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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Palaidotas nužudytas 
žurnalistas 

Vilnius, spalio 15 d. (Elta) — 
Į paskutinę kelionę spalio 14 d. 
Lietuva išlydėjo „Respublikos" 
dienraščio vyriausiojo redak
toriaus pavaduotoją Vitą Lingį. 

Minios žmonių atėjo išlydėti 
žurnalisto, kuris spalio 12 d. 
buvo nušautas prie savo namų 
Vilniuje. Atėjo buvę jo kolegos, 
draugai, artimieji, Seimo, vy
riausybės, užsienio šalių pasiun
tinybių atstovai, žmonės, pažinę 
Vitą Lingį tik iš jo rašinių. 

„Vitai, šią tragišką dieną įsi
tikinome, kad Tavo bendražy
gių daug", — atsisveikinimo 
žodyje prie kapo duobės tarė jo 
kolega Rytis Taraila. 

„Nebėra vieno veikliausių ne
priklausomos Lietuvos žurna
listų, kovotojo už laisvą spaudos 
žodį", sakė Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas. Šios laido
tuvės sukrečia savo baisia 
prasme, nes tai — iššūkis mūsų 
valstybei. Mes neturime teisės 
šioje mirtyje matyti beprasmy
bės, nes jau peržengta lemtinga 
riba". 

„Vitai, prisiekiu čia, kad mes 
niekur ir niekados Tavęs neiš-
duosime", sakė „Respublikos" 
vyriausiasis redaktorius Vitas 
Tomkus. 

„Nejaugi ši auka už Lietuvos 
laisvę ir demokratiją dar ne 
paskutinė?" — prieš pašventin
damas kapo duobę klausė mon
sinjoras Kazimieras Vasiliaus
kas. 

Vitas Lingys palaidotas Vil
niaus Antakalnio kapinių Aukų 
kalnelyje — šalia žuvusių už 
Lie tuvos laisvę — sausio 
13-osios, Medininkų žudynių 
aukų. 

Anonimas pagras ino 
sprogimu Vilniaus Centre 

Spalio 14 d. po 1 vai. p.p. į Vil
niaus Centrinį paštą paskam
bino nežinomas asmuo ir 
pranešė, kad pastate yra padėta 
bomba. 

Vilniaus miesto policijos vy
riausiasis komisaras Vytautas 
Leipus pasakė, kad buvo vei
kiama pagal gerai parengtą spe
cialų veiksmų planą „Skydas". 
Operacija prasidėjo 1:25 vai. 
p.p., o po penkių minučių 100 
metrų spinduliu jau buvo sus
tabdytas transporto ir pėsčiųjų 
eismas Gedimino prospekte ir 
gretimose gatvėse, evakuoti 
Centrinio pašto ir aplinkinių 
įstaigų darbuotojai. 

Sprogmenų ieškoję ..Aro" 
rinktinės ir Krašto apsaugos 
ministerijos išminuotojai per 
pustrečios valandos patikrino 
pastatą, bet nieko įtartino 
nerado. Manoma, kad tai gali 
būti susiję su Vito Lingio 
laidotuvėmis: Gedulingas eskor
tas turėjo vykti Gedimino pro
spektu, pro Centrinį paštą po 3 
vai. po pietų. 

Vytautas Leipus pažymėjo. 
kad šiais metais išminuotojai ir 
kitos tarnybos pagal operatyvų 
planą „Skydas" sostinėje veikė 
daugiau kaip dešimt kartų. Tris 
kartus grasinantys skambini
mai pasitvirtino. Išminuotojai 
rado paslėptus sprogmenis ir 
juos likvidavo. 

Vagnorius paneigia 
spaudoje paskelbtą 

kaltinimą 

Opozicinės partijos — Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) valdybos pirmininkas. 

Haiti nušautas 
teisingumo ministras 

Seimo narys Gediminas Vagno
rius spaudos konferencijoje 
paskelbtą informaciją, esą jis, 
būdamas premjeru, sankcio
navo Vidaus reikalų ministe
rijos ginklų pirkimo sandorį su 
neaiškia užsienio firma, pava
dino įžūliu melu. Gediminas 
Vagnorius vadovavo Lietuvos 
vyriausybei nuo 1991 m. sausio 
13 dienos iki 1992 m. liepos 
20-osios. 

Spalio 14 d. išplatintame jo 
pareiškime pažymima, jog vy
riausybė ir jos vadovas gali skir
ti pinigus Krašto apsaugos ar 
Vidaus reikalų ministerijoms, 
bet nei ginklų, nei kitų prekių 
ir jokių sandorių nesankcionuo
ja. 

Kalbėdamas apie „Respubli
kos" žurnalisto Vito Lingio 
nužudymą, ekspremjeras pažy
mėjo, kad tai „labai pavojingas 
visuomenei precedentas, nes nu
sikalstamumas, atrodo, pakylė
tas į pačią aukščiausią politinę 
pakopą". Pasak jo, tai turi būti 
rimčiausias įspėjimas preziden
tui, vyriausybei ir vadovaujan
čiai partijai, jog reikia atsisakyti 
politikavimo ir pradėti iš esmės 
kovoti su nusikalstamumu. 

Valstybė atmes „nerealius" 
žemdirbių reikalavimus 
Lietuvoje kyla nauja žem

dirbių streikų banga, platinami 
pareiškimai dėl jų rengimo. 
„Niekada nepasirinksime kelio, 
kuris įsuktų mūsų valstybę į 
naujas infliacijos spirales", 
spalio 14 d. spaudos konferen
cijoje pasakė ministras pirmi
ninkas Adolfas Sleževičius, ko
mentuodamas Lietuvos ūkinin
kų sąjungos streikų komiteto 
reikalavimus. Jo nuomone, dau
guma jų yra kategoriški ir 
nerealūs. 

Pavyzdžiui, streikų komitetas 
reikalauja patvirtinti minima
lias palaikomąsias gyvulinin
kystės produkcijos supirkimo 
kainas, bet tai prieštarauja 
ekonominės politikos memoran
dumo, Tarptautinio Valiutos 
Fondo, Pasaulio Banko susita
rimų su šalies vyriausybe nuo
statoms bei Seimo patvirtintai 
Lietuvos vyriausybės veiklos 
programai, rinkos dėsniams ir 
būtų grįžimas j planinę ekono
miką, teigė ministras pirminin
kas. 

Premjero nuomone, nerealios 
ir streikininkų reikalaujamos 
pieno supirkimo kainos — 33-35 
centą: už litrą. Superkant 
tokiomis kainomis, sviestas 
kainuotų apie 3 JAV dolerius už 
kilogramą. Tai 2-2.5 karto 
didesnė kaina, negu ta, už kurią 
galėtame įvežti sviestą iš už
sienio valstybių. Norint paten
kinti streikininkų reikalavimą 
supirkti visą šių metų derlių, 
reikėtų apie 450 milijonų litų, 
o Lietuvos bankai mėsai, pienui, 
grūdams supirkti iš viso yra 
skyrę 193 milijonus litų. 

Vyriausybė stengiasi stabili-
zu(ti žemes ūkio būklę. Šių 
metų pradžioje buvo sudarytas 
Pavasario Sėjos Fondas, žem
dirbiams teikiami lengvatiniai 
kreditai, sudarytos mokesčių 
lengvatos, nustatytos minima
lios superkamosios kainos, pri
imta nacionalinė žemės ūkio 
veiklos programa bei patvir-
t'ntos priemonės jai įgyvendin
ti 1993-1994 metais. Žemės 
ūkiui kitais metais numatoma 
skirti 10T visų valstybės 
biudžeto išlaidų. 

Waldemar Pawlak ketvirtadieni davė Lenkijos parlamentaro priesaiką. 
Buvusios Komunistų partijos, dabar pasivadinusios Lenkijos Valstiečių par
tijos pirmininkas, 34-metis W. Pawlak bus prezidento Lech VValęsos pasiūlytas 
Lenkijos ministro pirmininko pareigoms. Jis sugebėjo sudaryti daugumą 
parlamente kartu su kairiųjų Demokratiško Alijanso partija <SLD). 

Bibliotekininkų 
konferencija Vilniuje 

Port-au-Prince, Haiti, spalio 
14 d. (NYT) - Ir toliau truk
dydami tarptautinėms pastan
goms sugrąžinti demokratiją į 
Haitį, ginkluoti civiliai — 
Saugumo padėjėjai „atašės" 
nušovė Haiti teisingumo minis
trą Guy Malary ir du jo tar
nautojus ketvirtadienį po pietų. 
Tai įvyko dvi valandas po Haiti 
radijo transliacijos JAV pre
zidento Bill Clinton įspėjimo, 
kad JAV laiko Haiti kariuome
nę atsakinga už Haiti pereina
mosios vyriausybės saugumą. 
Pereinamąją vyriausybę pasky
rė demokratiškai išrinktas 
Haiti prezidentas kun. Jean-
Bertrand Aristide iš tremties 
JAV-ose. 

Ketvirtadienį, kylant įtampai 
krašte, Haiti kareiviams ir 
policijai vykdant nužudymų ir 
grasinimų ofenzyvas, 51 kana
dietis policijos vadovas, Jung
tinių Tautų atsiųstas į Haiti 
padėti krašto policijai persi
organizuoti, išvyko namo. JAV 
pareigūnai pranešė, kad Haiti 
esantys 46 JAV kariai bus iš
vežti iš krašto pirmadienį, jei 
krašto karinė vadovybė neužtik
rins jų saugumo. 

Kanadiečiai išvyko dvi dienas 
po to, kai prie Haiti priplaukęs 
JAV laivas su 218 JAV ir 
Kanados karinio apmokymo 

personalo nuplaukė šalin į JAV 
bazę Kuboje, Haiti Saugumo su
organizuotiems ginkluotiems 
riaušininkams iš uosto išginus 
atvažiavusius diplomatus ir ne
leidus neginkluotus karinius 
patarėjus atvežusį laivą pri
sišvartuoti uoste. 

Dėl to ir dėl daugėjančių 
smurto veiksmų Jungtinės Tau
tos trečiadienį vėl atstatė kuro 
ir prekybos blokadą kraštui. 
Kai JAV laivas, dvi dienas 
laukęs, nuplaukė šalin, daug 
diplomatų perspėjo, jog jaus
damasi padrąsinta, pasisekus nu
baidyti JAV laivą, Haiti ka
riuomenė gali padidinti savo 
teroristinę veiklą, kad jiems 
nereikėtų atsisakyti valdžios, 
kaip numatyta praėjusią vasarą 
pasirašytoje sutartyje. 

Malary norė jo pakeist i 
s istemą 

Nužudytasis Haiti teisingumo 
ministras Guy Malary buvo vie
nas iš pirmųjų naujosios perei
namosios vyriausybės narių, 
užėmęs savo raštinę po to, kai 
prez. Aristide jį paskyrė iš trem
ties VVashington, DC, nepaisant 
pakar to t inų gras in imų jo 
gyvybei. 

Malary buvo gerbiamas ir pa-

Vilnius, rugsėjo 30 d. — 
Centrinės Europos Konferenci
ja ir paroda Akademinėms bib-
liotekoms ir informatikai, 
įvykusi Vilniuje rugsėjo 27-29 
dienomis, pritraukė apie 400 
dalyvių iš 12 kraštų, jų tarpe ir 
daugiau, kaip dešimt prele
gentų ir dalyvių iš JAV. 

Kaip praneša ten dalyvavusi 
Northwestern universiteto 
Galter Sveikatos Mokslų biblio
tekos Chicagoje pareigūnė 
Ramunė Kubiliūtė, konferenci
joje buvo pristatyta daug moder
niai bibliotekininkystei aktua
lių temų, daugelis ryšium su 
plintančia kompiuterių techni
ka šioje srityje: pvz., Integruotos 
bibliotekų sistemos, Z39.30 
standartai, pritaikymai In
ternet ir DC-ROM sistemoms ir 
panašiai. Konferencija vyko 
anglų kalba, tuo pačiu metu 
verčiant į kitas kalbas. Kon
ferencija vyko Lietuvos Ryšių ir 
Informatikos Ministerijoje, o 
paroda buvo Lietuvos Techni

nėje biblioteka:. Konferencijos 
sekcijos žemei ūkio bei medici
nos bibliotekininkystės srityse 
vyko tu sričių bibliotekose. 

Ramunė Kubiliūtė. lankiusi 
daugybę bibliotekininkystės 
konferencijų JAV-se ir užsie
nyje, pažymėjo, jog ši konferen
cija buvo ..gana profesionaliai 
surengta'" Konferencijos glo
bėjų tarpe buvo Tarptautinė 
Bibliotekų Asociacijų federacija 
(IFLA), Jungtinių Tautų švie
timo komitetas UNESCO (kon
ferencijoje šiai įstaigai atstovavo 
bibliotekininkas Abdelaziz Abid 
iš Paryžiaus ir pagrindinės Lie
tuvos bibliotekos. Konferencijo
je taip pat dalyvavo Lietuvos 
ryšių ir informatikos ministras 
Gintautas Žintelis ir viceminist
ras Romuaidas Krukauskas, 
atstovai i? Soros Fondo New 
Yorke bei JAV ambasados Vil
niuje. 

JAV bibliotekininkė Ramunė 
Kubiliūtė sakė, kad buvo labai 
patenkinta kalbėdama su ko-

Stakvilevičius atsistatydins 
iš komiteto pirmininko 

pareigų 

Seimo žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybių reikalų ko
miteto pirmininkas Mindaugas 
Stakvilevičius pasiprašė atlei
džiamas iš šių pareigų. Apie 
norą atsistatydinti jis pranešė 
spalio 14 d., po komiteto atas
kaitos Seimo nariams. 

Savo prašymą M. Stakvilevi
čius p i rmiausia motyvavo 
nuovargiu nuo darbo buvusioje 
Aukščiausiojoje Taryboje ir da
bartiniame Seime. Tačiau jis 
nurodė ir kitą priežastį: „Aš 
nusivyliau Seimu ir žmonėmis, 
kurie turėtų palaikyti santarvę, 
kurių pareiga padaryti viską, 
kad nebūtų kiršinamos tautos", 
pareiškė jis. 

Žmogaus ir piliečių teisių bei 
tautybių reikalų komitete yra 
septyni Seimo nariai, keturi jų, 
kaip ir M. Stakvilevičius, pri
klauso LDDP frakcijai. M. Stak
vilevičius sakė, kad nesutarimų 
tarp komiteto narių nebuvo. 

Mindaugas Stakvilevičius yra 

trečiasis iš vienuolikos Seimo 
komitetų pirmininkų, pareiškęs 
apie atsistatydinimą. Rudens 
sesijos pradžioje atsistatydino 
Ekonomikos komiteto pirminin 
kas Kazimieras Antanavičius, o 
prieš savaite tai padarė Na
cionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirki
las. 

Chirurgų kursai Vilniuje 

Daugiau s.aip šešiasdešimt 
chirurgų iš Baltijos valstybių. 
Rusijos. Baltarusijos, Suomijos. 
Ukrainos, Vengrijos ir kitų 
šalių dalyvauja spalio 14 d. Vil
niuje prasidėjusiame plaštakos 
taikomosio- anatomijos kur
suose. Juo- surengė Lietuvos 
plaštakos chirurgijos ir reabi
litacijos dnrugija. 

Parodom- šios operacijos bus 
atliktos Vi niaus Universite
tinėje Greitosios pagalbos li
goninėje. 

Šeštadieni ir ^kmadienį kur
sų programa pratęs tarptau
tinis simpoziumas plaštakos 
chirurgijos klausimais. 

\egomis Lietuvoje profesiniais 
klausimais, bet pripažino, kad 
apie šiuos reikalus kalbėtis lie
tuviškai nebuvo lengva. Šiuo 
metu planuojama užmegzti ir 
naujus profesinius ryšius, 
pasakojo Kubiliūtė. Lietuvos 
žemės ūkio bibliotekininkai 
susipažino su Pamela Andre iš 
JAV Nacionalinės Agrikultūros 
bibliotekos. Skandinavijos ir 
Baltijos šalių bibliotekininkai 
planuoja susitikimus ir jau 
kalbama, kad tokią konferenciją 
reikėtų ir vėl rengti. 

Konferencija apie 
Baltijos regioninį 

bendradarbiavimą 
Kaunas, spalio 7 d. — Kaip 

rašo „Kauno diena", spalio 7-8 
dienomis Slavanger, Norvegijo
je, įvyko tarptautinė konfe
rencija apie regioninį bendra
darbiavimą. Joje dalyvavo Bal
tijos jūros valstybių tarybos 
narių atstovai. Pagrindinius 
pranešimus skaitė Norvegijos 
užsienio reikalų ministras J. 
Holst ir Estijos užsienio reikalų 
ministras Trivimi Velliste. 

Lietuvos delegacijoje — įvairių 
miestų vadovai. Kaunui atsto

vavo miesto tarybos pirmininko 
pavaduotojas Klemensas Rim
šelis bei miesto mero pirmasis 
pavaduotojas R. Vasiliauskas. 
Jie taip pat lankėsi Westfold 
grafystėje, su kuria bendradar
biauja Kauno miestas. 

Ginklai — oficialiai ir 
neoficialiai 

Vilnius, spalio 7 d. — Estijos 
užsienio reikalų ministras pasi
sakė už tai, kad visos trys Balti
jos šalys pirktų vienodus gink
lus. Jis mano, kad strategiškai 
tai būtų tikslingiau. 

Šiuo metu Lietuva Rusijai už 
vieną „Kalašnikov" automatą 
moka apie 300 dolerių. Juo
dojoje Lietuvos rinkoje šie 
automatai kainuoja iki 1,500 
dolerių. „ K a r š t u o s i u o s e " 
buvusios Sovietų Sąjungos 
regionuose ginklai kainuoja dar 
kelis kartus brangiau. 

Kauno policija sulaikė kelis 
Savanoriškosios Krašto Ap
saugos Tarnybos karius po to, 
kai iš vienos Kauno rinktinės 
savanorių kuopos ginklų san
dėlio dingo 20 „Kalašnikov" 
automatų. Sulaikymo metu 
įtariamieji ginklų neturėjo. 

si turintis advokatas, kurio 
uždavinys buvo prižiūrėti 
krašto policijos permokymą 
pagal praėjusį liepos mėnesį 
pasirašytą sutartį su Jungti
nėmis Tautomis. Jis tuoj pat 
pašalino iš pareigų kariuome 
nės palaikomą Aukščiausiojo 
teismo teisėją. 

Antradienio vakarą per radiją 
transliuotame pasišnekėjime G. 
Malary taip pasisakė apie 
grasinimus, kuriuos pradėjo 
gauti, pašalinęs teisėją: „Aš 
atėjau dirbti ne su įsisenėjusia 
teisingumo sistema. Aš atėjau 
su tikslu sukurti ką naujo, kuo 
šis kraštas galėtų pasididžiuo
ti". 

Kilo pan ika sostinėje 

Nužudytųjų lavonai buvo grei
tai išvežti iš nužudymo vietos. 
Uniformuoti policininkai ir mi
nia „pagelbininkų" grasino nu
šauti fotografuojančius žurna
listus. 

Šis nužudymas sukėlė paniką 
miesto centre, krautuvėms grei
tai užsidarius ir užsibarikada
vus, žiniai sklindant po miestą. 
Nužudymas įvyko tik keletą 
pėdų nuo tos vietos, kur prieš 
mėnesį iš pamaldų Bažnyčioje 
buvo ištemptas ir šūviu į galvą 
nužudytas vienas žymiausių 
kunigo Aristide šalininkų An-
toine Izmery. Nušovę ministrą, 
jo šoferį ir jo kūnsargį, ginkluoti 
vyrai taip pat ketvirtadienį 
užėmė parlamentą, trumpą 
laiką įkaitais laikydami mažą 
buri io narių. 

Karinė vadovybė 
greičiausiai nepasi t rauks 

Kaip praneša Haiti radijas, 
ginkluotieji vyrai reikalavo, 
kad kun. Aristide susitartų 
su kariuomenės vadu it. gen. 
Raoul Cedras. Pagal liepos 
mėnesį sudaryta sutartį, kurią 
jis ir pats pasirašė, gen. Cedras 
penktadienį turi pasitraukti iš 
pareigų. 

Kita grupė, kuri taip pat prie
šinasi prezidento Aristide sugrį
žimui ir turi ryšių su kariuo
mene, paskelbė visuotinį strei
ką penktadienį, pademonstruo
jant pasipriešinimą tarptauti
nės bendruomenės pastangoms 
sugrąžinti demokratiją kraštui. 
Vieną diena praėjusią savaitę 
policija su ginklais prižiūrėjo 
panašaus streiko vykdymą. 

Ministro nužudymas įvyko po 
to. kai kariuomenės pareigūnai 
jspėjo. jog jei JT vel vykdys 
blokadą, bus suimtas ministras 
pirmininks Robert Malval. O 
trečiadienio vakarą sostinės 
policijos vadas lt. pulk. Joseph 
Michel Francois, kuris turi už
leisti vietą naujai permokytai 
policijai, pareiškė, jog jis nutarė 
..likti ir mirti savoje šalyje". 
Pulk. Francois. manomas gink-
luotojų ..pagelbininkų" vadas, 
sakė. jog anksčiau šį mėnesį 
JAV diplomatai pagrasino jo 
gyvybei ir perspėjo jį. kad 
išvyktų iš krašto. Šį mėnesj su 
juo susitikę JAV diplomatai 
išsigynė jam grasinę. 

JAV malūnsparnio pilotas Michael Durant ketvirtadienį paleistas iš 
somaliečių belaisvės. Raudonojo Kryžiaus buvo išvežtas } JAV karo ligoninę 
Vokietijoje. JAV gydytojai sakė. jog somaliečiai su juo elgėsi humaniškai, 
maitindami ir duodami antibiotikų. Jis buvo sužeistas mūšyje spalio 3 d., 
kada ir buvo paimtas j nelaisvę. 

KALENDORIUS 

Spalio 16d.: Šv. Jadvyga, šv. 
Margarita Marija Alacoųue: Au
relija, Gailius. Gaudvilė. 

Spalio 17 d.: 29 eilinis sekma
dienis; Ignacas. Ignotas, Gytė. 
Kintautas. 

Spalio 18 d.: Šv. Lukas evan
gelistas, Petras, Jodotas, Jau-
gilė. 

Spa l io 19 d.: Siaurės 
Amerikos kankiniai Izaokas 
Jogues ir Jonas de Brebeuf; 
Akvilinas, Gritė. Sangela. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

VASARA TARP 
ATEITININKŲ LIETUVOJE 

BIRUTĖ BUBLIENĖ 
(Pabaiga) 

Ateitininkų Sendraugių 
suvažiavimas Vilniuje 

JAS stovykloje, Žemaitijoje, 
sužinojau, kad birželio 23 d. 
Vilniuje vyks Ateitininkų send
raugių sąjungos suvažiavimas. 
Iš stovyklos nuvykusi į Pane
vėžį, susitariau su Panevėžio 
katedros klebonu kun. Antana
vičium vykti į tą suvažiavimą. 

Suvažiavimas vyko Vilniaus 
senamiestyje. I šv. Mišias 
gražioje Šv. Kazimiero 
bažnyčioje susirinko daug gar
baus amžiaus ir vienas kitas 
jaunesnis sendraugis bei keletas 
studentų. Tėvas Jonas Boruta, 
SJ, pamoksle kreipdamasis į 
poliformišką Lietuvos vi
suomenę, kvietė su meilės vėlia
va: „Eiti, kilti ir kelti!" Kun. 
Boruta paminėjo ir ateitinin
kams keliamų uždavinių svar
bą, pabrėždamas, kad pirmas 
pavojus — likti tik bažnyčios 
papuošalu ir užsidaryti parapi
jos reikalų rėmuose. Atei
tininkams statomi didesni 
reikalavimai — privalome tvir
tai žinoti religijos pagrindus, 
orientuotis politinėje ir 
kultūrinėje situacijoje. 
Pamokslas davė toną sendrau
gių suvažiavimo nuotaikai, su
stiprino supratimą, kad čia susi
rinko bendraminčiai ir bendra
žygiai, nuo kurių aktyvumo 
priklausys Lietuvos likimas. 
Pranešimai, paskaitos ir kalbos 
buvo labai įspūdingos. Visus 
vienijo rūpestis stiprinti 
suvargusią Lietuvą. 

Įžengusi į suvažiavimo posė
džių salę, nustebau pamačius ir 
sendraugių iš užsienio: poetas 
Kazys Bradūnas ir jo žmona 
Kazimiera, Kazys Pabedinskas 
— seniausias ateitininkas Lietu
voje ir išeivijoje — ateitininkas 
nuo 1915 metų; diplomatas Sta
sys Bačkis ir jo žmona, dr. 
Feliksas ir Saulė Palubinskai, 
jų sūnus Aidas; kun. Juozas 
Šeškevičius. Esu tikra, kad jei 
išeivijos spaudoje būtų buvęs 
pranešimas apie šį suvažiavimą, 
jame dalyvautų žymiai daugiau 
sendraugių iš kitų kraštų. 
Apgailestavau, kad apie šį 
suvažiavimą nežinojo tuo metu 
Lietuvoje viešėjęs knygos „Atei
tininkų dvasia nepalūžo" auto
rius Antanas Masionis. Jam 
būtų buvę miela dalyvauti senų 
draugų tarpe, pasidalinti 
pergyvenimais ir džiaugsmais. 

Suvažiavimą sveikino ar
kivyskupas Audris J. Bačkis iš 
Vilniaus, kun. A. Svarinskas, 
kun. K. Vaičionis, Ateitininkų 
Federacijos Tarybos išeivijoje 
pirm. Birutė Bublienė ir kt. 

Prieš susirinkusius sustojo 
senyvi, išvargusiais veidais 
žmonės, priklausė pogrindžio 
Ateitininkų organizacijai — 
„Aušros Vartų kolegija", veiku
siai 1948-51 metais. Visi jie, ano 
meto jaunuoliai, atsidūrę gula
gų kalėjimuose. Daug kas per 
bolševikmetį žmonėse buvo 
sulaužyta ir sudaužyta, bet, 
poeto E. Matuzevičiaus teigimu, 
ateitininkų organizacija jiems 
įkvėpė žmogiškąjį orumą, kurio 
nepajėgė atimti persekiojimai, 
kalėjimai, nei gundymai sau
gesniu gyvenimu. Tai girdint, 
sunku buvo nesigraudinti. Kiek 
mūsų žmonės iškentėjo!... 

„Ką jie iš mūsų padarė (per 50 
metų)?" — J. Mikelinskas pradėjo 

savo paskaitą. Padariniai vis la
biau ryškėja dabar, liguistomis 
ir net baisiomis formomis. 
Gobšumas, cinizmas, neapykan
ta, smurtas, moralės formų 
nepaisymas stumia žmones be
dugnėn ir sukelia juose nesąmo
ningą sovietinės praeities ilgesį. 
,Homo sovieticus' kol kas laimi 
prieš krikščioniškąjį žmogų. Ir 
vis dėl to Lietuvai yra lem
tingas tikėjimas stebuklu ir jo 
laukimas 1988-1990 metais. 
Klausimą „Ar ir dabar negalėtų 
įvykti stebuklas", — atsakė 
Algirdas Saudargas paskaitoje 
„Ateitis politikoje ir politikos 
ateitis". Jis kalbėjo apie moralią 
politiką ir moralę politikoje. Pa
gal jį — lietuviai pasislenka 
ateitin tiek, kiek priartėja prie 
Dievo karalystės. Daiktuose ir 
gamtoje nėra blogio šaltinių. 
Blogio nėra santvarkose ir 
struktūrose. Į blogį traukia ar 
stumia žmonės. Krikščionis turi 
būti priekyje, jis turi būti tas, 
kuris eina pasitikti ateinančio 
to, kuris atlydi ateitį. Politikos 
ateitis priklauso nuo tų, kurie 
atlydi ateitį. 

„Sovietmečiu jūs buvote mūsų 
plaučiai, nors iš pelkės išlipome 
pridusę", — kreipėsi į susirin
kusius LAF vicepirmininkas 
inž. Vidas Abraitis. Jis teigė, 
kad per tarpukario dvidešimt
metį nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo įkvėpta tiek gaivaus oro, 
kad jo užteko palaikyti gyvybę 
per 50 metų. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad prieškario sendrau
gius ir dabartinius jaunučius 
skiria tokia laiko bedugnė, kuri 
atkerta galimybę susikalbėti ir 
vieniems kitus suprasti. Ta 
bedugnė turėjo sunaikinti vidu
rinę kartą. Taip ir įvyko. Atsi
rado židinėliai, pasipriešinę 
sovietinės mokyklos melui, 
KGB terorui. Buvo tėvų, suge
bėjusių išugdyti savo vaikuose 
teisingą žmogaus esmės supra
timą, kurių akyse vaikas išskai
tė Dievo akis. 

Šio suvažiavimo organiza
torius ir LAF vicepirm. sendrau
gių reikalams dr. Vincas Ras
tenis kalbėjo apie prieškario 
Lietuvoje ateitininkų židinius 
vidurinėse bei aukštosiose 
mokyklose ir jų reikalingumą 
dabartyje. Anuo metu buvo 
gausu moksleivių kuopų, 
studentų korporacijų, buvo pa
stovios, apgalvotos ateitininkų 
struktūros. Šiandien to nebėra 
ir dar greit nebus. 

Į diskusijas įsijungė daugelis 
dalyvių. Visi sutiko, kad atei
tininkams sendraugiams yra 
daugybė darbo šeimoje ir mo
kykloje, jų laukia didelės 
pastangos ir dideli išbandymai. 
Tautos dvasinis atgimimas gali 
vykti tik per mokyklą, ypač 
aukštąją. Ateit ininkai stu
dentai neseniai atkūrė savo 
sąjungą ir, nors per lėtai, ku
riasi naujos studentų korpora
cijos. Ateitininkų Rūmai Kaune 
vis dar neatgaunami iš Tech
nologijos universiteto. Jų atsi
ėmimas nesėkmingas. Minist
ras pirmininkas A. Šleževičius 
yra sudaręs komisiją, kuri atei
t in inkus t rak tuoja ka ip 
visuomeninę organizaciją, nieko 
bendro neturinčią su katalikų 
bažnyčia ir jai paskelbtu Res
titucijos aktu. Tad artimoje atei
tyje reikės perregistruoti atei
tininkų organizacijų vyriau-

Ses. Daiva, ses. Dalia, ses. Kristina ir studentė Onutė Marijampolėje 
vykusiame studentų ateitininkų sąskrydyje su dvasios vadu kun. R. Repšiu, 
MIC. 

KUN. ALFONSO LIPNIŪNO 
KUOPOJE 

Kun. A. Lipniūno kuopa šių 
metų veiklą pradėjo rugsėjo 25 
dieną tradiciniu bar-b-que pas 
Rasą Gierštikaitę. Diena buvo 
labai nepalanki — smarkiai li
jo. Tačiau du drąsūs nariai, 
Audrius Carauskas ir Kovas 
Norvilas kieme, prisidengę 
lietsargiu, visiems kepė deš
reles ir kotletus. 

Praėjusių veiklos metų už
daryme, šeimos šventėje, buvo 
išrinkta nauja valdyba, su kuria 
buvo susipažinta šiame susirin
kime: ko-pirmininkės - Vilija 
Gražulytė ir Venta Norvilaitė, 
vicepirm. Rimas Putrius, iždi
ninkė Irena Kvantaitė ir sek
retorė Audra Prialgauskaitė. 
Šių metų globėjai yra dr. Algis 
Norvilas ir Asta Tijūnėlvtė. 

Pradėjome diskutuoti, ką no
rėtume šiais metais atlikti. Nu
sprendėme, kad kuopa turėtų 
atlikti daugiau gerų darbų 
visuomenei. Jei pasiseks, kuopa 
vyks padirbėti valgykloje, kuri 
maitina vargšus; važiuosime ap
lankyti senelius senelių namuo
se; padėsime pravesti olimpi-

sybėje, kad pagal Restitucijos 
aktą būtų galimybė pastatą at
siimti. 

Užsienio ateitininkų suauko
tos knygos tebeguli sandėliuose, 
nes nėra kur atidaryti biblio
t e k a s . Netolimoje ateityje 
norima atgaivinti „Ateities" 
žurnalą, tad būtina turėti savo 
kampą, savo namus ateitininkų 
organizacijai. 

Kažkuris sendraugių suvažia
vime pastebėjo, kad ateitininkai 
daug kalba. Vietoje kalbų, ra
gino imtis veiksmų. Sendrau
giai Lietuvoje yra pasiryžę savo 
veiksmais prisidėti prie tautos 
prisikėlimo, o savo tvirtais 
idealais projektuoti ateitį savo 
organizacijai. 

Suvažiavime buvo išrinkta 
nauja Ateitininkų Sendraugių 
sąjungos valdyba: dr. Vincas 
Rastenis, Petras Plumpa, A. 
Venslovas, S. Dzenuškaitė, V. 
Pal tanavičienė, J. Stanke
vičienė ir R. Šalkauskienė. Sen
draugių ateitininkų yra arti 
1,300; moksleivių — 1,500; 
kandidatų į ateitininkus arti 
2,000; kuopų ir kuopelių mo
kyklose arti 110. 

Vyriausios valdybos prezi
diumą sudaro; pirmininkas prof. 
dr. Arvydas Žygas, dvasios 
vadas vysk. Sigi tas Tam-
kevičius, penki vicepirmininkai: 
dr. V. Rastenis — istorinio tęs
tinumo sekcija; ses. Daiva Kuz
mickaitė — jaunimo auklėjimo 
ir globos sekcija; kun. Robertas 
Grigas — kultūros ir informa
cijos sekcija; inž. Vidas Abrai
tis — šeimos ir bendruomenės 
sekcija; kun. Rimas Gudelis — 
tarptautinių ryšių sekcija. 

LAF rengia akademijas, stu
dijų dienas, konferencijas, 
sąskrydžius ir stovyklas. LAF 
bendrauja su septyniais tarp
t a u t i n i a i s sąjūdžiais (Pax 
Romaną, Opus Dei ir kt.). Už
megzti ryšiai su penkiolikos Eu
ropos šalių, o taip pat Birmos. 
Indijos katalikišku jaunimu ir 
inteligentija. 

(Pabaiga) 

nius žaidimus atsilikusiems vai
kams; pabendrauti su „Vaikų 
vi l t ies" ligoniais vaikais ; 
dalyvausime eitynėse, kurios 
renka pinigus kilniems tiks
lams. 

Kalbėjome ir apie temas, ku
rias būtų įdomu nagrinėti susi
rinkimuose. Mes visi gimnazis
tai ir mums tenka spręsti, kur 
toliau tęsti mokslus. Visiems 
būtų naudinga ir įdomu pa
kviesti kelis studentus papą-; 
šakoti mums jų įspūdžius uni
versitetuose. Taip pat nemaža 
grupelė moksleivių ateinančią 
vasarą vyks į Lietuvą. Būtų 
mums įdomu pakviesti neseniai 
viešėjusius padėti mums supla
nuoti kelionę. Lietuvos politinė 
ir ekonominė padėtis vis kei
čiasi, ir moksleiviai nelabai 
supranta, kas ten vyksta. Norė
tume pakviesti asmenį išaiš
kinti mums, kas ten dabar tik
rai darosi. Norime pakviesti 
gimnazistą, neseniai atvykusį iš 
Lietuvos, papasakoti mums kuo 
skiriasi Lietuvos ir Amerikos 
kultūrinis gyvenimas ir kokius 
sunkumus pergyveno įsikurda-
mas Amerikoje. 

Pagaliau diskutavome visų 
mėgiamą tema - iškylas. Pirma 
kuopos išvyka bus spalio 30 
dieną. Visi kviečiami prisidėti. 
Važiuosim i miškelius pasivaikš
čioti, pasidairyti ir vėliau 
vakare, kaukių dienos proga, 
aplankysime užkeiktą namą. 
Kas norėtų smulkiau apie šiuos 
įvykius sužinoti, prašom pa
skambinti Ventai Norvilaitei, 
tel. 708-636-2595. 

Venta Norvilaitė 

MOKSLEIVIŲ IŠKYLA 

Visi moksleiviai spalio 30 
dieną kviečiami į gamtos iškylą 
miškeliuose, kurią ruošią Kun. 
A. Lipniūno ateitininkų kuopa. 
Renkamės 2 vai. p.p. pas Ventą 
ir Kovą Norvilus, 4036 W. 91st 
Place. Šiltai apsirengę, su stip
riais auliniais batais. Pasiim
kite pinigų maistui. Sutemus 
visi kartu lėksime į užkeiktą 
namą. Neapsisprendę gali pasi
tikrinti tel. 708-636-2595. 

„KALA KUR? SAI" 

Kur? Šį klausimą atsakys tie, 
kurie dalyvaus „Kalakursuose" 
lapkričio 24-28 dienomis Daina
voje. MAS CV kviečia visus 
8-9-10 skyrių ateitininkus ir jų 
draugus Padėkos dienos savait
galį praleisti žavingoje Daina
vos stovyklavietės gamtoje. 
Kursų kaina sumažinta visiems 
užsiregistravusiems iš anksto. 
Informacijas suteiks jūsų kuopų 
pirmininkai, arba skambinkite 
tel. 708-257-2022. 

PARAMA LIETUVOS 
ATEITININKAMS 

Ateitininkų Federacijos fondo 
posėdyje, spalio 13 d., dalyvavo 
ir pranešimą padarė Jonas 
Kavaliūnas, Prof. Prano Dovy
daičio fondo pirmininkas Lietu
voje. Šis fondas yra įsipareigojęs 
remti studentus, moksle 
pirmaujančius ir sunkioje šei

mos būklėje esančius atei
tininkus. Tai paramai, iš Atei
tininkų Federacijos fondo (vien
balsiai pritarus) buvo paskirta 
5,000 dol. suma, kuri įgalins 50 
studentų, metuose gaunant 100 
dol., palengvinti savo gyvenimo 
ir studijų sąlygas. Skirstymas 
vyks Prano Dovydaičio fondo 
pirm. Jono Kavaiūno priežiūroje 
su vicepirm. Jono Abraičio 
vedama atskaitomybe, prista
tant ją Ateitininkų Federacijos 
fondui JAV-se. ^ c y 

STUDENTŲ 
REKOLEKCIJOS 

Studentų ateitininkų metinės 
rekolekcijos lapkričio 12-14 
dienomis vyks Dainavos stovyk
loje. Visi kviečiami. Informaci
jas teikia ir registraciją vykdo 
Audra Baleišytė, tel. 217-
344-0467. Nedelskite. 

\ 
• ,,La Sonnambula" buvo pir

moji opera, pastatyta Čikagoje. 
Jos premjera įvyko 1850 m. lie
pos 29 d. Rice teatre, kuris tuo 
metu buvo prie Randolph ir 
Dearborn gatvių. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
M i t t M o n , IL 60443 
Tat. 700-74S-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
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DR. DANA M. SAUKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Valandos pagal susitarimą 
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Tai . (312) 735-5866 

507 S. GHbort, LeOrenge, •«-. 
Tai . (708) 362-4487 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v.p.p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel . (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzl* Ava., Chicago 
(312) 770-0000 arba (312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-6101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

i Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chiru'gija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susita'imą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708634-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 565-0346; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ke'v 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10 12. 1-6 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

Naperville Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Naperville IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Tegul j is man 

PASKAMBINA" 
Spalio 9 d. įvyko pirmas lietu

viškos visuomenės susitikimas 
su Lietuvos Sveikatos minis
terijos atstovais. Šie atstovai 
buvo j Ameriką pakviesti „Mer-
cy International" organizacijos, 
kuri domisi padėti Lietuvos me
dicinai. Simpoziumą lietuvių 
kalba lietuvių išeivijos vi
suomenei surengė Detroito 
Lietuvių Bendruomenė. Simpo
ziume kalbėjo daktaras Baluc-
kas, Sveikatos Apsaugos atsto
vas, dr. Waring, dirbantis su 
reabilitacija, dr. Sidrys ir dr. 
Prunskienė. Šio simpoziumo 
pranešimai bus aprašyti kitur. 

Sveikatos Apsaugos ministras 
dr. Jurgis Brėdikis pažadėjo 
šiame simpoziume dalyvauti, 
tačiau tr is dienas prieš įvyks
tant, pranešė, kad jis negalės 
dalyvauti, nes tą dieną turės 
susitikimą su gydytojais Čika
goje. Spalio 9 d. prieš pat išvyks
tant j Detroitą, dr. Sidrys gavo 
laišką iš dr. Brėdikio. Atplėšus 
laišką, pasirodė, kad šis laiškas 
buvo parašytas gegužės 15 d. Į 
Ameriką pagal voką atskrido 
tik spalio 7 d. Kur šis laiškas 
užkliuvo? Ar Sveikatos minis
terijos sekretorės taip prastai 
dirba? Ar šis laiškas buvo su
laikytas Lietuvos saugumo? Ko
dėl ministerijos laiškui užtruko 
beveik ke tu r i s mėnesius 
pasiekti savo adresatą, neaišku, 
tačiau aišku, kad ministerijos 
dienotvarkė ir korespondencija 
netvarkoje. Tai nesukelia daug 
vilčių dėl tvarkingos sveikatos 
reformos Lietuvoje. 

Tarybiniais laikais gydytojų 
delegacijas į užsienį visuomet 
palydėdavo saugumo atstovas. 
Šis saugumo agentas manė, kad 
jis neišsiskiria iš savo kolegų, 
tačiau jį visuomet buvo labai 
lengva atpažinti. Saugumiečiai 
neturėjo humoro jausmo ir 
nemokėjo šypsotis. Saugumie
čiai visada buvo nepaprastai 
rimto veido, nes visa valstybės 
našta ir visų piliečių gyvenimas 
gulėjo ant jų pečių. Deja, 
kolektyve, ku r i s a tvyko į 
Detroitą iš Lietuvos, irgi buvo 
vienas gydytojas, kur iam, 
atrodė, daugiau tiktų kareivio 
uniforma, negu baltas chalatas. 

Pirmame pranešime buvo pa
teikti medicinos duomenys iš 
Lietuvos. Susidarė įspūdis, kad 
vyksta medicinos Černobylis. 
Gyvenimo trukmė trumpėja, 
gimstamumo skaičius mažėja. 
Rūkymas , gi r tuokl iavimas, 
abortai, lytinės ligos sparčiai 
plečiasi. Nesveikų kūdikių pro
centas gausėja.. Vandens ir 
mais to užterš imas didėja. 
Černobylio metu Maskva 
pavėluotai pranešė pasauliui 
apie šį įvykį ir pavėluotai 
paprašė vakariečių gydytojų 
pagalbos. Tarybiškai išauklėti 

SKIRTINGOS NUOMONĖS, 
APSILANKIUS LIETUVOJE 

Rimties valandėlė 

PAREIGA DIEVUI IR 
VALSTYBEI 

lietuviai gydytojai taip pat 
pavėluotai praneša šiuos duo
menis ir dar nepriėjo prie 
išeivjios gydytojų pagalbos pra
šymo. Daktaras Baluckas 
pristatė ilgą sąrašą komitetų, 
kurie svarstys Lietuvos medi
cinos reformas, tačiau tame 
sąraše nebuvo nė vieno lietuvio 
gydytojo, gyvenančio Ameriko
je ar Kanadoje. Ar lietuvių 
gydytojų nomenklatūra taip 
baisiai bijo išeivijos gydytojų? 

Štai kitas pavyzdys, kuris pa
rodo, kad lietuviška visuomenė 
toliau kentės nuo tarybinės 
galvosenos. Po simpoziumo 
viena moteris priėjo prie svečio 
iš Lietuvos ir pranešė, kad jos 
sūnus kaip t ik dabar svarsto, ar 
vykti į Lietuvą nemokamai kon
sultuoti ligonius ir pasidalinti 
savo profesine patirtimi. Jos 
sūnus yra žymus specialistas, 
vienas pirmaujančių Ameriko
je, išsitobulinęs skausmo 
kontrolės specialybėje. Lietuvos 
valdžios atstovas sakė, kad 
gerai, tegu jis paskambina. Tai 
yra geranoriško tarybinio biu
rokrato atsakymas: „Tegul jis 
man paskambina". Tarybinis 
valdininkas pripratęs, kad visi 
jam skambintų, prašytų jo 
dėmesio, pagalbos ir malonės. 

Pagalvokim: šis valdininkas 
buvo atskraidintas per Atlantą 
ir apnakvydintas prabangiame 
viešbutyje „Mercy Interna
tional" pinigais. J is taip pat 
gauna algą iš Lietuvos valdžios, 
kad dirbtų sveikatos sistemos 
labui. Sužinojęs apie tokią gali
mybę pritraukti lietuviškai 
kalbantį, jauną, naujos specialy
bės gydytoją labdaringai 
kelionei į Lietuvos ligonines, jis 
turėjo tuoj pats paskambinti. Jis 
turė tų Lie tuvos valdžios vardu 
prasyti ir įtikinti šį gydytoją, 
kad tik atvažiuotų. Jis turėtų 
pasiūlyti šiltą butą, užtikrinti 
svečio saugumą, paminėti, kad 
kelionę bus galima nurašyti nuo 
Amerikos mokesčių. Turėtų 
pakviesti gydytojo žmoną su 
šeima ir pasiūlyti šeimai turis
tinę kelionę, kultūrinius pasi
rinkimus. Tačiau tas valdinin
kas to nepadarė , jis t ik 
tepasakė: „Tegu jis man pas
kambina". 

Tegu Lietuvos žmonės žino, 
jog jų sveikatos ministerijos at
stovai nepakelia nė piršto, kad 
sumažintų jų skausmus. Nepa
kelia nė piršto paspausti tele
fono mygtukus, kad pasikvies
tų į Lietuvą išeivijos specialis
tus. Kaip ilgai užtruks Lietuvos 
nomenklatūrai atpažinti tary
binio galvojimo , sukeltą 
patalogiją? Kada Lietuvos 
Sveikatos ministerija pradės 
rimtai gydyti save? 

Linas Sidrys 

VIS BANDOMA 
„SUARTĖTI" 
SU RUSIJA 

„Lietuvos ryto" apžvalginin-

ir priešingų pavyzdžių, kaip an
tai buvusio pramonės ir preky
bos ministro A. Sinevičiaus ke
lionę į Sargutą, kuriame NVS 
valstybes turėjo pasirašyti susi-

ekonominėje srityje, be kita ko, 
rašo: „Per patį Rusijos krizės 
įkarštį pasirodė informacija, 
kad Lietuva ketina penkeriems 
metams išnuomoti Rusijos kon
cernui „Lucoil" dalį Mažeikių 
naftos įmonės. Negana to, pats 
šalies ministras pirmininkas A. 
Šleževičius pasiūlė statyti šalyje 
„Lucoil" degalines. 

Demokratinė darbo partija, 
beveik prieš metus laimėjusi 
rinkimus, kurį laiką visaip 
manevravo, siekdama sudaryti 
įspūdį, kad ji neva visai ne
siekia integruotis su Rusija. 
Kaip pavyzdį galima pateikti 
prezidento A. Brazausko Seime 
prieš kurį laiką pasakytą kalbą, 
skirtą užsienio politikai, kurio
je buvo akcentuojamas Lietuvos 
siekis ateityje tapti Europos 
Bendrijos nare. 

Pagaliau ne pro šalį prisiminti 

Kai kuriems skaitytojams 
kyla mintis, jog žinių per
teikimas iš tėvynės turėtų būti 
skirtingas išeivijai, o kitas bū
das daugiau tiktų visai tautai. 

Motyvuojama, jog išeivija 
nepakankamai pažįsta ar nesi
stengia pažinti praeities ir da
bart inių gyvenimo sąlygų 
Lietuvoje, per daug kritiškai 
žiūri į viską ir mato tik juoda ar 
balta. 

Tačiau, reikia pastebėti, jog 
daugeliu atvejų perteikiama in
formacija kiek galima kri-
tiškesniu žvilgsniu, nebūtinai 
skaisčiomis, rožinėmis spal
vomis, duoda progos skaityto
jui pagalvoti, tuo pačiu išsa
miau paryškinti nagrinėjamą 
temą — neatsižvelgiant, kur tas 
skaitytojas bebūtų ir kokiu 
mentalitetu besivadovautų. 
Pagaliau tam tikslui yra ir skai
tytojų balsų skyrius, kuriame 
galima pareikšti skirtingas 
pažiūras. 

Skaitant išeivijos įspūdžius iš 
apsilankymų Lietuvoje, susi
daro lyg dvi skirtingos 
nuomonės apie patirtus iš
gyvenimus. Vienoje matoma 
daug gerų pasikeitimų 
gyventojų, jų veiklos, tvarkos ir 
valstybingumo atžvilgiu. Kito
je nuomonėje įžiūrima daug 
nepageidautinų neigiamybių, 
nusivylimo žmonių galvosena, 
abejonių jų darbštumu ir no
ru perimti ir išgyventi 
krikščioniškos demokratijos 
principus bei su tuo susijusius 
moralinius dėsnius. Valdžios 
organų sluoksniuose pastebi
mas apsileidimas pareigose, 
sovietinio valdymo tradicijų 
tęsinys ir vietoje demokratinių 
principų plačiai naudojami 
kleptokratiniai nusistatymai. 
Kleptokratinė valdžia remiasi 
principu: jei kam kas yra pri
einama, tai be didelio galvo
sūkio galima pačiam tuo ir 
apsirūpinti. 

Šiuo atžvilgiu toli nuošalyje 
lieka buvusio JAV prezidento J. 
F. Kennedy iššaukiantis patrio
tinis motyvas: negalvoti, ką 
tauta gali duoti man, o pasvars
tyti, ką aš galiu duoti savo tau
tai. 

Reikia sutikti su teigimu, jog 
per trumpą apsilankymą Lietu
voje nesusidaro tikslaus vaizdo. 
Net metus ar daugiau pralei
dus, priklausant nuo gyve
namos aplinkos, kartais nepa
vyksta visiškai įsijungti į 
realias gyvenimo sąlygas. 

Tenka paminėti finansinių 
sričių specialistus, išbuvusius 

kas Rimvydas Valatka, komen- tarimą. Kilus triukšmui spau-
tuodamas vyriausybės politiką doje, susitarimo pasirašymo 

MIKAS JURGAITIS 

Lietuvoje ilgesnį laiką ir 
komentuojančius monetarinės 
politikos atžvilgiu, jog iki šiolei 
einama labai teisingai. Ne
trukus po to skaitome tarptau
tinės valiutos fondo kritiką 
Lietuvos banko atžvilgiu, iš
keliant gana neigiamą reiškinį 
produkcijos skatinimui — 
rengimą valiutos varžytinių 
įmonėms, bet ne komerciniams 
bankams; be to, kr i t i škai 
pasisakyta dėl priimto pinigų 
įstatymo. Seimo pirmininkas 
sutiko su pataisų reikalingumu. 

Kauno televizorių įmonė 
„Banga", nenorėdama prarasti 
per daug valiutos dėl bankų 
pasiūlyto nepalankaus mone
tarinio kurso, sulaikė darbuo
tojų algų išmokėjimą, trunkantį 
virš dviejų mėnesių. Keturių 
asmenų šeimos motina, vyrui 
negaunant algos, išreiškia 
laiške graudų susirūpinimą dėl 
minimalaus šeimos, ypač au
gančių vaikų, aprūpinimo mais
tu. 

Ne geriau sekasi ir Alytaus 
medvilnės kombinatui. „Lietu
vos ryto" pranešimu dėl valiu
tos kurso svyravimų per du 
paskutinius mėnesius, jis pra
rado per 3,5 mil. litų. 

Prisimenant poros praėjusių 
metų Lietuvos banko veiklą, 
nesiskaitymą su anks
tyvesnėmis vyriausybėmis, lito 
įvedimo eigą, nenorą paremti 
ūkininkų ir privačių įmonių 
vystymąsi, suteikiant krediti
nes lengvatas, savaime kyla 
klausimas: ar visa tai nėra 
noras, sužlugdžius besikeliančio 
krašto ekonomįją, vėl įsirikiuo
ti į didžiojo kaby no federaciją? 

Atk re ip t ina dėmesys į 
Užsienio reikalų minis t ro 

pareiškimą, jog Lietuvai reikia 
ypatingo suartėjimo su Rusija, 
o gal Krašto apsaugos organiza
cija SKAT yra ar gali būti kliū
tis tam „suartėjimui". Tad 
kodėl nepakeisti SKAT vadovy
bės ir sumažinti jos reikšmę, ar 
net visai ją panaikinti. Šiuo 
atveju, atrodo, didžiojo kaimyno 
pagalba tikrai būtų reikalinga. 

Žiūrint optimistiniu žvilgsniu 
į dabartinį Lietuvos gyvenimą, 
reikia tikėti, jog visur ir visada 
pagaliau laimi geroji žmogaus 
prigimtis. Tuo požiūriu re
miantis, yra tik laiko klau
simas, kada visa tauta pagaliau 
pasuks tikro tautinio atgimimo 
ir atsinaujinimo keliu, tuo pačiu 
išspręsdama ir slegiančias eko
nomines problemas, kaip tą jau 
iš dalies yra padarę šiaurės 
kaimynai — latviai ir estai. 

Reikia tikėti, kad dabartinės 
valdžios kreipimasis į Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios vadovybę, 
prašant pagalbos, nėra tik vai
dyba. Esamoje situacijoje yra 
tikrai reikalinga moralinė 
pagalba, dvasinis atsinau
jinimas, rekolekcijos, pradedant 
nuo piramidės viršaus. 

'ATIDARYTA PARODA 

Spalio 1 d. Kauno Paveikslų 
galerijoje atidaryta grupės „An
gis" paroda. Grupė „Angis" — 
antroji po „24" suskurusi daili
ninkų grupė, jungianti po visą 
Lietuvą išsibarsčiusius buvu
sius S. Žuko dailės technikumo 
bendramokslius. 

• 1984 m. liepos 28 d. Los 
Angeles mieste prasidėjo vasa
ros olimpiada, kurioje atsisakė 
dalyvauti Sovietų Sąjunga ir 
kai kurios jos bloko valstybės. 

Prez. Algirdas Brazauskas, lankydamasis New Yorke š.m. rugsėjo 27 d., 
padarė mandagumo vizitą New Yorko kardinolui John O'Conor. 

Nuotr. Dangės Širvytės 

Šio sekmadienio Mišių skai
tiniai kviečia mus pamąstyti 
apie krikščionio pareigą vals
tybei. Evangelijoje (Mato 
22:15-21) girdime apie žmones, 
bandančius išsisukti nuo at
sakingo žmogaus dvigubos pa
reigos: ir Dievui, ir valstybei. 
Sunkiausia yra abiems atiduoti, 
kas kiekvienam priklauso. At
rodo, palengvėtų gyvenimas, 
pasilaisvinus nuo vienos ar 
kitos pareigos — atsisakius 
vykdyti pilietinę pareigą, pvz., 
neskiriant laiko ir pastangų 
susipažinti su kandidatais, at
sisakant padėti, pravedant 
rinkimus, tingint ar nerandant 
laiko, parašyti laiškų Kongreso 
atstovams svarbiais klausimais. 
Galima atsisakyti vykdyti ir 
Dievui pareigas — pvz., nusis
tačius, jog užtenka sekmadie
niais j Mišias nueiti, nebesi
rūpinti tolimesniu savo reli
giniu apsišvietimu — skaityba 
ir kursais, arba nesirūpinti 
pagalba parapijai — ne tik fi
nansine, bet ir savo rūpesčio bei 
laiko auka. 

Evangelijoje girdime apie 
kaip t ik tokius, norinčius 
išsisukti nuo pareigų Dievui, 
prisidengiant pareiga valstybei. 
Jie bando Kristui paspęsti 
pinkles, kad jis nebebadytų 
jiem akių rūpesčiu įvairiais, jų 
atmestais, žmonėmis, kad nebe
keltų jiems sąžinės graužimo dėl 
nevykdomų pareigų ne tik Die
vui, bet ir artimui, kad jie 
galėtų gyventi pagal savo įpras
tą rutiną, nesukdami galvos, ko 
Dievas nuolat besikeičiančiose 
gyvenimo aplinkybėse tikrai iš 
jų nori, suprantant, kad Dievas 
nepasitenkina tik maldomis ir 
apeigomis, o reikalauja meilės 
artimui. 

Jėzaus užklausėjų netikėji
mas — veidmainiškumas — pa
sirodo jau pirmajame jų krei
pinyje: „Mokytojau". Šv. Matas 
panaudoja ironiją, kad jo evan
gelijoje taip kreipiasi j Jėzų tie, 
kurie nėra tikri jo mokiniai. 
(Tikrieji mokiniai kreipiasi 
„Viešpatie", tuo pripažindami, 
kad jie yra jo tarnai, pasiruošę 
vykdyti jo valią, mokydamiesi 
ne tik žodžiais, bet ir praktika). 
Jėzaus priešininkai pasako tie
są, bet patys ja netiki. Jėzus 
tačiau sako tiesą jiems į akis, 
nesitaikydamas prie savo klau
sytojų pageidavimų. Tai jį 
nuvedė prie kryžiaus. 

Fariziejų apskaičiavimu, Jė
zui pakenktų bet kuris jo atsa
kymas: jei pritaria Romai mo

kesčių mokėjimui, jis tampa 
nebepriimtinas ne tik daugu
mai savo klausytojų, bet ir 
visoms žydų partijoms, išskyrus 
Sadukiejus. Jei Jėzus atmeta 
mokesčių mokėjimą, jis gali būti 
suimtas už maišto kėlimą. Nors 
Erodo šalininkai reikalauja 
teigiamo atsakymo, o fariziejai 
— neigiamo, abi grupės šiuo at
veju nuėjo pas Jėzų kartu, nes 
turėjo bendrą tikslą — sustab
dyti Jėzų ir jo veiklą. 

Kadangi Jėzus iškart pamatė, 
jog jų klausimas nenuoširdus, 
jis jiems į akis pasako tiesą: 
„kam spendžiate man pinkles, 
veidmainiai?" Po to Jėzus jiems 
ir atsako, ir neatsako į klau
simą. Paprašydamas parodyti 
jam mokesčių pinigą, — denarą 
— Jėzus visiems parodo, jog jie, 
kuriems taip rūpi mokesčių 
mokėjimas, tur i mokesčių 
pinigą — atseit patys moka mo
kestį. Kaip tik tuo Ciesoriaus 
pinigų naudojimu savo prekybi
niams užmojams jie liudija pri
tarimą Romos sistemai ir teigia
mam verslo klimatui, kurį Cie
sorius užtikrina. Tad, jei jie taip 
noriai naudojasi Ciesoriaus sis
tema, tu r i jam mokėti ir 
mokestį. 

Kaip girdime pirmajame skai
tinyje (Izaijo 45:1, 4-6). kur 
Dievas kalba pagonių valdovui 
Kyrui, užkariavusiam Izraelį, 
net ir tikrojo Dievo nepažįstan
tys valdovai neturėtų galios, jei 
ji nebūtų Dievo jiems duota. Ir 
Dievas pagonį valdovą kaip tik 
paskyrė savo tautai, kad užtik
rintų žmonėms civilinę tvarką, 
kur jie galėtų ir Dievą garbin
ti, ir užsidirbti duoną, ir savo 
šeimas auginti. Tad, net ir 
senovinis monarchas-valdovas, 
nepažįs tant i s Dievo, galią 
gauna iš Dievo ir yra jam atsa
kingas. Iš to išeina, kad ir ti
kintieji turi būti lojalūs paval
diniai valdovams ar įstatymams, 
nebent šie peržengia savo auto
riteto ribas ir pereina į Dievo. 
Tuomet krikščionis yra įparei
gotas daryti įtaką valdžiai, o jei 
ji jam įsako laužyti Dievo įsaky
mą, jos neklausyti. 

Tačiau fariziejai buvo kalti, 
kad savo veiksmais nepripažino 
net aukštesnio valdovo už Cieso
rių — Dievo. Dėl to jie. be abe
jo, neatidavė ir Ciesoriui visko, 
kas jam priklauso, už tai, kad 
užtikrina civilinę tvarką. Tie. 
kurie nepaiso Dievo, nepaiso ir 
žmogaus įstatymų. 

a.j.z. 

buvo atsisakyta. 
Vėliau Lietuvos prezidentas ir 

užsienio reikalų ministras P. 
Gylys visaip stengėsi padėti 
Rusijai susieti armijos išvedimo 
klausimą su palankesne Lietu
vos ir Rusijos prekybos sutar
timi. Tačiau ir tada spauda, kar
tu su opozicija, sutrukdė tai pa
daryti. 

Tačiau po to, kai buvo pritar
ta premjero A. Šleževičiaus 
siūlymui be jokio konkurso 
penkeriems metams išnuomoti 
Rusijos koncernui „Lucoil" 
Mažeikių naftos įmonės pajė
gumus, taip pat steigti Lie
tuvoje „Lucoil" degalines, gali 
taip atsitikti, kad garsiausioji 
A. Brazausko kalba taps istori
niu dokumentu, klaidinančiu 
būsimus istorikus". 

A.G. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Pasiuntinybė, sužinojus apie tokį gandą, tuojaus 
kreipėsi į State Departmentą, kad sužinojus ar 
neturima žinių, kaltinančių Lietuvos Respublikos 
valdininkus. Nėra reikalo smulkiai aiškinti, kiek rim
tai ir skaudžiai Lietuvos interesų apgynimas būtų 
užgautas, jeigu juos atstovaujantieji užsieny 
valdininkai būtų panašiais dalykais įtariami 

Pasirodė State Departmente esanti visa byla, 
sudaryta iš medžiagos, surinktos Amerikos Generalinio 
Konsulato Berlyne. Pastarasis susekęs, kad tūla 
agentūra Kaune, ryšyje su viena agentūra Berlyne ir 
bendradarbiaujant su tūla agentūra Amerikoje, iš
gaudavo iš Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone pasus 

neturi, tik jie prašė Pasiuntinybės griežčiau kontroliuo
ti pasų išdavimą. Pasiuntinybė, žinoma, negalėjo nesu
tikti išpildyti Amerikos Valdžios prašymą, nes 
Pasiuntinybė yra pirmiausia užinteresuota, kad apsau
goti tiek Lietuvos Respublikos gerą vardą nuo 
šmeižimo, kaip jau ir atsitiko viršminėtoj telegramoj 
iš Berlyno, tiek savo piliečius nuo išnaudojimo. 

Laikraščio „New York Herald & Tribūne" 
Vašingtono korespondentas savo straipsnyje, kuris yra 
užvardintas „U.S. seeks bar on issuance of fake 
passports", kalbant apie imigrantų šmogelį ir apie 
Amerikos Valstybės Departamento nusistatymą 
griežtai su tuom kovoti, tarp kitko sako: „Henrikas 
Rabinavicius, Secretary of the Lithuanian Legation, 
bas conferred with the State Department on steps for 
closer scrutiny of passport applications". 

Iš šitų Pasiuntinybės žygių, kurių tikslas buvo 
(kaip jau kitam Amerikos lietuvių laikraščiui buvo 
pranešta) apsaugoti Lietuvos Vytį ir antspaudą nuo 
keno nors naudojimo tam tikslui, kad laužyti įstatymus 
galingos ir Lietuvai draugingos valstybės, „Naujienos" 

žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje, apgaudinėdama n e turėjo jokio pamato daryti išvadą, kad „Lietuvos 
Atstovybė Washingtone ir ypač jo sekretorius, p. Ra 
binavičius, veikė išvien su Amerikos vyriausybe, kad 
padėjus jai įrodyti, jogei p. Norkus esąs kaltas". 

Tokį posakį skaitau šmeižiančiu mano asmenį 
prasimanymu, tad prašau ir atitinkamai atšaukti. 

Lietuvos Pasiuntinybei visiškai nerūpi, ar sąryšy 

Pasiuntinybę, pranešant jai, kad tie žmones neva 
gyvena Amerikoje. Tie pasai buvę siunčiami Lietuvon 
arba Vokietijon, kur Amerikos Konsulatas išduodavo 
vizas žmonėms, grįžtantiems neva nuolatinėn savo 
gyvenimo vieton — Amerikon. Vienas svarbiausių iš
rodymų Amerikos Konsulatui, kad keliaujantis iš 
tikrųjų gyvenąs Amerikoj, buvo tas faktas, kad 
keliaujančio pasas yra išduotas Amerikoje Lietuvos 
Pasiuntinybės Vašingtone. 18 tų žmonių, kurie dažnai 
po didelių vargų savo tikslo visgi nepasiekė, agentūros 
išreikalaudavusios dideles sumas. 

State Departmentas pabrėžė, kad jie įsitikino, jog 
Pasiuntinybė nieko bendro su ta nelegale praktika rttj asmeniškai, bet turi elgtis valstybiniai 

su 
vienos 

Rodos, neturėtų būti reikalo tokius elementarius 
dalykus aiškinti, bet, su pasigailėjimu, tenka konsta-
tuti, kad iki šiol Pasiuntinybės uždavinys, atsakomybė 
ir jos, kaipo suverenės respublikos atstovybės prie sve
timos valdžios^ rolė dar nėra visai įvertinama. 

Pasiuntinybė nėra komitetas, į kurį deleguoti įvai
rių srovių atstovai, kurie tarp savęs pešasi ir painioja 
į valstybės darbą savo ideologijos skir tumus, 
pasiuntinybė daro Valstybės darbą ir, būdama diploma
tinė įstaiga prie didžios ir prielankios valstybės 
valdžios, užimdama lygią vietą tarp kitų valstybių 
Pasiuntinybių, rūpinas i apie visus Lietuvos 
Respublikos interesus ir lygiai traktuoja bet kurių 
Lietuvos piliečių reikalus, neatsižvelgiant į jokias par
tijas arba sroves. 

Visas tas imigrantų šmugelio dalykas ne Lietuvos 
Pasiuntinybės arba kitos kurios Lietuvos įstaigos buvo 
iškeltas, bet pačios Amerikos valdžios įstaigų. 

Lietuvos Pasiuntinybė su tuom tik tiek bendro te
turi, kad, sužinojus apie klastingą jos išnaudojimą, 
griežtai pasiėmė priemonių apsisaugoti. 

Kad dėl p. Norkaus sulaikymo iš Amerikos valdžios 
pusės ir jo sąlyginio įsileidimo Amerikon vienam 
mėnesiui padedant jam užstatą, tai Pasiuntinybė prie 
geriausio noro negalėjo į tą reikalą kištis, nes 
įsileidimas ir neįsileidimas ko nors Amerikon yra 
grynai Amerikos Valdžios vidaus reikalas, į kurį 
svetima valdžia negali daryti intervencijos. 

tuo reikalu kaltinamasis asmuo prigulėtų prie Sprendžiu, kad ir „Naujienoms" turėtų būti malo-

ar kitos, ar prie jokios srovės. Žinoma, Pa- nu. jei Amerikos visuomenė ir valdžia žiūri su pasi-
siuntinybės pareiga yra apginti ir atskirų Lietuvos tikėjimu ir nekaltina Lietuvos, vietoje, kad ją kaltin-
Diliečių reikalus, bet kuomet vieno piliečio interesai tu dalyvavime Amerikos įstatymų laužyme", 
vra konflikte su valstybės interesais ir prestižu, tuomet Savo ruožtu K. Bizauskas pasiuntė šį pranešimą 
aišku kad Pasiuntinybė negali į tokius dalykus žiū- Uis Reik. ministrui K. Norkaus reikalu: 

(Bus daugiau* 
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RIKIUOKITĖS IR 
PASIAUKOKITE 

BR. VINCAS ŽVINGILAS 
Prisiminimai iš smėlio kopų, plieno fabrikų 

ir „Draugo" praeities 

Žmogui, sulaukusiam senatvės 
metų, tenka daug matyti, išgirs
ti, nukentėti ir išgyventi. Ten
ka ir daug sužinoti iš savo tėvų. 
Pagaliau lieka tik gausūs prisi
minimai. Ne kartą buvau 
raginamas parašyti apie 
įdomesnius įvykius iš savo gyve
nimo, bet vis atidėjau ir ati
dėjau. Galop pasiryžau tai 
atlikti. 

Prieš 85 metus viename 
kukliame namelyje Water-
buryje, CT, su žvake budėjo mo
tina prie neseniai gimusio kū
dikio, nes atrodė, kad jo gyvybė 
netrukus užges. Bet jo likimas 
buvo Viešpaties rankose. Kū
dikis atsidavo, ir po kelių dienų 
kun. Siaurusaitis Sv. Juozapo 
bažnyčioje jį pakrikštijo Vin
cento vardu. 

Tuo laiku tėvai jau buvo 
suplanavę tūkstančio mylių 
kelionę. Taigi tą rudenį iš Wa-
terburio į Gary, IN, atvyko labai 
nuvargusi šeimynėlė: tėvas, mo
tina su dviejų savaičių kūdikiu 
ant rankų, dar vienas dviejų 
metų amžiaus vaikutis ir ket
verių metų mergytė. Stotis tuo 
laiku buvo tik senas traukinio 
vagonas su užrašu „Gary". 
Jame tik dienos metu buvo 
patarnautojas. Traukinys 
nudundėjo Čikagos linkui, 
palikdamas juos prie tos „sto
ties", o buvo labai šalta 1908 m. 
spalio 4 d. naktis. 

Nedarbas tuo metu Waterbu-
ryje atbloškė juos čia, nes jau 
buvo pradėti statyti didžiausi 
pasaulio plieno fabrikai. Tėvas, 
kilęs iš Virbalio, jau buvo keletą 
metų dirbęs prie plieno gami
nimo krosnių Glen Garney 
plieno fabrike, Škotijoje. Taigi 
jis numatė čia šviesesnę ateitį 
prie plieno statybos darbų, o 
vėliau prie įvairių darbų fabriko 
skyriuose. 

Bet tą naktį viskas atrodė la
bai liūdnai. Nebuvo, kad kas 
juos pasitiktų, painformuotų, o 
Gary ir apylinkė tuo metu buvo 
vietovės, nuklotos smėlio kopų, 
balų, pelkių ir miškų. Tiesa, 
vienur kitur jau buvo susispie
tę naujakuriai, bet surask bent 
vieną tokį šaltą tamsią naktį! 

Šeimynėlė klaidžiojo po kopas 
ir žolynus iki vėlyvos nakties, 
bet Viešpats jų neapleido. 
Rodos, beveik stebuklingai atsi
rado žmogus (gal grįžtantis iš 
vėlyvo pasisvečiavimo), kuris 
pažino jų gimines ir palydėjo iki 
giminių namelio prie didelių 
balynų. 

Po atvykimo tėvas greitai įsi
jungė į fabriko statybos darbus, 
o vėliau juose išdirbo daugelį 
metų. Darbas buvo sunkus, po 
12 valandų į dieną, 6 dienas sa
vaitėje. Atlyginimas — apie 15 
centų į valandą. Visgi tėvai 
pasiaukojo, sulaukė dar penkių 
vaikų ir juos augino be daugelio, 
šiandien įprastų, patogumų. 
Tuo metu buvo daug kitų pasi
aukojančių lietuvių ir nelie

tuvių tėvų, kurie augino dideles 
šeimas labai sunkiomis sąly
gomis. 

Gary — tai plienodirbių mies
tas, į kurį atvyko įvairių tau
tybių žmonės iš daugelio šalių. 
Taigi tarp jų ir a u g a u , 
lankydamas in t eg ruo tą 
mokyklą. Jaunas būdamas, su 
nuostaba žiūrėjau, kaip virš 
plieno pastatų kilo aukštieji 
kaminai, o naktimis buvau 
sužavėtas, kai pasirodydavo di
džioji šviesa virš tų milžiniškų 
rūdos tirpinimo krosnių. Tas 
vaizdas kaip magnetas mane 
traukė ir viliojo. Tai geležies ir 
plieno pasaulis — savotiškas in
dustrinis teatras! 

Sulaukęs 17 metų amžiaus, 
jau atsiradau tarp plienodirbių 
ir buvau įjungtas į kranų val
dytojų eiles. Tai viena įspū
dingiausių sunkiosios in
dustrijos šakų, kur tenka su 
Whiting ar Cleveland gamybos 
kranais atlikti visokius kėlimo 

Brolis Vincas Žvingilas. 

bei pervežimo darbus, važiuo
jant ant aukštai įrengtų bėgių. 
Čia dirbau keletą metų. 

Bet gyvenimas nestovi vietoje. 
Ilgainiui pasirodė kitas ho
rizontas ir atsirado kitas kelias, 
vedantis į spaudos pasaulį. Vieš
pats parūpino žmones ir sąly
gas. Įstojau į marijonų kongre
gaciją jų centre Čikagoje, kur 
buvo spausdinamas „Draugas" 
ir kiti leidiniai. Čia kaip tik 
atsirado gera proga įgyvendinti 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
duotą mums šūkį: „Rikiuokitės 
ir pasiaukokite!" Taigi šiemet 
23 metai, kai dirbau senoj mūsų 
spaustuvėj, ir 36 m., besidar
buojant moderniškoje. 

Čia norėčiau papasakoti kai 
kuriuos įdomesnius atsitikimus 
iš mūsų darbo senoje vietoje — 
„Vestsaidėje". Tai buvo spaus
tuvė, kur atlikdavome spaudos 
darbus labai sunkiomis sąly
gomis, nes ir namas, ir priemo
nės nebuvo pritaikytos tokiems 
darbams. Reikėjo kaip nors pri
taikyti ir darbus atlikti. 

Nedideliame raidžių rinkimo 
skyriuje prie linotipų dirbo: J. 
Kulikauskas, M. Pavalonis, br. 
V. Gražulis, A. Precinas, P. 

Šulas, K. Boguslovas, M. Lazut
ka, br. V. Žvingilas ir kiti (šie 
asmenys dirbo ne visi kartu, bet 
įvairiu laiku). 

Spausdinimo skyriuje rūsyje 
prie Whitlock preso dirbo br. J. 
Peldžius, o vėliau — A. Žigaitis. 
Čia buvo spausdinami žurnalai, 
knygos, programos, kalendoriai 
ir kiti spaudiniai. Tai buvo 
puikus ir modernus tų laikų 
presas. 

Bet sunkiausias darbas tame 
rūsyje buvo prie „Goss Comet" 
preso, kur 36 metus buvo spaus
dinamas „Draugas". Prie to 
preso įvairiu laikotarpiu dirbo: 
V. Ceikus, S. Straukas, br. V. 
Žvingilas, K. Kudirka, br. T. 
Margis ir kiti. Daugumas 
laikraštinio popieriaus volų svė
rė nuo 1,000 iki 1,400 svarų ir 
buvo kraunami iki 3 volų aukš
čio mūsų užpakaliniame garaže. 
Tai buvo atlikta ranka sukamu 
keltu. Tam tikrą skaičių volų 
nuleisdavom į mūsų rūsį — vėl 
ranka sukamu keltu. Bet kartas 
nuo karto kabeliai nutrūkdavo, 
o stiprūs geležiniai ratai, vežant 
popierių į sk i r tas vietas, 
sutrupėdavo, rūsyje grindys 
įlūždavo, bevežant prie preso. 
Reikėjo dažnai taisyti vieną ar 
kitą daiktą. 

Po didesnių liūčių vanduo 
užliedavo tą rūsį ir padarydavo 
nuostolių. Vieną vakarą, prieš 
pradedant spausdinti mūsų 
dienraštį, užėjo toks smarkus ir 
ilgai trukęs lietus, jog vanduo 
užliejo mūsų rūsį ir vis kilo. Pra
dėjom spausdinti „Draugą". 
Kiti sėmė kibirais vandenį ir 
pylė pro duris laukan. Man teko 
atsistoti ant dėžės ir būti prie 
kontrolių, pasiruošus sustabdyti 
presą, jeigu vanduo pasiektų 
per jį einančią popieriaus juos
tą. Bet greitai pilant vandenį 
pro duris, pasisekė išspausdinti 
mūsų dienraštį ir nuvežti į 
centrinį miesto paštą. Daug 
mūsų skaitytojų Čikagoje ir 
kitur gavo tą istorinę 1954 
metų spalio 11d. laidą rytojaus 
dieną. Tuo tarpu kai kurie žy
miausieji Čikagos dienraščiai 
nepasirodė, nes vanduo užliejo 
jų spausdinimo skyrius. 

Kartą apskaičiavome, kad per 
36 metus mes sunaudojome tiek 
volų laikraštinio popieriaus, jog 
sudarytų daugiau kaip mylios 
ilgio geležinkelio vagonų eilę. 
Juk gaudavom 5 ar 6 vagonus 
volų į metus. Labai prisi
kankinome su tais volais, bet 
tuomet spaustuvėje dirbo nuo 5 
iki 8 brolių vienuolių ir dar 
nedidelis skaičius pasauliečių 
da rb in inkų , todėl nugalė
davome visokius sunkumus. Bet 
kokia kaina! Nemažai mūsų 
brolių vienuolių ir pasauliečių 
gavo t rūk ius , turėjo būti 
daromos operacijos. Į tą skaičių 
ir aš patekau. Be to, mūsų rūsys 
buvo prastai apšviestas, menkai 
vėdinamas ir labai drėgnas. Kai 
kurie ten dirbome su medinėmis 
klumpėmis, o vasaros metu 
dažnai iki ryto išmiegodavome 
ant plokščio namo stogo, po atvi
ru dangumi. Buvo saugu ir 
patogu ten įsitaisyti su antklo
dėmis, nes kai kuriems tekdavo 

JAV bibliotekininkai, š.m. rugsėjo 27-29 d. dalyvavę ir darę pranešimus Centrinės Europos 
bibliotekų ir informatikos konferencijoje Vilniuje. Centre - Ramunė Kubiliūtė iš Čikagos. 

dirbti po 10 ar 12 vai. į parą, 6 
dienas į savaitę. 

Tas senasis mūsų vienuolyno 
ir spaudos centras dabar jau 
kitų nuosavybė. Rodos, namai 
kaip namai, bet kiek ten buvo 
atlikta darbų, susietų su mūsų 
tikybiniais, kultūriniais bei 
politiniais reikalais. Pro to 
namo duris žengė daug mūsų 
tautai svarbių asmenų: vysku
pų, prelatų, kunigų, vienuolių, 
menininkų, rašytojų, versli
ninkų, karo veteranų, spor
tininkų. Tarp jų ir Darius su 
Girėnu, Don Varnas, muz. Alice 
Stephens, žymus misionierius 
kun. Jonas Bružikas, Metropoli
tan operos dainininkė Anna 
Kaskas ir kiti (kas juos visus 
gali išskaičiuoti). Vieną vakarą 
pas redaktorių Leonardą Simutį 
labai privačiai atsilankė ir 
buvęs Lietuvos prez. Antanas 
Smetona. 

Mūsų spausdinimo skyrių 
rūsyje aplankė: arkivysk. Jurgis 
Matulaitis, daug kitų, jau dabar 
mirusių, marijonų; žymus skau
tininkas Petras Jurgėla, prof. 
Kazys Pakštas, „Naujienų" 
redaktorius P. Grigaitis, „San
daros" — M. Vaidyla, didis blai
vybės apaštalas kun. P. Sau-
rusaitis. Prieš daugelį metų į šį 
rūsį protarpiais ateidavo ir Mo
tina Marija Kaupaitė pasitarti 
apie knygų leidimą bei kitus 
reikalus su broliu Jonu Peldžiu, 
kuris dirbo prie presų. Ji jam 
paliko gilų įspūdį, kurį 
prisiminė visą gyvenimą su 
didele pagarba. 

Taigi matome, kokią didelę 
reikšmę „Draugas" yra turėjęs 
praeityje, kiek pasiaukojimo jo 
išlaikymas ir spausdinimas pa
reikalavo. Negalime prileisti, 
kad dabar neatsirastų tinkamų 
sąlygų ir žmonių jį įvesti į 21-jį 
šimtmetį ir tęsti šį gyvybinį 
lietuvių spaudos darbą toliau. 

Baigdamas vėl prisimenu tą 
šaltą 1908 m. naktį, kai In
dianos smėlio kopose klaidžiojo 
mano tėvai su šeimynėle, ieško
dami savo giminių namelio. Ten 
buvau ir aš — mažytis kūdikis 
motinos glėbyje — o šiandien, po 
85 metų, noriu baigti savo 
atsiminimus tuo pačiu šūkiu, 
kuriuo pradėjau: „Rikiuokitės ir 
pasiaukokite!" 

alėdos artėjai r 

Senasis maryonų centras ir „Draugo" spaustuvė Čikagoje, kur per 36 metus 
buvo spausdinamas mūsų dienraštis. 

SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

E ! AIR CARGO 
E I SIUNTINIAI LAIVU 

E DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta lEy Inc. 
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 606291 
teL (312) 434-2121; 1-S00-775SEND 

BIBLIOTEKININKAI 
PAMATĖ LIETUVA 

Centrinės Europos bibliotekų 
ir informatikos konferencija Vil
niuje rugsėjo 27-29 d. praėjo su 
pasisekimu. Konferencijoje da
lyvavo maždaug 400 dalyvių iš 
12 kraštų. Konferencija prasi
dėjo ekskursija į Trakus rugsė
jo 26 d. Vyko iškilmingas atida
rymas, dalyvaujant Lietuvos In
formatikos ministrui, UNES
CO, Soros fundacijos ir Ameri
kos ambasados atstovams ir dau
geliui kitų. Konferencijos daly
viai išklausė pranešimų ir išmė
gino technologiją. Maždaug tu

zinas JAV-bių bibliotekininkų 
dalyvavo konferencijoje ir davė 
įvairius pranešimus (iš viso 
pranešimų — maždaug 40). Jų 
tarpe keli asmenys, kurie visai 
nėra lietuvių kilmės, kiti jau 
kelintos kartos lietuviai. Pa
grindiniai konferencijos organi
zatoriai iš JAV-bių dr. Lee Bur-
chinal ir Dalė Lukienė kartu su 
konferencijos gen. sekretore Vi
da Macevičiene (iš Lietuvos) at
liko labai profesionalų paruoši
mo ir programos sustatymo dar
bą. Į talką (ir komitetuose) atėjo 

daugelis Lietuvos biblioteki
ninkų ir kitų specialistų. 

Tos dienos praėjo labai greitai, 
bet iš pokalbių buvo galima su
prasti, kad Lietuvos biblioteki
ninkai rado sau talkos ir gali
mybių kooperatyviniam darbui 
— iš kolegų, atvykusių iš toli ir 
arti. Ateityje galvojama gal vėl 
panašią konferenciją rengti. Me
dicinos ir agronomijos specialių 
bibliotekų darbuotojai užmezgė 
tamprius ryšius ateities darbui 
ir pasidalinimui. Tuo tarpu nau
jame Havvorth leidyklos žurna
le „Euroserials" bus išspausdi
nami visi konferencijos prista
tymai. 

21-ajam amžiui ruošiamės vi
si, bet 400 pasiryšusių konferen
cijos dalyvių kalbėjo konkrečiai. 
Jie konferencijoje stengėsi rasti 
bendrų kalbų (ne vien rusų, lie
tuvių, anglų ar kitas), kad save 
profesionaliai keltų, bei ruoštų
si pakelti savo bibliotekų nau
dotojų gėrį. Iš tikrųjų ateityje 
informacija skleisis, gausiai pa
sinaudojant technologijos pagal
ba. Kaip tik, reikia tikėtis, ga
bių bibliotekininkų vedami, in
formacijos ieškotojai pamatys, 
kad didžiausias kraštų lobis 
nėra finansinis, o intelektua
linis pajėgumas dirbti ne vien 
sau, bet ir su kitais. Ryšiai mus 
jungs per kompiuterinį tinklą 
Internet ir pan. Lietuvos konfe
rencija padėjo visiems žengti į 
priekį. 

Ramunė Kubiliūtė 

BŽI midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE 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 

BSEE tat 
t&UHOSMC 
LEN0ER 
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City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES I 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (700) 430-5783 

Member 

American Society 
of Trovel Agents 

© City Center GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 
Red. Vida Brazaitytė, tel . (708) 598-8331 

TĘSIAMOS TRADICIJOS 
Pažvelgus pro langą šių metų 

spalio 9 dieną, vėl noris lįsti 
a tgal į šiltą lovytę. Pučia žvar
bus vėjas, lyja smarkus l ie tus . 
Kur dingo „bobų" vasaros die
nos, kurios m u s šildė ir džiugino 
t ik prieš ke le tą dienų? Tikra i 
re ikėtų l įs t i a tga l į lovytę, 
užmigti saldžiu miegu ir nubus
t i t ik pavasarį! 

Bet ne visi pabūgo šio oro. 
L i e t u v i ų c e n t r e , L e m o n t e , 
kažkas k r u t a , kažkas juda. Tai 
Čikagos s k a u t a i akademika i 
ruošiasi šiai t radic inei metinei 
šventei . Praėjusios vasaros Ju-

gos valdybas. 
Po rinkimų didžiojoje Lietuvių 

centro salėje vyko vakarinė 
programos dalis. Šiai programos 
dal ia i vadovavo fil. Vytenis 
Kirvelait is . Atvykusius svečius 
sveikino ASS Čikagos skyriaus 
p i rmin inkas fil. Rimas Griške-
lis, ASS garbės narys fil. Jonas 
Da inauskas ir Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkas Stasys 
Baras . Fil. kun. Juozas Vaišnys, 
S.J., sukalbėjo maldą prieš 
vakarienę. Šių metų vakarienės 
še imininkai — Racine Bakery. 

Po vakarienės buvo Vydūno 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. spalio mėn. 16 d. 

JAUNIMUI RENGINIAI 

Lietuviai studentai iš Lietuvos, JAV ir Kanados, kartu su vysk. Paulium Baltakiu ir ses. Igne 
Marijošiūte. š.m. rugpjūčio mėn. susirinkę j Denver, Colorado, vykusią World Youth Day 
pasveikinti ten atsilankiusio popiežiaus Jono Pauliaus II. 

Nuotr. Raimundo Lapšio 

Šį vaka rą - „Puota jūros 
dugne*', L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. Rengia Čikagos j ū r ų 
skautai. 6 v.v. — kokteiliai, 7 
v.v. — programa ir vakar ienė . 
Bilietai — 25 dol. asmeniui, 7 
dol. atėjusiems tik į šokius, 
šokiams gro« „Žiburys". 

Spalio 24 d. — kun. Juozo 
Vaišnio, S.J , pagerbimas J a u 
nimo centre. 3 v. p.p. — šv. 
Mišios, 4 v. p.p. — akademinė 
dalis, 5 v. p.p. — vakarienė 6 
v.v. — meninė dalis. Bilietai — 
15 dol. asmeniui. Rengia Čika
gos FSS, Čikagos skaut in inkių 
draugovė ir Lemonto skautinin
kių draugovė „Sietuva". 

Spalio 30 d . — Kanados 
Lietuvių Jaunimo sąjungos su
važiavimas ir Kaukiu dienos šo
kiai. 

AR ŽINOTE? 

biliejinėje stovykloje akademi- j aun imo fondo premijos įteik i -
kų pastovyklė buvo viena iš mas . Šių metų laureatė — skau-
veikliausių, darbščiausių. Bet 
veikla nepas ibaigė stovykloje. 
Atke l i avus ruden iu i , akade
mikai žengia p i rmyn, pradėda
mi rudenio veiklos ratą. 

Akademinio S k a u t ų sąjūdžio 
Čikagos s k y r i a u s t r ad i c inė 
met inė šventė ketvir tą vai. p.p. 
prasidėjo apa t inė je Lietuvių 
cen t ro sa lė je . I šk i lminga ja i 
sueigai vadovavo komendantas 
fil. Ričardas Chiapetta. Visiems 
išsir ikiavus ir a t l ikus raportus, 
buvo įneštos vėliavos ir sugie
dotas Lietuvos h imnas . Po to 
vyko A k a d e m i k i ų S k a u č i ų 
Draugovės pakė l imai , kur iuos 
pravedė fil. Ramoną Stepona
vičiūtė. Ramonos globotinėms 
Jennifer An tana i ty t e i , Dana i 
But t s , Vilijai Meilytei, Ilonai 
Radzevičiūtei ir Julijai Valai
tytei užr išamos tikrųjų nar ių 
spalvos. F i l . J o n a s Variakojis 
pravedė Korp! Vytis pakėlimus. 
Junjorams Dariui Buntinui , Ed
vardui S l iv inskui , Juozui Vi-
lučiui ir Vil iui Žukauskui buvo 
užrištos senjorų spalvos. Fi
listerių S k a u t ų sąjungos pakė
l imui vadovavo fil. Vytenis 
K i r v e l a i t i s . N a u j a i p a k e l t a 
filisterė — t.n. Lina Meilytė. Bet 
t a i dar ne visi pakė l imai . Fil. 
Jonas D a i n a u s k a s pravedė pa-
skau t in inko įžodį fil. Algiui 
Korzonui. Žaliąjį kaklaraiš t į 
j a m užrišo jo senelis, ASS pirmi
n inkas fil. Edmundas Korzonas. 

Pas iba igus pakėl imų apei
goms, naujuosius ir pakeltus na
r ius sveikino fil. E. Korzonas, 
fil. J . Da inauskas ir fil. Vytenis 
K i r v e l a i t i s . Mirusiej i Čika
gos ASS na r i a i buvo pagerbti 
susikaupimo minute . Vėliau na
riai padainavo ke l ias da inas ir 
išsiskirstė į t r i s grupes išr inkt i 
naujas ASD - Akademikių skau
čių draugovės, Korp! Vyt is ir 
FSS — Fi l i s ter ių skautų sąjun-

t in inkė Marytė Utz. Fil. Jūratė 
Variakojienė trumpai apibūdi
no sesės Marytės skautiška 
veiklą. Laureatė tarė padėkos 
žodį. 

Toliau vyko senų ir naujų val
dybų pristatymai. ASD pirmi
n i n k ė t.n. Kristina Bielskutė 
iškvie tė ir apdovanojo cavo 
buvus ią valdybą: vicepirmi
n inkę t.n. Vidą Damijonaityte. 
sekretorę t.n. Daną Penčyi -t-
iždininkę fil. Juliją Izokaitytę, 
vėl iavininke t.n. Jū ra t ę Jan
kauska i tę ir kandidačių globėją 
fil. Ramoną Steponavičiūtę 
Naujoji išrinkta valdyba: — 
pi rm. t.n. Jūra tė Jankauskaitė, 
vicepirm, — t.n. Gailė Saba
l iauskai tė , sekr. — t.n. Ilona 
Radzevičiūtė, ižd. — t.n. Gailė 
But ts , vėliavininke: — t.n. Dana 
But t s , kandidačių globėja — fil. 
Ramoną Steponavičiūtė. Korp! 
Vyt is senąją valdybą sudarė: 
p i rm — senj. Dainius Brazaitis, 
vicepirm. — senj. Andrius Utz. 
ižd. — senj. Andrius Panaras, 
vėliavininkas — senj. Tadas Mi
s iūnas , tėvūnai — fil. Ričardas 
Chiapet ta ir fil. Jonas Variako
j is . Naujoje valdyboje pasilieka 
t a s pats pirmininkas ir vicepir
min inkas ; ižd. — fil. Ričardas 
Chiapetta, vėliav. — senj. Vilius 
Žukauskas , korespondentas — 
senj. Tadas Misiūnas, renginių 
koordinatorius — senj. Edvardas 
Slivinskas, tėvūnas — fil. Jonas 
Variakojis, jo padėjėjas — senj. 
Andr ius Panaras. FSS-gai nuo 
Naujųjų metų vadovaus fil. Vili
j a Kerelytė. Dar kartą buvo pri 
s ta ty t i nauji ASS nariai. 

Pasibaigus akademinei prog 

A r žinote, kas vyks a te inan
čią v a s a r ą ? 1994 metų vasara 
bus ypatingai svarbi lietuvių 
jaunimui — tiek Lietuvoje, t iek 
užjos ribų. Į Aštuntąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą 
rinksis lietuvių jaunimas iš viso 
pasaulio svarstyti jam rūpimus 
klausimus. Per tris savai tes 
aplankysime Lietuvą, susipa
žinsime su dabartine Lietuvos 
jaunimo padėtimi; keliausime 

tis be pranešimo. Dėl tolimesnės 
informacijos prašoma skambinti 
1-800-666-4901. SAS, Lufthan-

ir Continental yra VIII-jo 

v u P ' tijosjūra aplankyti lie-
»vių jaunimą, gyvenantį Lat-
0 •;'• br Estijoje; kelionę užbaig

sime Londone, kur vyks Studijų 
Henos — Jaunimo Kongreso 
aka'!> t inė da l i s . L i e t u v a , 
laivas. Londorįas 1994 metų 
vasara! 

Štai , l i epos mėnes io k a l e n 
dor ius : Dainų ir šokių šventė — 
liepos 4-11 dienomis, PLJK Lie
tuvoje — liepos 12-17 dienomis, 
PLJK laive - liepos 18-22 die
nomis, PLJK Londone — liepos 
23-31 dienomis. 

T R A N S E A I R y r a A š t u n t o 
P a s a u l i o Lietuvių J a u n i m o 
K o n g r e s o oficiali k e l i onės 
a g e n t ū r a . Skrydžių kainos: iš 
Bostono — 899 dol.. iš Čikagos 
— 1037 dol., iš Los Angeles — 
1,182 dol., iš New Yorko — 899 
dol.. iš Toronto — 1.070 dol., iš 
Vašingtono, D.C.. - 993 dol. 
(visos kainos Amerikos dole
riais). Surašytos kainos yra 
specialios kainos (apytikrės), 
gaunamos per TRANSEAIR ke
l ionės a g e n t ū r ą . I k a i n ą 
įskai tytas skrydis iš miesto į 
Vilnių ir atgal iš Londono 'ar
ba iš kitų vakarų Europos mies
tų). Surašytos kainos yra kelio
nėms savaitės metu ir gali keis-

sa 
PLJK oficialios oro linijos. 

Kongreso kainos dalyviams. Į 
kongresą vykti gali trys grupės: 
atstovai, dalyviai ir turistai. 
Atstovų kelionę sudaro: 6 dienos 
Lietuvoje, dalyvaujant semina
ruose, programose bei išvykose; 
5 dienų/4 naktų kelionė Balti
jos jūra (Klaipėda. Ryga, Tali
nas ir Helsinkis); skrydis iš Hel
sinkio į Londoną: 8 dienų. Studi
jų dienos Londone: apgyvendini
mas, mait inimas ir transportas 
tarp miestų. Kaina — 1,850 dol. 
(Amerikos). Dalyvių maršrutas 
toks pat, išskyrus Studijų die
nas Londone. Vietoj studijų 
dienų dalyviams bus ekskursi
jos po Didžiąją Britaniją. Kaina 
— 1,990 dol. Turistai dalyvauja 
tik 5 d i e n ų 4 naktų kelionėje 
Baltijos jūra-. Kaina — 790 dol. 

Sus ipažinkime su PLJK lai
v u — Suomijos MS „Kristina 
Regina". Atremontuota prieš 
ketverius metus; kiekviena ka
bina tur i vėsintuvą, privatų 

dušą, radiją ir telefoną. Ke
leiviai skaniai valgys „Buffet 
Kristina", „Restaurant Kotka" 
arba „Dance Restaurant" . Po 
vakarienės bus galima praleisti 
laiką kavinėje, užeigoje, pirty
je a rba krautuvėlėje. 

P a t e i k i a m e b e n d r ą infor
maciją apie kongresą . Norint 
gauti registracijos informaciją ir 
anketas , pasiųskite savo vardą 
ir pavardę, pilną adresą, tele
fono numerį ir gimimo datą: 
P L J K / P L J S INFORMACI
J A , P.O. Box 2812, Springfield, 
VA 22152-0812. Pažymėkite 
ku r ios informacijos norite: 
atstovo, dalyvio ar turisto. Prisi
minkite, kad kongreso atstovų, 
dalyvių ir tur i s tų skaičius 
r ibo tas . Norintiej i paremti 
jaunimo pastangas išlaikyti 
lietuvybę už Lietuvos ribų, 
siųskite auką (su jūsų vardu ir 
pi lnu adresu) LITHUANIAN 
YOUTH CONGRESS 1994, 
c/o TAUPA, P.O. Box 95, S. 
Boston, MA 02127. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas 
yra nepelno organizacija, aukas 
galite nusirašyti nuo mokesčių. 

Laukiame jūsų atsiliepimų!!! 
P L J K valdyba 

„Ateit ies" sava i tga l i s : 

lapkr ič io 5 d. — l i tera tūros 
vakaras 7:30 v.v. Jaunimo cent

ro kavinėje. 
l a p k r i č i o 6 d. — paskaitos 9 

v.r. - 6 v.v., J a u n i m o centre, 
Čiurlionio galerijoje. Jaun imo 
kūrybos premijų į teikimas 6 
v.v. Čiurlionio galerijoje. 

l a p k r i č i o 7 d. — šv. Mišios 
Palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio misijoje 11 v.r. Lie
tuvių centre, Lemonte. Paskai
tos 12-4 v. p.p., Ateit ininkų 
namuose , Lemonte . 

L a p k r i č i o 6 d. — Lietuvių 
Fondo pokylis Martiniųue. 6 v.v. 
— koktei l ia i , 6:30 v.v. — vaka
r ienė , stipendijų į teikimas, šo
kia i (groja Ričardo Šoko or
kestras) . Bilietai — 35 dol. 
a smen iu i ; s t u d en t ams - 25 dol. 

L a p k r i č i o 25 d. — Padėkos 
dienos šokiai J a u n i m o centre 8 
v.v. Gros . ,G in ta ro" orkestras. 
Dalyvavimo k a i n a — 10 dol. as
meniui . 

L a p k r i č i o 12-14 d . — 
s tudentų a te i t in inkų rekolekci
jos Dainavoje. 

UCLA Lietuvių Studentų sąjungos dalis narių. Tina Petrusytė (alumnė), An
drius Kudirka, Lidija Tompauskaitė ir Tara Barauskaitė. 

Nuotr. Gailės Radvenytės 

JAUNŲJŲ 
KONSERVATORIŲ 

FORUMAS ANYKŠČIUOSE 

narių valsas ir šokiai, kur iems 
grojo ,.Žaibo" orkestras. 

Akademikų metinė šventė yra 
ramos daliai, meninę dalį atliko p radž ia ruden inės ve ik los . 
Kazys ir Manigirdas Motekai- Linkime daug sėkmės naujoms 
čiai. K. Motekaitis smuikavo, valdyboms skau tav imo dar-
j am akompanavo M. Motekaitis. buose. Nekantriai lauksime jų 
Programa buvo įdomi, kultūrin- tolimesnių užsimojimų. 
ga. Meninę dalį sekė naujų V i d a B. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio atstovai - senj. Tadas Misiūnas 
Brazaitytė pasiruošė žygiuoti Dariaus ir Girėno transatlantinio 
parade, Čikagoje, š.m. liepos 18 d. 

I) • •s ir fil. 'a 
.zio sukakties minėjimo 

Anykščiuose š.m. rugsėjo 
20-27 dienomis vyko tarptautinis 
jaunųjų konservatorių forumas, 
suorganizuotas Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių). 
Dalyvavo arti 140 asmenų iš 
Lietuvos, JAV-ių, Kanados, Di
džiosios Britanijos ir Latvijos. 
Buvo atvykę organizatoriai, 
rėmėjai ir žymūs politikai. Si 
stovykla buvo ruošiama, kad su
burtų visus jaunuosius konser
vatorius, suteiktų jiems progą 
pabendraut ; , k a d išryškėtų 
perspektyviausi ateities va
dovai. 

Organizacinis komitetas (Lie
tuvos Seimo nariai: L. Andri
kienė. A. Kub'lius. V. Žiemelis, 
K. Dirgėla ir G. Korsakas) labai 
gerai suorganizavo stovyklą. 
J a u n i m a s galėjo susir inkt i , 
sužinoti apie politiką ir smagiai 
praleisti savaitę. 

Pirmą diena įvykusiame ofi
cialiame atidaryme kalbėjo L. 
Andrikienė ir ki t i , jų tarpe ir 
šios stovyklos rėmėjas Albinas 
Markevičius iš San ta Monicos, 
GA. Vakare s tovyklautoja i 
sulaukė ir ką t ik iš Estijos 
grįžusio buvusio Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio. J is ilgai 
kalbėjo apie Lietuvos politinę 
padėtį. Daui.' dėmesio skyrė 
Rusijos kariuomenės išvedimui 
iš Lietuvos 

Per seminarus jaunimas ge
riau susipažino su konserva
torių principais. Seimo narys 
Gediminas Vagnorius kalbėjo 
apie ekonomiją ir pasirašinėjo 
jaunimui ant „vagnorkų" — ta
lonų, buvusiu laikinų Lietuvos 
Respublikos pinigų. 

Trys svečiai iš Didžiosios Bri
tanijos, tos šalies Young Conser-
vatives organizacijos nariai, 
pasakojo apie r inkimus ir jau
nimo politinę veiklą. Lietuvos 
jaunimui buvo labai įdomu iš
girsti, kaip gyvena užsienio jau
nieji konservatoriai. J ie pasako
jo apie r inkimus ir kaip jauni
mas gali suburti daugiau narių. 

Profesorė Fransuaza Thom iš 
Prancūzijos kalbėjo apie kon-
servatyvizmo teoriją, iškeldama 
labai įdomias mintis. 

Seimo narė R. Hofertienė kal
bėjo apie blaivybę ir kaip alko
holis kenkia jaunimui. Taip pat 
ji ragino merginas domėtis poli
t ika . 

Seminarą vedė ir E. Mickus iš 
Los Angeles. Jo pokalbis apie 
komerciją Amerikoje labiausiai 
nustebino jaunimą, sužinojus, 
kad 90r£ Amerikos gyventojų 
moka mokesčius ir kad esą du 
neišvengiami dalykai — mirtis 
ir mokesčiai. 

Bendrai buvo daug įdomių se
minarų, kuriuos vedė žmonės, 
turį daug patirties politikoje. 

Stovyklos programa buvo 
sudaryta taip, kad įtrauktų 
visus dalyvius. Stovyklautojai 
buvo suskirstvti į keturias „par
tijas". Visi buvo konservatoriai. 
Kiekviena ,•partija" demokra
tiškai išrinko savo kandidatą į 
'prezidentus. Tie kandidatai tu
rėjo pasiruošti pirmam susitiki
mui su ..rinkėjais". Kandidatai 
išdėstė savo politika — ekonomi
nę, užsienio, švietimo ir 1.1. Visi 
kandidatai pirmą bandymą ge 
rai išlaikė. Jiems duodami klau
simai buvo labai rimti ir kan
didatai turėjo greit galvoti. 

Čikagos lietuviu jaunimo atstovės Vasario šešioliktos proga Lietuvos gene
ralinis konsulo Vaclovo Kleizos ruoštame priėmime. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Buvo daug renginių, kuriuose 
kandidatai t urejo gerai išdėstyti 
savo politika Kandidatai savo 
platforma ruošė remdamiesi se
minaruose įgytomis žiniomis. 
Taip pat buvo spaudos konferen
cija ir tele-debatai. Nors pre
zidentų rinkimai — improvizaci
ja, buvo v a d n a m a žaidimu, 
susirinkęs jau r-.mas labai rim
tai žvelgė į šį 7aidimą ir r imta i 
jam pasiruoš* Per žaidimą iš
ryškėjo, kad stovykloje buvo 
tikrai nuostab, tus .aummo. ir. jei 
jie dirbs ir vad< A aus politikai — 
Lietuvos ateit s bus šviesi 

Kandidatai buvo ta rp 16 ir 26 
metų amžiaus lu tarpe buvo ir 
viena mergina Po r imto balsa

vimo r ink imu komisija paskel- ~ 
bė, kad prezidentu išrinktas Ra
mūnas Baužinskas iš Klaipėdos. 

Prezidento p i rmas darbas bu
vo sudaryt i savo vyriausybę. Ta 
v y r i a u s y b e buvo . . š e šė l i nė 
vyriausybe". Sugrįžę i Vilnių jie 
pradėjo dirbt i . Dieną po stovyk
los jie susi t iko su prof. V. 
Landsbergiu . 

J a u n i m a s labai veiklus. Rug
sėjo mėnesi planuojamas žygis 
ir gruodžio mėn. da lyvavimas 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių1 suvažiavime. 

Stovykla buvo labai įdomi ir 
naudinga . 

T i n a P e t r u s y t ė 
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LIETUVOS BANKAS 
INTERESŲ 

SANKRYŽOJE 
Šiame rašinyje, gau t ame iš 

Lietuvos, žurnalistė Rima Jaku
tytė aptaria Lietuvos banko 
veiklą ir jam daromą įtaką. 

(E.K.) 

Lietuvos banko valdybos pir
mininkas R.Visokavičius, kuris 
anksčiau vadovavo Litimpex 
bankui , kategoriškai a tmeta 
visus kaltinimus, pateiktus jam 
Vilniaus prokuratūros rugsėjo 7 
d. ryšium su Lietuvos banko 
pervedimu 20 milijonų litų į 
Litimpex banką žemės ūkio 
tikslams. Pasirodo, Litimpex 
bankas parinktas žodiniu Vy
riausybės nurodymu. R. Viso
kavičius teigia, kad „kai kurios 
politinės jėgos" ir „tamsios biz
nio jėgos" siekia, k a d jis būtų 
nušalintas nuo pareigų. Iki šiol 
tų jėgų R. Visokavičius nėra iš
vardinęs. J is pripažįsta, jog 
buvo padaryta tik „banko vi
daus instrukcijų procedūrinių 
pažeidimų", bet sako esąs ne
teisėtai apjuodintas, neteisėtai 
primesta Lietuvai padary ta ža
la, nesutinka atsistatydinti ir 
žada kovoti, R. Visokavičius 
nustojo eiti Banko valdybos pir
mininko pareigas t ik rugsėjo 16 
d., kuomet Seimas, prezidento 
teikimu, pavedė ei t i pareigas 
Juozui Sinkevičiui, vienam R. 
Visokavičiaus pavaduotojų. 

Šiai R. Visokavičiaus bylai 
aiškiai yra suteiktas politinis 
atsplavis. Už R. Visokavičių 
pasisako dešiniosios politinės 
jėgos - Seimo opozicija. (Už jį 
ta ip pat pasisako J A V lietuviai 
bankininkystės specialistai, An
t a n a s Grina ir Davė Kvederis, 
kur ie yra dalyvavę Lietuvoje 
kaip Lietuvos banko patarėjai — 
EK). Anot Seimo opozicijos, val
dančiajai LDDP partijai reika
l ingas p a k l u s n u s Lie tuvos 
bankas , kur iam bū tų galima 
diktuoti daryti kredito emisiją 
ir k i tus veiksmus. R. Visokavi
čius šiuo požiūriu buvo neparan
k u s asmuo, visom išgalėm 
laikėsi prieš kairiųjų spaudimą 
daryti emisiją. (Susit ikime su 
lietuvių organizacijų vadovais 
šeštadienį, spalio 2 d., Pasa-
denoje, Kalifornijoje, Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas pasakė, kad j i s yra nusis
ta tęs prieš emisiją, išskyrus gal 
kreditinę emisiją dėl atsiskai
tymų. - EK). Beje, pe r tuos porą 
mėnesių nuo lito įvedimo, R. 
Visokavičius yra pasi rašęs ne 
vieną sprendimą, su kuriais 
pats nesutinka. Vadinasi, buvo 
jėgos, privertusios tą daryti , tik 
R. Visokavičius jų kol kas viešai 
neįvardina. 

Ekspertai mano, jeigu nebūtų 
atsiradusi ši byla, būtų imta
si kitų būdų nušalinti centrinio 
banko vadovą. Greičiausiai Sei
me būtų buvusi pateikta inter
peliacija banko vadovui. Tokį 
savo partijos vadovybės įparei
gojimą turi Seimo socialdemo
k r a t ų frakcija, apie interpelia 
ciją kalbama ir LDDP — valdan 
čiosios partijos frakcijoje. Matyt 
tuo keliu ir bus einama, jeigu 
teismas išteisintų R. Visokavi
čių. 

{tampa dėl Lietuvos banko ki
lo dar pavasarį, kuomet nau 
jasis Banko valdybos pirminin
kas R. Visokavičius padidino 
komerciniams bankams nuo 10 
iki 12^ privalomus atskaity
mus į centrinio banko rezervus 
bei nustatė 12% atskai tymus 
nuo turimo konvertuojamos 

valiutos. Beje, bankai į rezervus 
nustatytą normą privlėjo ati
duoti ne valiuta, o laikinaisiais 
pinigais — talonais. Tai komer
ciniams bankams sukėlė daug 
nepatogumų, nes talonų t rūko. 
Kitas įtampos židinys t a rp cent
rinio ir komercinių bankų buvo, 
taip pat pavasarį nus ta ty tas , 
reikalavimas iki Naujų metų 
padidinti įstatinį kapitalą iki 
0,5 milijard. talonų (5 mil. litų) 
o tie bankai , kurie norėjo dirb
t i su užsienio investicijomis, 
įstatinį kapitalą iki pusės mil-
jard. talonų turėjo padidinti iki 
liepos 1 d. Tuomet ir R. Visoka
vičius ir jo pavaduotojai viešai 
ėmė reikšti Centrinio banko 
nuostatą, kad Lietuvai re ik ia 
t ik 3-5 didelių, galingų bankų 
su daugybe jų skyrių. Komerci
niai bankai tai įvertino ka ip 
bankininkystės žlugdymą Lie
tuvoje, naujų „pabaisų", pa
valdžių centriniam bankui kū
rimą. 

Po to atėjo lito įvedimo metas. 
Pirmąją lito gyvenimo dieną, 
birželio 25 d., nus ta ty tas ofi
cialus kursas: 1 JAV doleris — 
4,5 lito. Sis kursas išsilaikė 
savaitę, po to l i tas ėmė „stip
rė t i " ir 1 JAV doleris jau buvo 
vertas 4,35 lito. 

R. Visokavičius atkakliai kas 
dieną kartojo, kad maždaug tokį 
lito kursą stengsis išlaikyti, 
neleis j a m pernlyg šokinėti. 
Jeigu tai pavyks padaryti iki N. 
Metų, jo įsitikinimu, padėtis 
ūkyje turėtų pradėti gerėti. 
Tvirtas ir pastovus litas — buvo 
ir yra pagrindinis Lietuvos 
banko šūkis. Tačiau toks lito 
kursas niekaip netenkino savo 
produkcija eksportuojančių pra
moninkų. Jie pageidavo, kad 
lito kursas laikytųsi t a rp 4.5-5, 
bet ne 4,5-4. Banko valdytojas 
pažadėjo, kad pernelyg dolerio 
kurso nemuš, bet iki šiol litas 
svyruoja tik 4-4,5 ribose. Tik 
įvedus litą, banko nuostata 
buvo griežta — pramonės įmo
nės turi dirbti produktingai, 
mažinti savikainą, gaminti pa
klausias prekes, kad galėtų j as 
parduoti. Jeigu nesugeba — te
gu bankrutuoja. Vėliau, pramo
ninkams ypač sukilus ir ėmus 
spausti banką per Vyriausybę, 
pozicija kiek sušvelnėjo, bet iš 
esmės liko ta pati . Norėdamas 
padėti pramonės įmonėms, cent
rinis bankas ėrnė jiems orga
nizuoti konvertuojamos valiutos 
varžytines, kuriose valiuta buvo 
perkama maždaug oficialiu kur
su, tačiau įmonės neskubėjo 
parduoti valiutos. 

Pramonininkų ir Vyriausybės 
spaudžiamas, centrinis bankas 
laikinai, iki rugpjūčio 1 d., 
nustatė komerciniams bankams 
valiutų supirkimo ir pardavimo 
skir tumo normą 4%, Dėl šio 
sprendimo b a n k ą kr i t ikavo 
Tarptaut inis valiutos fondas. 
Tokiam žingsniui nepritarė ir 
pats R. Visokavičius, teigda
mas, kad normą turi nustatyt i 
valiutų r inka. Po to. vėl spau
džiamas Vyriausybės ir pramo
nininkų, žengė dar vieną nepri
imtiną žingsnį — nuo rugpjūčio 
vidurio įvedė kreditų palūkanų 
normą — ne didesnę, kaip 60*^ 
metinių palūkanų. Tuo spren
dimu buvo visiškai sustabdyti 
kreditai-komerciniai bankai jų 
ne t e ikė a r b a už į v a i r i a s 
bankines paslaugas palūkanas 
beveik padvigubindavo. Po ne
pasitenkinimu) iš abiejų pusių 
komercinių banku ir pramoni

ninkų, kad n ė r a pigių kreditų, 
nu ta r imas a t š a u k t a s , o pramo
nininkai to l iau ka l t ina banką, 
kad šis su laužęs susi tar imą nė 
vienai įmonei negavus kreditų 
žadėtomis sąlygomis. 

Lietuvoje kol kas nesukur ta 
dviejų lygių bank in inkys tė : 
centr inis šal ies bankas ir ko
merciniai b a n k a i . Kol kas vei
kia 3 vals tybinia i komerciniai 
bankai: Žemės ūkio, Valstybinis 
komercinis ir Taupomasis ban
k a s ^ . Visokavičius, pr i tar iant 
Pasaulio bankui , ragino pagrei
t in t i šių b a n k ų privatizavimą. 
Vėl sus i l auk ta pasipriešinimo 
ne t ik iš šių bankų, bet ir iš 
Seimo politikų. 

Lietuvojs b a n k a s ka l t inamas 
dėl lito ir va l iu tų kursų svy
ravimo. Centr inio banko skai
čiavimais, nuo lito įvedimo pra
džios su nedideliais svyravimais 
vidutinis lito santykis su doleriu 
yra 4 litai — vienas doleris. La
biausiai lito kursas svyravo ko
mercinių bankų valiutų keityk
lose. Rugpjūčio pabaigoje 1 
doleris buvo nukri tęs beveik iki 
3 litų, tačiau per keityklas juda 
tik apie 5% visos valiutos. Skai
čiuojant visas valiutos supirki
mo rūšis: per keityklas, bankų 
sąskaitas, varžytines, litas svy
ruoja t a rp 3,8-4,1. Pasak R. 
Visokavičiaus, Vyriausybės ir 
pramonininkų pageidaujamo li
to kurso nesi la ikė valstybiniai 
komerciniai bankai . Jų keityklų 
Lietuvoje y r a daugiausia ir šie 
banka i , ka ip valstybinės insti
tucijos, privalėjo laikytis pa
geidaujamo kurso, keisti pini
gus paga l cen t r in io banko 
nus ta ty tą oficialų kursą. 

Ki tas k a l t i n i m a s centr iniam 
bankui , kad šis priešinasi kre
ditų emisijai. Pinigų emisijos 
norėtų Vyr iausybė , pramoni
n inkai , jos labai t rokšta Seimo 
LDDP frakcija. R. Visokavičius 
nuo pa t lito įvedimo dienos ne 
kartą yra pareiškęs, kad bankas 
visom išgalėm priešinsis lito 
emisijai, o je igu bus pr iverstas 
daryti emisiją, j is atsistaty
dinsiąs. Emisijos pasekmės aiš
kios — infliacija. Dabar ji sus
tabdyta ir rugpjūčio mėnesį 
siekė 0,9%. Be to, apyvartoje 
pinigų masė tu r i būti padengta 
prekėmis ir paslaugomis. Kiek 
nuo lito įvedimo pradžios išaugo 
pinigų masė apyvartoje, t iek 
neišaugo nei gamyba, nei pa
slaugos. Banko vadovų teigimu, 
pinigų apyvar to je p a k a n k a . 
Šiuo metu rinkoje kursuoja apie 
900 mil. litų. Liepos pradžioje jų 
buvo apie 510 mil. Pinigų masė 
auga , bet t a i daroma, nevyk
dant n iekuo nepadengtos litų 
emisijos. Cen t r in i s bankas ta i 
daro sup i rkdamas konvertuoja
mą valiutą iš komercinių ban
kų. Rugpjūčio mėnesį supi rk ta 
apie 65 mil . JAV dolerių ir į 
apyvartą iš leista 260 mil. litų. 
Emisijos praga iš t ingumą su
p ran ta Seimo dešinieji, kur ie 
pa la iko B a n k o poli t iką, tą 
supran ta ir kai kurie versli

ninkai . 
Lietuvos bankas yra atsidūręs 

dviprasmiškoje padėtyje ir 
santykiuose su vyriausybe. R. 
Visokavičius vertina premjero 
A. Šleževičiaus kompetenciją, 
iki šiol pavykdavo įtikinti prem
jerą susilaikyti nuo emisijos, 
tačiau A. Šleževičius y ra ir val
dančiosios partijos LDDP pir
mininkas. Jeigu Seime LDDP 
frakcija nuspręstų re ikalaut i 
emisijos, kaip elgtųsi premjeras, 
neaišku. Už emisij4 ypač karš
ta i pasisako Seimo Finansų ir 
biudžeto komiteto pirmininkas 
Kęstut is Jaškelevičius, ta ip pat 
LDDP frakcijos narys. Ki ta ver
tus , Vyriausybė nuolaidžiauja 
valstybiniams komerciniams 
bankams ir leido jiems privati-
zuotis, kaip šiems patinka. Ta
čiau R. Visokavičius abejoja, ar 
pagrindinio akcijų paketo savi
ninkas tesės Vyriausybės paža
dus žemdirbiams, ar gaus jie pa
žadėtus lengvatinius kredi tus , 
žinant, kaip tuos kreditus laikė 
įšaldytus Žemės ūkio bankas šį 
rudenį. 

Bankas iki šiol nepasidavė 
protekcionizmui. Natūralu, kad 
pažabojus infliaciją, stabili
zuojant litą, nukentėjo tie, kurie 
pelnėsi infliacijos s ą ska i t a , 
kaupė pelnus užsienio bankuo
se, o apyvartoje naudojo t ik 
nedidelę jų dalį. R Visokavičius 
pr ipažįs ta , kad cen t r in i am 
bankui savo priemonėm maži
nant infliaciją, nepavyko išju
dinti kitų valstybės institucijų 
veikti taip, kaip derėtų veikti, 
ku r i an t rinkos ekonomiką. 
Todėl šiandien Lietuvos bankas 
yra padarytas visų ūkio nesėk- . 
mių atpirkimo ožiu bei patekęs 
į interesų karo epicentrą. 

NAUJAS VYRIAUSIASIS 
MUITININKAS 

Lietuvos vyriausiuoju muiti
ninku nuo rugpjūčio 9 dienos 
premjero potvarkiu paski r tas 
LDDP pirmininko pavaduotojas 
Vitalijus Gerzonas. Tuo pačiu 
potvarkiu, pasirašytu rugpjūčio 
3 dieną, iš šių pareigų atleistas 
Kazys Pėdnyčia. 42 metų am
žiaus teisininkas Vitalijus Ger
zonas anksčiau yra dirbęs LKP 
CK aparate, taip pat Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Juridiniame skyriuje. („Tiesa". 
08.04) 

PREKIAUS 
KOMPIUTERIAIS 

Bendra Lietuvos ir Vokietijos 
f i rma „Baltic A m a d e u s " 
pasirašė visų tipų kompiuteri
nės technikos prekybos, remon
to ir techninės priežiūros sutartį 
su JAV kompanija „Hevvlett-
Packard". Ta proga „BA" atida
rė Vilniuje naują demonstravi
mo centrą ir prekybos saloną. 
Centras įkurtas, atsižvelgiant į 
naujos — UNIX sistemų — rin
kos Lietuvoje atsiradimą. 

• 1961 m. rugpjūčio 13 d. 
Rytų Vokietija užbaigė s ta tyt i 
vadinamąją Berlyno užtvarą ir 
taip buvo uždaryta siena į Va
karus. 

CLASSIFIED GUIDE 

Apsilankę 

T N A I N T E R N A T I O N A L TRADING C O . 

skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis net Iki 8 v.v.)gahte 

* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu), 
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai.). 
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę j Lietuvą (72 vai), 
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant 

nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį 

„Lietuvos Rytas". 

Mūsų tel. 708-852-8180 
Adresas: 8440 S. Cass Ave., VVestmont. IL 60559 

T N A INTERNATIONAL TRADING CO. 

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius, 
Telšius, Mažeikius) jums kainuos tik 

$0.52 UŽ 1 SVARĄ (70 svarų minimum) 

ši kaina galioja iki š.m. GRUODŽIO 5 d. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

FOR RENT 

Grupė specialistų atlieka 
visus namų remonto darbus. 
Skambinkite: 

tel . 312-247-5246 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
pensininkų amžiaus asmenims 
Brighton Pk. apyl. Be gyvuliukų. 
$350 į mėn., te l . 312-847-4855. 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . 2 m i e g . 
butas Br ighton Pk. apyl . Skambint i : 
3 1 2 - 3 7 6 - 7 6 8 3 . 

Išnuomojamas gražus 4 kamb butas, ant
rame aukšte. Skambinti rytais: 312-
776-6667, vakarais 312-925-3163 arba 
708-598-3566. Pensininkams nuolaida 

H E L P VVANTED 

NIJOLĖ & CO. 
HAIR DESIGN 

Plaukų kirpimas, dažymas 
moterims ir vyrams 

2 0 % nuolaida 
naujiems klientams 

9943 Southwest Hwy. 
Oak Lawn, IL 60453 

Tel. 708-425-4000 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGL INAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

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

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Tel. 581-8500 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

Valymo darbas 
laikoma moteris valyti namus bei ra
stines. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas 

Skambinti: 1-708-393-3999 

GAMYKLOS 
LABORATORIJOJE 

yra atviros 2 pozicijos. Rei
kia turėti leidimą dirbti. 
Darbas 40 vai. į sav. Virš
valandžiai apmokami 1.5 
karto. Kreiptis nuo 9 v.r. 
iki 10:30 v.r.,Virgis, tel . 
312-276-6345. 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali dirbti namų ruošoje, 
prižiūrėti ligonius arba vaikus, šiek 
tiek kalba angliškai. 

Tel. 708-499-4558 

50-ies metų medikė iš Uetuvos 
ieško darbo. Turi rekomendacijas. 

Tel. 312-523-7289 

Moteris iš Lietuvos ieško darbo; 
gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus. Skambinti Valerijai, 

tel. 708-654-2493 

MOTERIS IŠ UETUVOS, 50 metų gali pri
žiūrėti vaikus, senelius, ligonius. 

Tel . 908-820-9577 (Eisabeth N.J.) 

I E Š K O BUTO 

Vyriškis, tur in t is žal ią korte lę ir pa
stovų darbą i e š k o buto Brighton Par
ke. Skambint i t e l . 6 1 3 - 3 8 1 4 V i rg iu i . 

2 vyr . a m ž i a u s m o t e r y s iš Lietuvos 
ieško kambar io (gali būti ir rūsyje). At
silygintų namų ruoša ir namų apl inkos 
sutvarkymu. T e l . 3 1 2 - 2 3 3 - 7 7 8 5 . 

M l S C E L L A N E O U f 

Noriu pirkti akordeoną ir ar
moniką (concertina). Skambinti: 

708-755-6444. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi We»t 95th Street 

Tei. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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 

_ 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City. IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje. 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darDO 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 •••£ 
(708)425-7161 • B j r * ; 

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 

C%rsh m/ KMIECIK REALTORS 
X r T m J V H ( l 7922 S. Pulaski Rd. 

<fc«l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Maver. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

FOR SALE 
Reduced Oak Lawn bnck ranch: 3 bdrm.. 
Ige. Iiv. & din. rm. new appliances;-eat-in 
kitchen; full basement; window trtmts ; 
garage, fenced yard Many extras. 
$150.000 Mušt sell now! Make offer. 

Call te l . : 708-424-1772 

',0^21 IR ir*»fis< 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profes ional ia i ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardav ime, mieste ir priemies
č iuose 

a„.:- O* 21 
REALMART, INC. 

6602 S PuUsii, 
Chicago, IL 6062* 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeni5kai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, -es 312-778-3971 

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

9t 

TOM VIERAITIS 

FOR SALE 
Atviras apžiūrėj imui sekmd. 
spalio 17 d., 1-4 v. p.p., 4103 
W. 58 St. Puikiai išlaikytas, mū
rinis namas: 3 mieg. ,,Cape Cod" 
stilius; erdvi virtuvė, valg. kmb.; at
vira 12x23 pėdų veranda; įrengtas 
rūsys: 2V2 auto garažas. Prašo 
$ 1 1 9 , 9 0 0 ; skambint 312-
582-8775. Kalbėti angliškai. 

FOR SALE 
6 rm. bnck bungalovv; incl furniture 
and all contents. Ovvner moving out 
of statė, vvants quick sale. Call 
Frank Zic, tel. 312-735-6000. 

Re/Max HOME CENTER 

Parduodu namą Lietuvoj*: 2 mieg . pir 
tis. baseinas, dušo kamb.. virtuvė, didelis 
salonas. 59 arai žemes, geras vanduo: 120 
km nuo Kauno Kre>ptis Petras (Kauno 
te l . ) 8-27-724145 arba Alina 1-219-
462-5624. 

' • 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

KAIP APSISAUGOTI NUO 
GREITKELIO PLĖŠIKŲ 

Jeigu, važiuojant greitkeliu, 
sugenda automobilis — tai 
didelė nelaimė, ypač jei tas atsi
t inka toli nuo gyvenamų vietų 
ir dar nakties metu. Ir prie to 
visko dar prisideda faktas, kad 
šiais laikais greitkelių banditai 
— įvairūs piktadariai, kaip tik 
ir ieško tokių aukų. 

Kaip reikia apsisaugoti nuo 
greitkelių banditų? 

Geriausias būdas netapti 
greitkelių banditų auka yra iš 
anksto pasiruošimas atvejui, jei 
mašina sugedusi sustotų. „Ame
rican Automobile Association" 
ir „California Highway Patrol" 
duoda kelis patarimus, kaip 
reikia tokiu atveju apsisaugoti. 

1. Bent vieną kartą metuose 
duokite patikimam auto me
chanikui iš pagrindų patikrinti 
automobilį. " 

2. Patikrinkite oro spaudimą 
atsarginėje padangoje, kad 
visada būtų galima ją naudoti. 

3. Saugokite, kad niekada ne
b ū t ų jūsų mašinos tanke 
mažiau nei ketvirtis gazolino, 
jei važinėjate naktimis, stenki
tės, kad visada gazolino tankas 
būtų artipilnis. 

4. Jeigu dažnai važinėjate, 
pagalvokite apie įsigijimą „Cel-
lular" telefono. Tai įgalins jus 
pašaukti policiją ar kitą pagalbą 
iš bet kur ir bet kuriuo metu, 
neišlipant iš mašinos. Tokį tele
foną šiuo metu galima įsigyti už 
mažiau kaip 200 dolerių. Jei jūs 
jį naudosite tik nelaimės atve
jais, tai mėnesiniai mokėjimai 
bus žemi. 

5. Turėkite „auto survival 
k i t " ir laikykite jį automobilio 
viduje, NE bagažinėje. Jame 
turėtų būti: 

a. visi vaistai, kuriuos jūs turi
te reguliariai imti; 

b. ženklas užpakaliniam lan
gui „CALL POLICE"; 

c. 2 buteliai vandens; 
d. antklodė; 
e. pirmos pagalbos dėžutė; 
f. šešios 30 minučių žvakės 

(flares); 
g. 2 ar daugiau atsispindintys 

trikampiai, kuriems nereikia 
baterijų. Jei jūsų automobilis 
sustotų, išdėliokite juos ant 
žemės užpakalyje mašinos; 

h. prožektorius ir vienas ar du 
pakeliui atsarginių baterijų; 

j . šiek tiek lengvų užkandžių. 
kaip riešutų, maišytų javainių. 
džiovintų vaisių. 

Ką turi te daryti , jei jūsų au
tomobi l is sugenda? 

1. Išsukite į dešinę pakelę, 
kiek galima toliau nuo j u t i m o . 
Jei esate ant greitkelio, kuris 
tur i „call boxes", ir dar galite 
važiuoti, nors ir su nuleista 
padanga, įjunkite užpkalines 
blykčiojančias šviesas ir važiuo

kite iki „call box". 
2. Jei galite pasinaudoti „call 

box", prašykite, kad operatorė 
pašauktų policiją. Kai policija 
atvyks, ji pašauks vilkiką ar 
auto klubą ir bus su jumis, iki 
pagalba atvyks, nebent polici
ninkas būtų pašauktas vykti 
kitur. 

3. Jei esate ant greitkelio ir 
netoli yra išvažiaviams į 
apšviestą vietą su gazolino sto
timi ar krautuvėmis, stenkitės 
nuvažiuoti nuo greitkelio. 

4. Jei nėra arti „call box" nei 
saugaus išvažiavimo, sustokite 
dešinėje pakelėje. 

5. Būkite atsargūs, lipdamas 
iš mašinos; pastatykite šviesą 
atmušančius trikampius ir švie
sas (flares) užpakalyje mašinos 
ir tuojau grįžkite į mašiną. Nes
tovėkite lauke, tikrindamas pa
dangas, ar motorą. Juo ilgiau 
būsi te lauke, juo didesnė 
galimybė tapti plėšikų auka. 

6. Patikrinkite, ar priekinės ir 
užpakalinės durys yra užra
kintos, o langai uždaryti. Pra
darykite langą per kokį colį 
savo patogumui, bet niekada 
neatidarykite lango tiek, kad 
kas nors galėtų pasiekti 
mašinos vidų. Įdėkite „Call 
police" ženklą j užpakalinį lan
gą. Užsisekite apsaugos diržą. 

7. Nepriimkite pagalbos iš 
nežinomų žmonių. Jei koks 
nepažįstamas ateina prie 
mašinos, kai jūs jau esate 
panaudoję „call box", tai kalbė
dami per uždarą, ar vos tik pra
vertą, langą pasakykite jam/jai, 
kad pagalba jau yra pakeliui ir 
prašykite, kad jis/ji važiuotu 
toliau. Jei jūs negalėjote prisi
šaukti pagalbos, paprašykite 
svetimojo, kad jis važiuotų 
toliau ir pašauktų jums policiją 
ar t imiausiu telefonu. Jei 
manote, kad svetimas žmogus 
atrodo į tar t inas, sakykite 
jam/jai, kad jūs jau pasišaukė
te pagalbą (nors to ir ne
būtumėte padarę) ir kad tokia 
pagalba yra pakeliui. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Matur i ty" (Oct-Nov), 
1993). 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Biru
tė Jasai t ienė. 

INFORMACIJA APIE 
PATARNAVIMUS 
VYRESNIESIEMS 

„The Eldercare Locator" yra 
visoje Amerikoje randamas in
formacijos šaltinis vyresnie
siems žmonėms ir tiems, kurie 
rūpinasi vyresniaisiais. Skam
binkite nemokamai 1-800-
677-1116, klauskite ir gausite 
informaciją, kur ir kokią 

pagalbą galite rasti; teisinę 
pagalbą, apgyvendinimą ir vie
tas, kur galima rasti priežiūrą 
jos reikalingiems, dienos metu 
(day care) sveikatos pagalbą ir 
priežiūrą namuose, ar bet kokj 
kitą patarnavimą vyresniems. 
Jums bus pasakyta, į ką kreip
tis jūsų gyvenamoje vietovėje. 
Šia informacine programa 
rūpinasi „The US Administra-
tion on Aging", „The National 
Association of Area Agencies on 
Aging" ir „The National 
Association of State Units on 
Aging". „Mūsų tikslas, — sako 
Joyce T. Berry, Ph.d., buvusi 
komisionierė vyresniųjų reika
lams — surasti visus galimus 
pagalbos šalt inius ir juos 
tinkamai koordinuoti, kad galė
tumėme kuo efektingiau ir 
pigiau padėti vyresniems, 
pagalbos reikalingiems, žmo
nėms". 

Aukščiau duotu telefonu 
skambinkite nuo 9 ryto iki 8 
vakaro (rytinio pakraščio laiku) 
savaitės darbo dienomis (nuo 
pirmadienio iki penktadienio). 
Tarnautojui, kuris atsilieps, pa
sakykite pavardę, adresą ir — 
labai svarbu — „zip code" to 
asmens, kuriam reikalinga 
pagalba. Taip pat būkite pasi
ruošę trumpai reikalą paaiš
kinti ar pasakyti , kokios 
pagalbos jūs ieškote. The Elder 
Locator jums visada padės. 

Naudotasi medžiaga iš ,.Mo-
dern Maturity". 

Vertė ir spaudai paruošė Al
dona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. spalio mėn. 16 d. 

Netrukus iš Vilniaus rajono 
policijos komisariato Kosačiai 
gavo raštą, kuriame sakoma, 
jog byla nutraukiama. Nesutik
dami su tokia įvykių eiga, 
nukentėjusieji kreipėsi į Gene
ralinę prokuratūrą ir Vidaus 
reikalų ministeriją. Iš šių insti
tucijų skundai buvo persiunčia
mi į Vilniaus rajono policijos 
komisariatą, kur vėl buvo aiški
nama, kad pas tardytojus įtaria
mieji neina. Be to, vienas jų yra 
paaiškinęs, jog nieko nežinąs 

apie jo automobilyje rastus vog
tus daiktus. Esą juos kažkas 
galėjęs specialiai įkišti. 

Kosačiai „Lietuvos ryto" ko
respondentui pasakė, kad juos 
šioje istorijoje labiausiai glumi
na ir piktina policijos bejėgišku
mas. Kita vertus, galbūt tokius 
veiksmus reikėtų įvardyti ir ki
tokiais žodžiais. Vieno įtariamų
jų sūnus yra policijos darbuoto-
jas. 

Br. J . 

„Lietuvos Vaikų viltis" atostogauja. Iš kairės: Žydrė Tumosaitė, Nijolė 
Andriuškevičierip ir jos sūnelis Rokas. Nuotr. B. A. Vindašienės 

POLICIJOS „BEJĖGIŠKUMAS" 
LIETUVOJE 

DEŠIMT PATARIMU 
SENIEMS TĖVAMS 

1. Gerbk savo vaikus. Mylėk 
juos ir džiaukis, kad juos turi. 

2. Neleisk savo vaikams val
dyti tavo gyvenime. Mylėk vai
kus, bet būk tvirtas ir gyvenk 
taip, kaip tu nori, tuo pačiu 
leisk jiems padėti tau senatvės 
dienose. 

3. Nebijok savo vaikų. Tu esi 
jų motina ir tėvas. Tu esi su
augęs, galvojantis žmogus. 

4. Būk geras savo vaikams, 
kurie nori padėti tau gyventi, 
kad jie nenusiviltų tavimi 

5. Reikalauk, kiek galima ma
žiau pagalbos iš savo vaikų! At
mink, kad jie turi savo gy
venimą ir savo rūpesčius. 

6. Būk dėkingas vaikams už 
jų pastangas padėti ir neleisk 
jiems jaustis kaltiems. 

7. Mylėk savo vaikus ir pri
imk jų meilę. 

8. Būk patenkintas. Ir paro
dyk, jog esi laimingas, kad gali 
praleisti laiką su savo vaikais. 

9. Dalinkis savo rūpesčiais ir 
vargais su savo vaikais, bet 
žinok skirtumą tarp pasida
linimo rūpesčiais ir nuolatinio 
skundimosi. 

10. Tavo vaikai nežino, kas 
yra senatvė, kaip reikia mirti ir 
kaip mirtj priimti. Pamokyk 
juos. 

Barbara Pittard Payne iš „Ag
ing Today" (July/August, 1993). 

Vertė Birutė Jasaitienė. 

„Lietuvos aide*, „Lietuvos 
ryte" bei kituose Lietuvos 
dienraščiuose kasdieną skelbia
ma daugybė kriminalinių nusi
kaltimų. Teisėsaugos instituci
jos ar policija vienus išaiškina, 
kitų ne, o trečių iš viso ne
aiškina ir bylas nutraukia. 

„Lietuvos rytas*' 1993.VIII. 
laidoje paskelbė F. Telksnio 
straipsnį, kuris parodo korup
ciją policijos tarnyboje. 

„Praėjusių metų kovo mėnesį 
Vilniaus rajono Paežerių kaimo 
gyventojai Josifas ir Irena 
Kosačiai, grįžę iš sostinės, 
pamatė išplėšta? savo namo 
duris. Įėję į vidų. kambariuose 
išvydo didelę netvarką ir pasi
gedo kai kurių vertingiausių 
daiktų. Vagys buvo pagrobę mo
torinį pjūklą, naują dulkių 
siurblį, du servizus, stalo 
reikmenų, motenškų drabužių, 
kailinius, ava! aės, importinių 
gėrimų, automobilio ir trakto
riaus tech^in-us pasus. 

Kosačiai prieš keletą dienų 
buvo pardavė karvę ir už ją 
gautus JAV dolerius laikė 
namuose. įsilaužėliams valiutos 
surasti nepavyko, nors jos 
kruopščiai ieškojo — buvo išdra
skytos net medžiaginės lėlės. 

Vagys, anot šį įvykį mačiusios 
Kosačių kaimynų dukros, buvo 
atvažiavę ir pagrobtus daiktus 
susikrovė i geltonos spalvos 
„Žiguli". 

Tokia t u n p a gan tipiškos 
vagystės ??orija. Panašių 
Lietuvoje kasdien įvyksta 
keliasdešim' Tačiau tai, kas 
vyko po Šios \ agystės, vargu ar 
yra tipiška 

Po vagy su s praėjus keletui 

dienų, prie Kosačių namo vėl 
sustojo geltonas „Žiguli". Iš jo 
išlipęs nepažįstamas vyriškis 
pasakė Paberžėje prie alaus 
kiosko radęs J. Kosačiaus var
du išduotus automobilio ir trak
toriaus techninius pasus ir 
pareikalavo radybų. Šeiminin
kai , pamatę , jog vyriškio 
mašina panaši į tą, su kuria, 
liudytojos tvirtinimu, prieš 
keletą dienų buvo atvažiavę 
nusikaltėliai, nutarė -kreiptis į 
policiją. Kol jie neva derėjosi dėl 
kainos, jų sūnus pakvietė po
licininkus. 

Pareigūnai sulaikė nepažįsta
mąjį, ir šis greitai paaiškino, 
kad jį į Paežerių kaimą atsiuntę 
du Vilniaus gyventojai. Polici
ninkai netrukus juos sulaikė. 
Vienas jų pasirodė esąs Kosačių 
kaimynų sūnus. Sulaikytieji, 
pas kuriuos buvo surasta dalis 
pagrobtų daiktų, prisipažino 
įvykdę šią vagystę. Atrodė, kad 
nukentėjusieji netrukus atgaus 
ir kitas pagrobtas vertybes, o 
nusikaltėliai bus atiduoti į 
teismą. 

Ėjo mėnesiai, prabėgo metai, 
tačiau nieko naujo šioje byloje 
nebuvo. Kosačiai kelis kartus 
kreipėsi į šį įvykį tiriančius 
Vilniaus rajono policijos komi
sariato darbuotojus, tačiau 
nieko konkretaus negalėdavo 
sužinoti. Galų gale jiems buvo 
pareikšta, jog bylos praktiškai 
nebeįmanoma tęsti, kadangi 
įtariamieji, nepaisant nuolati
nių kvietimų, neateina į polici
jos komisariatą. Kai nukentėju
sieji bandė prieštarauti ir 
ieškoti teisybės, jiems buvo pa
sakyta eiti lauk. 

# 

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

Jau daugau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines " ndividualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau-

-omis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa-
1-708-422-3000. Darbo vai plrmad., antrad.. šiomis kaif 

ctjai skambinti: 

ketvd. Ir panktd. 9 v.r.- -5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (caterlng) 

312-434-9766 

talman 
ddicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

Birutė Jasaitienė kalba apie socialinius reikalus JAV LB Tarybos XIII sesijoje, vykusioje Čika 
goję spalio 9 10 d. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

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

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

Visos laidos is VVCEV stoties 
1430 A M banga. 

Adresas: 511 So. N'olton Ave. 
Willow Springs, IL. MM80. 

T ei.: (708) 839-2511. Tel.-FAX <708> 83.9-0870 

„Motina, man saulė tavo veidą mena..." 
B. Brazdžionis 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANELĖ MIKIENĖ 

1904-1973 
D u k t ė Dal ia N a v a s a i t i e n ė s u š e i m a 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
MARCELEI TOTORAITIENEI 

baigus žemės kelionę, giliai užjaučiame jos sūnų 
PRANĄ, marčią ALDONĄ, dukrą DANUTĘ ZAILS-
KIENFJ, žentą ALGĮ, vaikaičius ir visus artimuosius. 

N. S. Bikulčiai 
D. F. Lukauskai 
R. J. Spurgiai 
O. R. Čepelės 

V. R. Račiūnai 
R. A. Bartkai 
N. V. Baniukaičiai 
A. E. Kaminskai 

A.tA. 
MARCELEI TOTORAITIENEI 

mirus, dukrą DANUTĘ ZAILSKIENĘ, sūnų PRANĄ 
TOTORAITĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Pranas Sideravičius 
Antanas Sideravičius 
Roma Murphy su šeima 

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 5. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL D I R E C T O R S 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
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 
LEMON'T 12401 S ARCHER AVE (St DERBY RD ) 

LEMONT LOCATION OPEN'ING SEPTEMBER. 1993 
ALL P H O N E S 

C H I C A G O 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje spalio 20 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. sveika
tingumo paskaita, kalbės dr. 
Tomas Kisielius. Po paskaitos 
bendri pietūs. Visi kviečiami at
silankyti ir įsigyti daugiau 
žinių sveikatos reikaluose. 
Prašome nepraleisti progos. 

„Unt tevelia dvarą" — tokiu 
vardu pavadintas Dainavos an
samblio koncertas, kuris įvyks 
lapkričio 7 d. Koncerte dalyvaus 
visas ansamblis ir ansamblio 
vyrų, moterų bei jaunimo cho
ras. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti. Koncertas įvyks 
Jaunimo centre. 

Čikagos ramovėnų ir saulių 
rengiama Lietuvoje leidžiamai 
karinės minties spaudai parem
ti kavutė-popietė bus spalio 24 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Meninę programos 
dalį atliks Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės moterų sekstetas, 
vadovaujamas muz. J. Sodaičio. 
Kavutės metu bus ir laimėji
mai, kuriems fantus reikia siųs
ti ir atnešti į Šaulių namus. Lie
tuvių visuomenė kviečiama da
lyvauti kavutėje ir paremti 
aukščiau minimą spaudą. 

Nepamirškite, kad spalio 
24 d. įvyks Čikagos sendraugių 
ateitininkų susirinkimas. Jis 
bus Atei t ininkų namuose 
Lemonte, 12:15 v. p.p. Paskai
tininkas dr. Audrius Plioplys 
kalbės apie Čiurlionio kūrybą. 
Taip pat bus svarbūs 
pranešimai apie šių metų 
veiklą. Kviečiame visus susi
domėjusius dalyvauti. 

Nuo rugsėjo mėn. pradžios, 1 
vai. po pietų Pasaulio lietuvių 
centro salėje kiekvieną antra
dienį vyksta įvairios programos 
pensininkams. Kviečiami ir 
laukiami visi apylinkės lietu
viai. Kartą per mėnesį bus 
matuojamas kraujospūdis. 
Matavimą atliks registruotos 
slaugės — A. Lieponienė ir R. 
Riškienė. 

x P r i e š užsisakydami pa
mink l ą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matysi te 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
j a ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai Lie-
tuvoje bus prieš Kalėdas, jei 
pristatysite juos į Baltia Ex-
press iki lapkričio 1 d. adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652, tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk.) 

x Pe t ro Vaičiūno vienas iš 
įdomesnių kūrinių — melodra
ma „Nuodėmingas angelas" bus 
parodytas pirmą kartą Čikagos 
lietuviams „Vaidilutės" teatro 
pastatyme spalio 31 d. 3 vai. 
p.p. J aun imo centre. Režisuo
ja vilnietė Irena Leonavičiūtė. 
Bilietų jau galima gauti 
Vaznelių prekyboje Marąuette 
Parke. Tai bus vienintelis šio 
veikalo pastatymas Čikagoje. 

(sk) 

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose Altas ruošia 
politinį simpoziumą, kurio ren
gimo komisiją sudaro dr. Jonas 
Valaitis, Stanley Balzekas ir 
pik. Kazimieras Oksas. Pagrin
dinis kalbėtojas bus amerikietis 
žurnalistas, politinis komenta
torius Paul Goble. Simpoziume 
kalbės lietuvių, latvių ir estų 
atstovai. 

Daiva Markelytė, rašytoja ir 
Illinois universiteto Čikagoje 
dėstytoja, skaitys ištraukas iš 
šiuolaikinių Lietuvos rašytojų 
kūrinių, išleistų anglų kalba 
knygoje „Come into My Time": 
Lithuania in Prose fiction, 
1970-90, spalio 22 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vakaro Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje 
įvyksiančiame knygos pristaty
me ir aptarime. Knygos redak
torė ir įvadinio straipsnio auto
rė yra Violeta Kelertienė. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
53-sis metinis suvažiavimas 
įvyks spalio mėn. 30 d. Čika
goje, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski Rd. 

Tos pačios dienos vakare, šeš
tadienį, spalio 30 d., 7 vai. vak. 
Balzeko muziejaus Gintaro sa
lėje bus Amerikos Lietuvių Ta
rybos 53-ojo suvažiavimo užbai
gimo iškilminga vakarienė. 
Amerikos lietuviai yra kviečia
mi joje dalyvauti. 

Margučio rengiamas Stasio 
Povilaičio estradinių dainų kon
certas bus šį sekmadienį, spalio 
17 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Prašoma nesi vėluoti. Kon
certas prasidės punktualiai. Bi
lietų kasa Jaunimo centre veiks 
nuo 1 vai. p.p. Koncertui pasi
baigus, bus bendros vaišės ka
vinėje. Visi kviečiami. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5865959 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 an t rd . 
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 res toranas 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. „ S a g i l V , 6814«W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

Prieš repeticijas „Vaidilutės " teatre. Iš kairės: Kęstutis Kalikauskas, Sigi
t as Gūdis, rež. Irena Leonavičiūtė ir Teodoras Dobrovolskis. 

DR. Z. ŠIMUTYTĖ ATSAKINGOSE 
PAREIGOSE 

Dr. Zita M. Šimutytė, Zitos ir 
Leonardo Šimučių duktė, š.m. 
rugsėjo 13 d. dalyvavo ben
drame Korėjos respublikos ir 
JAV Apsaugos nagrinėjimo se
minare Pietų Korėjoje. Ji buvo 
„Manpovver management" sesi
jos kopirmininkė ir skaitė 
paskaitą tema: „Karių šeimos: 
jų įtaka kariuomenės paruošties 
stoviui ir saugumui". 

Nuo 1990 metų dr. Z. Šimuty
tė dirba kaip direktorė „Man
povver personai" tyrimų labora
torijose JAV Kariuomenės Ty
rimų, socialinių mokslų ir 
elgsenos institute. 1992 m. ji 
buvo paskirta Kariuomenės per-

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

dr. Zita M. Šimutytė 

Dr. Leonas Kriaučel iūnas, 
mūsų operos mecenatas, užsakė 
sau ir savo svečiams stalą į 
metinį operos pokylį, kuris bus 
spalio 30 d. Jaunimo centre. 

x Ieškote d a r b o ? 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 NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai3 ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
C H E R AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Berno tas . 

(sk) 

sonalo apklausos įstaigos direk
tore, o nuo 1993 m. spalio 1 d. 
dr. Z. Šimutytė yra atsakinga už 
„Army Occupational Survey" 
programas. Šios programos api
ma daugelį sričių: JAV kariuo
menės apklausos, tyrinėjimo, 
studijų, kurios įjungia ne tik 
pačius karius, jų elgesį, karjerų 
išvystymą, bet ir jų šeimas. 

Prieš pradėdama darbą JAV 
Kariuomenės tyrimų institute, 
1976 m. dr. Z. Šimutytė turėjo 
„post-doctoral fellowship" iš 
psichologijos mokslų Toronto 
universitete, Kanadoje. 

Dr. Zita M. Šimutytė yra bu
vusio ilgamečio „Draugo" re
daktoriaus Leonardo Šimučio 
dukraitė. Ji gyvena Arlington, 
VA, su vyru dr. Micheael Drill-
ings ir augina vieną sūnų. 

L T . 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „Pasaulio lietuvis", 1993 

m. spalis, nr. 10(288). Redakto
riaus Broniaus Nainio pareigin
gumo dėka šis, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
leidžiamas, žurnalas išeina la
bai reguliariai, yra įdomus ir in
formuojantis. Medžiaga apima 
įvykius Lietuvoje, išeivijoje, kul
tūros, švietimo, jaunimo, spor
to, PLB veiklos ir kitas sritis. 
Viršelis papuoštas popiežiaus 
Jono Pauliaus II viešnagės Lie
tuvoje nuotrauka. Žurnalą 
spausdina „Draugo" spaustuvė, 
administruoja Baniutė Kronie-
nė. 

• „Viltis". Tautinių šokių ir 
folkloro žurnalas, leidžiamas 
nuo 1942 metų. Redaktorius ir 
leidėjas yra Vytautas F. Belia-
jus (1337 Marion Str., Denver, 
CO 80218; prenumerata me
tams JAV se - 20 dol.). 1993 m. 
lapkritis-gruodis, nr. 4(52). Ka

dangi šis numeris yra kartu ir 
kalėdinis, nemažai dėmesio 
skirta lietuviškai Kalėdų eglu
tei ir jos šiaudinukams. Be to, 
žurnale daug medžiagos apie 
norvegų pasakų būtybes, 
slovakų tautinius šokius bei 
papročius, vengrus, amerikie
čius, Darių ir Girėną... Iš tik
rųjų tai labai margas, įvairus ir 
įdomus žurnalas, vertas plataus 
dėmesio. Leidžiamas anglų kal
ba. 

• „Bridges", 1993 m. rug-
pjūtis-rugsėjis, nr. 7(17). Lei
džiamas anglų kalba Phila-
delphijoje; redaktorius Joseph 
Arlauskas. Metrikoje pabrėžia
ma, kad „Bridges" yra tiltas 
tarp Amerikos lietuvių ir jų lie
tuviškųjų šaknų, o taip pat iš
samus informacijos šaltinis be
sidomintiems Lietuva. Šiame 
numeryje bendradarbiauja Kay 
Yankoski, Asta Banionytė, Lin
da Brenneman, Ramunė Kubi-
liūtė, Albert Čižauskas ir daug 
kitų. Žurnalas 24 psl, iliustruo
tas nuotraukomis. 

RAIMUNDAS RIMKUS - „LIETUVOS 
VAIKŲ VILTIES" SAVANORIS 

• „Li tuanus" . The Lithua-
nian Quarterly. 1993 m. nr. 
3(39) — ruduo. Šio numerio re
daktorius yra Antanas Klimas. 
Žurnalas leidžiamas anglų kal
ba keturis kartus per metus. 
Administratorius Jonas Kučė-
nas, 6621 S. Troy Str., Chicago, 
IL 60629. Rašo: Tadas Klimas, 
Alfred Bammesberger, Harvey 
E. Mayer, William Wolkovich-
Valkavičius, William R. 
Schmalstied, pats redaktorius ir 
kiti. Medžiaga svari ir įdomi. 

x „Pensininko" žurnalą , 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsi
prenumeruoti adresu: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Pre
numerata metams: JAV-bėse 
$15, Kanadoje ir Europoje $20. 
Išeina vieną kartą į mėnesį. 

(sk) 

x DĖMESIO! Dar turime 
pilnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, te l . 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x Dėmesio! Chicagos Šau
lių Rinktinė rengia gegužinę, 
kuri įvyks š.m. spalio 17 d. 
Šaulių namuose. Pradžia 12 vai. 
Geras maistas, gera muzika, 
tur t inga loterija. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti . 
Šaulių Rinktinė. 

(sk) 

Liucija Kurkulienė, Roches-
ter, N Y, taip rašo: „Pavėlavau 
išsiųsti laimėjimų bilietus, bet 
nesigailiu, nes neturiu laimės. 
Bet ta proga siunčiu „Draugui" 
auką 50 dol ." Nuoširdžiai 
dėkojame šiai mūsų skaitytojai 
ir rėmėjai. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komitetas, giliai įsijungęs į 
medicininės pagalbos sergan
tiems Lietuvos vaikams organi- j 
zaciją, įvertina Liet. Fondo ski
riamą paramą. Per LB Soc. Rei
kalų tarybos pirm. B. Jasaitienę 
įsigijo 10 bilietų į LF vajaus 
banketą, kuris bus lapkričio 6 
d. Martiniąue salėje. Bilietus 
galima įsigyti LF raštinėje, 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 

x Kaip i r kiekvieno mėne
sio paskut inį sekmadienį, 
spalio 31 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre Lemont, LL. Tei
raukitės nemokamai: tel. 1-800-
SP ARNAI arba* 1-800-772-
7624. 

(sk.) 

x LB Lemonto apylinkės 
balius įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 13 d. 6:30 vai. vak. Lietu
vių centro didžiojoje salėje, Le
monte. Bilietų kaina $25 asme
niui. Registracijos priimamos 
pas Liudą Kirkų (708) 5980683 
ir Gediminą Kazėną (708) 
963-0467. Po vakarienės loteri
ja ir šokiai. Gros orkestras „Ži
burys". Lietuvių Bendruomenės 
veikla yra verta jūsų paramos. 
Kviečiame visus. 

(sk.) 

x Dėmesio! Galite pasiekt 
Šve ica r i jos b a n k u s iš 
Chicagos ar kitų miestų. Infor
macijai kreipkitės tel. 312-
776-5720. Atsakome 24 vai. Pa
dedame veltui. Kalbame lietu
viškai. 

(sk.) 

x Dėmesio Union Pier, Be-
verly Shores, Michiana, New 
Buffalo, Harber t , Šawyer ir 
apylinėkse gyvenantys lietu
viai. LITUANICA C0MMER-
CE & C ARGO INC. atstovai 
sekmadienį, spalio 31 d. nuo 10 
v.r. iki 1 v. p.p. priima siunti
nius „Gintaro" vasarvietėje, ad
resu 15850 Lakeshore Rd., 
Union Pier , MI40129. LITU
ANICA C&C INC. 

(sk.) 

Raimundas Rimkus atėjo pa
dėti „Lietuvos Vaikų vilčiai" 
1992 m. rudenį, pakviestas ir 
paskatintas Birutės Jasaitienės. 
Nuo to laiko nuoširdžiai talki
ninkauja „Lietuvos Vaikų vil
čiai", padėdamas visiems 
mažiesiems pacientams. Jis 
vežioja vaikus tyrimams į 
įvairias ligonines, pvz., Child-
rens Memorial, Loyola, Rush-
Presbyterian-St. Luke's, North-
western un-to ligonines. Ten 
vertėjauja, užpildo dokumentus, 
būna su vaikais net ir ilgų ty
rimų metu. Vežioja vaikus ir 
pas dantų gydytojus, ten kartais 
praleisdamas ilgas valandas, 
nes kai kuriems mažiems pa
cientams reikia komplikuoto 
gydymo. 

Raimundas Rimkus lanko 
juos ir Shriners ligoninėje. Jis 
bando paįvairinti jų ilgą ir ne
ramų operacijos laukimą, kartu 
su kitais savanoriais veždamas 
į įvairias ekskursijas ir miestą 
aprodyti. Buvo nusivežęs juos į 
automobilių parodą, kuria vai
kai labai susižavėjo. 

Raimundas džiaugiasi, galė
damas padėti ligoniams vai-

x LITUANICA C&C INC., 
bendra JAV-Lietuvos kompa
nija. Greitos, saugios ir pigiau
sios siuntos į Lietuvą išsiunčia
mos kiekvieną savaitę. Oro lini
ja virš 40 sv. $2.45. Laivu virš 
100 sv. — 57 et. sv. Organiza
cijoms — laivu virš 1000 sv. tik 
47 et. sv. Labdaros siuntoms 
muitų nėra. Siuntas paimame 
ir iš kitų JAV miestų. Įvairaus 
maisto siuntinys 42 sv. — $69. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
6607 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629, TeL 312-585-8700. 
Fax. 312-585-8922. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių Cent
ras, Lemonte ruošia rudens 

j balių „Oktoberfest" spalio 30 
d., šeštadienį 6:30 v.v. Gros' 
žymus vokiečių orkestras „Palo-
ma". Bus įvairus vokiškas mais
tas ir baras. Vaikučiams žaidi
mai ir svečias „Barney". Jau
nimas nuo 10-14 m. šoks apati
nėje salėje. Bilietai prie įėjimo. 
Laukiame visų. 

(sk.) 

x Lietuvos Našlaičių Glo
bos komitetas nuoširdžiai dė
koja kilniaširdžiams auko
tojams: Msgr. C.J. Cunnigham 
$150; taip pat po $150 aukojo: 
I. Gailiūnas, V.V. Rauckai, G.P. 
Juodikiai, A.S. Užgiriai; dėko
jame G.K. Trečiokams už $300, 
A. Valaičiui už $75 ir dr. E. 
Ringui už $100. Čekius rašyti: 
Lithuanian Human Services, 
Inc. ir siųsti 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Visos aukos 
nurašomos nuo federal inių mo
kesčių. 

(sk.) 

x „Saulutė, Lietuvos naš
laičių globos būrelis, nuoširdžiai 
dėkoja už aukas padėti Lietuvos 
nelaimingiems vaikams: Vero
nika Sklerienė $20, Georganne 
Baum $25, F.R. $200, Alice 
Tamulis $30,1, ir R. Blinstrubas 
$50, Giedrė Mereckienė $20. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių 
ir siunčiamos „Saulutė", 419, 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
D 60089. 

(sk.) 

kams iš Lietuvos, atvykusiems 
čia sveikatos ieškoti. Vieną mer
gaitę, Lidiją, reikėjo pakar
totinai operacijai atvežti iš 
Vilniaus. Būdamas tuo metu 
Lietuvoje, Raimundas jai daug 
padėjo. Jis veža susveikusius 
vaikus ir jų motinas į aerodro
mą skristi namo. Nuvažiuoja jis 
į ten ir padėti vaikams bei jų 
mamoms, jei jos per Čikagą 
skrenda gydymui pas Shriners 
į Los Angeles. Vieną kartą 
pasitiko net tris seimas ir padėjo 
joms persėsti į kitą lėktuvą. Ret
karčiais persėdančius sutikti 
nuvažiuoja jau čia po operaci

jos tikrinimų belaukiančios 
mergaitės. Kartą, jau gerokai 
apgydyta ir net 7 cm paaugusi, 
Violeta pravažiuojantiems į Los 
Angeles svečiams iš Lietuvos 
suruošė net „mažą priėmimą" 
aerodrome su bananais ir „po-
tatoe chips". 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $300 Brighton 
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų Draugija, po $100 Balys 
Brazdžionis, Viktoras Chainas, 
Vytautas ir Joana Dailidės, Vin
cas Kamaitis, Vincas ir Aldona 
Šmulkščiai, Vito ir Regina Vai. 
Dėkojame ir prašome aukas 
siųsti ir įsigyti bil ietus 
lapkričio 6 d. pokyliui LF 
būstinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
417-3900. 

(sk) 

Raimundas Rimkus. 

Raimundas Rimkus džiaugia
si, kai vaikai susveiksta, liūdi, 
kai jiems sunku, užjaučia vai
kus ir jų mamas. 

Šią vasarą nereikėjo daug va
žinėti. Talkininkavo tik vežant 
motinas ir vaikus į Gražinos ir 
James Liautaud vasarvietę Wis-
consin (Gražina Liautaud yra 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto pirmininkė). 

Jis lanko vaikus ir Seklyčioje, 
atnešdamas jiems jų mėgstamų 
gardumynų. Nepamiršta jis taip 
pat pavaišinti ir mamas. Kar
tais, besigydančius vaikus lan
kydamas Seklyčioje, jis atsiveda 
ir savo pažįstamų, kurie irgi 
panori mažiesiems pacientams 
kuo nors padėti. 

1992 m. lapkričio 19 d. devyni 
tada gydęsi vaikai patys padarė 
gražų sveikinimą ir į jį taip 
įrašė: „Mielas p. Raimundai 
Rimkau, už Jūsų širdies gerumą 
ir švelnumą, jautrumą ir šypse
nas, už Jūsų šilumą ir globą 
dėkoja vaikai iš Lietuvos: Po
vilas, Paulius, Kęstutis, Gabrie
lė, Deimantė, Andrius, Violeta, 
Mindaugas ir Lina. Tepadeda 
Jums Dievas". 

Ir šie mažųjų žodžiai geriau
siai pasako, koks yra Raimun
das ir ką jis atlieka. O pats 
Raimundas sako: „Asmeniškas 
įsijungimas darbais padedant 
artimui, yra geriausias būdas 
p ra tu r t in t i save vidiniu 
džiaugsmu". 

Aldona Šmulkštienė 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 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 




