaus dėka — atvyko
šią vasarą talkininkauti atei
tininkų stovyklose Dainavoje ir
Kalifornijoje (vietinių kunigų
šioms pareigoms, deja, nebu
vo...). Jis kilęs iš Šilalės, dar
buojasi Klaipėdoje, Marijos Tai
kos Karalienės parapijoje ir ki
tose vietinėse katalikų bend
ruomenėse. Kunigu įšventintas
prieš pusantrų metų.
Proga pabendrauti su išeivijos
lietuviukais kun. Arūnas labai
patenkintas ir į Lietuvą vežasi
gražiausius įspūdžius. Jis sa
vaitę praleido ir Heritage (lietu
Lietuvos Sveikatos ministras pasirašo sutartį su Čikagos Rush Medical Education Services. Sėdi:
viškai nekalbančiųjų) sto
Marie Sinioris, Rush Medical Education Services prezidentė, dr. Jurgis Brėdikis, Lietuvos Sveika
vykloje, bet susikalbėjimo pro
tos apsaugos ministras; stovi (iš kairės): Joe Kulys, Lietuvos Sveikatos ir Medicinos fondo pirm.;
dr. Albertas Valavičius, ministerijos pavaduotojas užsienio ryšiams, Tony Davis Rush MC viceblemos neturėjo, nes vaikai
prez., dr. Colin Morley, Rush Medicinos centro mokomųjų programų viceprez. ir generalinis admi
buvo nuoširdūs, kooperavo ir
nistratorius.
__
„ , _
visaip padėjo. Jis tvirtina, kad
Nuotr.
Rush
Presbytenan St. Luke's MC
išeivių vaikai atviresni, lietuviškesni ir patriotiškesni net už
L B Socialinių reikalų tary J u r g a (Gylytė) ir Timotiejus
„ B a r a k u d o s " , tai Kazios Sa
Lietuvos to amžiaus vaikus.
bos pirmininkė Birutė Jasai Streit, gyv. Mission Viejo, Cali- jos 2-jų dalių komedija, kurią at
tienė pasiėmė 10 bilietų į fornia, liepos 26 d. susilaukė an liks Los Angeles Dramos sam
Ateitininkai sendraugiai, „Draugo" banketą, kuris įvyks
trojo sūnelio Danieliaus. Juo būris. Rež. Petras Maželis.
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buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi to siuntas. Atlanta I E , Inc.,
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. cago, 111. 60629. Tel. 312- tel. 312^34-2121 a r b a 1-800- Lithuanian Mercy Lift bendradarbiai (iš kairės): Vacys Šaulys, „Computer
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Jeigu tokių sąlygų jaunimas
Lietuvoje neras, visas LSMF bei
tų jaunų gydytojų įdėtas triūsas
yra beprasmis, ir Lietuva praras
dideles galimybes prisikelti.
J o s e p h N. Kulys

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 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 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

