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Vagnorius negavo laiško
iš TVF

Ambasadoriai
domėjosi
Konservatorių veikla
emisiją, draudžiama kompen
suoti iš biudžeto, draudžiama
kompensavimui skirti daugiau
pinigų nei bus gauta iš pri
vatizavimo. Dalį turto nu
matyta parduęti už konver
tuojamą valiutą; už kai kurias
energetikos įmones tikimasi
gauti 600-800 milijonų dolerių.
Kompensavimo procesas tokiu
atveju baigtųsi 1998 metais.
Tai nėra paprasta programa,
sakė G. Vagnorius, bet tik at
kuriant teisinį privatizavimą ir
teisinius santykius finansų
sferoje įmanoma padaryti la
biausiai žmonėms rūpimą daly
ką — kompensuoti indėlius.
Priešingu atveju jau šį rudenį
padėtis šalyje taps katastro
fiška.
Ambasadoriams buvo pateik
ta konkrečių pavyzdžių: Vil
niaus centre kelių šimtų
kvadratinių metrų ploto
pastatus galima nusipirkti už
Įstatymas atstatys teisę ir
40-50 Lt nominalią kainą —
finansinius svertus
tiems, kas „prieina”; spaudoje
buvo pateikti sąrašai namų Pa
Pirmasis kalbėtojas, Tėvynės langoje, kurių vertė balansinė
Sąjungos partijos valdybos pir mis kainomis skaičiuojama li
mininkas Gediminas Vagnorius, tais. Netgi jei tokie gyvenamieji
atkreipė ambasadorių dėmesį į namai būtų visiškai supuvę,
tai, kad referendumas nesiri vien žemė verta nepalyginamai
boja sovietų nusavintų indėlių daugiau, sakė Vytautą.3 Lands
kompensavimu — tai tik viena bergis.
problema, nors ir pati pastebi
Ambasadų atstovai buvo pap
miausia. Konstitucinio įstatymo rašyti pateikti klausimus.
tikslas — atkurti teisinius
privatizavimo santykius ir Koks laiškas buvo pasiųstas
finansinius ekonomikos valdy
TVF
mo svertus.
Prancūzijos ambasados atsto
Ekonomikos padėtis netgi
pagal oficialios statistikos vas domėjosi, kodėl organizuo
duomenis yra tokia: po Seimo jamas referendumas, o nesikrei
rinkimų pramonės gamybos piama į teismą? Ir koks konser
lygis krito 3.5 karto, 1994 vatorių laiško Tarptautiniam
metais jis toliau smunka po 10% Valiutos Fondui turinys?
Gediminas Vagnorius paaiški
kas mėnesį; per 1993 metus
žmonių perkamoji galia smuko no, kad susitikime su frakcija
3 kartus. Svarbiausios ekono TVF atstovas Peter Cornelius
mikos smukimo priežastys dvi. „nustebino politiniais pasisa
Pirmoji: privatizavimas pakeis kymais”, todėl buvo nuspręsta
tas neįstatyminiu turto išsida pasitikslinti, ar atitinka TVF
lijimu: siekiant lengviau perim nuomonę trys „abejotini” P.
ti valstybės arba akcininkų Corneliaus teiginiai: pirma, ar
kapitalą, įmonės dirbtinai žlug tikrai Sovietų Sąjunga padarė
domos. „Nemalonu, bet tai tie Lietuvai paslaugą, nusavin
sa”. Antroji: visiškai sumenkin dama indėlius; antra, ar tikrai
ti finansiniai svertai — įmonės — bent teoriškai — tų pinigų
nemoka nei už darbo jėgą, nei už (turto pavidalu) grąžinimas
kapitalą, iš kurio nedaromi net reikštų Lietuvai katastrofą;
amortizaciniai atskaitymai.
trečia, ar tikrai Lietuvai reko
Neteisėto privatizavimo pada menduojamas neigiamas užsie
rinių panaikinimas, tolesnis tei nio prekybos balansas?
sinis privatizavimas ir indėlių
kompensavimas — tarpusavyje
Kas įvyko, įteikiant
glaudžiai susiję dalykai. Šiuo
surinktus parašus?
metu apie l/)00 valstybinių
įmonių yra perregistruotos
Norvegijos ambasadoriui
akcinėms bendrovėms be jokio pasidomėjus piliečių parašų
privatizavimo — už valstybės įteikimo „epopėja”, Vidmantas
kapitalą nesumokėta nei če Žiemelis papasakojo, kaip iš
kiais, nei litais, nei valiuta. anksto susitarusi su Seimo pir
Tokios įmonės oficialiai taip ir mininku iniciatyvinė grupė
vadinamos „valstybinės įmonės buvo apgauta. Parašus įteikti
(UAB)”. Konstitucinio įstatymo atvyko tik pirmadienį, likus
projekte siūloma kompromisinė porai valandų iki susitikimo su
išeitis grįžti į teisinę būseną — ambasadoriais, tačiau Seimo
išsipirkti įmonėms valstybės pirmininkas Česlovas Juršėnas
kapitalo dalį. Nesiūloma nei apdairiai tuo metu (4 vai. p.p.)
stabdyti reformų, nei stabdyti dingo iš Seimo rūmų. Vytautas
privatizavimo, nei grįžti į Landsbergis papasakojo apie
pradinę būseną iki privatiza Seimo pirmininko gudrybes: Re
vimo, pabrėžė G. Vagnorius.
ferendumo įstatymas pakeistas
Sovietų nusavintus indėlius baigiantis parašų rinkimo lai
siūloma kompensuoti išimtinai kui, ir jau birželio 28 d. grei
iš privatizuotino kapitalo, tokiu čiausiai būsią aiškinama, kad
dydžiu ir tiek, kiek realiai referendumas privalo vykti pa
įmanoma gauti pąjamų iš to gal naują įstatymą (taip ir įvyko
kapitalo. Tokio kapitalo yra už — Red.), nors parašai buvo ren
16 bilijonų litų, kompensavimui kami pagal senąjį, kai nereikėjo
reikia tik 8 bilijonų litų. Pro įrašyti pasirašančių paso nu
jekte draudžiama daryti pinigų merio.

Vilnius, birželio 22 d. (LA) —
Seimo Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) frakcija
birželio 20 d. vakarą Seimo
rūmuose surengė susitikimą su
Vilniuje akredituotais amba
sadoriais ir ambasadų atstovais.
I prof. Vytauto Landsbergio moderuojamą susitikimą atvyko
apaštališkasis nuncijus ark.
Justo Mullor Garcia, Italijos
ambasadorius Franco Tempes
ta, Norvegijos ambasadorius
Per Gullik Stavnum, JAV lai
kinasis reikalų patikėtinis John
Stepanchuk, Vokietijos, Pran
cūzijos, Turkijos, Latvijos,
Lenkijos ir kitų ambasadų ats
tovai. Kaip rašo „Lietuvos
aidas”, kalbėtasi apie Tėvynės
Sąjungos organizuojamą refe
rendumą „Dėl neteisėtos pri
vatizacijos, nuvertintų indėlių ir
akcijų bei pažeistos teisė
saugos”.
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Vilnius, liepos 1 d. — Tėvynės

Birželio 20 d. iniciatyvinė grupė referendumui rengti^ Seimo priimamojo skyriaus raštinę atnešė
piliečių parašus — 62 bylas su 561,436 parašais. Nepavyko jų įteikti Seimo pirmininkui Česlovui
Juršėnui, nes nepaisant susitarimo, jis išėjo iš Seįęno rūmų prieš pat susitartą 4 valandą. Tad
teko parašus palikti su Seimo priimamojo skyriau*vedėju R. Valentukevičium, kuris tos dienos
data įregistravo gavęs parašus ir sakė perduosiąs Seimui. Iniciatyvinės grupės įgaliotas J. Raz
ma, įteikdamas parašus pasakė, kad pridedamas ir baigiamasis aktas; viskas atlikta pagal
įstatymą ir laiku.

Kongr. R. Durbin reikalauja
rusų kariuomenės išvedimo
Vašingtonas, birželio 30 d. —

JAV kongresmanas Richard J.
Durbin (D-IL) ketvirtadienį
pasiuntė prašymą prezidentui
Bill Clinton, kad susitikimuose
su Rusijos ir Baltijos šalių
vadais liepos mėnesį pakartotų
ir patvirtintų JAV reikalavimą,
kad Rusijos kariuomenė būtų
išvesta iš Latvijos ir Estijos iki

Japonija atidarys
informacijos centrą
Vilniuje
Vilnius, birželio 30 d. (Elta) —
Ketvirtadienį Lietuvos premjeras
Adolfas Šleževičius susitiko su
Japonijos ambasadoriumi Lietu
vai Yoshio Karita, aptarė poli
tikos ir ekonomikos problemas.
Japonijos ambasadorius be kita
ko paminėjo, kad Japonija iki
šių metų pabaigos yra numačiusi
įsteigti mažos apimties infor
macinį centrą Lietuvoje, kuris
teiktų informaciją apie inves
tavimo galimybes šalyje.
Japonijos ambasadorių Lie
tuvai šiandien priėmė ir Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas.
Svečias domėjosi Lietuvoje ren
giamu referendumu, apgailesta
vo, kad Japonijos galimybes in
vestuoti savo kapitalą užsieny
je riboja nepalanki dabartinė
ekonominė padėtis, tačiau pri
tarė Lietuvos ir Japonijos eko
nominių ryšių plėtimui.
Pokalbyje pabrėžta, kad prie
Lietuvos ir Japonijos bendradar
biavimo plėtimo galėtų daugiau
prisidėti ir abiejų šalių par
lamentai. Česlovas Juršėnas pa
kvietė Japonijos parlamento de
legaciją apsilankyti Lietuvoje.
Šeštadienį ambasadorius išvyks
į savo nuolatine rezidenciją
Kopenhagoje.

Seimo opozicijos seniūnas
Andrius Kubilius sakė, kad
pagal naują Referendumo įsta
tymą referendumas apskritai
gali neįvykti, o V. Žiemelis
pasiguodė, kad sąjūdininkams
pavyko kur kas lengviau įteikti
1,8 milijonus parašų Gorbačio
vui negu 560,000 parašų Juršė
nui. Ambasadoriai stengėsi
tvardyti juoką.
Susitikimai baigėsi Prancūzi
jos ambasados atstovo klausimu
apie Krikščionių Demokratų po
žiūrį į referendumą. Prof.
Landsbergis priminė, kad
Krikščionių Demokratų vado
vybė neseniai įteikė prezidentui
memorandumą su panašiais rei
kalavimais, o parašus rinko ne
tik konservatoriai, bet visų
opozicinių organizacijų nariai.

š.m. rugpjūčio 31 dienos.
Laišką prezidentui pasirašė
kongr. Durbin ir 33 jo kolegos
JAV Atstovų rūmuose. Laiške
paminėjus, jog laisvasis pasau
lis jau stovi ant slenksčio tos
istorinės dienos, kai visi Rusijos
daliniai jau bus išvesti iš visų
trijų Baltijos valstybių, prezi
dentas yra raginamas dar kartą
pabrėžti JAV reikalavimą, kad
ji būtų išvesta iš Latvijos ir Esti
jos iki nuir itytos rugpjūčio 31
dienos.
LaišL^J rr»ena*«Mi kad Rusi
jos derybos su Latvija ir Estija
neina gerai. Rusai sako, kad
originalusis rugpjūčio 31 d. ter
minas nebegalioja, o jų statomos
sąlygos kariuomenės išvedimui
darosi vis nepriimtinesnės. Da
bar, rašoma laiške, Rusijos dery
bininkai reikalauja, kad jiems
būtų leista dar kelerius metus

Estijoje palikti 400 karinio per
sonalo buvusioje Rusijos
povandeninių laivų bazėje Esti
joje. Jie taip pat reikalauja, kad
visiems Rusijos karininkams
būtų leidžiama pasilikti Estijo
je po demobilizavimo, o tai suda
rytų rimtą grėsmę Estijos sau
gumui,
rašoma
laiške
prezidentui.
Latvija su Rusija jau pasirašė
sutartį, pagal kurią Rusijos
kariuomenė bus išvesta iki rug
pjūčio 31 d., bet sutartis dar
neratifikuota, o artėjant išve
dimo terminui, 10,000 Rusijos
kariuomenės tebėra Latvijoje.
Kongresmanai baigia laišką,
sakydami, jog žino, kad jų ir
prezidento nuomonės sutinka,
kad Rusijos kariuomenės išve
dimas iš Baltijos šalių yra bū
tinas, norint, kad Rytų Europo
je plėtotųsi demokratija, taika
ir stabilumas. Tad baigdami
laišką, jie sveikina prezidentą
už jo stiprią, nesvyruojančią po
ziciją, reikalaujant Rusijos ka
riuomenės išvedimo.

Vyriausioji rinkimų komisija
tikrina referendumo prašymo
parašus
Vilnius, birželio 23 d. (LA) —
Vyriausioji Rinkimų Komisija
jau birželio 22 d. vadovavosi Sei
me priimtu nauju Referendumo
įstatymu, kuriame konserva
torių organizuojamam referen
dumui parašus tikrinti pavesta
šiai komisijai. Seime priimtą
įstatymą tučtuoj pasirašė prezi
dentas, o Seimo leidykla jau iš
spausdino „Valstybės žiniose”.
Tos dienos vakarą VRK posė
dyje komisijos pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas informavo,
kad dėl lėšų parašams tikrinti
kalbėjęs su prenyeru. Premjeras
atsakęs, jog kol kas lėšų nėra,
bet gali atrasti.
VRK posėdyje buvo prisimin
ta, jog komisija privalo vado
vautis birželio 21 d. priimtu
Seimo nutarimu „Dėl iniciaty
vinės grupės dokumentų refe
rendumui paskelbti”. Pagal šį
nutarimą VRK priima ir per
penkiolika dienų nuo priėmimo
patikrina referendumo dėl įsta
tymo nuostatų. „Dėl neteisėto
privatizavimo, nuvertintų in
dėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsbugos” iniciatyvinės grupės
pateiktus dokumentus.
Komisijoje kilo diskusija,
kurią pradėjo A. Žilinskas: ar
VRK gali perimti parašus ir
dokumentus iš Seimo priimamo
jo, nes nutarime pažymėta, kad
visa tai reikia perimti iš
iniciatyvinės grupės, būtent
Tėvynės Sąjungos, kuri doku
mentus įteikė Seimo priima
mojo skyriaus vedėjui, Juršėnui
atsisakius juos priimti.

Tačiau VRK priėmė sprendi
mą priimti iš Lietuvos Seimo
priimamojo saugomus doku
mentus. Trečią valandą popiet
rinkimų komisijos nariai, pasi
telkę nešikus bei apsaugą, iš
Seimo, persinešė aplankus su
parašais. Rinkimų komisijos
pirmininkas Z. Vaigauskas in
formavo, kad į perėmimo proce
dūrą buvo kviesti ir in
iciatyvinės grupės nariai, tačiau
„kažkodėl neatvyko”, ir dėl to
.jiems patiems bus blogiau”.
Tačiau iniciatyvinės grupės
įgaliojimai pasibaigė tą dieną,
kai parašai atiduoti į Seimo
priimamąjį. „Vadinasi, konser
vatoriai pasitiki VRK bei Seimo
priimamuoju”, kalbėjo Vaigaus
kas.
Seimo priimamojo skyriaus
vedėjas R. Valentukevičius
pasakė, jog priimant parašus bei
dokumentus jokių procedūrinių
pažeidimų nebuvo, mat priima
masis pagal savo nuostatus gali
iš Lietuvos piliečių priimti, „bet
ką, išskyrus bombą”. Žilinskas
vis dar norėjo kalbėti tik su in
iciatyvine grupe.
Buvo surašytas priėmimo ir
perdavimo aktas, kurį pasirašė
VRK pirmininkas Z. Vaigaus
kas bei Seimo priimamojo ve
dėjas R. Valentukevičius.
Parašai Vyriausiojoje rinkimų
komisijoje bus tikrinami dvi
savaites. Jie buvo rinkti pagal
seną Referendumo įstatymą (be
paso numerio — Red.) tačiau tai,
atrodo, neturės įtakos komisijos
darbui bei sprendimams.

Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) pirmininkas Gediminas
Vagnorius paskelbė pareiškimą,
kad negavo laiško iš Tarptau
tinio Valiutos Fondo pir
mininko, nors tariamo laiško iš
TVF pirmininko Michel Cam
dessus turinį jau paskelbė vy
riausybė.
Kaip rašėme „Drauge”
birželio 8 d. numery, birželio
pradžioje TVF atstovas Lietuvo
je Peter Cornelius išreiškė
nuomonę, jog jei konservatorių
referendume siūlomas santaupų
atstatymo įstatymas būtų
priimtas, Lietuvos ekonominiai
pasiekimai atsidurtų pavojuje.
Nepatikėdamas tokiu TVF
atstovo vertinimu, G. Vagnorius
pasiuntė laišką TVF pirminin
kui Michel Camdessus, prašyda
mas tokid pasisakymo paaiški
nimo. Nors Tėvynės Sąjungos
pirmininkas Vagnorius at
sakymo iš TVF dar nėra gavęs,
jį birželio 30 d. paskelbė
Lietuvos vyriausybė. Žinią apie
TVF atsakymą, jog TVF palaiko
savo atstovo nuomonę, paskelbė
ir Elta birželio 30 d., ir „Drau
gas” ją paskelbė liepos 1 d. lai
doje.
Tėvynės Sąjungos valdybos
pirmininko Gedimino Vagno
riaus pasirašytas oficialus
pareiškimas, paskelbtas liepos
1 d., skamba taip.
Lietuvos Respublikos vyriau
sybė išplatino Tarptautinio
Valiutos fondo generalinio
direktoriaus atsakymą Tėvynės
Sąjungos valdybos pirmininkui,
kuris pats jokio laiško dar nėra
gavęs... Tokie šalies vadovų
veiklos metodai kelia nusiste
bėjimą, taip pat susirūpinimą,
jog Tarptautinio Valiutos Fondo
atstovai bandomi naudoti netin
kamai valdančiosios partijos
politikai pridengti ir jos poli

tiniams įgeidžiams tenkinti.
Jei iš tikro toks TVF laiškas
gautas ir jis parengtas Vašing
tone, o ne Lietuvoje, tai šios
organizacijos vadovai yra akivazdžiai klaidinami. Pavyz
džiui, referendumui teikia
mame projekte draudžiama be
privatizavimo, kai nemokama
nei litais, nei investiciniais
čekiais, t.y. už nieką pasisavin
ti įmones ir reikalaujama už
neteisėtai paimtą turtą bent iš
dalies kompensuoti savininkui,
tačiau per spaudą skelbiamame
atsakyme kalbama apie taria
mą renacionalizavimą (suvalstybinimą), nors tokia keista
idėja nei projektuose, nei mūsų
pasisakymuose niekada nebuvo
išsakyta.
Jei TVF nepritartų sovietinės
valdžios nusavintų indėlių ats
tatymo siūlomam būdui, jis tu
rėtų nepritarti panašiam Rusi
jos finansų ministerijos skelb
tam planui kompensuoti gyven
tojų indėlius iš valstybės turto.
Tačiau vargu ar Rusija šiuo vi
daus politikos klausimu kreip
sis į TVF. Vyriausybė bando iš
Tarptautinių organizacijų ar at
skirų valstybių gauti pritarimą
ne tik privačių akcininkų '
valstybės turto grobstymo
litikai, bet ir dėl karini?
zito koridoriaus suteikimo-R
jai. Tokių tariamų palaikyn
ypač abejotinos ramybės Rusi,
je vardan, nesurku gauti.
Toks mįslingu būdu ir keisto
kom aplinkybėm platinamas
laiškas, kaip ir bet koks prita
rimas iš šalies negali tapti
leidimu valdančiajai partijai
laužyti Konstituciją ir grobsty
ti svetimą turtą, kuris skirtas
gyventojų indėliams ir pensijiniam fondui atstatyti, investici
nėms programoms bei kitiems
valstybės projektams finansuo
ti.

Priešinasi Rusijos kariniam
tranzitui
Vilnius, birželio 30 d. —
Buvusios Valstybinės derybų su
Rusijos Federacija delegacijos
nariai birželio 30 d. paskelbė
pareiškimą, kuriame planuo
jama Rusijos karinio tranzito
per Lietuvą įteisinimą vertina
kaip pažeidžiantį Lietuvos sau
gumo interesus. Pareiškime,
kurį pasirašė Egidijus Jarašiū
nas, Vladimir Jarmolenko, Sau
lius Katuoka, Romualdas Ozo
las, Saulius Pečeliūnas, Gin
tautas Preidys, Česlovas Stan
kevičius ir Gediminas Šerkšnys,
jie rašo taip.
Valstybinė derybų su Rusija
delegacija visada vadovavosi
nekintama Lietuvos Respubli
kos nuostata, kad Rusijos kari
nio tranzito per Lietuvos Res
publikos teritoriją įteisinimas
būtų žalingas Lietuvai kaip
įtvirtinantis pavojingas Rusi
jos strateginius siekius ir pažei
džiantis Lietuvos saugumo inte
resus. Jis taip pat reikštų tam
tikrą karinį bendradarbiavimą
su Rusija.
Dabartinis Lietuvos derybi
ninkų su Rusija vadovas, igno
ruodamas šią ilgalaikę Lietuvos
nuostatą ir Respublikos prezi
dento bei Seimo deklaruotą už
sienio politikos tęstinumą, vie
šai pareiškė, jog Rusuos karinis
tranzitas į Karaliaučiaus kraštą
per Lietuvą bus įteisintas.
Kaip buvusieji Valstybinės
derybų su Rusuos Federacija
delegacijos nariai, saistomi
ištikimybės Lietuvos Respub

likai priesaikos ir pilietinės
pareigos skatinami, griežtai
protestuojame prieš bet kokį
Rusijos karinio tranzito per
Lietuvą įteisinimą. Esame įsi
tikinę, kad karinio tranzito
įteisinimo reikalavimas, deri
namas su prekybos sutarties ne
vykdymu, yra ne kas kita, kaip
neleistinas politinis spaudimas
Lietuvai, su kuriuo jokiu būdu
negdlima sutikti.
Lietuvos diplomatai ir kiti pa
reigūnai privalo atstovauti ir
ginti tiktai Lietuvos, o ne kitos
valstybės interesus. Už tai jie
yra asmeniškai atsakingi.

KALENDORIUS

Liepos 2 d.: Procesas,
Rūstenis, Napoleonas, Lengve
nis.
Liepos 3 d.: Keturioliktas
eilinis sekmadienis; Tomas,
Anatolijus, Leonas, Vaidilas,
Rytis.
Liepos 4 d.: JAV Nepriklau
somybės šventė. Šv. Elzbieta
Portugalė; Ulrikas, Berta,
Birutė, Aldis.
Liepos 5 d.: Šv. Antanas Zaccaria; Gintas, Limantė, Filome
na, Lakštutė.
Liepos 6 d.: Šv. Marija Goretti; Ramutis, Estera, Pulgis, Ritonė. Lietuvos Valstybės diena.
Mindaugas karūnuotas kara
lium 1253 m., Didysis Lietuvos
Kunigaikštis Gediminas mirė
1340 metais.
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GRĮŽTAM, GRĮŽTAM....
NAMO
Kai Vilniaus Vingio parke
nuaidės Dainų šventės harmo
ningi garsai, iš tolo pasirodys
artėjanti džiaugsmingai kle
ganti minia. Tai ateitininkų
šeimos vis didėjantis pulkas.
Tarsi kalnų upeliai, dideli ir
maži, sriaunūs ir kiek lėtesni
liesis žemyn į Gedimino slėnį,
kur lietuvių tautos šventovė —
arkikatedra, kaip motina pri
glaus savo vaikus, nuo pačių
jauniausių iki žilagalvių ateiti
ninkuos veteranų. Šis chrono
logiškai skaitomas dvyliktuoju,
tikrumoje bus pirmasis visuoti
nas, ekumeniškasis (taip vadi
nosi ir pirmieji Bažnyčios suva
žiavimai) mūsų sąjūdžio narių
susitikimas.
Visi buvusieji ateitininkų
Kongresai buvo sąjūdžiui tikros
„rekolekcijos”, iš kurių
grįždami parsinešėm naujas
gaires, suvirpėdavom nauju en
tuziazmu. Visi dar galime gyvai
prisiminti Jubiliejinį-pažymin75 metų nueitąjį kelią. Gal
'‘a būdingiausių temų, kuri
’ungė visus ir Čikagoje ir
Aronte, rodos, buvo ši:
ne pasiekę kryžkelę,
i būtina apsispręsti, kuria
įe pasuksime”. Laisvės
_sros Tėvynėje užjūris dar
nepajuto, nors skaitydami Kro
nikos puslapius jautresnieji gal
jau kai ką ir nujautė. Išsirinko
me tada Toronte ir naują vado
vybę, ir naujos programos suda
rymui puikiai kvalifikuotą ko
mitetą. Deja, artėjant vasaros
atostogoms, vis ryškiau paste
bėjome, kad tik kelių užsidegu
sių ir pasiaukojančių asmenų
dėka įstengėme Dainavą pri
pildyti jaunimo, bet mūsų stu
dentai visada turėjo „graibsty
tis” (angliškai „groping”)
sudarant metinę veiklos progra
mą. Mums padėdavo iš Lietuvos
atvykę bendraminčiai, ne tiek
savo įneštu turiniu, tik savo ar
tuma, savo asmenimis, norin
čiais iš mūsų kai ko pasimokyti.
O mes gi - tik imdavom iš ka
daise traukiantis iš Tėvynės
atsineštais turtais, bet ir jie,
kaip banke laikomas auksas, vis
mažėjo... Prisimenu — raginau
viename Studijų savaitgalyje,
kad nesidairytume, nemėgdžio

tume gyvenamame krašte pa
stebimais veiklos metodais, bet
„semtumės iš mūsų pačių šalti
nių”. Būdavo, tiesa, staigiai su
švintančių deimančiukų — ir
pas studentus, ir pas vyr. moks
leivius. Tačiau visa tai buvo tik
laikina pastanga „kūrenti”
blėstantį idealizmą. Mes vis dar
tebebuvome „kryžkelėje” ir be
jėgiai daryti pirmą proveržį.
Jubiliejinis Kongresas 1985
m. vis dėlto buvo sėkmingas.
Džiaugėmės, kad programa su
organizuota ir pravesta labai
gyvai, nes joje dalyvavo didelė
dalis pačių jauniausiųjų, o prog
ramos tekstą ir pagrindinę min
tį sukūrė dabartinė „Draugo”
vyriausioji redaktorė, taip pat
jauna ir kūrybinga „šatrįjietė”.
Ar galima pamiršti tą vakaro
procesiją su žvakutėmis į Mar
ųuette Parko lietuvių šventovę,
kaip pakiliai nuaidėjo iš tūks
tančio širdžių „Kaip grįžtančius
namo paukščius...”, kaip meldė
mės Brighton Parko Marijos
šventovėje, sekdami grakščius
mūsų jauniausiųjų judesius, ve
dančius prie Dievo Motinos sta
tulos? Taip, mūsų tarpe yra nuo
stabiai daug talentų, skaidrios
ir džiaugsmingos dvasios. To
talento yra ir Tėvynėje. Kam
teko skaityti studentų reda
guojamo „Gaudeamus” pusla
piuose pasikalbėjimą su Lietu
vos studentų ateitininkų pir
mininku, galėjo įsitikinti, kokie
dvasios turtai slypi katali
kiškojo Lietuvos jaunimo tarpe.
Vykstame namo, nešini, kas
buvo išsaugota iš atsigabentojo
dvasinio turto, įsiliesime į
Kongresan atvykusį bendra
minčių būrį. Siame visuoti
niame Kongrese turės naujai
suspindėti Sąjūdžio kūrėjų
pasirinktasis šūkis: „Omnia instaurare in Christo”. Jo originali
graikiškoji mintis — ne tik at
naujinti, restauruoti, bet ap
jungti viską Kristuje kaip galvo
je. Visa ši originalioji šv. Pau
liaus mintis nušvis visų mūsų
akyse, susirinkus šeimoje, prie
židinio. Kiti, kuriems nebus
laimės į šį nepaprastąjį įvykį
asmeniškai įsijungti, bandysi
me meile ir malda pas juos nuvykti

Dalis Čikagos studentų ateitininkų, šį pavasari talkinusių vyresnio amžiaus įmonėms atlikti
įvairius namų ir aplinkos apsitvarkymo darbus, po padėkos šv Mišių su kun. J. Vaišniu, SJ. Gau
tus už patarnavimus pinigus paaukojo Lietuvos „Caritui”.

STUDENTŲ ATEITININKŲ
SĄJUNGOS AUKA „CARITUI”
Šį pavasarį Studentų Atei
tininkų sąjunga suruošė talką
vyresniesiems lietuviams, gyve
nantiems Čikagos apylinkėse,
padėti su kasdieniniais apsi
tvarkymo darbais. Atlikę dar
bus, studentai, kartu su kai
kuriais seneliais, susirinko Jau
nimo centre, kur kun. J. Vaiš
nys,SJ., aukojo šv. Mišias. Mišių
auka, kartu su SAS pridėtais
pinigais, buvo paskirta Lietuvos
„Caritui”.
Ši septyniasdešimt dolerių

Studentų Ate? ' ninku sąjungos
pirmininkę. Ji entuziastingai ir
su šypsena išreiškė savo
asmenišką (ir bendrai studentų)
nusiteikimą ateitininkiškai
veiklai. Labai svarbi Kristinos
mintis: „Ateitininkai ne vien
organizacija, bet gyvenimo bū
das. Nesvarbu kur gyvename,
kiek narių turime, jei tikrai
tikime mūsų gražiu, bet neleng
vu šūkiu: „Visa atnaujinti
Kristuje”, vienaip ar kitaip
galime tai įgyvendinti.

Užbaigę išsiskirstėme vasarai
su tomis mintimis. Kaip pasėtos
sėklos pavasarį dirvoje, tikė
kimės, tos mintys bręs mumyse
ir rudeniop paskatins naujiems
darbams.
G.J.

LOS ANGELES KUN. YLOS KUOPOS
ŠEIMOS ŠVENTĖ

tas nebuvo išimtis. Sekminių
dieną, Mišių metu, į ateitininkų
gretas įstojo penki moksleiviai:
Rasa Markšaitytė, Rasa Slankauskaitė, Haroldas Matulevi
čius, Džeraldas Bieliauskas (visi
iš Lietuvos) ir Tobias Šrioteris
iš Vokietijos. Ateitininkų juos
teles jiems užrišo vyskupas Bal
takis. Po iškilmingų šv. Mišių
kun. Aliulis skaitė paskaitą
apie katalikų bažnyčios padėtį
Lietuvoje. Vėliau visi susirinko
prie pietų stalo, kur sveikinimo
žodį naujiems ateitininkams
tarė prelatas Bunga ir kiti
svečiai. Po iškilmingų pietų visi
važiavo į Neuschwansteino pilį
Alpėse. Grįžusius ir pavargu
sius keliautojus prelatas vaiši
no jo paties darytais cepelinais.
Tą vakarą Vasario 16 gimnazi
jos ateitininkai atliko meninę
programėlę, kuri, sprendžiant iš
dalyvių plojimų ir juoko,
visiems labai patiko. Vėliau
sekė „protiniai” žaidimai,

Šventė įvyko balandžio
mėnesį. Šiais metais į kuopą
įstojo 5 moksleiviai ateitininkai:
Augis Kuolas, Aidas Mattis,
Andrius Ragauskas, Vilija Gulbinaitė ir Audra Kudirkaitė.
Visi ateitininkai 10:30 vai. r.
dalyvavo šv. Mišiose. Po Mišių
jaunieji ateitininkai davė įžodį.
Šeimos šventę atidarė Almis
Kuolas. Šventėje dalyvavo J.
Polikaitis, kuris pasidalino savo

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija .dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.
Matteason, IL 60443
Tai. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

8441 8. Pulaaki Rd.. Chicago, IL
Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 582-0221

DR. VILIUS MIKAITIS

5540 8. Pulaaki Rd. Tai. (312) 585-2802

Sumokama po vizito

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400
Bridgview, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60419
708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-739-7709

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tol. (312) 436-7700

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams

7915 W. 171a1
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871

VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

Valandos pagal susitarimą

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

15300 Waat Ava., Orland Park
708-340-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8778
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel./708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS

4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) :al. 708-422-8260

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St.

Tel. (1-312) 735-7709
217 E. 127st St
Lemont, IL 60439

Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS
įspūdžiais iš kelionės į Lietuvą,
Tel.
(1-312) 767-7575
trumpai papasakojo apie Ateiti
5780 Archer Avė.
ninkų kongresą, kuris vyks šią
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė )
vasarą Lietuvoje. Kongrese bus
Valandos pagal susitarimą
nagrinėjamos įvairios temos ir
vedamos diskusijos.
PAIN TREATMENT INSTITUTE
Meninę šeimos šventės prog ILLINOIS
Skausmo gydymo specialistai
ramėlę atliko jaunučiai ir moks
JONAS V. PRUNSKIS, MO
leiviai1 ateitininkai. Šventės pa TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200
baigoje pagiedojome „Lietuva
Elgin 706-622-1212
brangi” ir išsiskirstėme prisi
McHenry 815-344-5000. ext 6506
kaupę dvasinės stiprybės ir ži
nių apie ateinančius įvykius.
EVERGREEN PARK X-RAY
Garbė Kristui,
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
Amanda Ragauskaitė
9760 S. Kedzie

kuriuose dalyvavo visi — nuo
jauniausio iki vyriausio.
Antrą Sekminių dieną po šv.
Mišių kalbėjo misionierius
Ruandoje (Afrika) kun. Her MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI
♦
manas Šulcas, vos spėjęs išsi
Kviečiame
visus
moksleivius
gelbėti nuo mirties per toje
valstybėje vykusias žudynes. Jis ateitininkus ir jų draugus į
emocingai pasakojo žiauriuosius vasaros stovyklą, rugpjūčio 7-14
įvykius ir tikrąją padėtį toje d. vyksiančią Dainavoje. Regis
šalyje. Per pietus buvo įteiktos tracijai lapus galima gauti pas
atminimo dovanėlės įžodį davu kuopų pirmininkus.
MAS CV
siems. Po pietų suvažiavimo da
lyviai susirinko prelato Bungos
namuose. Ten visi atsisveikino
ir, kupini naujų įspūdžių, pasi
• Padangė be žvaigždžių,
sėmę jėgų, gera nuotaika išva upė be vandens ir lietuvis be
žiavo į namus.
dienraščio „Draugo” tik liūdesį
Džeraldas Bieliauskas sukelia.

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
1550S — 127 81., Lemont, IL 80439
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. (700) 287*2208

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
Pirm., antr., penkt. 9 v.r —3 v.p.p.
ketv 10 v.r —7 v.p.p., trečd .
šešt 10 v.r—2 V. p.p.
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turini neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

Valandos susitarus

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

ATEITININKAI DETROITE
UŽBAIGĖ VEIKLOS METUS
Detroito ateitininkai užbaigė
veiklos metus gegužės mėnesį
15 d. Dievo Apvaizdos parapijos
patalpose. Po šv. Mišių prie
altoriaus įžodį davė Tomas
Janušis, Lisa Maier ir Jonas
Korsakas.
Mažoje salėje susirinkę jaunu
čiai, moksleiviai ir sendraugiai
pasidalino veiklos metų įspū
džiais. Jaunučiai atsisveikino su
ilgamete vadove Danute Sirgėdiene. Jos vieton įsipareigojo
Taura Underienė, kuri globos
jaunučius kartu su Rusne Kasputiene. Programėlę atliko jau
nučiai šį kartą pasidalindami
talentais: dainavo, grojo, dek
lamavo, šoko, atliko magikos
pokštus.
Džiugu buvo tą rytą savo tar
pe turėti Kristiną Liaugaudaitę,

SENDRAUGIŲ EILES
MAŽĖJA

Šie metai Čikagos ateiti
auka pavirto penkiais šimtais ninkams sendraugiams yra la
litų, kuriuos „Caritas” panau bai nuostolingai, mirčiai išsi
dojo šešių labdaros darbuotojų vedant amžinybėn jau kelintą
algoms. Šios šešios senutės as
mūsų narį. Birželio 28 d. mirė
meniškai parašė SAS centro rašytojas a.a. Česlovas Grinvaldybai trumpus, bet mums la cevičius, kuris ateitininkų
bai reikšmingus padėkos laiške eilėse buvo veiklus rfuo gimna
lius.
zijos laikų.
Ši studentų talka, tokiu būdu
Tesuteikia Aukščiausias jam
palietė ne vien tik Amerikoje amžiną ramybę.
gyvenančius vyresniuosius lie
tuvius, bet tuo pačiu ii šias
„Carito” darbininkes Lietuvoje.
Kristina Vygantaitė

Kun. V.C.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
VOKIETIJOJE
Gegužės 21-23 d. Memmingene, prelato Antano Bungos
prieglobstyje, įvyko metinė
Vokietijos ateitininkų šventė. Į
ją, šalia 20 Vasario 16 gimnazi
jos moksleivių, atvyko lietuvių
išeivijos vyskupas Paulius
Baltakis, Marijonų vienuolijos
generalinis vikaras Romoje
kun. Vaclovas Aliulis ir dar
grupelė studentų bei sendrau
gių. Susirinko arti 40 asmenų.
Svetingas prelatas Bunga iš
nuomavo svečiams viešbutį ir
visas tris dienas juos maitino.
Pirmosios dienos vakare
Darius Udrys, jaunas politolo
gas iš JAV, skaitė paskaitą, ku
rios tema buvo „Ateitininkas
laisvoje visuomenėje”. Po
paskaitos vyko įdomios diskusi
jos, į kurias įsijungė visi daly
viai. Pasibaigus diskusijoms dar
ilgai bendrauta ir dainuota.
Susikūrė tradicija, kad kaip
tik šioje šventėje moksleiviai
duoda ateitininkų įžodį. Šis kar

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
metų 3 mėn.
JAV.............................. ............ $90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ ............ $50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant i Lietuvą —
Oro paštu .................. ............ $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida . ............ $160.00
$85.00
Paprastu paštu .......... ............ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . ............ $55.00 $35.00

Tai. 708-636-6500
Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd.
VVestcheater, IL 60153
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

Raz.

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

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

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St.. Chicago, IL

Tel. 312-735-5556
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL

Tel. 708-352-4487

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tol. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Valandos pagal susitarimą

Tai. (708) 598-4055

DR. A. B. GLEVECKAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 96

81. Tai. (708) 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.

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71st St.
Tai. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.

8132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-9989 arba (312) 489-4441

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

DR. K. A. JUČAS

Tel. (708) 448-1777

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

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

Tat. (708) 598-8101
________ Vai pagal susitarimą

Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS

6132 S. Kadzla
Vai : antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p,
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4189

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

DR. P. KISIELIUS

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai, p.p.

Tel. (312) 585-7755

DR. PETRAS V. KISIELIUS

ARAS ŽLIOBA, M.D.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tol. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS

Vakarais ir savaitgaliais tel

708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60662
Tol. 312-434-2123
Pirmd. 2 v p.p. - 7 v.v.. antr 9 v.r. -12,
ketvd. 12 - 4 v p.p., penktd 12 - 6 v.v.

Good Samarltan Medical CenterNaperville Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6746 VVest 63 rd Straet
Vai.: pirm, antr , ketv. ir penkt. 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Rimties valandėlė

PRANAŠAI MŪSŲ TARPE
Niekas nenori girdėti blogų
žinių, nemalonios tiesos, tad
neretai tokie pranašai būna at
metami. Žinoma, ignoruoti tik
rą pranašą yra pavojinga, ir
nors atmestas pranašas kenčia,
ilgainiui dar labiau nukenčia jo
įspėjimą ignoravusieji. O pra
našas Šventajame Rašte yra ne
koks burtininkas, astrologas ar
aiškiaregis, galintis išprana
šauti ateitį, bet asmuo, kuriam
Dievas pavedė ką nors perduoti,
pasakyti žmonėms.
Dažnai tai buvo įspėjimai,
pvz., jei žmonės ir toliau laužys
Dievo įsakymus, jie susilauks
karų, sunaikinimo. Kartais,
kaip šv. Jono Krikštytojo veiklo
je, jie buvo kvietimai atsiversti
ir pakeisti savo gyvenimus: iš
širdies sugrįžti į Dievo nurodytą
kelią. Kartais, kaip Kristaus
atveju, jie buvo kvietimas pra
dėti mylėti artimą kaip save
patį. Visi jie, kaip ir pranašas
Ezekielis pirmame skaitinyje,
šv. Paulius antrame ir pats
Jėzus Evangelijoje, kvietė
žmones Dievą garbinti teisiu,
žmones mylinčiu gyvenimu, o
ne vien religinėmis apeigomis,
ir visi kaip tik dėl to buvo dau
gelio žmonių atstumti, nes žmo
nės nelinkę keisti savo įpročių.
Pranašas Ezekielis, kaip ir
visi Dievo pašauktieji pranašai,
nesijautė tvirtas, įtakingas,
iškalbus ar stiprus, kad galėtų
kitus mokyti. Kaip girdime pir
mame skaitinyje (Ez 2:2-5),
pasakodamas kaip Dievas jį
pašaukė, pirmiausia prisimena,
kad Dievo dvasia įėjo į jį ir jį
„pastatė ant kojų”, t.y., padarė
pąjėgų ir nukreipė į jo uždavinį.
Bet, net ir jį kviesdamas, Dievas
primena, kad jis tebelieka tik
mirtingas žmogus, pavadinda
mas jį žmogaus sūnum. Dievas
jį siunčia kaip tik kaip žmogų į
žmonių tarpą ir pakviečia
pranašą ne iš svetur, o iš tos
pačios tautos.
Bet tame ir glūdi sunkiausia
pranašo uždavinio dalis. Siųs
damas Ezekielį, Dievas to nenu
dailina: „Tave siunčiu pas Izra
elio sūnus, pas tuos neklauža
das, kurie prieš mane sukilo”.
Jis Ezekieliui liepia paskelbti
ką Dievas jiems sako, bet neža
da sėkmės: „Klausys jie ar ne —
atkakli tai tauta — tačiau bent
težino, kad pranašas buvo jų
tarpe”.
Ypatingais gabumais nepasi
žymėjo nei šv. Paulius, rašantis
Korinto tikintiesiems, kurių
tarpe buvo ir labai gabių, pasi
žymėjusių žmonių. Antrajame
laiške jiems (2 Kor 12:7-10) jis
net aiškina, jog jo turimas fizi

nis trūkumas, kurį jis pavadina
graikišku žodžiu skolops —
rakštimi, duriančiu erškėčiu —
yra specialiai jam Dievo duotas
tam, „kad aš neišpuikčiau dėl
nepaprastų apreiškimų”, ku
riuos gavo iš Dievo. Nors neži
noma, kokį fizinį trūkumą jis
turėjo, žinome, kad tai nemažai
apsunkino apaštalavimo darbą
šv. Pauliui, sprendžiant iš to,
kad jis šį trūkumą pavadino
„šėtono pasiuntiniu”, kad dėl jo
„aš jau tris kartus maldavau
Viešpatį, kad atitolintų jį nuo
manęs”.
Ir Paulius gavo Dievo atsaky
mą į savo maldą — šįkart nei
giamą, bet su paaiškinimu:
„Gana tau mano malonės, nes
mano galybė geriausiai pasireiš
kia silpnume”. Kadangi Paulius
visuomet dirbo ir siekė ne pats
pasireikšti, o kad per jį pasi
reikštų Dievo galybė, gavęs tokį
atsakymą, net entuziastingai pri
ima ligą: „Todėl aš mieliausiu
noru girsiuosi silpnumais, kad
Kristaus galybė apsigyventų
manyje. Džiaugiuosi tad silpnu
mu ... nes būdamas silpnas, esu
galingas”, jis rašo Korinto tikin
tiesiems, kurie, panašiai kaip ir
mes, sveikatą, gabumą, grožį
laikydavo Dievo palaimos ženk
lu, o ligą, negabumą, negražu
mą — Dievo atmetimo ženklu.
Iš žmogiškai menkųjų buvo ir
pats Jėzus, užaugęs neturtingo,
nemokyto staliaus šeimoje, žydų
istorijoje nereikšmingame Na
zareto miestelyje.
Ir štai Jėzus, kaip girdime šios
dienos Evangelijoje (Morkaus
6:1-6), su apaštalais grįžęs į
tėviškę, kaip įpratęs nuo ma
žens šeštadienį ateina į sina
gogą pamaldoms. Kaip po ilges
nio laiko tėviškėn sugrįžęs sa
viškis, jis yra pakviečiamas pa
skaityti ir pakomentuoti Švent
raštį. (Žydų sinagogose kiek
vienas tikintysis vyras turi teisę
būti pakviestas skaityti ir ko
mentuoti Šventraštį.) Miestelio
žmonės tačiau negalėjo priimti
jo mokymo. Gi jie gerai jį pažino,
kai jis dar paskui mamą bėgiojo,
jie pažino jo gimines — visi gi
paprasti žmonės, „kaip ir mes”,
ir visi žino, kad jis nėjo jokio
aukštojo mokslo. Tad, girdėda
mi jį ypač išmintingai komen
tuojant Šv. Raštą,, jie piktinosi
juo” ir negalėjo iš jo priimti
Dievo jiems skiriamo žodžio —
apreiškimo. Negalėjo būti nei jo
pagydomi — nes kaip jiems, taip
ir mums, sunku patikėti, kad
Dievas veikia kaip tik per mūsų
artimiausius, mums geriausiai
pažįstamus paprastus žmones.
Aldona Zailskaitė

KUNIGAS JUOZAS
LIETUVNINKAS
Baltimorės lietuvių patriarchas — parapijos klebonas
(1865.1.25—1943. VII.22)
CEZARIS SURDOKAS
2
Parapijos steigimas

1888 m. vasario 8 d. parapijonų susirinkime parapijos
atstovai M. Oberaitis, B. Žoly
nas ir V. Bielys pranešė, kad jie
išgavo kardinolo Gibbons
leidimą parapijai įkurti ir lenkų
parapijos klebono kun. Radavičiaus pagalbą tuo reikalu bei jo
leidimą „naudotis už dyką
parapijos pobažnytine svetai
ne”. Kun. Radavičius pasi
rūpino ir busimuoju klebonu. Iš
Texas valstijos jis parsikvietė
savo bičiulį kun. K. Polujanskį.
Atvykęs kun. Polujanskis
sukūrė lietuvišką parapiją, kuri
nusipirko žydų sinagogą prie
Lloyd gatvės ir ištaisė ją į
katalikų Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčią. „Bet Polujanskiu
tuoj parapijonys apsidžiaugė ir
pasikvietė kunigą Dutkevičių,

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS:
DABARTIS IR ATEITIS
PROF. J. ČIULEVIČIUS

pasenę, nekokybiški, bet pigesni
už Lietuvos ūkininkų! Taip
žlugdomi savi ūkininkai. Lie
tuvai nereikalinga labdara
žemės ūkio produktais. Mums
nereikia iš Amerikos vežamų
kukurūzų, kviečių, kitų grūdų.
Mes protestuojame prieš tai, nes
nesuperkami Lietuvos ūkinin
kų išauginti grūdai, ūkininkai
žlugdomi. Nesant valstybinio
reguliavimo ir parengtos geros
žemės ūkio vystymo programos,
ūkininkų produkcija superka
ma privalomomis žemomis
kainomis, kurios yra 40-70%
pasaulinės kainos vertės, o
ūkininkai priversti pirkti
trąšas, benziną, dizelinį kurą,
chemines apsaugos priemones ir
kitas žemės ūkiui reikalingas
prekes pasaulinėmis kainomis.
Taip sukuriamos kainų „žirk
lės”, kurios pragaištingos
besikuriantiems ūkininkams. O
tų blogybių yra begalės. Ūki
ninkams už jų parduotą pieną,
mėsą, kitus produktus apmoka
ma po 3-4 mėnesių. Už cukri
nius runkelius, parduotus 1993
m. rugsėjo-spalio mėnesį dar
neapmokėta 46 mil. lt. 1994 m.
gegužės mėnesį. Tai ką daryti
ūkininkams — sėti cukrinius
runkelius šiais metais, ar
nesėti? Lietuvoje dėl pragaiš
tingos žemės ūkio politikos su
griauta linininkystė, kiaulinin
kystė, cukrinių runkelių augi
nimas.

Danutė Bindokienė

Švęskime ir dar vieną
Neprikla usomybės
šventę

Lietuvos žemės ūkyje veikia
trys gamybinės struktūros:
ūkininkų ūkiai, žemės ūkio
bendrovės ir 2-3 ha asmeniniai
ūkiai. Nėra abejonės, perspekty
viausi yra ūkininkų ūkiai.
Jiems pakaitalo Lietuvoje nėra.
1994 m. pavasarinę sėją pradėjo
apie 120,000 Lietuvos ūkininkų.
Vieniems tai jau penktoji sėja
savo žemėje, o 15,000-pirmoji.
Kasmet Lietuvoje jau gausi
ūkininkų bendruomenė pasi
pildo 30-40-čia tūkstančių naujų
ūkininkų. Ūkininkai vartoja be
veik 1 milijoną hektarų žemės
ūkio naudmenų, t.y. trečdalį
viso dirbamos žemės ploto. 1993
m. ūkininkai išaugino 58% visų
valstybės javų, 96% bulvių, 57%
gyvulių ir paukščių, primelžė
76% pieno.
Efektyviai ūkininkų veiklai
neįkainuojamą paramą teikia,
1989 m. kovo mėnesį atsikūrusi,
Lietuvos Ūkininkų sąjunga
(LŪS). Ūkininkų sąjungos
struktūros — jos skyriai jau nuo
pat atsikūrimo pradžios veikia
visuose 44 rajonuose. Lietuvos
ūkininkų sąjungos veikloje ryš
kiausios keturios darbo kryptys:
a. žemės nuosavybės atgavi
mas, jos juridinis įteisinimas ir
visiškas laisvas disponavimas
žeme;
b. materialinės techninės
bazės ūkininkams sukūrimas.
Žemės ūkio technikos, staty
binių medžiagų, trąšų, degalų
cheminių apsaugos priemonių
rinkos sukūrimas. Vidaus ir už
sienio rinkų paieška ūkininkų
išaugintai produkcijai parduoti.
Sodybų projektavimas ir kt.;
c. ūkininkų kūrimosi finan
savimas ir kreditavimas. Ūki
ninkų rėmimo fondo įkūrimas;
d. ūkininkų mokymas ir
konsultavimas. Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo centro įkū
rimas.
Ūkininkų sąjungos taryba dir
ba daug kitų darbų ūkininkų
kūrimosi pradinėje stadijoje ir
tolimesniam efektyviam ūki
ninkavimui. LŪS taryba teikia
nemažai pasiūlymų, rengiant
žemės ūkio įstatymo projektus,
savarankiškai parengė Lietuvos
ūkininkų veiklos įstatymo pro
jektą. Šie pasiūlymai teikiami
Lietuvos Seimui. Ūkininkų są
jungos taryba, jos pirmininkas
dažnai susitinka su vyriausybės
ministru pirmininku. A. Šleže
vičium, Žemės ūkio ministru R.
Karazija, kitais aukštais parei
gūnais, sprendžiant, opiausias
Lietuvos ūkininkų problemas.
Kita Lietuvos kaimo gamy
binė struktūra — žemės ūkio

bendrovės. Jų 1993 m. pradžioje
buvo apie 4,000. Iš esmės tai
buvusių kolchozų liekanos,
kurių veiklos principai ir
gamybos būdas yra visiškai
identiškas. Žemės ūkio bend
rovės perėmė pačias blogiausias
savybes: grobstymus, girtuok
liavimą, tinginystę, atsainų
darbą. Darbo užmokestis žemės
ūkio bendrovėse yra 40-100 Lt.
Šios rinkos ekonomikos sąlygo
mis yra visiškai negyvybingos.
Jos griūva kaip kortų nameliai.
Vien 1993-1994 m. žiemą
bankrutavo apie 700 žemės ūkio
bendrovių. Dabartiniu metu jų
liko per 3,000. Žemės ūkio bend
rovės ateities neturi. Jų egzis
tavimas yra tik laiko klausi
mas. Jeigu ne valdančios LDDP
pastangos pratęsti šių bendro
vių mirties agoniją, jų būtų likę
gerokai mažiau.
Jokios ateities neturi 2-3 ha
asmeniniai ūkiai, kurių val
dančios LDD partijos iniciatyva
sukurta apie 450,000 ir bendras
žemės plotas apima apie 1 min.
ha. Ši žemė daugiausia atimta
iš savininkų ir atiduota jos ne
turėjusiems. Šiuo savo veiksmu
valdančioji LDD partija siekia
dviejų tikslų: politinio ir ekono
minio. Politinis tikslas —
laimėti būsimuose savivaldybių
ir Seimo rinkimuose 800-900
tūkstančių balsų. Ekonominis
tikslas — asmeninių ūkių kū
rimas svetimose žemėse yra
vienas būdų ilgiau nuo žlugimo
išsaugoti žemės ūkio bendroves
nuo žlugimo, nes 2-3 ha ūkiai ir
žemės ūkio bendrovės sudaro
vientisą junginį.
Valdančioji LDD partija, norėdėmri išsaugoti šį junginį, skep
tiškai žiūri į ūkininkų atsikū
rimą, dažnai ignoruoja jų tei
sėtus reikalavimus. Todėl Lietu
vos Ūkininkų sąjungai tenka
dažnai stoti į atvirą konfronta
ciją su valdančiosios partijos vy
riausybe, Žemės ūkio ministeri
jos vadovais. Esame pateikę
daug protesto rezoliucijų,
organizuotos demonstracijos
prie vyriausybės rūmų. Vyko
keturių dienų Žemaitijos ūki
ninkų streikas, visos Lietuvos
pieno perdirbimo pramonės
boikotas. Tautiečiai užsienyje
gali pagalvoti, kad Lietuvos
Ūkininkų sąjunga per daug
reikli ir kategoriška. Bet ką turi
daryti ūkininkai, jeigu jų išau
ginta produkcija nesuperkama
vidaus rinkoje, o, nesant tvar
kos ir sureguliuotos muitų sis
temos, vežami produktai iš
užsienio. Įvežti produktai iš Eu
ropos valstybių dažnai būna

Ūkininkams iškyla daug ir
kitų problemų. Jas spręsti mes
bandome, plėtodami kooperaciją
ją. 1994 m. Lietuvoje bus įkurta
apie 50 agroserviso kooperaty
vų, kuriems iš ūkininkų rė
mimo fondo skirta 20 mil. Lt.,
15 kredito kooperatyvų. Su Lie
tuvos išeivijos, ypač Kalifornijos
valstijoje, parama įkurta pirmo
ji tarptautinė Žemės ūkio
akcinė bendrovė ALIDCORP. Ši
bendrovė sėkmingai veikia
bendrų investicijų pagrindu. Iš
jos turės naudos tiek Lietuvos
ūkininkai-akcininkai, tiek
Amerikos lietuviai-akcininkai.
Šiais metais bendromis Lietu
vos ūkininkų sąjungos ir
Amerikos lietuvių investicijų
pastangomis numatoma įkurti
44 panašias akcines bendroves
visuose Lietuvos administraci
niuose rajonuose. Kviečiame
aktyviai įsijungti Amerikos
lietuvius. Nauda bus didelė ir
abipusė. Įdėtos investicijos at
Lietuva neturi įvairių ištek
sipirks per keletą metų, o po to lių. Didžiausias jos turtas yra
duos nemažą pelną kiekvienais žemė. Ji duoda daugiau kaip
metais.
50% nacionalinių pajamų. Todėl

Lietuvos valstybės ekonomika
bus tokia, koks bus jos žemės
ūkis. Į Lietuvos gerovę ateisime
per žemės ūkį, per ūkininkus.

mųjų metų sunkaus organiza
cinio formavimosi ir ideologinės
įtampos, kurias kėlė J. Šliūpas,
tada čia studijavęs mediciną ir
ruošęs savaitines paskaitas
mokslo bei lietuvybės klausi
mais, kuriose nuolat užkliūdavo
tikėjimas, Bažnyčia ir kunigai.
Įtampa buvo didelė ir skilimas
tarp „bažnytinių” ir „šliuptarnių” truko bent pusę šimto
metų. Kertinis parapinės pasto
vumo stulpas buvo ketvirtasis
parapijos klebonas, antrasis
lietuvis, jau Amerikoje teolo
guos studijas išėjęs, kun. Juozas
Lietuvninkas (rašėsi Lietuvnikas).

New Yorke, kol susiorganizavo
kelionę pas savo pažįstamus
Barulius. Čia Saurusaitis gavo
siuvėjo darbą, o Lietuvninkas
turėjo eiti į anglių kasyklas,
kaip akmenų rinkikas. Matyda
mas, kad jis čia negalės
pasiekti, ko troško, sulaukęs
pinigų iš tėviškės, Lietuvninkas
iškeliavo į Baltimorę, kur, jam
buvo sakyta, galėsiąs lankyti
mokyklą.
Baltimorėje jis apsistojo pas
kurpių Vincą Jokubauską,
kuris parekomendavo mokslo
siekiantį vaikiną lenkų parapi
jos klebonui kun. Končiui.
Lietuvių Baltimorėje tuo metu
buvo tik kelios šeimos ir kelios
dešimtys pavienių. Savos orga
nizacijos jie dar neturėjo, bet
kun. Končius visada maloniai
mėgindavo jiems padėti. Taip ir
šiuo metu iš visos širdies jis
stengėsi Lietuvninkui pagel
bėti. Mėgino jį patalpinti
redemptoristų vienuolių mo
kyklon, paskui pas Ksavero
brolius vienuolius, bet anglų
kalbos nemokėjimas buvo di
džiausia kliūtis. Tada kun. Kon
čius pasiėmė jį pas save į kle
boniją ir ilgainiui pasirūpino,
kad jis būtų priimtas į jėzuitų
knlecriin.

Iš Lietuvninko patyręs apie
Saurusaičio norus, uolus kun.
Končius parsikvietė ir jį į
Baltimorę. Saurusaitį vie
nuoliai redemptoristai priėmė į
mokyklą ir išleido į kunigus.
Pirmąsias Mišias kun. Sauru
saitis aukojo Šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje, Baltimorėje,
1895 m., kur jau pora metų
klebonavo jo draugas kun. Lie
tuvninkas. Šios iškilmės buvo
sujungtos su 40 valandų atlai
dais. Dalyvavo 8 lietuviai kuni
gai ir redemptoristų klierikų
„perdėtinis”. Aprašydamas šias
primicijas ir atlaidus, kun.
Lietuvninkas parašė padėkos
korespondenciją „Apie 40 adynų
atlaidus ir primiciją guodotinio
kun. Petro Saurusaičio, pirmu
tinio lietuviško zokoniko”
(„Lietuva”, 1895.XII.7).
Tačiau vienuolio gyvenimas
neleido jam rūpintis lietuvių
dvasiniais reikalais, kaip jis
buvo norėjęs, todėl iš vienuolyno
išstojo ir tapo Waterburio lietu
vių Sv. Juozapo parapijos klebo
nu (1898-1919). Ten jis pastatė
mūrinę bažnyčią, įsteigė
mokyklą, įsigijo spaustuvę,
leido laikraštį „Rytas”, blaivi
ninkų žurnalą „Šviesa”,
nemažai religiniu, blaivininkvs-

ninkas paaukojo visą savi
gyvenimą Bažnyčiai ir savi
parapijiečiams. Jo namai būvi
jo bažnyčia, kurios klebonu jii
buvo, ir klausykla toje bažny
čioje, kur jis klausydavi
išpažinčių kiekvieną rytą, šeš
tadienio popietę ir vakarą, sek
madienio rytą ir kiekvieni
penktadienio ir šeštadienio iš
vakarėse. Jis niekada neišėjo ii
klausyklos, kol dar buvo žmo
nių, besiruošiančių išpažinčiai.
Pažvelkime taip pat į jo uolu
mą maldoms ir religinėms apei
goms. Štai ištrauka iš vienos ko
respondencijos iš Baltimorės:
„Prasidėjus laikui šv. gavė
nios, kaip kitais metais, taip ii
šįmet mūsų guodotinas (ger
biamas) klebonas kiekvieno šeš
tadienio vakarais dievmaldystes atlaiko ir penktadieniais
graudingai stacijas atskaito, o
gražiai nekurie lietuviai ir lietu
vaitės pagieda prie kožnos staci
jos. Tikrai atsimuša į mūsų šir
dis balsas, kurį būdami savo
jaunose dienose girdėjom savo
brangioje tėvynėje; taipgi ir
nedėliomis po mišparų apvaikščiojame stacijas” („Žvaigždė”,
1904, Nr. 10).
.
. .
(Bus daugiau)

kuris taip pat neilgai klebo
navo. Bet susibūrę į parapiją
lietuviai ėmė stiprėti... Siuvėjai
pradėjo organizuotis ir rūpintis
savo reikalais, o ypač parapijos
reikalais. Tik atvykęs naujas
klebonas kun. S. Pautienius
atėmė bažnyčią iš pasauliečių
rankų ir pervedė kardinolo nuo
Juozo Lietuvninko kelias
savybei. Dėl to buvo kilę nesusi
į kunigystę
pratimų. Bet katalikiškoji
parapija bujojo. Bažnyčia prie
1884 m. kovą 17 metų vaiki
Lloyd gatvės jau buvo per maža, nas Juozas Lietuvninkas su
dėl to kardinolas davė didesnę vyresniuoju giminaičiu Petru
prie Paca ir Saratoga gatvių, o Saurusaičiu ir būreliu kapsų at
kai ir čia buvo per ankšta, lietu vyko į New Yorką. Jų abiejų
viai gavo vieną gražiausių tikslas buvo įstotį į Šv. Kryžiaus
bažnyčių prie Saratoga ir Park vienuolyną South Bend, In
gatvių”. („Šis tas iš Baltimorės diana, kur anuomet darbavosi
lietuvių istorijos”. „Vienybė”. žinomas kun. Čižauskas, dzūkas
Maylando lietuvių numeris, iš Slabados (Miroslavo) parapi
1936.VI.9).
jos. Deja, šie aspirantai į vie
Bet kol tai buvo pasiekta, pa nuolyną neturėjo pinigų kelio
rapija turėjo stabilizuotis po pir nei į Indianą. Teko pasilikti

Lietuvos ūkininkų poreikis
kreditams tenkinamas tik 5-6%.
Komercinių bankų kreditai
tiesiog plėšikiški — 60-90%
metinių palūkanų. Tokiais kre
ditais ir tokiomis sąlygomis
ūkininkai pasinaudoti negali.

Jungtinės Amerikos Valstijos moka pasinaudoti amerikietiš
— arba tiesiog Amerika, kaip kosios demokratijos vaisiais,
daugelis vadina, vėl švenčia kartais nuklysdami į kraštuti
Nepriklausomybės šventę. numus.
Turbūt naujai atvykusiems į
Mėgstama pabrėžti, kad Ameri
ka yra dar Jauna valstybė”, Jungtines Amerikos Valstijas
nepriklausomybę išsikovojusi keistai atrodo Nepriklausomy
truputį daugiau, negu prieš 200 bės šventė. Visi pašaliai padū
metų — 1776 m. Tačiau tokia mavę nuo sprogmenų ir angli
nių lauko viryklėlių, žmonės po
mąstysena labai klaidinanti.
Iš tikrųjų Amerika, kaip ilsiauja arba atlieka įvairius
nepriklausoma valstybė, gali di namų darbus, nes nereikia eiti
džiuotis ypač ilgu laisvo gyve į darbovietę. Retai kur ruošia
mas patriotinis paradas, o bet
nimo laikotarpiu nei karto
koks minėjimas salėje (kaip
nepertrauktu nuo 1776 m.
lietuviai įpratę švęsti savo tau
liepos 4 d. Amerika tik stokoja
tūkstantmetės egzistencijos is tos šventes) — beveik negirdėtas
torijos, kaip tuo mėgsta pasidi dalykas. Daugelis neprisirengia
džiuoti Europos ar kurių kitų
net vėliavos prie savo namo
žemynų tautos (įdomu, ar jos
pakabinti. Gal tik vienoje kito
neskubėtų keistis vietomis su
je bažnyčioje per pamaldas ti
„be istorijos” Amerika?).
kintieji užtraukia „America,
the Beautiful”.
Amerikietiškoji demokratija
Nereikia apsigauti ta paviršu
yra unikumas. Kad ji iš viso
tiniška patriotiškumo stoka.
veiksminga — tai jau tikras ste
buklas. O vis dėlto ji yra veiks Čia taip pat pasireiškia asme
niškos ir konstitucinės laisvės
minga. Tokios daugiatautės,
pavyzdys
— noriu švenčiu, neno
daugiarasės valstybės, suskirs
riu
—
nešvenčiu.
Patriotiškumą
tytos į pusšimtį valstijų su vie
amerikietis
nesinešioja
„ant
tinių gyventojų rinktomis savi
rankovės
”
,
bet
širdyje.
Tai
valdybėmis, valdymosi procesas
galime
geriausiai
pastebėti,
kai
nėra paprastas, nėra ir „palai
Amerika užkabinama tarptau
da bala”, kaip kartais, paviršu
tinės politikos arenoj, kai jos
tiniškai pažvelgus, atrodo.
garbei ar saugumui gresia net
Mūsų vyresniųjų skaitytojų
mažiausias pavojus. Amerikie
dauguma galbūt norėtų pasigin čiai tuomet sukrunta, lyg Širšių
čyti su šiomis mintimis ir pa
lizdas, neatsargaus
o
brėžti, kad laisvės vardas (ypač
užkliudytas (tik pris
žodžio laisvės) Amerikoje yra
neseniai buvusį Per
dažnai piktnaudojamas. Vyriau
karą!).
sybei labiau įtempus neribotų
Šiais metais mr
laisvių vadžias, krašte būtų sau
dvi Lietuvos
giau, ramiau gyventi: visokie
šventes —
nusikaltėliai nekamuotų gy
11-tąją. Ą.'
ventojų, biurokratai nepatai
progą pE-.uziaugti
j aus
kautų tinginiam, be atodairos
Lietuvos laisve ir paaimanuoti,
dalindami pašalpą, o valdiškose
kad šiuo metu ne viskas mums
tarnybose patogiai įsitaisę (pvz.,
ten patinka. Ne viską galime
pašto tarnautojai) būtų priversti
pagirti ir Amerikoje. Antra ver
sąžiningiau patarnauti tiems,
tus, gyvendami šiame krašte
kurie savo mokesčiais moka
(ypač tie, kurie čia gimė ir
jiems algas.
augo), turime jausti jam loja
lumą, nes — norime ar neno
Galbūt ir taip, bet, kartą pra
rime
— esame dalis to margo au
dėjus apkarpyti demokratįjos ir
dinio, kuriuo yra užkloti plačio
laisvės sparnus, lengva visas
sios Amerikos žemės plotai.
„plunksnas nupešioti”. Tai ne
Nieko nekenks, jeigu leisime
reiškia, kad šiame krašte
sau taip pat džiaugsmingai šiais
nereikėtų kai kurių pakeitimų
metais švęsti trečiąją Nepri
bei pasikeitimų, tik jie turi atei
klausomybės šventę, šį kartą
ti nustatyto proceso keliu.
Liepos 4 d., Jungtinių Amerikos
Tokioje sistemoje gimę ir augę
Valstijų laisvės dieną.
žmonės yra prie jos pripratę ir

tės bei kitokių leidinių. 1919 m.
jis aplankė Lietuvą ir parašė
knygą „Thirty days in
Lithuania in 1919”. Grįžęs į
JAV, vedė misijas lietuvių
parapijose. Misijų metu buvo
sužeistas ir liko invalidas. 1930
m. grįžo į Lietuvą ir ten po poros
metų pasimirė. Šis uolus misi
jonierius, didelis blaivybės
skleidėjas, spaudos leidėjas ir
rašytojas bei žurnalistas, savo
jaunesniam giminaičiui ir drau
gui kun. Lietuvninkui turėjo žy
mios įtakos.
O Lietuvninkas, trejus metus
pasimokęs Šv. Ignaco kolegijoje,
įstojo į lenkų seminariją Detroi
te. Tuo tarpu kun. Radavičius
įprašė kard. Gibbons paimti šį
Amerikos lietuvių klieriką savo
globon. Tas įgalino kun. Lietuv
ninką iš Detroito persikelti į Šv.
Marijos seminariją Baltimorėje.
Čia, dar pasimokęs trejus su
puse metų, 1893 m. gruodžio 23
d. buvo įšventintas kunigu ir iš
karto paskirtas Šv. Jono lietu
vių parapijos klebonu. Primi
cijas jis atlaikė tų pat metų
trečią Kalėdų dieną.
Gyvenimas, skirtas
parapijai ir Bažnyčiai

Pasiekęs to savo taip trokšto.
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PELNINGI, AR TYČIA
NUOSTOLINGI?

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
užsienio bankais bei finan
sinėmis institucijomis. Kitoms
Lietuvos įmonėms bei organi
Lietuvos medienos industriją zacijoms audito išvados dar nėra
sudaro 4 įmonės, kuriose dirba labai aktualios. Tai yra dėl to,
2,800 žmonių. Pastaruoju metu kad nesama audito tradicijų,
medienos apdirbėjams gaminti kita vertus, vietiniai investuo
produkciją tapo nuostolinga. tojai dar nesidomi, kiek įmonių
Firmai „Klaipėdos mediena” pateikiama informacija apie jų
nebeapsimoka gaminti medžio veiklą yra tiksli, kiek ja galima
drožlių plokštę, nes, palyginti su pasitikėti investuojant.
1992 m., derva pabrango du kar
Pasak A. Levinson, .Jeigu
tus, elektros ir šilumos energi užsienio bankas ar kita finan
ja keliolika kartų. Industrįjos sinė institucija pasiūlo už
prez. A. Sviderskis mano, kad indėlius daugiau kaip 10 proc.
visiškai uždaryti „Klaipėdos metinių palūkanų, investuotojai
medienos” nereikėtų. Reikia suklūsta: tai daugiau už
dirbti, nors ir gaunant aukščiausią palūkanų normą.
minimalų pelną.
Tuo tarpu Lietuvoje vien pa
A. Sviderskio nuomone, reiškimo, kad firma siūlo 10
būtina susigrąžinti Rytų ir įei proc. mėnesinių palūkanų,
ti į Vakarų rinką su kokybiškai užtenka didžiuliam indėlininkų
nauja produkcija, nes kol kas antplūdžiui. Iš pradžių investuo
„Klaipėdos mediena” užsienie tojai negalvoja apie bendrovės
čius masina tik žemomis indėlius. Susigriebiama daž
kainomis. „Lietuvos rytui” niausiai tada, kai jau būna per
(06.07) jis pareiškė, kad įmonė vėlu, kai firma nebeturi kuo
stengsis įsisavinti naujas mokėti ir yra išleidusi surinktus
technologijas, kuriomis galima pinigus”. Šiandien Lietuvoje tai
bus gaminti kokybiškai prana realybė — vienas po kito kylan
šesnę produkciją. Tam reika tys vis nauji finansiniai skanda
linga 20 mil. JAV dolerių inves lai.
ticija. A. Sviderskio nuomone,
A. Levinson teigimu, yra vie
'-••■'sticijoB atsipirktų per 5, 5-6 na išeitis: būtina sukurti sis
i, tačiau kreditų paieškos temą, kuri apimtų juridinį audi
3ė pustrečių metų.
to standartų sukūrimą ir įtei
Rūdos „Eglėje” pla- sinimą, auditorių ruošimą pagal
aminti klijuotą masy- tarptautinius standartus. Pra
Tam reikia 5 mil. diniame šio darbo etape turėtų
arklų investicijos. dalyvauti patirtį turintys
.nnologonių linijų sta- užsienio auditoriai.
trūktų 4-< > mėnesius, o
investicijos atsipirktų per puEKONOMIKAI REIKIA
santrų-dvejus metus. (
STRATEGIJOS
Dabar už kubinį metrą į lai
Taip dienraščiui „Respub
vus pakrautų lentų pardavėjas
lika
” tvirtina naujasis eko
gauna 110-130 dol. Kubinis
metras minėtos plokštės Vaka nomikos ministras Aleksandras
ruose kainuoja 500-700 dolerių. Vasiliauskas. Iki paskyrimo
„Eglėje” numatyta sumontuoti ministru jis dirbo prezidento
vienos Vokietijos firmos liniją. patarėju ekonomikos klausi
Jeigu ši linija nebus sumon mais. 54 metų žemaitis, eko
tuota, nes darbams baigti trūks nomikos mokslų habilituotas
ta 3 mil. dolerių, 29 Lietuvos daktaras.
Naujasis ministras teigia, kad
baldų pramonės įmonės liks be
ekonomikos
strategija turėtų
žaliavos, padaugės bedarbių.
būti
numatyta
bent 3-5 metus į
Medienos pramonės preziden
priekį.
Žvilgsnis
į priekį bū
tas sako, kad kol kas vyriausy
tinas.
Kitas
labai
svarbus mo
bė negalėjo padėti Medienos
pramonei gauti investicįjų, nes mentas — investicijos. A. Vasi
dauguma jų „pravalgomos”. Vis liauskas sako, kad dabartinis
dėlto, investicijas gavus ir jas nuosmukis turi kada nors pasi
panaudojus, pramonės darbuo baigti, tačiau tam reikia atgai
tojai uždirbtų tiek, kad galėtų vinti investicijas. „Šis procesas
susimokėti elektros, šilumos dabar beveik negyvas, — sako
energijos kainas, komunalinius ministras. — Pagrindinė inves
patarnavimus ir tuomet kredi ticijų dalis tenka gyvenamųjų
tai
nebūtų
pravalgyti. namų Btatybai, o naujų darbo
vietų beveik nekuriame, neužsi
TARPTAUTINIO AUDITO imamo pramonės techniniu per
ginklavimu. Lietuvos didžiulė
STANDARTAI NĖRA
nelaimė
yra ta, kad sukurtas
POPULIARŪS
kapitalas išplaukia į užsienį.
Lietuvoje neseniai įsikūrė Negalime tikėtis, kad užsienie
tarptautinės audito ir valdymo čiai bus tokie naivūs ir čia
konsultavimo firmos „Coopers
investuos savo lėšas, matydami,
Lybrand” padalinys. Jo vadovas kaip elgiasi mūsų verslininkai”.
Aleksander Levinson „Lietuvos Ekonomikos ministro nuomone,
rytui” pastebėjo, kad lietuviškų kai užsieniečiai pąjus, kad lietu
audito standartų dar nėra, o viai pasitiki savo kraštu, ir jie
tarptautiniai standartai žinomi patikės. Teks čia kuo skubiau
nepakankamai, tad šiuo metu rasti sprendimą, o, kuriant eko
vietinių auditorių atliekamas nomikos strategiją kartu su Fi
auditas yra tik tam tikra revizi nansų ministerija, reikės įver
jos atmaina ir kol kas jokiu tinti, kaip šią svarbią sritį vei
būdu negali būti traktuojamas
kia mokesčių svertai.
kaip auditas tarptautine
prasme. Atlikti auditą pagal
PRADEDA DIRBTI
tarptautinius audito standartus INVESTICIJŲ AGENTŪRA
Lietuvoje šiuo metu gali visame
„Lietuvos aidas” praneša, kad
pasaulyje pripažintos didžiau
sios tarptautinės audito ir Lietuvos investicijų agentūros
valdymo konsultavimo firmos, generaliniu direktoriumi kon
vadinamosios Didžiojo Šešeto kurso keliu tapo Kęstutis
firmos. Keturių padaliniai jau Baltramaitis, iki šiol laikinai
įregistruoti Lietuvoje, o ėjęs šias pareigas. „Lietuvos ai
„Coopers Lybrand” yra didžiau de” agentūros vadovas teigia,
sias. Pasak A. Levinson, audi kad, siekiant pritraukti užsie
torių paslaugomis Lietuvoje kol nio investicįjas, agentūra nau
kas kas domisi tik bankai, dos visas įmanomas reklamos
siekiantys bendradarbiauti su priemones per Lietuvos ambasa-

MEDIENOS PRAMONEI
BŪTINOS INVESTICIJOS

Atviros Lietuvos Fondo direktorius Vytas Gruodis ieško programų, kuriose
bendradarbiautų su užsienio lietuviais Lietuvos atstatymo darbuose. Fon
das užsiima labai plačia veikla, o 1994 m. biudžetas siekia 4.5 mil. dol.

das užsienyje, konkrečias fir
mas, tarptautines finansų orga
nizacijas, bankus. Numatoma
leisti Lietuvą reklamuojančius
leidinius, kurie bus platinami
užsienyje. Lietuvos investicijų
agentūra turi vykdyti tris
pagrindines funkcijas, padė
siančias pritraukti užsienio
kapitalą: aktyviai reklamuoti
Lietuvą, aptarnauti į Lietuvą
atvykusius investuotojus bei
atlikti planavimo administra
vimo darbą. Agentūros vadovas
sako, kad jau dabar Lietuvos in
vesticijų agentūra pradėjo kelis
tyrimus. Vienas jų skirtas ištirti
užsienio investuotojų požiūrį į
Lietuvą. Bus apklausta apie 120
užsienio firmų iš pagrindinių
Vakarų Europos šalių ir 28
stambios tarptautinės organiza
cijos. Šiuo tyrimu norima
sužinoti, ko investuotojai tikisi
ir ko pageidautų, kad nebijotų
patikėti savo kapitalą. Taip pat
agentūra tirs, kokios yra ketu
rios užsienio investuotojams
patraukliausios Lietuvos eko
nomikos sritys. Numatyta ana
lizuoti užsienio rinkas, kad
Lietuva galėtų sėkmingai
konkuruoti su Vakarų fir
momis.
K. Baltramaitis pastebi, kad
jau yra parengtas naujo Užsie
nio investicijų įstatymo projek
tas,kuris labiau atitinka vaka
rietiškas normas. Viena
didesnių kliūčių investicijoms
pritraukti ta, kad draudžiama
parduoti žemę. Tačiau nepai
sant to, Lietuvoje pastebimos
užsienio investicijų augimo ten
dencijos. Šiuo metu Lietuvoje
yra apie 3,900 bendrų ir užsie
nio kapitalo įmonių. Tiesioginės
užsienio investicijos sudaro per
200 mil. dolerių. Pavykus pri
vilioti į Lietuvą 5-10 stambių
užsienio bendrovių, įsitikinusios
jų sėkme, ateitų ir kitos.

AR TOLI PAŽENGTA NUO
SOCIALIZMO?

Ekonomikos mokslų daktaras,
prof. Kęstutis Glaveckas „Lie
tuvos ryte” analizuoja šalies
ūkio padėtį ir priežastis. Pasak
profesoriaus, Lietuvoje daugelis
atliekamų veiksmų duoda prie
šingą rezultatą, negu laukta.
Padidinami mokesčiai, mažiau
jų surenkama. Indeksuojamas

kapitalas — sumažėja reali
kapitalo rinka, pramonės
įmonių veiklos veiksmingumas.
Keičiami muitai — daugėja
kontrabandos ir sužlugusių
savų gamintojų. Siekiamas
vidaus investicijų, o jos pinigų
pavidalu vis energingiau bėga
į užsienį. Pasak K. Glavecko,
veikliam ir darbščiam žmogui,
siekiančiam nekriminalinio
pelno, prapuola bet kokio pelno
gavimas ir noras verstis legaliu
verslu. Be to, jis nuolat netiesio
giai kaltinamas ir gąsdinamas
tuo, kad Lietuvoje daug pen
sininkų, nemokamas mokslas,
kultūra ir t.t., kuriuos reikia
išlaikyti, tai yra atiduoti vis
didesnę dalį sukurto produkto.
Anksčiau nesuformavus pagrįs
tos „makro” ir „mikropolitikos”, Lietuvos ūkis įklimpo į
begalines ekonominio gyvenimo
klamynes, kurios vis daugiau
reikalauja valdininkijos, o pa
staroji, nieko negamindama ir
neparduodama, tegali didinti
perskirstymą arba griebiasi dar
likusio valstybinio turto dis
ponavimo.
Prof. K. Glaveckas pateikia,
kokius mokesčiu^., kapitalizmą
kuriančioje Lietuvoje moka
verslininkas ar jų susivieni
jimas. Jie moka 30 proc. sociali
nio draudimo mokestį. Bendrąjį
arba individualųjį akcizą, arba
abu kartu, nuo 5 iki 20 proc.
Muito mokestį nuo 5 iki 15 proc.
Pridėtinės vertės mokestį 18
proc. Pelno mokestį 29 proc.
Pajamų mokestį apie 30 proc.
Dar kiti smulkūs mokesčiai ir
rinkliavos. Viską sudėjus paaiš
kėja, kad du trečdalius naujos
vertės perskirsto valstybė. Kuo
tada skiriasi dabartinė eko
nominė sistema nuo buvusio
socializmo? — klausia K. Gla
veckas. Dabartinę šalies
politiką ekonomikoje profeso
rius apibūdina keturiais
požymiais: per dideli valstybės
socialiniai įsipareigojimai, per
dideli mokesčiai, per didelis
valstybės kišimasis į savai
minio reguliavimosi pro
cesus, per didelis ir neefekty
vus biurokratinio administra
vimo aparatas. Nepašalinus šių
ekonominės politikos kliuvinių,
padėtis šalies ūkyje nebus
pastovi.

LIETUVOS DIDESNIŲ KOMERCINIŲ BANKŲ PALŪKANOS
UŽ TERMINUOTUS INDĖLIUS

Klausia „Lietuvos aidas” iš
spausdintoje replikoje apie
Jonavos įmonės „Azotas” priva
tizavimą. Mat neseniai Europos
Bendrija nutarė ištirti, kodėl
Lietuva ir Rusįja pardavė Vaka
rų Europoje amonio nitratą net
30 proc. dirbtinai sumažintomis
kainomis. Dėl to Lietuva laukia
griežtos sankcijos. Tuo tarpu
valstybės ir didžiųjų pramonės
įmonių vadovai teigia, kad
trąšų bei kitokia chemijos pro
dukcija yra nuostolinga. Kad
Jonavos „Azoto” trąšos per
daug brangios, tvirtina ir Tarp
tautinio Valiutos fondo atstovas
Lietuvoje. Kaip rašo straips
nelio autorė, nesunku būtų
suskaičiuoti, kiek nuostolių per
praėjusius metus patyrė „Azo
tas” dėl tokio pigaus trąšų
eksporto. Todėl strateginės
reikšmės Jonavos „Azoto”
gamykla parduota kaip bevertė.
Ją grupė įmonės darbuotojų pri
vatizavimo už 30 mil. litų.

• Birželio 21 d., 1994 m.
METINIAI PROCENTAI (%)
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• Akcinis Inovacinis Bankas (AJakSto 6, Vilnius, tel 616 022)
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100 Lt iki 1,000 Lt
virt 1,000 Lt

Bankas Hermis (Jogailos 9/1, Vilnius, tel 227 724)
15
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- $100 iki $10,000

1,000 Lt iki 10,000 Lt
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• Litimpex Bankas (Verkią 37, Vilnius, tel 352 461)
25
18
$1,000 iki $20,000

1,000 Lt iki 10,000 U
virs 10,000 Lt
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Taupomasis Bankas (Vilniaus 16, Vilnius, tel 220 508)
10
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$100 iki $1,000
14
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$1,000 iki $5,000
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$5,000 iki $10,000
24
24
virs $10,000
250 Lt iki 10,000 Lt
virs 10,000 Lt

Rima Jakutytė
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• Vilniaus Bankas (Gedimino 12, Vilnius, tel 612 949)
5.2
5
$500 iki $5,000
12
7
•$5,000 iki $10,000
18
16
virS $10,000

BANKŲ PALŪKANOS
Lentelėje pažymėtos didesnių
Lietuvos komercinių bankų
duodamos palūkanos birželio 21
d. už terminuotus indėlius.
Palūkanos dar vis gerokai aukš
tesnės už litus, negu už JAV
dolerius, nors litas pririštas prie
JAV dolerio. Svarbu pabrėžti,
kad nors palūkanos yra aukštos,
yra aukšta ir rizika, nes Lietu
vos bankuose indėliai litais ir
doleriais nėra apdrausti kaip,
kad JAV bankuose indėlius ap
draudžia FDIC.

Indėliu suma
Terminas (mėn.);

6
14
20

37

virS 1,000 Lt

Pastabos: Parūpiname informaciją, bet nerekomenduojame betkurį
banką. Negarantuojame informacijos tikslumą.
Palūkanų procentai gali keistis.

LIETUVOS AIDAI

į

• New Yorke garsusis „Stock
Exchange” įsteigtas 1792 m. ge
gužės 17 d.

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

CITY CENTER GT

INTERNATIONAL

VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS!
DĖKOJAME GAUSIEMS KLIENTAMS IR PRIMENAME,
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ 1 DAINŲ ŠVENTĖS RENGI*
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ LIEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 UEPOS
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA.
RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vistų šioje ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą. Šis tūras taip pat pratęsiamas dar
penkioms dienoms Į Latviją Ir Estiją.

PRIMENAME, kad organizuojama keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu.

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU.
TURISTINIS PATARNAVIMAS:
*
*
*
*

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

sekmadienį, liepos 31 d.

Nek. Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų pasiaugomsl

METINIS PIKNIKAS

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.

Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00

Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS

Pagrindinis celebrantas: Tėv. JONAS BACEVIČIUS,OFM

12:00
1:00
3:00

VAIŠĖS, užsiėmimai
Neringos ALUMNŲ Susirinkimas
PROGRAMA-NERINGOS 25 m. sukakties

paminėjimas

Vėliavų nuleidimas

4:00
4:30

MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
Ir užkandis prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti •
pasikvieskite Ir savo draugus!

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
Q. T. INTERNATIONAL, INC.
9828 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILUNOIS
60487

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-8783

PUSĖSE.

@ City Center OT-tntomeUonel

Member

American Society
of TraveI Agents

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, UETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-184
TELEFAK (370) 2-223-140
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. liepos mėn. 2 d.
Korp! Neo-Lituania. Bostone ėjo of Ųlinois in Chicago, kur 1974
jos pirmininko pareigas, o m. gavo bakalaurą iš prancūzų
Čikagoje buvo vicepirm. ir , kalbos. y<. iau studijas gilino
University of Illinois Champirmininkas.
1990 m. kovo 15 d. Jurgis su paing, kur gavo magistro dip
žmona Viligaile ir dar dvylika lomą specialaus mokymo
patriotų lietuvių įsteigė Lithua srityje.
Jurgis ir Viligailė Lendraičiai
nian Hot Line, o 1991 m. bal.
mėn. buvo Lithuanian Mercy priklauso Southvvest Cook
County Cooperative for Special
Lift steigėjai.
1993 m. Jurgis Lendraitis iš Education.
Šiuo metu Viligailė dirba Oak
rinktas Lithuanian Mercy Lift
Jurgis Lendraitis gimė 1949
Skautų organizacijai Jurgis pirmininku, gabiai vadovauja Ridge School, Palos Hills, IL,
m. Bostone. Ten jis lankė St. priklauso nuo 1957 m. Tai 21 savanorio būriui. Jis taip pat kaip negabiųjų ir sunkiai su
Peter’s mokyklą, Boston Tech- „Žalgirio” tunto vilkiukas sėkmingai dirba su JAV val kontroliuojamų vaikų mokytoja.
Viligailė į jūrų skaučių „Juod
nical High School ir Suffolk Bostone, 1963 m. perėjęs į džios atstovais ir politikais.
Viligailė Maria Lauraitytė — krantės” tuntą įstojo 1959 m.
universitetą, kur gavo anglų Bostono jūrų skautų „Nemuno”
kalbos bakalaurą. 1973 m. gavo tuntą. O 1988 m. „Nemuno” Lendraitienė gimė 1952 m. 1985 m. ji jau vadovė „Nerijos”
magistro laipsnį specialaus mo laivo vadovas Lemonte, vėliau Kenosha, WI, tačiau lankė švč. jūrų skaučių tunte. Nuo 1989kymo srityje, o Saybrook In „Lituanikos” tunto jūrų skautų Mergelės Marijos Gimimo para 1994 m. eina „Nerijos” tunto
stitute San Francisco, Kalifor koordinatorius. 1992-1993 m. pijos mokyklą Čikagos Mar tuntininkės pavaduotojos parei
nijoje, yra pasiekęs kandidato į „Grandies” jūrų skautininkų ąuette Parke ir Mercy High gas, o 1994 m. išrinkta į LSS
psichologijos daktarą laipsnį.
valdybos pirmininkas, 1989 m. School. Lietuvių kalbą mokėsi Tarybą. Viligailė taip pat pri
Šiuo metu J. Lendraitis dirba pakeltas į paskautininko laips Čikagos Aukštesniojoje lituanis klauso jūrų skautininkų „Gran
kaip negabiųjų ir atsilikusiųjų nį, 1990 m. apdovanotas Tėvy tinėje mokykloje ir Pedagoginia dies” valdybai.
1969 m. Viligailė įstojo Korp!
me institute.
jaunuolių mokytojas A.A. Stagg nės Sūnaus žymeniu.
į
Neo-Lituania, kur irgi buvo
Viligailė
studijavo
University
H.S., Palos Hills, IL.
1967 m. Jurgis įstojo į L.S.T.
valdybos narė.
Šiandien Jurgis ir Viligailė
Lendraičiai yra Lithuanian
Rama Bublytė-Kavaliauskienė su savo tėveliais, Ingrida ir Romualdu Bubliais.
Mercy Lift vadovai.
Viligailė yra tuberkuliozės
programos vedėja ir ryšininkė
bėjo maldą. Vyriausias pabrolys
su JAV vaistų bendrovėmis ir
Romas Zylė pakvietė už jaunuo- 1
ligoninėmis Lietuvoje. Ji rašo
sius pakelti šampano taures.
straipsnius apie Lithuanian
Alytaus šampanas, skambūs
Mercy Lift darbus į „American
kalbomis,
bet
neturėčiau
mei

Ilgiausių metų linkėjimai ’
Graži
buvojau
gerokai
įpavaBaltic News”, „Bridges”,
lės,
aš
tebūčiau
žvangantis
varis
jungėsi
į vestuvinio pokylio nuo-- '
sarėjusios
birželio
4-sios,
šešta

„Garsą” ir „Draugą”. Per jos
taiką.
Sveikino
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ir
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cimbolai
”
.
Šv.
Jo

dienio
popietė
Clevelande,
kai
rankas eina siuntų inventoriaus
no
Evangelija
susirinkusiųjų
ir jaunojo motina. Gauta daugy
sąrašai. Ji praneša Sveikatos Ingridos ir Romo Bublių duktė
mintis
nukėlė
į
Galilėjos
Kanos
Rama
su
Raimundu
Kavaliaus

bė sveikinimų laiškais ir tele
apsaugos ministerijai ir ligoni
vestuvių
puotą,
kur
dalyvavo
ku
iš
Lietuvos
pradėjo
naują
gramomis. Tebuvo perskaitytas
nėms Lietuvoje apie ateinančias
Jėzus
ir
jo
Motina
ir
kur
pradėjo
vedybinio
gyvenimo
kelią.
tiktai Liūdo ir Aleksandros
siuntas.
savo
stebuklų
pradžią.
Kun.
G.
Sagių sveikinimas, kuriame su
I
Dievo
Motinos
šventovę
Jurgis ir Viligailė augina dvi
Kijauskas
savo
pamoksle
primi

dėkingumu prisimenama grakš
rinkosi
giminės,
pažįstami
ir
dukras: Liną, kuri lanko Monė
Moterystės
sakramento
didy

draugai
iš
visų
Amerikos
pa

čioji „Grandinėlės” šokėja
ther McAuley aukštesniąją mo
bę, su juo susijusią atsakomybę Rama Bublytė. Puikios vaišės, j
kraščių,
Europos
ir
Lietuvos.
O
kyklą, ir Nidą, kuri eina į St.
Alexander mokyklą. Abi dukros jų buvo tikrai nemažiau, kaip ir Dangaus palaimą. Ir santuo bufetas, šokiai ir daina ilgai liks
šoka baletą ir lanko „Maironio” per lietuviškąsias pamaldas kos sakramente kunigas meldė visų dalyvių mintyse. Sadutės
si — „Viešpatie palaimink Rai šokio pradžioje Ramos mama In
lietuvišką mokyklą Lemonte. kiekvieną sekmadienį.
Jaunųjų porą, penkių pamer mundo ir Ramos meilę vienas grida užrišo savo dukrai pri- Abi priklauso „Nerijos” jūrų
skaučių tuntui. Lina taip pat gių ir pabrolių palydą ir gėlių kitam”. Visose gražiosiose juostę kaip ryškų realaus gyve- t
šoka „Vyčių” tautinių šokių nešėjais bažnyčioje pasitiko Sakramento iškilmėse meilės nimo simbolį, kad Rama įžengia I
grupėje, kuri šią vasarą vyksta vargonų, trimitų ir choro tikrajai sąvokai buvo teikiama į naują gyvenimą su naujais
ypatinga reikšmė žmogaus gy džiaugsmai, rūpesčiais ir įsi- »
į Dainų ir šokių šventę džiaugsmingas sąskambis.
venime.
Muzikė
ir
dirigentė
Rita
Kliopareigojimais. Pavasariška ves
Lietuvoje.
Visi santuokos iškilmių daly tuvių nuotaika nusitęsė į gilią ~
rienė šių sutuoktuvių proga
Birutė A. Vindašienė parengė, galima sakyti, įspū viai gavo dvylikos pusi. suveny naktį. Jaunieji povestuvinei ke
Vilytė, Nida, Lina ir Jurgis Lendraičiai prie Seimo rūmų Vilniuje.
dingą religinį koncertą su rinį leidinėlį „Raimundo ir lionei išskrido Lietuvon.
Abu jaunieji naųjan gyvenidamas Prancūzijoje.
Danutę domina kompiuteriai soliste sopranu Virginija Ramos sutuoktuvių diena,
1994.
VI.
4
”
su
santuokos
teks

Mulioliene,
specialiai
naujai
man
ateina gerai pasiruošę.
1989-90 metais Rimas lankė
ir darbas su vaikais, vilioja
LIETUVIŲ TELKINIAI
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padėka
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vyrų
ok

Rama
Bublytė gimė ir mokėsi
Windward mokyklą Paims, o
mokytojos profesija.
švenčiantiems
šią
dieną
kartu
tetu,
kur
jaunasis
buvo
dirigen

Clevelande.
Ji baigė Šv. Kazi
nuo 1990 metų rudens HarMokėsi Sv. Kazimiero li
tu,
o
jaunosios
tėvas
Romas
su
mumis
”
.
miero lituanistinę mokyklą ir :
vard-Westlake gimnaziją. 1990
LOS ANGELES, CA
tuanistinėje
mokykloje,
Jau
prieš
septintą
valandą
solistas
ir
okteto
dainininkas,
aukštesniuosius
lituanistinius
metais jis laimėjo „West Coast
priklauso skhutų ir ateitininkų
vakaro
daugiau
negu
400
svečių
kanklininke
Virginija
Rubinski
kursus.
Visą
laiką
buvo aktyvi ‘
MŪSŲ ABITURIENTAI Regionai Honors” Johns Hoporganizacijoms. Yra „Spin
užpildė
gražią
ir
ir
erdvią
Mar

ir
trimitais.
Vargonavo
ir
di

skautų
ir
ateitininkų
eilėse.
kins universiteto vykdomose
dulio” ansamblio narė ir su juo
riott
East
Hotel
Beachvvoode
rigavo
Rita
Kliorienė.
Baigusi
Notre
Dame
gimnaziją,
RIMAS ROBERTAS
„Talent Search” varžybose. Pri
dalyvavo keliose Kanados ir
Parapijos klebonas kun. Gedi salę. Kokteilyje kviestieji vienerius metus mokėsi Vasario
AVIŽIENIS
klausė jiu-jitsu klubui, mokėsi
JAV lietuvių tautinių šokių
minas
Kijauskas,SJ., konceleb- svečiai, atnaujinę senas pa 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje; ’
muzikos teorijos ir ketveris
šventėse.
ruojant
su kun. Kęstučiu Žemai žintis, jungėsi į vestuvių Clevelando valstybiniame uni
Baigė Harvard-Westlake metus mokėsi skambinti gitara.
Pernai rudenį Danutė pradėjo
čiu,
aukojo
šv. Mišias ir suteikė pakilią nuotaiką.
versitete su pagyrimais gavo
gimnaziją (North Hollywood, Rimas buvo Harvard-Westlake
lankyti Santa Monikos kolegiją.
Pokylio
vadovai
Rita
ir
Rober

Moterystės
sakramentą.
ekonomijos
diplomą. Universi
CA), University of California, kamerinės muzikos orkestro
Mokslas sekasi puikiai.
tas
Kėžėliai
iš
Čikagos.
Sve

Jaunųjų
šiai
progai
parinktus
tete
dalyvavo
įvairiose organi
Berkeley, studįjuos kompiuterių narys, koncertuose atlikęs
čiams,
užėmus
vietas
prie
stalų,
šv.
Rašto
skaitinius
skaitė
Rita
zacijose, vadovavo Marketing ,
inžineriją ir muziką.
klasikinės muzikos duetus gita
grojant
Sauliaus
Gylio
orkestrui
Stroputė,
Vija
Bublytė
ir
Vytau

klubui. Kankliavo Čiurlionio
rai.
Danutė Jasiukonytė
ROMAS ALVYDAS
tas
Polteraitis.
Pirmasis
skai

iš
Čikagos,
stipriais
plojimais
ansamblyje,
šoko „Grandinėlė
Su tėvu 1988 metais aplankęs
KUDIRKA
sutinkamas
pabrolių
ir
pamer

tinys
iš
Giesmių
prasmingai
pri

je
”
.
Šiuo
metu
Čikagos firmoje ,
Japoniją, Rimas pradėjo moky
gių
pulkas.
Pagalvojau,
kaip
minė:
„Dėk
mane,
kaip
ant

AOE
DANKA
turi atsakingas ;
DANUTĖ
JASIUKONYTĖ
tis japonų kalbos West Los
Romas yra sūnus Arvydo ir
lengva
buvo
Bubliams
sudaryti
spaudą
ant
savo
širdies,
kaip
pareigas.
Ji
šiais
metais kom- .
Angeles japoniškoje mokykloje,
Aldonos Kudirkų. Jo seneliai
antspaudą
ant
savo
rankos.
Nes
palydos
sąstatą:
keturios
dukros
panijos
prezidento
buvo
apdova- Danutė
Jasiukonytė
gimė
su
o vėliau Santa Monica kole
yra Pranas ir Elena Sidzi
ir
vienas
sūnus.
Pirmosios
meilė
stipri
kaip
mirtis....
nota
kaip
viena
iš
geriausių
re- *
šypsniu
lūpose.
Ji
nuolankaus
gijoje. 1991 metų vasarą Rimas
kauskai ir a.a. Antanas ir a.a.
pamergės
pareigos
teko
vyr.
Meilės
nei
vandens
potvyniai
prezentančių.
būdo
ir
draugiška.
Jos
tėveliai
mėnesį praleido Hiroshima
Magdalena Kudirkai.________
neužgesina, nei upės neuž jaunosios seseriai Aidai ir jos
Raimundas Kavaliauskas — !
mieste, gyvendamas su trimis veiklūs lietuviškoje bend
palydovui
Romui
Zylei.
Tauras
lieja...
”
Antrasis
skaitinys
iš
kaunietis;
ten baigė Gruodžio
vietinių moksleivių šeimomis ir ruomenėje: mamytė Dalia dėstė
Bublys
ir
jaunosios
vaikystės
Pauliaus
pirmojo
laiško
Korinmuzikos
mokyklą.
Lietuvoje jau «
lankydamas vietines mokyklas. lituanistinėje mokykloje ir
tiečiams
kartojo
amžiną
tiesą:
draugė
Imsrė
Sabaliūnaitė,
at

buvo
spėjęs
užsirekomenduoti
*
Japonų kalbą ir kultūrą Rimas vadovauja Šv. Kazimiero
skridusi
iš
Anglijos;
Vija
Bub

„Jei
kalbėčiau
žmonių
ir
angelų
kaip geras pianistas. Atvykęs ’
parapijos maldos būreliui, tė
toliau studijuos universitete.
lytė ir Vytas Apanavičius; Ga Amerikon, dirbo įvairiausius *
Rimas baigė aštuonias klases velis Paulius dirba filmų gamy
ja Bublytė ir Rimas Polteraitis darbus pradžioje, vėliau įsigijo
Šv. Kazimiero lituanistinėje bos ir televizijos srityje, kurio
siu
žaidėju
ir
atstovavo
ir jaunosios pusseserė Milda nekilnojamo turto pardavimo
mokykloje, yra aktyvus skau je taip pat suteikia paslaugas
Rimas Avižienis
JAV-ėms
tarptautinėse žaidy Bublytė su pusbroliu Linu Pol- leidimą. Šiuo metu jau gavo .
lietuviškajai
kolonijai.
Danutės
tas, dalyvavęs 1988 metų
nėse Calgary, Kanadoje.
teraičiu — buvo kitos palydos darbą State departamente kaip ’
Rimas yra Algirdo Avižienio Tautinėje ir 1993 metų Jubilieji seneliai, Juozas ir Anelė Žemai
Šiais metais Romas baigė Šv. poros. Kaip įdomūs profesiona vertėjas. Tos pareigos verčia jį '*
ir Jūratės Izokaitytės sūnus, nėje stovykloje. Lietuvoje taičiai aktyviai reiškėsi lietu
Kazimiero lituanistinės mo lai, pokylio vadovai taikliu daug keliauti pačioje Ameriko
gimęs 1977 metų sausio 14 d., lankėsi 1988,1989,1991 ir 1992 viškoje veikloje. Senelis An
kyklos 12 metų programą, gau žodžiu, perpintu humoru, api je ir Baltijos kraštuose.
Panorama City, CA. Rimą Čika metais. 1991 metų rugpjūčio tanas Jasiukonis buvo Sibiro
damas brandos atestatą. Romas būdino visą palydos dešimtuką.
Gyvendamas Clevelande
goje pakrikštijo kun. Antanas mėnesį lankantis Lietuvoje pas kankinys, nepriklausomybės
priklauso skautų ir ateitininkų Nepagailėta ir gražių kompli nemažai koncertavo, vadovavo
Saulaitis, SJ, o krikšto tėvais tėvą, tuo metu Vytauto Didžio metais dirbęs „Lietuvos aidui”.
organizacijoms, šoka „Spindu mentų gėlių nešėjoms Ramos Clevelando vyrų oktetui, su ku
buvo Ramunė Kviklytė Lukienė jo Universiteto Kaune rektorių, Močiutė Liuda J. kantriai nešė
lio” tautiniame jaunimo an pusseserei Linai Bublytei ir Lin- riuo 1990 metais-plačiai koncer- ,
ir dėdė a.a. Kastytis Izokaitis. Rimui teko rugpjūčio 19-tą išeivės motinos naštą.
samblyje.
drei Šilėnaitei.
tavo ir Lietuvoje.
Danutė baigė LACES (Los
Romas Alvydas Kudirka
Rimas 1982 metais pradėjo dieną pergyvent — „pučą” prieš
Ųalyvavo
1988
m.
Tautinėje
Paskutinieji
su
džiaugsmu
Pasaulis mažas, vandenynai .
lankyti Franklin mokyklą San Gorbačiovą ir matyti, kaip Angeles Center for Enriched
skautų
stovykloje,
ir
1992
m.
spindinčiais
veidais
įžengė
šio
neplatus,
sujungtos rankos ir ■
Romas
baigė
Crescenta
Valley
ta Monica, o 1986-siais perėjo Vilniuje rugpjūčio 23 d. buvo Studies) aukštesniąją mokyklą,
Jubiliejinėje
skautų
stovykloje.
pokylio
kaltininkai
Rama
ir
Rai

širdys
Lietuvos
sūnaus ir :
gimnaziją,
La
Crescenta.
į„Mirman School for the Gifted” nukeltas paskutinis Leninas, gimnaziją. Besimokydama
Šią
vasarą
Romas
žada
lan

mundas
Kavaliauskai.
Audrin

Amerikos
lietuvės
pradeda
kur- •
mokyklą. Pradžios mokyklas iki tol sovietinių kareivių sau priklausė „knights and ladies” Priklausė National Honor
kyti
Vilniaus
universiteto
kur

gi
plojimai
ir
orkestro
garsai
ti
iš
naujo
savo
ateities
gerbūvį.
.
lankant, Rimo laisvą laiką gotas buvusioje „Lenino aikš (Riterių ir damų) organizacijai, Society ir buvo viceprezidentas
sus
ir
dalyvauti
Tautinių
Šokių
sveikino
juos.
Jaunosios
tėvai
Ateities planuose linkėtina, >
kuri teikė įvairias paslaugas California Scholarship Founda
užpildė skautai, pianino tėje”.
Ingrida ir Romas Bubliai įr nepamiršti savo tautos sūnų ir *
pamokos, „body boarding”,
Šiuo metu Rimui patinka mokyklos administracinėje ir tion. Romas priklausė gimnazi šventėje Lietuvoje.
Rudenį Romas pradės studijas jaunojo — Zita ir Leonas Kava dukrų, besisielojančių dėl ryto- '
AYSO futbolas ir Apple kom dalyvauti „Pnish” grupės kon kultūrinėje veikloje. Buvo jos vandens polo komandai,
University
of California, San liauskai, atvykę iš Lietuvos, jaus Tėvynėje, ir likti talen- '
piuteris. 1986 ir 1987 metų va certuose, taisyti savo 1988 metų bendraamžių patarėja (peer plaukimo komandai, ispanų
Diego,
kuriame
jis yra pakvies naują porą pasitiko su duona, tingais, kaip iki šiol, lietuviš- ’
saras Rimas su tėvais ir Chevroletą, anksčiau priklau counselor), kurios pareigose klubui ir matematikos klubui.
tas
žaisti
universiteto
vandens druska ir vynu. Prieš pradedant kosios išeivijos nariais.
jaunesniu broliu Audrium siusį Pasadenos miesto policijai, padėdavo spręsti įvairias Jis buvo išrinktas jaunimo van
polo
komandoje.
vaišes, kun. G. Kijauskas sukal
Vacys Rociūnas
dens polo komandos vertingiaupraleido gyvendamas ir keliau ir dirbti su kompiuteriais.
mokinių problemas.

Susipažinkime

JURGIS IR VILIGAILĖ
LENDRAIČIAI PAVYZDINGI
VISUOMENININKAI

RAMOS IR RAIMUNDO
DIENA CLEVELANDE

s

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. liepos mėn. 2 d.
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
271L VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

ELEKTROS SROVĖ IR MŪSŲ
GYVENIMAS

—v.,,

_

dens jai užgesinti, nes vanduo
gali perleisti elektros srovę
atgal į jus. Išjunkite įrangą, ar
ba uždarykite srovę, ateinančią
į tą jungiklį, ar tą įrangą.
9. Jei ugnis maža, naudokite
CO 2, ar sauso chemikalo ug
nies gesintuvą, jei jo neturite, —
„baking soda”. Jei ugnis didėja,
skambinkite gaisrininkams ir
praneškite, kad užsidegė
elektros įranga.
10. Vanduo yra geras elektros
laidininkas, todėl būkite ypač
atsargūs, naudodami elektrinę
įrangą virtuvėje.
11. Žiūrėkite, kad jūsų rankos
būtų sausos, pirma negu liesite
bet ką, kas yra įjungta, net ir
elektros laidą. Taip pat saugoki
tės, kad grindys, ant kurių
stovite, būtų sausos.
12. Elektrinę įrangą laikyki
te toli nuo tekančio vandens
kranų, vandens kriauklių ir
indų, kurie yra pilni vandens.
Niekada neįjunkite elektrinės
įrangos, jei ji stovi ant drėgno
paviršiaus.

Elektra yra pasidariusi mūsų pirma, negu eisite į apsemtą
gyvenime būtinybė. Bejos šian rūsį.
dien nemokėtumėme gyventi.
6. Užsukite ar išjunkite
Gyvenimą pakeitė iš pagrindų elektros įrangas, kada jų
elektros jėgos pajungimas žmo nenaudojate. Jei dažnai užmirš
gaus gyvenimo reikalams. Ir jei tate elektros įrangas išjungti,
ne Tomas Aiva Edison, kuris iš įsigykite tokias, kurios automa
rado elektros lemputę, telegra tiškai išsijungia.
fą ir kitaip pakinkė elektrą pa
7. Jei kas yra elektros sukrės
lengvinti žmogaus gyvenimą, tas, išjunkite tą elektros įrangą,
gal dar dabar skaitytumėme tada išjunkit srovę saugiklių
prie balanos ar žvakės. Tomas dėžėje. Jei negalite išjungti sro
Edisonas (1847-1931), netur vės, naudokite nemetalinį,
tingų tėvų vaikas, mokykloje sausą daiktą — medinę lentą,
mokėsi tik tris mėnesius. Bet, šluotos kotą ar lazdą, atskirti
būdamas labai darbštus ir ga purtomą žmogų nuo elektros
Pavojingi, kai šlapi
bus, dienomis dirbo, o vakarais srovės šaltinio, jo pačiam nepaĮvairios elektrinės priemonės,
mokėsi pats. 1864 metais išrado liečiant. Tuojau pat tam
pvz.,
plaukų džiovintojai,
automatinį telegrafą, vėliau asmeniui iššaukite medicininę
plaukų
sukimo įtaisai ir
patobulino telefoną, 1879 pagalbą.
*
metais išrado elektros lempu
8. Jei jūsų namas buvo pasta skutimosi mašinėlės padeda
tę, ir kiti įvairūs išradimai, pri tytas prieš 1960 metus, ar jei viską greičiau atlikti. Bet van
taikant elektros srovę, sekė turite problemų su iššokinė- duo ir elektra yra labai pavo
vienas po kito.
jančiais saugikliais, duokite jingas mišinys. Jei naudojate
Šiandien elektros jėga — srovė elektrikui patikrinti visuose elektrines priemones prausyk
daro mūsų gyvenimą patogų ir namuose elektros laidus. Ne loje, prie vandens, vonių ir
lengvą. Mes šildom ir vėsinam tinkamai elektros laidai ar pro tokiose vietose, kurios yra
namus, plaunam ir džiovinam blemos su elektros paskirstymo šlapios, būkite labai atsargūs !
drabužius, atšaldom maistą, įranga sukelia vieną iš 12 namų
1. Laikykite visą elektrinę
tamsoje apsišviečiame, tele gaisrų.
įrangą
toliau nuo vonios, dušo,
vizija, video, VCR pralinksmina
9. Žiūrėkite, kad vaikai nieko
atidarų
tualetų ir šlapių kriauk
mūsų gyvenimą ir viskas dėka nekištų į elektros sienų jun
lių.
elektros energijos. Ši energija giklius. Uždenkite juos plas
2. Kad apsisaugotumėte nuo
palengvina ir praturtina mūsų tikiniais dangteliais, jei
elektros
sukrėtimo, įveskite
gyvenimą ir sutaupo daug laiko, namuose yra mažų vaikų.
įžeminimą
prausyklos jungik
įgalina mus daryti tai, kas
10. Turėkite dūmų susekėjus
mums yra svarbu. Tačiau mes namuose ir tikrinkite juos kas liams.
3. Žiūrėkite, kad jūsų rankos
kartais pamirštame, kad, neat mėnesį, ar jie veikia.
būtų
sausos, prieš jungiant bet
sargiai elgiantis ar netinkamai
kurį elektrinį įrankį.
Atsarga virtuvėje
naudojama, elektra gali būti la
4. Nenaudokite įjungtos elek
bai pavojinga.
Mes naudojame daug ir įvai
trinės įrangos, kai grindys yra
rių elektrinių įtaisų grei
drėgnos, ar jei esate šlapioje
Elektra namuose
tesniam ir lengvesniam valgio vonioje, ar naudojatės dušu.
Be elektros mūsų namuose ne pasigaminimui. Jei žinosite,
5. Niekada nestatykite radijo,
būtų lengva. Skalbimo bei džio kaip jais tinkamai naudoti ir telefono ar kokios kitos
vinimo mašinos ir dulkių siurb prižiūrėti, padarysite savo elektrinės įrangos ant vonios ar
liai palengvina namų apyvokos virtuvę saugesne vieta sau ir kriauklės krašto. Jei norite
darbus. Televizija, VCR, stereo šeimai.
vonios kambaryje klausytis
1. Reguliariai patikrinkite muzikos, įsigykite radiją, kuris
ir kompiuteriai teikia mums
nuolatinę pramogą ir galimybę plaktuvus, duonos skrudintojus veikia baterijomis.
išmokti naujų dalykų. Visa tai ir kitas elektrines priemones,
6. Uždarykite tualeto dangtį,
įgalina elektra, bet ja naudoti ir kad jų įjungimo laidai nebūtų prieš naudojant elektrinę įran
susinešioję ir jungikliai nebūtų
su ja elgtis reikia atsargiai.
gą prausykloje.
1. Susipažinkite su saugikliais išsiklibinę.
7. Jei įjungta elektrinė įran
2. Ribokite skaičių įrangų, ga įkrenta į vandenį, ne
ir elektros paskirstymo dėže
(fuses ir Circuit breaker) savo jungiamų į vieną jungiklį, kad bandykite ranka ją išimti.
namuose, pirma negu bus neperkrautumėte elektros sro Pirmiausia išjunkite ją, trau
„išmuštas” saugiklis (fuse) ir vės. Tai gali sugadinti tų įran kiant už laido, bet nelieskite
nutruks srovė. Turėkite gų variklius.
jungiklio. Jei „outlet” turi sro
3. Visada išjunkite elektros vės įžeminimą, tai elektros
parankiai žibintuvėlį, kad,
nutrūkus elektros srovei, ne įrangas, prieš jas valant, taisant srovė tuo atveju bus automa
reikėtų tamsoje graibytis, kol ir po jų panaudojimo.
tiškai išjungta.
4. Žinokite, kurie saugikliai
surasite tinkamą mygtuką ar
8. Maži elektriniai įrankiai
kontroliuoja elektros srovę jūsų
pakeisite saugiklį.
nėra amžini. Jei įrankis, jo
2. Jei namuose yra elektros elektriniams jungikliams laidas ar jungiklis susidėvi, su
saugiklių dėžė (fuse box), virtuvėje. Įrangoms, naudojan trūksta, pradeda žiežirbuoti, ne
turėkite atsargoje keletą čioms daug srovės (pvz., šaldy naudokite jo daugiau, kol nebus
saugiklių (fuses) ir pakeiskite tuvams, elektros virimo kros pataisytas. Geriausia — įsi
sugedusį kitu tos pačios rūšies nims „microwave” krosnelėms), gykite naują.
— dydžio — amperų skaičiaus reikia atskirų jungiklių, kad jie
9. Jei namuose yra mažų
geriau veiktų.
saugikliu.
vaikų, laikykite nedidelius
5. Pirma, negu jungsite daug
3. Jei saugiklis iššoka, srovė
elektrinius įrankius tokioje vie
nutrūksta, pirma suraskite srovės naudojančią įrangą prie toje, kur vaikai negalėtų jų
priežastį ir ją pašalinkite, ir tik „extension cord”, perskaitykite pasiekti, bet taip pat nelai
tada įjunkite elektrą. Patik tos įrangos informacinę knygelę kykite jų vonios kambaryje, po
rinkite ir nenaudokite senų, ir atsiklauskite elektriko (ar tos kriaukle ir pan.
susidėvėjusių elektros laidų, įrangos gamintojo), ar tai galite
neįjunkite per daug jungiklių daryti. Jie gali jums patarti,
Atsargumas su elektros
vienoje junginių dėžutėje ir žiū kokį ,,extension cord” būtų
srove lauke
rėkite, kad elektros įvairūs prie tinkamiausia naudoti.
Įvairūs elektriniai įrankiai:
6. Kad apsisaugotumėte nuo
taisai, kuriuos naudojate,
gyvatvorių
karpymo žirklės,
elektros
sukrėtimo,
įveskite
neturėtų defektų — negerų su
pievelių
pakraščių
lyginimo
įžeminimą
—
„ground
fault
Cir

jungimų. Jeigu pats nesuranda
mašinėlės
įgalina
jus
praleisti
cuit
interrupter
outlet
”
te priežasties, kodėl yra
mažiau
laiko
dirbant
lauke,
Paprašykite
elektriko
ar
išmušamas saugiklis, pasi
prižiūrint
kiemą,
sodą
ar
daržą.
įrankių
parduotuvėje,
kad
duo

kvieskite elektriką.
Kadangi
šie
įrankiai
yra
nau
tų
jums
daugiau
informacijos
4. Perdurti, nupjauti ar
dojami
lauke,
atsargumas
su
apie
tuos
„outlets
”
.
susidėvėję elektros laidai gali
elektra
yra
ypač
svarbu.
7.
Turėkite
„carbon
dioxide
”
jus supurtyti arba sukelti gais
1. Commonwealth Edisono
rą. Elektros laidus laikykite (CO 2) ar sausų chemikalų ug
elektriniai
lauko įrengimai-laigerame stovyje. Nedėkite jų po nies gesintuvą (fire extindai
nėra
izoliuoti
ir gali sunkiai
baldais ar kilimais ir niekada guisher) virtuvėje ir pasirūpin
sužeisti
ar
net
ir
mirtinai
užgau
nepritvirtinkite su vinimis kite, kad visi šeimoje mokėtų
ti,
kai
paliečiate
juos
be
ati
juo naudotis, jei kiltų gaisras.
vienoje vietoje.
tinkamai
apsaugojančių
rūbų
ir
Pritaisykite jį tokiame aukštyje,
5. Jei jūsų rūsyje yra vandens,
neikite į jį, jei nesate tikras, kad ' kad maži vaikai negalėtų pa įrankių.
2. Jei, dirbdami lauke, nau
vanduo nesiekia elektros laidų. siekti.
dojate
ilgus metalinius įran
8. Jei elektrinė įranga užsi
Pasikvieskite kvalifikuotą
elektriką, kad išjungtų srovę dega, niekada nenaudokite van- kius ar kopėčias, laikykite at
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GREIT
PARDUODA

Cįrjuįį.
REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

Dr. Kęstutis Šuniukas, „Lietuvos Vaikų vilties” ortopedinės operacinės ir
Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės ortopedinio skyriaus vyr. chirur
gas, su Čikagos Shriners ligoninėje gydytais vaikais (iš kairės) Andriun,
Liegiu, Paulium Lazdausku ir Povilu Norkūnu.

stumą nuo elektros laidų, atve
dančių elektros srovę į jūsų
namus.
3. Niekada negenėkite me
džių, pro kuriuos eina elektros
srovės laidai.
4. įsidėmėkite, kad srovės lai
dai dažnai eina ir po žeme. Prieš
bet ką kasant, paskambinkite
savo elektros bendrovei ir suži
nokite, ar yra laidai ten, kur jūs
kasite. Čikagoje skambinkite
DIGGER (1-312-744-7000), už
Čikagos ribų — JULIE (1-800 892-0123).
Niekada nelipkite į elektros
stulpus gelbėti kačiuko, ar pa
imti „pabėgusio” baliono.
Skambinkite gaisrininkams ar
elektros bendrovei.
5. Jei randate nukritusius
elektros laidus, paskambinkite
tuojau Commonwealth Edison
800-Edison arba 800-334-7661.
Jei gyvenate kitur ne Čikagoje,
jūsų elektros sąskaitos vienoje
pusėje yra užrašytas telefonas,
kuriuo reikia skambinti
nelaimės atveju. ■
Jei kas prisiliečia nukritusį
laidą, nelieskite to asmens, nes
ir jūs tapsite elektros auka. Tuo
jau pat skambinkite „emergency help”. Elektros srovė, kuri
teka pagrihdiniais laidais, yra
per stipri bet kam, išskyrus
profesionalius gelbėtojus ir
Elektros įmonių darbininkus.
6. Gerai išaiškinkite savo
vaikams, kad elektros vielos,
elektrinių įrengimų pastotės ir
perjungimai nėra jų žaislai,
uždrauskite prie jų ar su jais
žaisti. Saugokite, kad vaikai
neliptų į elektros stulpus ir
nežaistų medžiuose, pro kuriuos
eina elektros srovės laidai.
7. Įveskite „ground fault Cir
cuit interrupters” (GFCI) savo
jungikliuose, kuriuos naudoja
te lauko elektriniams įran
kiams.
8. Ar lauke, ar viduje, visada
laikykite elektros įrangą toli
nuo vandens. Žiūrėkite, kad
įvairūs elektros įrankiai,
kiemelio priežiūros įrankiai ir
radijas būtų mažiausiai 10 pė
dų nuo žolės laistymo purkšlių,
baseinų, stovinčio vandens;
niekada nenaudokite elektrinių
įrankių, kai lauke yra šlapia,
kai žolė, krūmai ar medžiai yra
šlapi.
9. Nuolat tikrinkite elektri
nius įrankius, kad jie nebūtų
nusidėvėję ir sugedę. Patai
sykite juos ar pirkite naujus, jei
kas su jais negerai. Perkant
elektrinius įrankius, žiūrėkite,
kad jie turėtų ženklą UL — tai
reiškia, kad jie buvo patikrinti
ir rasti saugūs naudoti.
10. Atminkite, kad žaibas yra
elektra. Audros metu ieškokite
pastogės, bet niekada nebėkite
ir nestovėkite po medžiu. Jei ne
randate pastogės, atsigulkite
ant žemės žemiausioje vietoje.
Jei turite gabalą plastikos pasi
dėkite po savimi.
Jei audros metu esate kam
baryje, nestovėkite prie langų ir
užsukite ar visai išjunkite TV ir
kitas elektrines priemones, kol
praeis audra. Audros metu pa
tariama nesimaudyti, nenaudo
ti dušo, nekalbėti telefonu.
Elektra padeda mums leng
viau, patogiau ir šviesiau

gyventi, bet ji yra ir galingas
energijos šaltinis, su kuriuo
reikia elgtis labai atsargiai.
Naudotasi medžiaga iš Commonwealth Edison brošiūros
„Plugged into safety”.
Vertė ir spaudai paruošė Al
dona Šmulkštienė ir Birutė
Jasaitienė.

BUDRAIČIUI

Bus.:312-585-6100, ras.: 312-778-3971

RIMAS L. STANKUS
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ACCENT REALTY,
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiuteriųir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus

• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

Bus. 708-836-9400 '
Ręs. 7Č8-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies‘i čiuose.
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
• Pirmoji moteris, pasiekusi
Everesto kalno viršūnę, buvo
japonė Junko Tabei. Tą ji
atliko 1975 m. gegužės 16 d.

WESTLAWN
CURRENCY EXCHANGE
VVishes All Our Lithuanian Friends
A Šate And Happy Independence Day

284-1900
Marųuette Parke parduodamas
4 bt. mūrinis, kampinis namas 66

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. įkainavimas veltui.

St. ir VVashtenavv Avė, skersai gat
vės nuo Šv. Kazimiero vienuolyno
ir Maria gimnazijos kiemo, Vi bl.
nuo šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt. po
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra
„garden apt.” butukas; 2 auto
mūrinis garažas. Info. ir apžiū
rėjimas
susitarus,
tel.

Parduodamas 2 a. mūrinis nau
jas namas Vilniaus centre; 5
mieg. kamb., 3 vonios, 2 garažai.
Tel. Vilniuje: 77-81-70 arba
82-51-49.

312-247-3777.

4021 W. 63rd St., Chicago, IL 80629
Instant Renewal of License Platės
And City Stickers

FOR RENT

FOR SALE

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street
Tek: 312-776-1486

Išparduodamos lininės, liet. raštų
staltiesės: 4 jd. — $50, 31/2 jd. — $40,

Union Pier, MI Išnuomojamas 2
kamb. butas su atskiru įėjimu. Kreip
tis: 1-616-469-4339.

2Va jd. — $30; lovatiesės; 21/2 jd. —$20; gintaro karoliai $40; lininės bliuskutės $30. Kreiptis; 312-927-8677.

linuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 Į mėn. + „security
dep." Tol. 312-779-5193. Kal

IEŠKO DARBO
RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI

Pastoviai JAV-bėse gyvenanti 56

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering

m. lietuvė moteris ieško darbo
prižiūrėti vyr. amžiaus asmenį,
padėti ruošoje ir gyventi kartu.
Skambint: 708-868-0446.

bėti angliškai.

Išnuomojamas & kamb. butas.
Tel. 312-471-0720

6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500

HELP VVANTED
VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS
737-5168

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

708-838-2960

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

wagHer
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso .•Priedaį
•
ir Reikmenys
Virš 78 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS

5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) .581-4111

dEmesioi
Čikagos ir apyl. namų savininkail
Atlieku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat „wall papor
inę”, dažymą ir kt. įvairius darbus.

Vytas: 312-823-7288

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba atvykt į dar
bą ir išvykt. Kreiptis:

Išnuomojamas 3 mlag. vasar
namis prie Custer, Michigan, ne
toli Rako stovyklos ant Little
Manistee upės kranto. Kreiptis:
708-448-2729.

PRALEISKITE ATOSTOGAS
CAPE COD

Al! Care
Employment Agency

Galima išsinuomoti 3 miegamų butą
Centerville miestelyje

Tel. 312-736-7900

Skambinti po 8 v.v.

Asta Norvaišienė
617-784-8975

—.......
MISCELLANEOUS

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

t“------------------------------ f

MAROUETTE

FRANK ZAPOLIS
3208 Vt Waat 95th Straat
Tai. — (708) 424-8664
(312)881-8684

PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFĖMS

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

IR MĖGĖJAMS

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai.
312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

.

IMEX AMERICA, INC.
8404 S. Oketo Avė.,
Bridgevlevv, IL 60455
Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą

Tel. 708-430-2119
Fax. 708-430-3152
Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

Daug sutaupysite', pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedapt pasirinktus reikmenis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų foto. nuotraukų! aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir.

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. AntradLir trečiad'. susikalbėsit
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street ;
Tel. — PRospect 6*8998

Lapkričio 12 d. — LB Lemon

Lapkričio 20 d. — Lietuvos
kariuomenės atkūrimo 76 m.
sukakties minėjimas Šaulių
namuose. Rengia ramovėnai,
šauliai ir birutietės.
Gruodžio 4 d. — Jaunimo
— Anglijos lietuvių klubo na centro metinė vakarienė JC
rių susirinkimas Jaunimo didž. salėje.
centre.
Gruodžio 18 d. — Vytauto
Didž. šaulių rinktinės Kūčios
Lapkričio 19 d. — Operos Šaulių namuose.
balius Jaunimo centre. Pro
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
gramą atliks Operos choras.
Operos Naujųjų Metų sutikimas
— Lietuvių futbolo klubo Jaunimo centre.
„Lituanica” m^tiitė vakarienė
— Vytauto Didž. šaulių rink
ir šokiai 6:30 v.v. Lietuvių cent tinės Naujųjų Metų sutikimas
re, Lemonte.
Šaulių namuose.

to apylinkės balius Lietuvių
centre, Lemonte.
Lapkričio 13 d. — Vytauto
Didž. šaulių rinktinės gegužinė
Šaulių namuose.

A. t A.
HENRIKUI IDZELIUI

Tautos fondo tarybos nariai (kairėje) J. Nasvytis ir (dešinėje) dr. L. Kriaučeliūnas Lietuvos amba
sadoriaus Jungtinėms Tautoms sukaktuvinėje šventėje New Yorke; ambasadorius Anicetas Simu
tis ir J. Simutienė — nuotraukos viduryje.

RENGINIAI ČIKAGOJE
Liepos 3 d. — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose.
Liepos 10 d., — Šv. Kazimie
ro seserų kongregacijos festi
valis vienuolyno sode, Čikagoje.
Liepos 22-24 d. — Festivalis
ant Western Avė., tarp 43 ir 47
gatvių. Pradžia kasdien nuo 12
vai.
Liepos 24 d. — PLC gegužinė,
Lietuvių centre, Lemonte.
Liepos 31 d. „Draugo” meti
nė gegužinė Marijonų sodyboje,
Čikagoje.
Rugpjūčio 4-7 d. — Lietuvos
Vyčių 81-sis seimas Čikagoje,
Marriott viešbutyje.
Rugpjūčio 7 d. — LB Vidurio
Vakarų apygardos gegužinė
Lietuvių centre, Lemonte.
— Marųuette Parko Lietuvių
namų savininkų draugijos gegu
žinė Marųuette parke prie 71 ir
California gatvių.
Rugpjūčio 14 d. Amerikos
Lietuvių Tautinės s-gos metinė
gegužinė ateitininkų namų so
de, Lemonte.
— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose.
Rugpjūčio 21 d. — BALFo
tradicinė gegužinė Jaunimo
centre. Pradžia po pamaldų Jė
zuitų koplyčioje. Kavinė veiks
nuo 10 vai. r.
Rugpjūčio 28 d. Ateitininkų
namų gegužinė namų sode, Le
monte.
Rugsėjo 5 d. — ALTo Čikagos
skyriaus tradicinė gegužinė
Aldonos ir Anio sodyboje Lock
port, IL.
Rugsėjo 8-11 d. SantarosŠviesos suvažiavimas Lietuvių
centre, Lemonte.
Rugsėjo 10 d. — Lithuanian
Mercy Lift pokylis Montefiori
salėje.
— Brighton Parko Lietuvių
Namų savininkų draugias me
tinis banketas Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje.

Rugsėjo 11 d. LB Lemonto
apyl. gegužinė Lietuvių centre,
Lemonte.
— Dailės muziejaus tautinės
muzikos ansamblio „Kanklės”
koncertas Jaunimo centre.
— Madų paroda Drake Oakbrook Hotel 11:30 v.r. Rengia
Čikagos Lietuvių Moterų klu
bas.

— Išeivijos Lietuvių Krikš
čionių Demokratų s-gos, Čika
gos skyriaus gegužinė Lidijos ir
Vlado Šoliūnų sodyboje, Willow
Springs, IL.
Rugsėjo 17 d. — Vytauto
Didž. šaulių rinktinės gegužinė
Šaulių namuose 7 v.v.
Rugsėjo 18 d. — Tauragės
lietuvių klubo gegužinė Šaulių
namuose.
Rugsėjo 24 d. Brighton Par
ko Lietuvių namų savininkų drjos metinis pokylis Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos salėje.
Rugsėjo 25 d. — „Draugo”
metinis banketas Martiniąue
pokylių salėje.
— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės kavutė „Trimitui” parem
ti 1 v. p.p. Šaulių namuose.
Rugsėjo 30 d. Akademinio
Skautų sąjūdžio šventė Lietuvių
centre, Lemonte.
Spalio 1 d. — Akademinio
Skautų sąjūdžio 70 metų veik
los jubiliejinis banketas
Condessa dėl Mar pokylių salėje
(127 & Cicero). Pradžia 6:30 v.v.
Spalio 2 d. — Koncertas Jau
nimo centre 3 v. p.p. Rengia
„Margutis”.
— Zarasiškių klubo gegužinė
Šaulių namuose.
— Akademinio Skautų sąjū
džio metinės šventės šv. Mišios
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Po Mišių — mirusių narių
kapų lankymas kapinėse.
— Šv. Pranciškaus Seserų
vienuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolyno patalpose. 11

atlanta

vai. r. šv. Mišios. 1:30 v. p.p. —
pietūs, registracija ir posėdis.
Spalio 8 d. — „Derliaus”
šventė
Lietuvių
centre,
Lemonte.
Spalio 9 d. — Toronto „Gin
taro” ansamblio koncertas 4 v.
p.p. Jaunimo centre. Rengia
„Grandis”.
Spalio 15 d. — „Puota jūros
dugne” — jūros skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre.
Spalio 16 d. — Vytauto Didž.
šaulių rinktinės gegužinė Šaulįu namuose, Čikagoje.
— LARK Moterų sąjungos 80
m. sukakties minėjimas. 10:30
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje.
Pietūs ir programa parapijos
salėje.
Spalio 21-23 d. — Lietuvių Fi
latelistų draugijos „Lietuva”
filatelijos paroda „JjITHPEX
XXV” Jaunimo centro žemuti
nėje salėje. Atidaryta lankymui:
penktadienį, nuo 10 vai. ryto iki
9 vai. vak. Šeštadienį ir sekmadienif1*-' nuo 10 vai. ryto iki 6
vai. vak.
Spalio 22 d. — Lietuvos Duk
terų pokylis Jaunimo centre.
— Dail. Domšaičio parodos
atidarymas T v.v. Lietuvių cen
tre, Lemonte. Rengia Lietuvių
fondas.
— BALFo 50 metų Jubilieji
nis seimas. Iškilmingas ati
darymas ir posėdžiai Šv.
Kazimiero seserų kongregacijos
vienuolyno auditorijoje, Čika
goje.
Spalio 23 d. — BALFo Jubi
liejinio seimo iškilmingas
banketas ir seimo užbaigimas 3
v. p.p. Oak Lawn Hilton Inn
viešbutyje.
— Karinės ir tautinės minties
spaudai paremti kavutės rengi
nys Šaulių namuose. Rengia
ramovėnai ir šauliai.
— PLC Madų paroda Lietu
vių centre, Lemonte.
Spalio 29 d. — Lietuvių fon
do balius Lietuvių centre, Le
monte.
Spalio 29 ir 30 d. — Ameri
kos Lietuvių Tarybos kongresas
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus patalpose.

mirus, liūdesyje likusiems — žmonai SALOMĖJAI,
sūnui AUGUSTINUI ir šeimai, dukroms TERESEI
ir MARYTEI bei jų šeimoms ir kitiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Vytautas ir Zelma Pliodžinskai
Romas ir Linda Pliodžinskai
Algimantas Pliodžinskai
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POPIEŽIUS PASKYRĖ
NUNCIJŲ

Sostas užmezgė diplomatinius
santykius su pastarosiomis
respublikomis 1992 metais.
Lomžos vyskupijoje gimęs Va
tikano diplomatas nuo 1987
metų kaip apaštalinis pronuncijus atstovavo Šventąjam Sos
tui Irake ir Kuweite.

Balandžio 9 d. popiežius Jonas
Paulius II apaštaliniu nunci
jumi Kazachstanui, Kirgiztanui ir Uzbekistanui paskyrė
lenkų arkivyskupą Marianą
Olesą (58 m.). 1 Šventasis

PADĖKA
A.tA.
AUGUSTINAS POCIUS
Mano mylimas Vyras mirė 1994 m. gegužės 20 d. ir buvo
palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse Chicagoje.
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės
vadui p. Paukštei už kalbą, Šaulių garbės sargybą prie karsto,
karsto nešimą ir giedojmą bei apeigas Tautinėse kapinėse.
Taip pat dėkoju kunigams — J. Kuzinskui už maldas ir
kanauninkui V. Zakarauskui už šv. Mišių atnašavimą bei
patarnavimą kapinėse. •

Dėkoju laidotuvių dalyviams, kuriems atskirai neturiu
galimybės padėkoti.
Žmona Monika Pocienė

Ilgamečiam Budrio Lietuvių Foto Archyvo nariui

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METU GRUPINĖS KELIONĖS
704.

Kelione po Pabaltijį

705.

Lietuva - Viena

707.

Havvajai -

Budrio Lietuvių Foto Archyvas

rugpjūčio 7-21 d.

1995 m. vasario 18-25 d.

Visos vietos specialia kaina j Dainų / šokių šventą Lie
tuvoje 1994 m. išparduotos. Dėkojame visiems klientams
už pasitikėjimą ir pasirinkimą mūsų agentūros tvarkyti Jūsų
kelionės reikalus. Lėktuvų kompanijos dar turi vietų datoms,
kuriomis dar suspėtumėte į šventą. Kviečiame mums pas
kambinti ir pasiteirauti.
Informacijai prašoma kreiptis tel. 708-422-3000. Darbo vai.: pirmd.,
antrd., trečd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r. -1 v. p.p.

American Travel Service 0430 8. Kedzie Avė., Evergreen Park,
IL 60642.

Didžiai gerbiamam Lietuvos Respublikos Ambasado
riui
A.tA.
STASIUI LOZORAIČIUI
i

iškeliavus i Amžiną Poilsį, jo žmonai DANIELEI ir
broliui KAZIUI su šeima reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą.
Didelė garbė teko ir mums pažinti jo kilnų
Asmenį, didesnę savo gyvenimo dalį paaukojusi Lietu
vos labui.
Ilsėkis ramybėje, mielas Ambasadoriau!
Ilona ir Petras Dapkai
Rita Dapkutė
Bronė Pakštienė

Spindulio muzikinę vaizdąjuostę vaikams

su dideliu entuziazmu priifttą Lo/Angelės liettivių (pristatytą birželio 5d.)
galite Įsigyti ir jus. Kasetės (45 min. ilgumo) kaina persiunčiant į Kanada
ir JAV miestus - $37.95 (JAV dol.), j Europą ir kitur - $41.95,I Kulifomijos
gyventojui pridėkite $2.50 vietinių mokesčių (sules tax).| Čekius išrašyti:

Įh

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo našlę ALDONĄ ir
artimuosius.

liepos 30-rugpj0čio 13 d.

American Havvaii Cruises

L* * A. •

A.tA.
ČESLOVUI GRINCEVIČIUI

.,

Neovision Productions
P.O. Box 74277
Los Angeles, CA 90004

Kasetes gausite per 2-3 savaites. Užsisakydami
pažymėkite kokios sistemos norite: NTSC (Kanadoje
ir JAV), PAL (Europą, Pietų Ameriką ir Australiją).
Taip pat galite gauti sveikinimo kortelių su nuotraukomis iš
"Mes Dainuojame“ (8 kortelės ir vokai), kaina $6.50, bei
dideli (12x16) spalvuotą plakatą, kaina $5.50. Prie konelių
ar plakato užsakymo pridėkite $2.- pašto išlaidoms.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi

laidotuvių patalpas

visose

Chicagos

miesto

apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAĮMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

IMPORT-EXPORT Ine.
2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629
SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEVV YORK,
DETROIT, GRAND RAPIDS. KALAMAZOO, BALTIMORE,
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus
JOsit giminėms Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. '
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO
Amerikietiško maisto siuntiniai.

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus.
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos pasiju g og^llek^mos greitai^

midland
Rzdaral
Savings and Loan Association
75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVĄY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MAROUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
' 1-708-974-4410

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

’ 2567 VVEST 69th STREET

PETKUS & SON

4040 ARCHER AVENUE

FUNERAL DIRECTORS

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

MAROUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET

CICERO 5940 W. 35 St.

8929 S. HARLEM AVĖ.
(708) 598-9400

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994

asnn
huumusmc

LENDER

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

V

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Švęskime lietuviškas šven
tes” — tai š.m. Lithuanian Heri

Vyresniųjų lietuvių centre

PLB valdybos pirminin
kas Bronius Nainys yra iš

vykęs ilgesniam laikui į
Lietuvą. Ten su PLB atstovu
Vilniuje Juozu Gaila atlieka
įvairius Bendruomenės reika
lus. Liepos 1-4 d. Anykščiuose
vyks kraštų bendruomenių ir
Jaunimo sąjungų pirmininkų
bei valdybų suvažiavimas. Po
Pasaulio lietuvių dainų šventės
Vilniuje prasidės VIII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas,
kurio ruošai labai daug padeda
PLB valdyba ir jos pirmininkas.

— Seklyčioje, liepos 6 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, bus muzikos
tage stovyklos tema. ši stovyk popietė. Programą atliks jauno
la, kuri vyks š.m. rugpjūčio sios kartos dainininkai: Janina
14-21 d. yra ruošiama Dainavos Adickaitė ir Donatas Atkočiū
stovyklavietės.
nas. Akompanuos Galina Rupei
kienė ir Liucija Atkočiūnienė.
LKVS Ramovės Čikagos Po programos — bendri pietūs.
JAV LB Švietimo tarybos
skyriaus ramovėnai rengia tra- Visi kviečiami ir laukiami. At
ruošiamoje
mokytojų, tėvų ir
vykite
ir
pasiklausykite
jaunų
dicinę-metinę išvyką liepos 10
jaunimo
studijų
savaitėje vaka
dieną, sekmadienį, į Internatio talentų.
rines programas praves Rūta
nal Friendship Gardens Michi
MESSA medicinos personalo Udrienė. Informaciją teikia
gan City, Indiana, prie Nepri vardu viceprezidentas Michael
klausomos Lietuvos preziden J. Muhlenfeld atsiuntė „Drau Regina (708) 301-6410.
tams pasodintų eglių ir jų gui” gražų laiškutį su 50 dol.
x Vaiva Vaišnytė atsiuntė
garbei pastatytų paminklėlių.
čekiu neseniai mirusiai Aldonai $75 auką paremti vargstančius
Čikagos, Beverly Shores, Drasutienei prisiminti, „kad bū
Michigan City, Michiana, tų padėta ir toliau išlaikyti vaikučius Lietuvoje. Vaiva
Union Pier ir apylinkių lietu .Draugą’ lietuvių visuomenėje”. Vaišnytė, baigusi politinius
viškoji visuomenė kviečiama Nuoširdžiai jiems visiems dėko mokslus Yale universitete, šį
dalyvauti. Aplankymas ir jame už tokį puikų gestą, at rudenį pradės studijas Northwestern universiteto Kellogg
pagerbimas įvyks 12 vai. dienos simenant savo bendradarbę ir
Graduate School of Mana
Čikagos laiku.
„Draugą”, kurį ji labai vertino. gement įsigyti verslo admi
nistracijos (MBA) laipsnį.
„Saulutė”, Lietuvos našlaičių
globos būrelis, nuoširdžiai
dėkoja jaunai profesionalei,
supratusiai
nelaimingųjų
sunkią dalią.
(sk)
x American Travel Service

liepos 2 ir 4 dienomis bus
uždaryta. Linkime visiems savo
klientams malonios ir saugios
Amerikos Nepriklausomybės
Šventės!
(sk)
x ALPINE MANOR BANQUETS, Ine. patogiausia
lietuviška salė pietvakarių prie
miesčiuose. Nuomojame bet ko
kiai progai. Kreipkitės: 8230
Cass Avė., Darien, IL 60561,
tel. 708-964-4154. Sav. J. V.
mokslo metų pabaigtuvių iškilmėse įteikia dr. Jonas Račkauskas. Zita parašė Liutikai.
diplominį darbą „Lietuvos sovietizacįja”.
(sk)
Nuotr. Jono Tamulaičio

x Povilo Zumbakio knyga,

x Alma ir Daniel Ericson

„Balionai, bananai ir biurokra
tai”, yra rinkinys radijo
komentarų, su priedais ir išna
šom. Puiki dovana vežtis į
Lietuvą. Jau virš 400 knygų
užsakyta Lietuvai. Knygą
galima įsigyti asmeniškai arba
paštu: „Patria”, 2638 W. 71 St.,

per „Saulutę”, Lietuvos naš
laičių globos būrelį, paėmė me
tams globoti du Lietuvos vai
kučius, su intencija globą tęsti
iki pilnametystės. Kaišiadorių
mergytės mama mirusi, o tėvas
invalidas. Šeimos keturis
vaikus augina senelė, tėvo mo
tina. Jurbarko rajono berniukas
ligonis, tėvas invalidas, motina
prižiūri vaiką ir vyrą. Per
„Saulutę” vaiko paramą me
tams padengia $240 auka.
„Tai”, sakė Alma, „yra mažiau
negu žmonės išleidžia metams
išlaikyti šuniuką'.' Ačiū!
„Saulutė”, 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089.
(sk)
x Drs. John ir Dana Trotter, Racine WI, „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetui at
siuntė $250 vaiko — našlaičio
pagalbai Lietuvoje. Komitetas
našlaičio vardu dėkoja. Komi
teto adresas: 2711 W. 71 St.,
Chicago, II 60629.
(sk)

Chicago, 60629, (312) 778-2100.

kaina $15.
(sk)
x Dr. Nijolė ir dr. Tomas
Remeikiai, neseniai grįžę iš

Lietuvos, papasakos apie
referendumą ir paskutiniąsias
nuotaikas Lietuvoje „Saulutės”
atviro žodžio forume sekma
dienį, liepos 10 d., PLC Bočių
menėje, Lemonte, 12 vai. p.p. (po
Mišių). Visus maloniai kviečia
„Saulutė”, Lietuvos našlaičių
globos būrelis.
(sk)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicago

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

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus
Income Tax, namų ir
(sk)
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (312)
778-2233 — Casa Blanca.
Advokatas
(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS
x Ligos draudimas atvyku
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Tel. (1-312). 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
Tel. (708) 301-4866
L. Insurance Agency, 4651 S.
Valandos pagal susitarimą
Ashland Avė., Chicago, IL
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk)

MALDOJE

PABENDRAVOME SU A.A.
GRINCEVIČIUM
Liepos 1 d. Jėzuitų koplyčioje,
Čikagoje prie Jaunimo centro,
kurį ę.a. Česlovas laikė savo
antraisiais namais,1 susirinko
didžiulis būrys jo artimųjų,
draugų, gerbėjų, bendradarbių
ir pažįstamų. Šv. Mišias auko
jo prel. Ignas Urbonas, kun.
Viktoras Rimšelis, MIC ir kun.
Petras Daugintis, SJ. Labai
gražų, šiai liūdnai progai pritai
kytą, pamokslą pasakė kun. V.
Rimšelis, „Draugo” moderato
rius, šv. Mišių skaitinius skaitė
Danutė Bindokienė ir dr. Petras
Kisielius. Mišių metu susirin
kusiųjų maldas į Viešpatį kėlė
sol. Danutės Stankaitytės gies
mės, akomp. K. Skaisgiriui.
Tuoj po šv. Mišių Jaunimo
centro kavinėje įvyko trumpas
atsisveikinimas. Česlovą Grincevičių atsisveikino ir gražiu
žodžiu paminėjo: „Draugo” vyr.
redaktorė D. Bindokienė — re
dakcijos, spaudos bendradarbių
rašytojų vardu; Pedagoginio lit.
instituto direktorė Stasė Peter
sonienė Šatrijos, Pedagoginio
instituto ir apskritai jaunimo,
kurį Česlovas visuomet mylėjo
ir vertino — vardu; dr. Jonas
Račkauskas — Lituanistikos ty
rimų ir studijų centro vardu, dr.
Kazys Ambrozaitis — Lietuvos
Fronto Bičiulių Čikagos sky
riaus vardu. Atsisveikinimo
žodį tarė Jaunimo centro vardu
Salomėja Endrijonienė. At
sisveikinimui vadovavo Stasys
Džiugas, Fronto Bičiulių
Čikagos skyriaus vicepirm. (pir
mininkas buvo a.a. Česlovas).
Po atsisveikinimų visiems padė
kojo Aldona Grincevičienė.
Liepos mėn. pabaigoje Česlovo
Grincevičiaus pelenai bus per
kelti į Lietuvą. Laidotuvėmis
ten rūpinasi poetas Kazys Bradūnas, su kuriuo a.a. Česlovas
ilgai dirbo „Draugo” redakcijo
je, Šatrijos meno draugijos gre
tose, Lietuvių rašytojų draugi
joje ir ateitininkų organizacijoje.
A.P.

x SAGIL’S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite,
x DĖMESIO VIDEO APA
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
RATŲ
SAVININKAI! Norė
giai galite pas mus papietauti.
dami
tikrai
kokybiškai išversti
Sav. I. Naujokienė. „Sagil’s”,
video
įrašus
iš Lietuvoje naudo
6814 W. 87 St., Burbank, IL
jamos
PAL
sistemos
į amerikie
60459, tel. 708-598-0685.
tiškąją
NTSC
ir
atvirkščiai,
(sk)
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
x NAMAMS PIRKTI PA moderniausia „digital” apara
SKOLOS duodamos mažais mė tūra, už prieinamą kainą mes
nesiniais įmokėjimais ir pri perrašome viso pasaulio video ir
einamais nuošimčiais. Kreipki filmo formatus. Mūsų adresas:
tės į Mutual Federal Savings, INTERVIDEO, 3533 S. AR
2212 West Cermak Road — CHER AVĖ., CHICAGO, IL
Tel. (312) 847-7747.
60609. Tel. 312-927-9091. Sav.
(sk) Petras Bernotas.
(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
x Prieš užsisakydami pa
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių minklą, aplankykite St.
paminklai, žemiausios kainos, Casimir Memorials, 3914 W.
geriausiomis sąlygomis.
lllth St. Turime didelį pasi
(sk) rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
x Optical Studio, 2620 W. paminklus mūsų dirbtuvėje
71st St., Chicago, IL 60629, pagal jūsų pageidavimą —
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al brėžinius. Prieš pastatant pa
doną Kaminskienę. Darbo vai.: minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., tikinti, kad jis padarytas, kaip
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. lija ir Vilimas Nelsonai. Tel.
uždaryta.
312-233-6335.
(sk)
(sk)

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 VV. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627. dirbą
su Oppenheimer & Co., Ine.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

Maironio lituanistinės m-klos 1993-94 mokslo metų IX sk. su mokytoja Dalia Milmantaite.
Nuotr. D. Čyvienės

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖS, ĮVYKSIANČIOS
1994 M. LIEPOS 6-10 D.
aikštėje.

PROGRAMA

Vilnius, liepos 6, trečiadienį,

12:30 v. p.p. — Mišios arkikated
roje bazilikoje; Dainų šventės
vėliavos šventinimas; 3 v. p.p.
— Kaimo dainininkų ir muzi
kantų koncertas Akademinia
me dramos teatre; Vaizduojamo
sios liaudies dailės parodos ati
darymas šiuolaikiniame meno
centre; 5 v. p.p. — Aukštaitijos,
Žemaitijos, Dzūkuos, Suvalkijos
folkloro ansamblių, liaudies
meistrų subuvimas Gedimino
kalno papėdėje ir Sereikiškių
parke; Karinės istorinės dainos
Gedimino kalne; 7:30 v.v. —
Koncertas ir vakaronė Katedros

Kaunas, liepos 7, ketvirta
dienį, 4 v. p.p. — Iškilmingas
Pasaulio lietuvių dainų šventės
atidarymas prie Laisvės pa
minklo ir Nežinomojo kareivio
kapo; Eitynės į Dainų slėnį; 6
v.v. — Dainų diena Dainų slė
nyje.
Vilnius, liepos 7, ketvir
tadienį, 6 v.v. — Pučiamųjų or
kestrų paradas Senamiesčio
gatvėmis ir koncertas Meninin
kų rūmų kieme; 10 v.v. — An
samblių vakaro generalinė re
peticija (su žiūrovais).
Vilnius, liepos 8, penk
tadienį, 7 v.v. — Simfoninės ir
chorinės muzikos vakaras Vil

niaus koncertų ir sporto rū
muose; 10 v.v. — Ansamblių va
karas Kalnų parke.
Vilnius, liepos 9, šeštadienį,
10 v.r. — Šokių dienos generali
nė repeticija „Žalgirio” stadione
(su žiūrovais); 6 v.v. — Šokių diena
„Žalgirio” stadione; 9:30 v.v. —
In memoriam — Laisvės aukų ir
’didvyrių, valstybės ir kultūros
patriarchų atminties valanda
Sv. Jono šventovėje.
Vilnius, liepos 10, sekmadie
nį, 3 v. p.p. — Eitynės iš Kated
ros aikštės į Vingio parką; 6 v.v.
— Dainų diena Vingio parke.
Vilnius, liepos 11, pirma
dienis, 11 v.r. — Pasaulio lie
tuvių dainų šventės konferen
cija — „Viena tauta — viena
kultūra”.

AR NE PER TOLI NUEITA?
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir jos pirmininkas, Bronius
Nainys, atkreipė reikiamą dėmesį į visuomenės pasisakymus ir reikalavimus
ryšium su padarytomis klaidomis, paskubom išleidus ,, Lietu vos kovų ir
kančių istorija" dokumentų rinkinį.
Spaudoje skaitėme PLB valdybos pareiškimą ir sutikimą su pozityvia
rinkinio kritika. Skaitėme prisipažinimą prie klaidų, ir pažadą klaidas
atitaisyti.
Už klaidas PLB valdyba atsiprašė. Spaudoje skaitėme PLB valdybos,
JAV ir Kanados kraštų valdybų pareiškimus. PLB valdyba kartu su JAV
LB ir Kandos LB valdybomis sutarė sudaryti specialistų komisiją iš trem
tinių ir politinių kalinių atstovų, Lietuvos ir išeivijos istorikų ir pertvarkyti
dokumentų rinkinį.
Po pranešimų, dar net nesuspėjus sudaryti komisijos ir susitarti, kaip
pertvarkyti rinkinį, kritika dar labiau sustiprėjo.
Skaitant dabartinius pasisakymus, bei apmokėtus skelbimus, pasidarė
nebeaišku ar ši, dabartinė sustiprėjusi kritika rašoma su noru atitaisyti
rinkinio netikslumus, ar čia vyksta kokie nors asmeniškumai. Dabartiniai
kaltinimai yra žiaurūs ir išmetinėjimai be jokio pagrindo.
Broniaus Nainio keturiasdešimt penkerių metų veiklos tikslas buvo
prisidėti prie atkūrimo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos ir išlaikymo lietu
vybės išeivijoje.
Taip, kaip beveik kiekvienai lietuviškai šeimai, taip ir Broniui Nainiui
kančia nesvetima. Jo šeimos artimųjų ašaromis ir krauju irgi palaistyta Lietu
vos žemė.
Broniaus Nainio siekis buvo ir yra atskleisti pasauliui ir ateinančioms
kartoms lietuvių tautai padarytas skriaudas. Jisai norėjo ir nori, kad Lietuvai
ir lietuviams okupanto padaryta žala nebūtų pasaulio užmiršta. Jisai
rūpinosi ir rūpinasi, kad išeivija liktų gyva.
Mes šiuos Broniaus Nainio norus, tikslus, ir jo asmeniškas Lietuvoje
gyvenusių ir mirusiųjų artimųjų kančias žinome, nes mes esame jo šeima.
Kažin ar tik jau nenueita per toli su dabartiniais kaltinimais ir žiauriais
išmetinėjimais? Mums atrodo, kad kai kuriais atvejais net ir pasisavinta
Kūrėjo galia teisti kitus.
Vietoje, kad toliau būtų skleidžiama neapykanta, gal jau atėjo laikas
siekti vienybės ir taikos išeivijoje. Visi kartu ar atskirai, bet dirbkime pozi
tyvų darbą. Pamirškime skirtumus, suraskime bendrą kelią, nes mes visi
esame tos pačios, labai daug nukentėjusios, tautos vaikai.

Bronė Nainienė
Laima ir Vacys Garbonkai
Rūta ir Kęstutis Sušinskai
Dr. Algirdas Marchertas pasidalina savo patirtimi, dirbant Lietuvoje, kur
jis praleido 1993 mokslo metus, talkindamas Ignalinos jėgainės darbuose.
Nuotr. Jono Maleiėkos

Inf.

