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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Išeivijos atstovai 
susitiko su prezidentu 

Vilnius , liepos 8 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas šiandien priėmė di
delę grupę lietuvių išeivijos ats
tovų — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos vadovus ir 
narius bei kai kurių kraš tų 
valdybų pirmininkus, viešinčius 
Lietuvoje ryšium su Pasaulio 
lietuvių dainų švente. Susi
t ikimo pradžioje prezidentas 
įteikė Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino trečiojo 
laipsnio ordiną vyskupui Pau
liui Baltakiui, padėkojo išeivijai 
užjos paramą Lietuvai siekiant 
nepriklausomybės. 

Prezidentas išreiškė pageida
vimą, kad kuo daugiau tautie
čių sugrįžtų į Lietuvą gyventi ir 
dirbti, supažindino išeivijos ats
tovus su problemomis, kurios iš
kyla grąžinant bažnyčiai pri
klausantį turtą, papasakojo apie 
Žemutinės pilies atstatymo dar
bus, ketinimą įkurti joje Prezi
dentūrą. 

Su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovais ir dainų 
šventės rengėjais šiandien t a ip 
pat susitiko ir Adolfas Šleževi
čius. Susitikime dalyvavo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys, jo 
pavaduotojai, valdybos nar iai . 
Papasakojęs apie svarbiausias 
Lietuvos problemas, premjeras 
pranešė apie vyriausybės pri
tar imą ki tais metais organi
zuoti Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, kurios preliminariais 
paskaičiavimais kainuosiančios 
apie 6 milijonus litų. 

Išeivi jos a t s t o v a i i š k ė l ė 
klausimą dėl garantijų įvairių 
sričių specialistams, norintiems 
atvykti į Lietuvą dirbti. Užsie
nio lietuviai sakė premjerui norį 
turėti daugiau atstovų Seime ir 
išreiškė pageidavimą, kad bū tų 
sukurtas komitetas arba komi
sija Seime, į kurią j ie galėtų 
kreiptis. 

P a t v i r t i n t a s r e i k i a m a s 
p a r a š ų s k a i č i u s 

r e f e r e n d u m u i 

Vyriausios rinkimų komisijos 
nariai liepos 7 d. įteikė Seimo 
pirmininkui Česlovui Ju r šėnu : 
jos priimtą sprendimą, patvirti
nantį, kad iniciatyvinė grupė 
surinko ne mažiau kaip 300.000 
rinkimų teisę turinčių Respubli
kos piliečių parašų dėl referen
dumo paskelbimo. Iniciatyvinės 
grupės pateikti dokumentai ati
t inka referendumo įstatymo rei
kalavimus, pasakė Vyriausio
sios r inkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas, 
ir tai leidžia skelbti referen
dumą. 

Seimo pirminininkas Česlo
vas Juršėnas pranešė, kad re
ferendumas galėtų ir neįvykti, 
jeigu Seimas priimtų referen
dumui siūlomą Konstitucini 
įstatymą ,.Dėl neteisėto privati
zavimo, nuvert intų indėlių ir 
akcijų bei pažeistos teisėsau
gos". Tačiau maža galimybių, 
kad tai įvyks, pabrėžė Juršėnas. 

Iniciatyvinė grupė pasiūlė, 
kad referendumas Konstituci
niam įstatymui „Dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų indė
lių ir akcijų bei pažeistos tei
sėsaugos" priimti būtų surengtas 
spalio 9 dieną. Apie ta i liepos 8 
d. spaudos konferencijoje pra
nešė Seimo ir iniciatyvinės 
grupės referendumui surengti 
narys Kęstutis Skrebys. 

P i r m a s i s P a s a u l i o l i e tuv ių 
t a u t i n i n k ų k o n g r e s a s 

Šiandien Vilniuje, Verkių rū
muose įvyko pi rmasis Pasaulio 
l ie tuvių taut in inkų kongresas 
„Pasaul io lietuvių t a l k a Lietu
vai". Kongresas prasidėjo rytine 
malda Aušros vartų koplyčioje, 
jo delegatai padėjo gėlių prie 
dak ta ro Jono Basanavičiaus ka
po Rasų kapinėse. 

Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
pradėdamas kongresą pasakė, 
kad šiemet s u k a n k a 70 metų 
nuo šios organizacijos įkūrimo. 
Kongrese be ki tų dalykų buvo 
svars toma, ka ip padėt i užsie
nyje gyvenant iems l ie tuviams 
i š s a u g o t i r y š į su t ė v y n e , 
sudaryt i teisines ir ekonomines 
sąlygas jų integracijai į Lietuvos 
politinį, kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimą. S v a r s t y t a i s 
klausimais priimtos rezoliucijos. 

Kongrese p raneš imus skaitė 
Lietuvos Seimo nariai Mečislo
vas Treinys ir Leonas Milčius, 
Amerikos Lietuvių Taut inės Są
j u n g o s p i r m i n i n k a s Leonas 
Kr iaučel iūnas , kiti užsienio ir 
Lie tuvos t au t in inka i . 

P a g o n i š k o s t r a d i c i j o s 
t a u t i r u u o s e š o k i u o s e 

Š i a n d i e n s o s t i n ė s K a l n ų 
pa rke vyko Pasaul io lietuvių 
dainų šventės Ansamblių vaka
ras „Saulės r a tu" , susidedantis 
iš tri jų dalių — ,,Pavasario 
šven tė" . „Nuo aušros lig su
t e m o s " ir „Gegužinė" . Pro
gramoje dalyvavo beveik 20 
dainų ir šokių ansamblių iš 
Vilniaus. Kauno, Alytaus, Šiau
lių, Tauragės , Telšių, Švenčio
nių, Panevėžio ir ki tų Lietuvos 
miestų. 

Vaka ro įžanginėje dalyje de
klamuojami pagoniškos temati
kos eilėraščiai Vidmanto Bar
tulio muzikos fone tars i nutiesė 
žiūrovams t i l tą į visą reginį — 
pagonybės ženklais paremtas 
šokių, dainų, žaidimų kompozi
cijas. 

Po dvi valandas trukusio įspū
dingo koncerto su akus t in ia is 
bei vizualiniais efektais an
samblių vakaro meno vadovas 
ir vyriausias režisierius Vidas 
Aleksandravičius pasakė , kad 
jau seniai jis domisi pagoniško
mis tradicijomis, o naudoti savo 
kūryboje jas pradėjo t ik Lietu
vai a tgavus nepriklausomybę. 

Nauja šiame koncerte buvo 
tai , kad jo programoje dau
g iaus ia skambėjo autent iškos 
l iaudies dainų melodijos ir žo
džiai, t ik t ruput į pakoreguoti 
kompozitorių bei poetų, o šokiai 
ir žaidimai taip pat buvo surink
ti iš senųjų lietuvių liaudies 
tradicijų lobyno. 

S u s t a b d y t a s I g n a l i n o s AE 
a n t r a s b l o k a s 

Liepos 8-osios nakt į , 2:05 
valandą, suveikus pirmajai au
tomatinei avarinei apsaugos sis
t emai , išsijungė pirmoji ir ket
virtoji antrojo Ignalinos atomi
nės e lektr inės bloko turbinos. 
Valstybinės Atominės Energeti
kos Saugos Inspekcijos viršinin
kas Povilas Vaišnys pasakė, kad 
defektui pašal int i , iki galo 
išsiaiškinti jo priežastį t ruks 
maždaug dvidešimt valandų. 

Ketvirtadienio vakarą iš Varšuvos atvykęs į Neapoli. Italijoje, į pramoningų valstybių vadų metinj 
susitikima, JAV prez. Bill Clinton praeina pro g.irbes sargybą. Penktadienj prasidėjo jų posėdžiai. 
į kuriuos jie pasikvietė ir Rusijos prezidentą Boris Jelciną. Nors Rusija ekonomiškai nepajėgi 
priklausyti šiai grupei tikra nare, prez. Jelciną- buvo pakviestas kaip politiškai svarbios šalies 
vadas. Kai kas tačiau reiškia nepasitenkinimą. nes tuo pagrindu dar svarbiau būtų buvę pakviesti 
Kiniją, kuri yra svarbi ne tik politiškai, bet yrs reikšminga ekonomiškai, kaip turinti pasaulyje 
greičiausiai augančią ekonomiją. 

JAV ir Baltijos 
prezidentai kalbėjosi 

apie saugumą 
Vi ln ius , liepos 7 d. (LA) — 

Trečiadienį, kelios minutės po 
10 vai. ryto, Rygos tarptau
t in iame aerodrome nusileido 
specialus JAV „Air Force 1" 
lėktuvas ir iš jo išlipo JAV 
prezidentas Bill Clinton su 
žmona Hillary Rodham Clinton 
bei dukra Chelsea, rašo „Lie
tuvos aidas". 

Pagal numatytą planą, sutiki
mo ceremonija aerodrome tru
ko 15 minučių. JAV preziden
tas , lydimas Latvijos prezidento 
Gunčio Ulmanio apėjo Latvijos 
garbės sargybą. Vėliau sustoję 
po JAV ir Latvijos vėliavomis 
prezidentai išklausė šalių him
nus . Po to prie prezidentų pri
sijungė JAV ir Latvijos prezi
dentų žmonos. 

Prezidentas Ulmanis supažin
dino Clintonus su Baltijos vals
tybių delegacijomis — iš pradžių 
Latvijos, vėliau Estijos, galiau
siai — Lietuvos. 

Apie 10:35 vai. prezidento ir 
jį lydinčių delegacijų mašinų 
kortežas nuvažiavo į Rygos pilį. 

P a s i r a š y t o s kel ios s u t a r t y s 
su Latvi ja 

Iš pradžių JAV prezidentas 

Bill Clinton A mbasadorių kam
baryje susitika su Latvijos mi
nistru pirmininku bei kitais 
aukštais šalies pareigūnais. 
Apie 11:15 JAV prezidentas ir 
Latvijos premjeras pasirašė 
dvišalę sutartį dėl prekybos 
santykių ir intelektualinės nuo
savybės apsaugos. Ši sutartis 
leis išvengti dvigubo apmokes
tinimo, suteiks pagrindo šalių 
prekybos ir ekonomikos ryšiams 
plėtoti. Latviją ši sutartis įpa
reigoja pareng t i įstatymus, 
kurie a t i t ik tų tarptaut inius 
standartus, apsaugotų JAV ir 
Latvijos garsinės bei video 
gamintojų nuosavybę. JAV taip 
pat pažadėjo Latvijai iš JAV ir 
Baltijos verslo fondo fBaltic 
Enterprise Fund) skirti 15 
milijonų dolerių. 

Kalbėjo apie Kara l iauč ių 
ir Baltijos šalių saugumą 

Apie 11:30 Rygos pilies Balta
jame kambaryje prezidentas 
Clinton susitiko su trijų Balti
jos valstybių prezidentais. Prie 
balta staltiese apdengto ketur
kampio stalo susėdo prezidentai 
ir po du delegacijos narius. JAV 
prezidentas Bill Clinton (jo 

dešinėj — valstybės sekretorius 
Warren Christopher, iš kairės — 
prezidento patarėjas nacionali
nio saugumo reikalams Antho-
ny Lake) sėdėjo prieš Latvijos 
delegaciją. Lietuviai sėdėjo JAV 
prezidentui iš dešinės, estai iš 
kairės. Lietuvos delegacijos cen
tre sėdėjo prezidentas Brazaus
kas, iš dešines užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, iŠ kai
rės patarėjas Justas Paleckis. 
Už jų sėdėjo vertėja Raimonda 
Murmokaitė. ambasadorius Al
fonsas Eidintas bei prezidento 
kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas. 

Oficialūs pokalbiai t ruko apie 
valandą ir 45 minutes. Jų metu 
visų pirma aptarta Baltijos val
stybių saugumas, Karal iau
čiaus demilitarizavimas. Rusijos 
armijos išvedimas iš Latvijos ir 
Estijos iki rugpjūčio 31. Baltijos 
valstybių dalyvavimas progra
moje „Partnerystė taikos labui" 
bei galimo įstojimo į NATO, 
JAV investicijų į Baltijos vals
tybių ekonomiką, gamtos ap
saugą ir kitos problemos. Lie
tuvos prezidentas kalbėjo apie 
Lietuvos ir Baltijos valstybių 
saugumo ir ekonomikos, ypač 
energetikos problemas. 

Pasak ministro Gylio. JAV 
prezidentas pritarė Lietuvos 
prezidento pareikštoms mintims 
apie Lietuvos saugumo proble
mas, s u k ū r i m ą v i en ingos 
Europos be blokų ir įtakų sferų. 

JAV prezidentas pasisakė už 
besąlygišką Rusijos kariuome-

PLB kraštų atstovai 
suvažiavo į 
Anykščius 

Vilnius, liepos 7 d. (AGEP) -
Praėjusį savaitgalį Anykščiuose 
įvyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kraštų atstovų suva
žiavimas ir susitikimas su Lie
tuvos valdžios atstovais. 

Pagrindinis suvažiavimo pra
šymas Lietuvos Seimui ir vy
riausybei — pripažinti visų lie
tuvių teisę į Lietuvos pilietybę, 
įs tatymais laiduoti nuosavybės 
atstatymą, remti lietuvių grįži
mą iš visų be išimties kraš tų į 
Lietuvą. Taip pat nu ta r ta , kad 
PLB, išskirtinai atstovaujanti 
visai lietuvių tautos daliai, gy
venančiai už valstybės ribų, ir 
ateityje išliks nepolitinė, pa
grindinį dėmesį skirs tautos sa
viraiškai , tradicijoms. 

nės išvedimą iš Latvijos ir Esti
jos. Armijos išvedimas nėra sie
jamas su jokiais kitais susi
tar imais . 

Užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys sakė. jog specialiai 
ap ta r ta Karaliaučiaus srities 
problema. JAV prezidentas pri
tarė Lietuvos vadovo nuomonei, 
kad sr i t is turi teisę gyvuoti, o 
Lietuva, pasak ministro, pasiry
žusi pagal visus tarptaut inius 
teisės principus tai garantuoti , 
bet t a i neturėtų tapti politinio 
spaudimo vieta. 

Kalbant apie NATO. JAV pre
zidentas teigė, kad NATO šiuo 
m e t u k i n t a ir yra rea l ios 
prielaidos šiai organizacijai tap
ti kokybiškai nauju dariniu su 
naujom funkcijom. 

B r a z a u s k a s sakė , k a d Rusi ja 
n e v y k d o sus i t a r imų 

Pasak Lietuvos ambasado
r iaus JAV Alfonso Eidinto, 
prezidentas Brazauskas JAV 
prezidentui kalbėjo apie sau
gumo problemas apskritai, ypač 
išskyrė santykius su Rusija dėl 
palankiausio prekybos režimo, 
t ranzi to problemą. Brazauskas 
Clinton sakė, kad Lietuva ne
gali su te ik t i Rusijai laisvo 
t ranzi to. 

Anot ambasadoriaus, buvo 
ypač išskirta ekonomikos, o 
t iks l iau — energetikos pro
blema. Prezidentas Clinton la
bai domėjosi Būtingės naftos 
t e r m i n a l o statyba, pažadėjo 
n u o d u g n i a i įs igi l int i į šią 
problemą ir padėti konkrečiai ją 
išspręsti . 

Pokalbis buvęs nuoširdus ir 
gyvas. Eidintas teigė, kad Clin
ton buvo gerai pasiruošęs, todėl 
diskusija plėtojosi, buvo gili
namasi į problemas. Žurnalis
tams y r a sakęs: „Aš užaugau 
mažame Arkanzaso valstijos 
miestelyje, kuriame gyvena 
daug lietuvių, tad esu jau 
senokai susipažinęs su Baltijos 
t a u t ų p rob l emomis" . 

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas '.:epos 4 d. jteike I laipsnio Gedimino ordiną Lithua-
nian Mercy Lift organizacijai. Šią vasarą lankydamiesi Lietuvoje LML pirmininkas Jurgis Len-
draitis su žmona Viligaile susitiko 9u prezidentu ir su sveikatos ministru Jurgiu Bredikiu aptar 
ti tolimesnę Lietuvai reikalinga medicinine pagalba. Lithuanian Mercy Lift pirmoji - dar 1990 
m per blokada — j Lietuvą atvežė Amerikos ligoninių, farmacijos bendruomenių paaukotus 
vaistus, medicinos literatūra, lovas, įranga, pieno mišinius. Dabar 20 savanorių, atvykstančių 
l Lietuvą bent porą kartų per metus, bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, itin 
rūpinasi džiova sergančiais vaikais, sukūrė specialią nėščiųjų priežiūros programą, tačiau labdarą 
skirsto patys Šios organizacijos labdaros Lietuvai vertė beveik 35 milijonus dolerių Nuo 1992 
metų visas Lithuanian Mercy Lift siuntas apmoka viena Amerikos labdaros organizacija. 

Ričardas Bačkis 
paskirtas 

ambasadorium 
Vilnius , liepos 7 d. (AGEP~> -

Lietuvos ambasadoriumi Pran 
cūzijos Respublikoje, Ispanijos 
Karalys tė je bei Portugalijos 
Respublikoje paskirtas Ričardas 
Bačkis, Vilniaus arkivyskupo 
Audrio Juozo Bačkio brolis. R 
Bačkis pakeis beveik dvejus su 
puse metų dirbusį Lietuvos am
basadoriumi šiose šalyse kompo
zitorių Osvaldą Balakauską. 

Iškilmingai prasidėjo 
Dainų šventė 

Vilnius, liepos 7 d. 'AGEP) -
Ketv i r tad ien į K a u n e iškil
mingai prasidėjo Pasaulio lie
tuvių dainų švente. Koncertas 
įvyko Dainų slėnyje. 

Trečiadienj, Lietuvos Vals
tybės dieną. Vilniuje pr ie 
Arkikatedros, aplink ir ant 
viršaus Gedimino kalno vyko 
folkloro ansamblių vakaras . 
Dainininkai iš Žemaitijos, Su
valkijos, Aukštaitijos, Dzūkijos 
pasirinkę sau vietą, netruk
dydami vieni kitiems dainavo, 
šoko, t r a u k ė į savo r a t ą 
žiūrovus, kurių čia susirinko 
labai daug. 

Penktadienį Kalnų parke ša
lia Trijų Kryžių kalno buvo 
kaimo kapelų, etnografinių an
samblių vakaras . 

Cl in ton i š v e n g ė k laus imo 
dėl k a r i u o m e n ė s išveddmo i r 

ru sų teis ių 

Apie 1:30 vai. p.p. Baltijos 
šalių ir JAV prezidentai atėjo į 
spaudos konferenciją. Nors buvo 
planuota žurnalistams leista 
klausti t ik 4 klausimus, jų buvo 
daugiau, ir į beveik visus atsa
kinėjo JAV prezidentas. Iš pra
džių t rumpus pranešimus per
skaitė prezidentas Ulmanis (vi
sų Baltijos šalių prezidentu var
du), po jo Clinton. 

Atsakinėjant į klausimus pre
zidentui Clinton teko aiškintis, 
kodėl prieš atvykdamas į Rygą 
jis kalbėjosi su Rusijos prezi
dentu Boris Jelcinu. 

Paklaustas, kokia būtų JAV 
pozicija, jei Baltijos kraš tus 
ištiktų blogiausia dalia. Clinton 
atsakė, kad neturėtume galvoti 
apie tokią būseną apskritai . 
JAV prezidentas išvengė tie
saus atsakymo į klausimą dėl 
Rusijos armijos išvedimo siejimo 
su rusakalbių gyvenimo sąlygo
mis Latvijoje ir Estijoje. 

Po spaudos konferencijos pa
sirašytos trijų Baltijos valstybių 
ir JAV sutartys dėl mokslo ir 
technologijos. Pasirašė Baltijos 
šalių užsienio reikalų ministrai 
ir JAV valstybės sekretorius. 

Vėliau prez. Clinton nuvyko 
prie Laisvės paminklo, kar tu su 
kitais prezidentais padėjo gėlių. 
Latvijos ir JAV prezidentai pa
sakė kalbas. Pasibaigus oficia
liai ceremonijai Clinton su žmo
na bendravo su aikštėje esan
čiais Rygos gyventojais. Apie 5 
vai. prezidento Clinton lėktuvas 
pakilo į Lenkiją. 

— Lietuvoje, vykstant Dainų 
šventės renginiams, oras gied
ras, nėra pernelyg karš ta — 
temperatūra apie 20-22 C '68-74 
F Vandens temperatūra Balti
jos jūroje — 15 C (58 F), ežeruose 
- 18-20 C ^65-68 C). 

KALENDORIUS 

Liepos 9 d.: Romanas, Vero
nika. Marcelina. Rvtė. Antė. Vi
da. 

Liepos 10 d.: Penkioliktas 
eilinis sekmadienis: Rufina. Se
kunda, Amalija, Prudencija. 

Liepos 11 d.: Šv. Benediktas, 
Europos globėjas; Kipras, Olga, 
Rimtenis. Skaidrė. 

Liepos 12 d.: Pal . Jurgis Ma 
tulaitis: Bonificas 'Brunonas), 
Jūra , Vita ..Draugas*' įkur 
tas 1909 metais 1920 m. Mask
voje pasirašyta Lietuvos taikos 
sutartis su Rusija. 

http://RtFt.Rfc.NLE


U K A U U A S , šeštadienis, 1994 m. liepos mėn. 9 d. 

IS A TEITI N INKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja : K a r o l i n a Kubi l ienė 
7525 Shendan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

PER LIETUVĄ SU 
ŠVENTĖMIS 

Šiemet bus šešiolikta vasara 
lietuviškai nekalbant iems vai
kams ..Lithuanian Heri tage" 
stovykloje. Dainavoje. 

Nuo pat šios stovyklos atsi
radimo Dainavoje (1978 m.) ji 
tapo vertinga mokykla mišrių 
šeimų vaikams, gilesniam savo 
tautos pažinimui, prigimtimi 
atsineštos. 

Stovyklai paruošta programa 
perduodama j iems suprantama 
anglų kalba. O programoje — 
Lietina. 

Jau šešioliktą vasarą šios 
stovyklos l ietuviukai keliauja 
per Lietuvą jos geografiniu 
veidu, eina į gilią jos istoriją — 
ir sovietinių ir posovietinių 
metų Lietuvą: eina su legen
domis, dainomis ir taut iniais 
šokiais per Lietuvą: eina su įvai
rių švenčių papročiais — margu
čiais išmarginta, šiaudinukais 
išraizgyta ir juostomis apausta 
Lietuva. 

Šiemetinės stovyklos vaikai 
eis per Lietuvą su lietuviškomis 
tautinėmis ir religinėmis šven
tėmis — bus ir Kaziuko mugė 
Vilniaus Katedros aikštėje ir 
atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. 
Tai vis mūsų Lietuva. 

Šiemetinė stovykla vyks gana 
vėlai, priežastis — Dainų ir 
Šokių šventė Lietuvoje. Visi 
vadovai ir globėjai šoks ten ir 
dainuos, bet griže t ikra i turės 
daug medžiagos pasidalinimui 
su s tovyklautoja is . Fi lmai , 
skaidres ir visi jų asmeniniai iš
gyvenimai pratur t ins ir stovyk

lautojų žinias apie jų tėvo; žemę. 
Stovyklai programą ruošia ir 

jai vadovaus prityrusi lituanis
tinės mokyklos mokytoja, prieš 
kelis metus baigusi universi
tetą — magistrė Rima Polikai-
tytė. Sveikatos priežiūra rūpin
sis s laugė iš Wisconsin V. 
Prochacka. pagelbstint nuola
t iniam šios stovyklos dr. A. Jo
čiui . M a i t i n i m o , .depar t a 
mentą" veda, j au daug metų iš 
eilės, vaikų mėgiamo maisto 
gamintoja O. Norvilienė; ji ves 
ir šiemet. 

Būrelių vadovai, kurių skai
čius priklauso nuo skaičiaus sto-
vyk lau to jų . su savo suge
bėjimais būna ir yra didelė 
pagalba dėstomų dalykų moky
tojams. 

Stovykla prasidės rugpjūčio 
14 d. ir baigsis rugpjūčio 2 1 d . 

Jei y r a dar neužsiregist
ravusių, patar t ina tai padaryti . 
Ypač seneliai turėtų susirūpinti 
savo vaikaičiais — raginant 
neapleisti šios specialiai j iems 
ruošiamos stovyklos. 

Per šią stovyklą Dainavo
je , n e k a l b a n t i s l i e tuv i ška i 
j aun imas suartėja dvasiniai su 
savo lietuviškąja kilme, ir ne 
vienas įsijungia į tautinių šokių 
grupes, kur kalba, visiems (ir 
mokantiems gerai lietuviškai ir 
visai jos nemokantiems) yra ta 
pati — šokis. 

S k a m b i n a m a Rimai 7 0 8 -
257-2022. 

-Jdv-

MĄSTOM, KĄ APLINK SAVE 
MATOME 

Studentų a te i t in inkų susi
rinkime, pas Polikaičius vyku
siame š.m. gegužės 21 d., daly
vavo 20 asmenų. Susirinkimui 
vadovavo Čikagos kuopos pirmi
ninkė Krista Šilimaitytė. Iš 
Toronte įtvyko Vytas Čuplins-
k a s ir Dana Gra j auska i t ė 
pakalbėti su mumis apie stu
dentų atei t ininkų ateitį , o taip 
pat padėti kandidatams pasi
ruošti įžodžiui. Abu kalbėtojai 
y ra buvę SAS centro valdybos 
nariai. 

Dalinomės įspūdžiais — sve-

KORP „GAJA" 
VALDYBOS POSĖDIS 

Korp. „Gaja" valdybos susi
r inkimas (dalyvaujant keletai 
kviestinių korporantų), įvyko 
š.m. birželio mėn. 10 d. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

Po pirmininko dr A. Razmos 
įvadinio žodžio ir t r umpo 
pranešimo, visi dalyvaujantys 
susirinkime įsijungė į svars-
tybas „Gaja" veiklos darbais, 
rūpesčiais bei sumanymais čia 
ir dalinai Lietuvoje. Svarbiau
sias šių metų įvykis ateitininkų 
ir „Gajos" gyvenime po 50 metų 
— Ateitininkų Kongresas Lietu
voje, š.m. liepos 14-17 d. Korp. 
„Gaja" pagal išgales aktyviai 
rėme ir rems visokeriopai atei-
t in ink iškus užs imoj imus ir 
darbus. 

Valdyba skat ina ir pagei
dauja, kad korporantai vyks
tantys į kongresą Lietuvon, 
užmegztų tiek asmeninius, tiek 
organizacinius ryšius su beatsi 
ku r i anč i a Korp , ,Gaja" 
Lietuvoje. 

P . Rasut is 

čiai D a n a ir Vytas apie studen
tavimo laikus, mes — apie 
savaitgalius Dainavoje, Habitat 
for Humani ty ir kt. Pakalbėję 
apie P rano Dovydaičio „Trys 
pamatinius klausimus", svečiai 
p a k l a u s ė , ką mes m a t o m e 
aplink save. Iš tų diskusijų pa
aiškėjo, kad mūsų, kaip atei
t i n i n k ų , d a r b a s yra g a n a 
sunkus, bet jo nereikia bijoti. 

Paskui Krista suteikė infor
macijas apie artėjantį atei
t in inkų kongresą Lietuvoje. 
Susir inkime galėjo įsigyti ir 
gražius kongresinius marški
nėlius. 

Dėkojame Danai ir Vytui, kad 
atvyko iš Toronto mums pa
kalbėti. J ų apsilankymas mums 
buvo naudingas, nes daug ką 
išmokome. 

Garbė Kr is tu i ' 
A s t a Tijūnėlytė 

Ateitininkų šventėje, Detroite, jaunučiai stebi dviejų draugų atliekama, magijos pasirodymų. 

JAS VASAROS STOVYKLOS 
INFORMACIJA TĖVAMS IR 

STOVYKLAUTOJAMS 

Kristina Liaugaudaite. MAS CV 
pirmininkė, kalba ateitininkų šven 
teje, Detroite 

I šią stovyklą priimami lie
tuviškai kalbantys pradžios 
mokyklos mokiniai nuo 7 iki 13 
metų amžiaus. Si stovykla yra 
t ik l ietuviškai kalbantiems 
vaikams, nes visa programa 
vyks tik lietuvių kalba. Skai
čius yra ribojamas 120 vaikų. 
Vaikai, kurie dalyvaus moks
le ivių s tovykloje , nebus 
priimami. Prašome iš anksto 
pas i r ink t i moksleivių arba 
jaunučių stovyklą. Stovykla 
vyks nuo liepos 24 d iki 
rugpjūčio 6 d.. Dainavoje. 
Stovyklos adresas: CAMP DAI
NAVA, 15100 Austin Rd.. Man-
chester. MI 48158. Telefonas: 
(313) 428-8919. 
S tovyklos t iks las 

Stovyklos tikslas yra padėti 
vaikams fiziniai ir dvasiniai 
bręsti ir auklėtis aplinkoje, 
pagrįstoje lietuviškumu, gamtos 
pažinimu, sportu, rankdarbiais 
ir ateit ininkų ideologija 

Diena pradedama malda, pus 
ryčiais, vėliavų pakėlimu ir ap-
sitvarkymu. Toliau vyksta įvai 
rūs užsiėmimai: rankdarbiai, 
gamtos pažinimas, laikraštėlis, 
dainavimas, menas, sportas, 
p a s k i r t o m i s dienomis šv. 
Mišios. Po pietų - poii-is. 
maudymasis ir kiti užsiėmimai. 
Po vakarienės ir vėliavų nu
leidimo vyksta įvairios meninės 
programos, žaidimai. 

S tovyklos t v a r k a ir taisyklės 
Atvažiavę į stovyklą prane

šame raštinėje. Baltame name. 
Oficialus stovyklos atidarymas 
vyks 3 vai. p.p.. Baltame name. 
Sv. Mišios bus vėliau po pietų. 
Stovyklos oficialus uždarymas 
įvyks šeštadienį, liepos 6 d. Tuo 
metu stovyklos štabas išvažiuo
ja namo ir nėra atsakom i ngas 
už l ikus ius stovyklautojus. 
Prašom iš anksto pranešti jei 
neįmanoma iki 1 vai. p.p. vai
kus pasiimti. 

Stovyklautojams yra paskirti 
kambariai pagal būrelius. Jeigu 
stovyklautojas/a pageidauja 
būti tame pačiame būrelyje su 
kitu bendro amžiaus stovyklauto 
ju/ja, abu tai turi pranešti regis
tracijos anketoje Prašome įra
šyti tik vieną vardą. Būreliai 
yra sudaromi registracijos metu 
ir nebus keičiami. 

Stovyklos metu prašoma tėvų 
neišvežti vaikų iš stovykla 
vietės. Kiekvienas būrelis turi 
savo vadovą, kuris praveda 
dienotvarkę su jo globon pa
sk i r ta i s vaikais. Stovykloje 
kreipiamas didelis dėmesys į 
vaiko saugumą ir bendrą tvar 
ką. Stovyklos vadovybė, ypa
tingu atveju liečiančiu stovyk
lautoją, susis ieks su jo/jos 
tėvais. Pakartotiniai nesilaikąs 
stovyklinės tvarkos, jaunuolis 
bus prašomas apleisti stovyklą. 

Ruošiant vaikams tinkamą 
stovykline programą rūpina 
masi turėti skanų maistą. Tu 
rintieji alergiją kokiam maistui, 
prašomi pažymėti registracijos 
lape ir sveikatos pažymėjime 

<jeigu privaloma išpildyti). Taip 
pat prašoma mais to į stovyklą 
neatsivežti, nes iųs t i . Stovyk
lautojai gauna valgyt i penkis 
kar tus į dieną. Pagr ind in ia i 
valgiai nenormuojami. Maudy
mosi laiku gal ima p i rk t i ska
nėstų, tačiau prašome tėvel ių 
neperkrauti vaikų pinigais (ne
daugiau 1 dol d ienai j . Stovyk
lautojams draudž iama la iky t i 
maistą ar sa lda in ius kamba
riuose. 

Stovyklautojams neleidžiama 
atsivežti radijo apa ra tus , C D a r 
kasečių grojimui maš inas , a r 
angliškos muzikos juoste les . 
Draudžiami daiktai bus konfis
kuojami iki stovyklos pabaigos. 

Pranešame iš anksto, kad sto
vykloje nebus vietos apnakvy-
dinti aps i lankančius tėvel ius , 
tad svečiai turės aple is t i sto
vyklavietę pasibaigus nak t ine i 
programai 
Sve ika tos r e i k a l a i 

Stovyklavę jaunučių stovyklo
je pernai, neprivalo pildyti nau
jo atskiro sveikatos pažymėjimo. 
Asmeniškus vais tus (nuo alergi
jos ar panašiai), s tovyklautojas 
privalo atsivežti į s tovyklą ir 
tuoj pat paduoti s tovyklos slau
gei. Vaistai tu r i bū t i pažymėti 
kam, kiek ir kokiais atvejais yra 
duodami. 
S tovyklos r e i k m e n y s 

Vaikai turi atsivežti: 
1. sportinius d rabuž ius 
2. ateit ininkišką išeiginę uni

formą 
3. kelias išeigines a p r a n g a s 
4. apatinių rūbų p e r m a i n a s 
5. pižamą 
6. maudymosi kos t i umą 
7. sportinius i r i še ig in ius 

batus 
8. šlepetes ( thongs) 
9. miegmaiši 
10. pagalvei užvalkalą 
11. muilą ir muiH-ię 
12. dantų šepetuką, pas tą 
13. nedūžtamą puoduką 
14. šukas 
15. du rankšluosčius 
16 maišą ska lb in iams 
Ateitininkų išeiginę unifor

mą: balti marškin ia i ir pilkos 
kelnės berniukams, baltos blius-
kutės ir pilki sijonai mergai
tėms. Švarkų nere ikės . Dide
liam skaičiui s tovyk lau jan t , 
vaikai kartais s u m a i š o dra
bužius. Prašome d r a b u ž i u s pa
žymėti vaikų vardais . Ypač 
svarbu sužymėti rankšluosčius . 
Tur in t i e j i m u z i k o s i n s t r u 
mentus, teniso r a k e t e s ir žūva 
vimo reikmenis, gal i juos atsi
vežti. 

S t o v y k l o s r e g i s t r a c i j a i r 
m o k e s č i a i 

Stovyklos registracijos kainos 
ir mokesčiai y ra išaiškinta re
gistracijos anketoj. Registracijos 
mokes t i s y ra negrąžinamas . 
Stovyklos mokestis apima sto
vyklos laiką. Je i užsiregistravę 
negali dalyvauti stovykloje, pra
šome praneš t i registratorei ir 
s tovyklos mokestis bus sugrą
ž i n t a s . J e i dė l s v e i k a t o s 
s t ovyk l au to j a s t u r i aple is t i 
stovyklą, prašoma gauti iš sto
vyklos slaugės at i t inkamą pažy
mėjimą ir mokesčio l ikutis bus 
grąž in tas . 

Siųski te registraciją ir mokes
čius: Audra i Kasputytei , 40571 
Ladene Lane, Novi, Michigan 
48375. Tel.: (810)380-4987. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. PuIMkl Rd. M L (312) 585-2802 

Pirm . antr . penkt 9 v r — 3 v p p 
ketv l O v r — 7 v p p . trecd 

Sėst 10 v r—2 v p p 
Susitanimo nereikia trecd ir šestd 

Sumokama po vizito 

OR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We*t Ave . , Ortard Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naperv ile 
708-355-8778 

Valandos pagal sus:tanrną 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63-d St 
Te l . (1 312) 735-7709 

217 E 127stSt 
Lemont IL 6C439 

Tel . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel (1 312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave i 
Valandos paga! susitarimą 

MOKSLEIVIŲ D Ė M E S I U I 

Kviečiame visus moksle iv ius 
atei t ininkus ir jų d r a u g u s į 
vasaros stovyklą, rugpjūčio 7-14 
d. vyksiančia Dainavoje. Regis
tracijai lapus ga l ima gau t i pas 
kuopų pirmininkus. 

M A S CV 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. P R U N S K I S . M O 
T E R R I D A L L A S P R U N S K I S . M D 

Ci.cago 312726 4200 
Fign 708 622 1212 

McHe"', 815-344 5000 • • 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermek Rd. 
We«tche«ter. IL 60153 

Tel. 706-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 w 59 St , Chicago. IL 
Tel . 312-735-5558 

4707 S Gtlbert. LaGrange IL 
Te l . 708-352-4487 

DRAUGAS 
(USPS-161-000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Puuhahed daily cxcept Sundays and Monda_v> Lt-ga! H<.>lida>:>, the 

Tut-sdays follovvmg Monday observance of Legal Holidays as we!l a* Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629 558? 

Second dass postage paid .it Chicago, IL and additional muilingotTices. 
Subacrtption Kates $90 00 Fore:gn countries $100.00 
Posimaster: Serui address changes to Draugas - 4545 VY 63rd St.. 

Chicago. IL 60629. 
Pašto išlaidą.- mažinant, pakvitavimą; uz gautas prenumeratas 

nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėję? 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 
metam? Si metu 3 :t:<-n 

•JAV $90 00 $50 00 $30.86 
Kanadoje ir kitur . . . (U.S.i $10000 $55 00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
J A V $50 00 $35 0 " $25 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55.00 $36 Ou $30 00 
Užsakant j Lietuvą — 
Oro paštu $500 00 $250 00 
Tik šeštadienio laida $160 oo $K5 00 
Paprastu paštu $100 00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55 00 $35 00 

• Rec.^cija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsniu nesaugo Juos gražina 
nedirba tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turini ntat-nko 
8:30-4:00: šeštadieniai.-, nedirba Skelbimų kainos prismnčiarr.o-

gavus prašymą. 

OR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesaon, IL 60443 

Tel . 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Rez. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 5820221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel 708-594-0400 
Bndgvie* . IL 60455 

Valanaos pagal susitarimą 

LINAS A SIDRYS, M.D. 
Opritalmologas/Ak -J Cn.-urgas 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

708-636-4622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IP CHIRURGAS 

i j T . l y MedKel CBnic 
1 S 5 0 5 _. 127 St.. L»m«lt. IL 60438 
Priklauso Palos Commuraty Hospilal 

Sttver Ooss Hosprtal 
valandos pagal susitarimą 

Tel (70») 257 2265 

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

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedz ie Ave. , 

Ch icago . I I I . 6 0 6 5 2 

E U G E N E C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn. IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
pne.namą k3iną Pacientai pri man 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

Cardtac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bullding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a ta (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. Iii. 
Tel. (312)925-2670 

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

Valandos cagal sušnarina 

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

3900 W. 95 St. Tat (708) 422 0101 
Valandos pagal susita'imą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 3 0 3 v p p 
trečd užda-yta. ketve i - 3 *p? 

pe-iKt ir šestd 9 v- 12vpp 
6132 S. Kedzie Ave . Chicago 

(312) 778-6969 Da (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODCS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Mills. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal sus tarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietu i škai) 

Tikrina ak.s. pritaiko akmus 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hg:s. UI Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel . 312 585-1955 
172 ScMller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ' savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 60652 
T*4. 312 434-2123 

Pirmd ? v p p - 7 v v . antr 9 v r 12 
ketvd 12 4 v p p . penktd 1 2 - 6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
Šešta pagal susitarimą 

Vintai apmokami Medicare 
KaDineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Hoiy Cross ir 

Palos Community 'igo^inems 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus iigu gydytojas 

Kalbame hetuv škai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIU LIGOS 
Good Samaritan Medical Center-

Napervide Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310, 

Naperville 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 

6745 West 63rd Street 
Vrf! pirm antr ketv ir pt>nkt 3 6. 

Šeštadieniais p-«q,ii susitarimą 



Rimties valandėlė 

LIKTI, KUR MUS PASKYRĖ 
Kiekvienas mūsų buvome spe

cialiai Dievo išsirinktas ir apdo
vanotas Šv. Dvasios malonėmis 
Dievo Sūnaus kančios dėka, kad 
mūsų darbais ir gyvenimu 
žmones matytų Dievo gerumą ir 
tuo būdu plistų Dievo garbė, 
rašo šv. Paulius laiške Efeso 
miesto tikintiesiems (Ef 1:3-14). 

Anot šv. Pauliaus, mūsų tik
rasis pašaukimas yra ne mūsų 
susigalvoto ar kitų mums pri
mesto darbo reikalas, o paties 
Dievo mumyse „nuo pasaulio 
sukūrimo" įdiegtas pašauki
mas, kuriam turime paklusti . 
Per tai , kad Dievas mus išsirin
ko (tą išreiškiame Krikšto sak
ramentu, kuriuo gauname ir var
dą), tampame priklausomi Kris
tui (prieš tai buvome priklau
somi nuodėmei ir mirčiai). Ir dėl 
to atsiliepiame į šj pašaukimą, 
tvirtai tikėdami, kad nepaisant, 
kaip nevykusios atrodytų mūsų 
gyvenimo sąlygos Dievui garbės 
darymo atžvilgiu, iš tikrųjų 
esame ne tik asmeniškai Dievo 
išrinkti ir apdovanoti visomis 
reikiamomis malonėmis, bet 
kaip t ik į šias gyvenimo sąlygas 
buvome atvesti, nes kaip tik ten 
reikėjo, kad kas nors darytų 
Dievui garbe — ar tai raštinėje, 
ar mokslinio tyrinėjimo labora
torijoje, ar ligoninėje, ar preky
vietėje, ar šeimoje, ar senelių 
namuose — kur t ik Dievas šiuo 
mūsų gyvenimo metu ir aplin
kybėse mus paskyrė. Pasky
rimas gi priklauso ne nuo mūsų, 
bet nuo Dievo, kuris, tiesa, 
bendradarbiauja ir su mumis. 

Kad jo pašaukimas atėjo ne iš 
žmogaus, o iš Dievo, Izraelio 
šven tyk los kun igu i į akis 
pasako pranašas Amosas šio 
sekmadienio p i rmame skai
tinyje (Am 7:12-15). Nors pats 
buvo kilęs iš pietinės Judo ka
ralystės, kurios sostinė buvo 
Jeruzalėje, ir nebuvo paruoštas 
būti ..profesiniu" pranašu, jis iš
girdo Dievo pašaukimą, kad 
vyktų į Šiaurinę karalystę — 
Izraelį ir ten pranašautų. 

Tad išvyko ir ten Betelio šven
tykloje pranašavo tarp 760 ir 
750 m. prieš Kristų, karaliaus 
Jeroboamo II valdymo metais. 
Kadangi tie laikai pasižymėjo 
ta ika ir klestėjimu, Amoso 
pranašystes apie karalystės su
naikinimą, jei nesugrįš į ištiki
mybės Dievui kelią, buvo nepa
geidaujamos. Tad k a r a l i u i 
į sak ius . Betelio šventyklos 
kunigas Amazijas varo Amosą 
namo, „į Judo žemę", priminęs, 
jog čia — karaliaus šventykla, 
karalystės šventovė — tad jo 
ne ig iami p ranašav ima i čia 
nepageidaujami, jam nebebus 

mokama alga, ka ip šventyklai 
priklausančio pranašo. 

Amosas Amazijui atkerta, kad 
jo pragyvenimas nepriklauso 
nuo šventyklos algos, jog ama
tu jis — piemuo ir fygų augin
tojas — o pranašauti jį pas iuntė 
pats Dievas — atseit jo pranaša
vimas nepriklauso nuo to, kas 
jo algą moka, ir ne j iems — jį 
drausti . 

Tokio paklusnumo Dievo pa
šaukimui ir pasitikėjimo Dievu 
Jėzus moko savo mokinius šio 
sekmadienio Evangelijoje (Mor
kaus 6:7-13), siųsdamas juos 
apaštalauti. Išsirinkęs ir pasky
ręs Dvylika eiti po du ir tęsti jo 
misiją, Jėzus davė visa, ko jiems 
reikėjo: „valdžią netyrosioms 
dvasioms", kad galėtų, kaip ir 
J ėzus , ge lbė t i žmones iš 
nuodėmės padarinių. Tad jie 
„iškeliavo, ragino žmones atsi
versti, išvarė daug demonų, 
daugelį ligonių tepė aliejumi ir 
išgydė". 

Bet šios misijos pradžioje Jė
zus j iems liepė savo asmenį t ik 
minimaliai aprūpinti, o pasi
tikėti, kad Dievas juos pasiun
tęs, nurodys ir namus, k u r jie 
bus jo vardu priimti ir išlai
komi, kol turės vykti kitur. Kur 
jie siunčiami, k u r ne, galės 
pažinti iš to, kur ras juos pri
i m a n č i u s n a m u s . P r i k l a u 
somumas nuo kitų žmonių yra 
s v a r b u s e l e m e n t a s k r i k š 
čioniškame Dievo pasiuntinių 
(t.y. krikštytųjų) dialoge su 
Dievu, suvokiant savo pasiunti
nystės kelią. Nebūtinai esame 
siunčiami ten, kur mes sugalvo-
jame ar norime, o ten, kur 
esame ir pri imami — ir ne 
būtinai visų, ten esančių, bet ko 
nors. 

Bet čia ir yra sunkiausias 
gyvenimo uždavinys — iš
tikimybe savo pašaukimui, kur 
buvome paskir t i : likti tuo
se namuose, kurie mus pri
ėmė, kol mūsų misija ten 
pasibaigs. O visada po kurio 
laiko, t iek darbovietėje, tiek 
šeimoje, tiek parapijoje ar kitose 
organizaci jose , k u r e s a m e 
veiklūs, atsiranda sunkumų ir 
dažnai nemažų. Tuomet norisi 
pabėgti, viską mesti. Bet Jėzus 
liepia dulkes nusipurtyti ne ten, 
kur buvome priimti ir pra
dėjome veikti, o ten, kur iš viso, 
nei iš pradžių, nepriima. J i s 
įsako likti ten, kur mus priėmė, 
kol mūsų misija ten pasibaigs ir 
prašantiems duos Šventosios 
Dvasios, kad rastume būdus 
kurti meilę ir susipratimą, iš
varinėti piktąsias dvasias iš 
savo tarpo, gydyti nesantaikas. 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindokiene 

Medininkų pilies bokštas, kurio viršūnėje auga berželis. 

KRYMO TOTORIAI 
GRĮŽTA Į TĖVYNĘ 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

Neseniai Lietuvoje ir išeivijoje 
buvo paminė t i masiniai t rėmi
mai į Sibirą, pradėt i 1941 m. 

birželio 14 d. Tragiško likimo> 
sukakt į paminėjo ir Krymo to
toriai, sus i r inkę Simferopolyje. 
Šį skausmingą įvykį, ištikusį 
juos prieš 50 metų, j ie atžymėjo 
demonstracijomis, nešdami mė
lynos ir auks inės spalvos vė
liavas, p r imindami savo kai
mynams rusams, kad jie sugrįžę 
iš t remt ies , j au y ra pasiryžę 
šiame k ra š t e visą laiką pasi
likti. 

„Tau ta negal i gyventi visą 
laiką nuo la t in iame skausme" , 
— kalbėjo v ienas jų vyresnysis. 
Šalia miesto geležinkelio stoties 
išlikę gyvi t r emt in ia i su Ukrai
nos p a r e i g ū n a i s ir užsienio 
diplomatais susir inko atidengti 
paminkl inę lentą, kur 1944 m. 
gegužės 18 d., apie 200,000 
Krymo totorių ir dešimtys tūks
tančių graikų, armėnų, bulgarų 
buvo atvežti ,areštuoti , uždaryti 
gyvuliniuose vagonuose ir de
por tuo t i į c e n t r i n ė s Azijos 
respublikas, S ta l inu i juos ap
ka l t inus bendradarb iavimu su 
vokiečiais. 

„Du kare iv ia i atėjo į mūsų 
namus 4 vai . ryto. Vienas, 
atsistojęs viduryje kambario, 
perskai tė nutar imą, kad mes 
esame l iaudies priešai ir per 20 
minučių tu r ime pasiruošti išvy
kimui" , — pasakojo totorė Be-
keriova. 

Kaip d a u g u m a Krymo toto
rių, Bekeriova buvo deportuota 

į Uzbekistaną. Kelionė truko 12 
dienų. Esant dideliems karš
čiams, tremtiniai turėjo mažai 
ką valgyti ir gerti. Apie 100,000 
išmirė pakeliui. Nieks nesirū
pino juos palaidoti. Lavonai 
t i e s i o g buvo i š m e t a m i i š 
vagonų. 

Iš čia susirinkusių kai kurie 
t o t o r i a i buvo sen i kar ia i , 
prisisegę sovietų medalius. Dau
gelis jų kovojo raudonojoj armi
joj prieš vokiečius, o, sugrįžę 
namo, rado savo kaimus tuš
čius. 

Pa sku t i n iu metu 255,000 
totorių grįžo iš Centrinės Azijos, 
bet ir grįžę jie vis prisimena 
skausmingus tremties išgyve
nimus, kuriuos padidino vieti
nių rusų, sudarančių 70% Kry
mo gyventojų, nacionalinis nu
s is ta tymas ir neapykanta toto
riams. Daugelis ten gyvenančių 
rusų nenorėjo, kad totoriai čia 
grįžtų. Kai vis daugiau totorių 
iš t remt ies grįžta, kyla konflik
ta i ir įtampa dėl darbų ir že
mės. Centrinėje Azijoje dar y ra 
l ikę apie ketvirtis milijono 
totorių, bet jų grįžimas į Krymą 
šiuo metu sulėtėjo, nes sugrįžu
siam sunku rasti darbą ir butą 
apsigyventi. 

Šios liūdnos paminėjimo die
nos iškilmėse buvo jaučiama po
li t inė įtampa. Krymo lyderis, 
karš tas rusu nacionalistas Jurij 
Meškov, kreipėsi į susirinku
sius, primindamas trėmimų bai
sumus , sakydamas, kad ..mūsų 

vaikai ir vaikaičiai niekuomet 
nepat i r tų tokių išgyvenimų". 

Lškilmės buvo trukdomos Kry
mo totorių vado Mustafa Comi-
loglu ir keleto kitų. J i e vėliau 
Meškov vadino veidmainiu. Kai 
sausio mėn. vyko Krymo prezi
dento rinkimai, tada j i s visaip 
kal t ino totorius, dabar buvo 
aiškiai matoma, jis kalbėjo san
tū r iau . 

Vė l i au kalbėdamas Comi-
loglu, kuris pats buvo per
gyvenęs deportaciją, įspėjo 
totorius, kad politinės jėgos, 
kurios agituoja už teri torinius 
pakeit imus, yra pasiruošusios 
įžiebti civilinį karą. Čia jis 
turėjo galvoje rusų lyderį Meš
kov su šalininkais, kurie siekia 
didesnės autonomijos nuo Uk
rainos ir artimesnių ryšių su 
Rusija. Krymo totoriai bijo. jei 
Krymas bus valdomas Iš Mask
vos, jie neteks mažumų teisių ir 
gaunamos paramos, kur ią ga
r a n t a v o LTkrainos va ldž ia 
Kijeve. 

Gegužės 18 d., liūdesio diena 
paske lb ta Ukrainoje, turėjo 
tikslą pataisyti, kas praeityje 
buvo sovietų neteisingai įvykdy
ta. Bet atrodo, kad ir toliau pa
liko neišspręsti tautiniai kon
fliktai, ypač atsižvelgiant į sun
kią Ukrainos ekonominę padėtį. 

Neseniai Ukrainos ir Rusijos 
ministrai pirmininkai susitiko 
Maskvoje, kad sumažintų įtam
pą ta rp rusų nacionalistų Kry
me ir Kijeve, kurių pasiprieši
nimas prieš Ukrainos valdžią 
atvedė kraštą \ civilinio karo 
pavojų Rusų nacionalistai Kry
mo regiono parlamente pravedė 

rezoliuciją, siekiančią krašto) 
nepriklausomybės nuo Ukrai
nos. 

Prasmingia u šias 
paminklas karaliui 

Mindaugui 
Dabartinėje nepriklausomoje 

Lietuvoje prieš porą metų pra
dėta švęsti nauja valstybinė 
šventė — liepos 6-oji, Mindaugo 
karaliumi vainikavimo diena. Iš 
tikrųjų ta i labai prasminga 
šventė mūsų tau ta i , žyminti jos 
triumfą, kai pirmasis suvieny
tos Lietuvos valdovas, Romos 
popiežiaus leidimu ir pritarimu, 
yra įrikiuojamas į pripažintųjų 
k r ik šč ion i škos io s E u r o p o s 
valdovų e i l e s . a t s i d u r i a 

j Katalikų Bažnyčios globoje ir 
vienu tikro genijaus mostu su
stabdo vokiečių ordinų karo žy
gius į Lietuvą. 

Rugsėjo 8-tąją mes vadiname 
Tautos švente, bet ji žymi skau
dų ir klastingą Lietuvos priešų 
elgesį, kai numatytoji karaliu
mi vainikuotis Vytauto Didžio
jo diena pavirto nusivylimo ir 
apgaulės simboliu. Mindaugo 
Lietuva išgyveno triumfą, Vy
tauto Didžiojo — nusivylimo 
kartėlį. 

Galbūt tie patys priešai, klas
ta sukliudę Vytauto Didžiojo 
garbės šventę, amžių tėkmėje 
sugebėjo įdiegti lietuvių tauta i 
menkavertiškumo pajautimą, 
įtikinti, kad Lietuva yra t ik Di
džioji kunigaikštystė (tuo tarpu 
Lenkija — karalystė, vadinasi, 
kur kas pranašesnė). Iš dabarti
nes laiko perspektyvos žvel
giant, visa tai atrodo dar nesu-
prantamiau, ypač kad po Liub
lino unijos, Lietuvą sujungus su 
Lenkija, abi valstybes valdė tas 
pats valdovas, t i tuluojamas 
karaliumi. To nepaisant, rašy
tuose šaltiniuose ir toliau Lietu
va vadinama tik kunigaikštija 
(nors prie to žodžio prikabintas 
„didžiosios" epi te tas l o Lenki
ja — karalyste. 

Pirmasis lietuvos karal ius 
Mindaugas žuvo nuo sąmoksli
ninkų ginklo, bet juk Lietuva 
niekuomet nenustojo egzista
vusi, todėl ją vadinti karalyste 
yra logiška, bent iki 1918 metų. 
kai valstybė pasiskelbė esanti 
Respublika. 

Skaitėme Lietuvos spaudoje, 
kad ši naujoji tautos šventė bu
vo paminėta labai iškilmingai, 
ypač šiemet Vilniuje, kadangi 
iškilmėse organizuotai dalyvavo 
Pasaulio lietuvių dainų šventes 
chorai, tautinių šokių šokėjai. 
Be abejo, reginys buvo tikrai 
įspūdingas, bet tai vienkartinis, 
greitai pamirštamas reiškinys. 
Reikėtų kažko daugiau, kas iš
liktu, kas primintų lietuviams. 

ypač jaunimui, garbingą mūsų 
tautos praeitį ir uždegtų nesa
vanaud iška tėvynės meile, 
troškimu visas jėgas aukoti jos 
greitesniam atstatymui po ilgų 
dešimtmečių okupacijos. 

Neblogas projektas tam būtų 
Medininkų pilies greitesnis res
tauravimas, paverčiant ją visos 
tautos šventove ir praeities sim
boliu. Graikija tu r i Akropolį, 
kur dažnai vyksta prasmingi 
renginiai, kur susirenka tūks
tantinės minios, ne vien iš
klausyti koncerto, bet taip pat 
visa savo būtimi pajusti senovę, 
savo tautos praeitį, valandą kitą 
a t s i n a u j i n t i dvas i a , pr ieš 
grįžtant jpraston kasdienybėn. 

O kad taip Medininkų pilies 
kieme, tarp jau atstatytų bokštų 
ir sienų, tebealsuojančių Min
daugo, Gedimino, Algirdo, Kęs
tuč io l a i ka i s , su s i r i nk tų 
jaunimas ir nejaunimas, klau
sytųsi išsamios vaizdų ir garsų 
mozaikos (paruoštos vaizdajuos
tės ar kaip kitaip) apie tikrąją 
Lietuvos praeitį, neiškraipytą, 
neišcenzūruotą komunistinės 
ideologijos... Tikrai kiekvienas 
po tokios programos grįžtų 
pakeistas. 

Medininkų pilies griuvėsių iš
samesnis archeologinis tyrinė
j imas ir atstatymo darbai pra
dėti 1991 m. rudenį, daugiausia 
Lietuvos Kultūros fondo rūpes
čiu, aktyvia i įsijungus ka: 
kuriems Amerikos lietuviams. 
Tačiau lėšos šiam svarbiam pro
jektui yra labai ribotos ir darbas 
slenka sraigės žingsniu. Antra 
vertus, čia ne vienos ar kitos 
grupelės reikalas, o turėtų būti 
Lietuvos vyriausybės rūpestis. 
Ar Medininkų vietovė ir pilis 
sietina su Mindaugu, sunku nu
statyti, bet istoriniai šaltiniai 
Medininkų vardą mini nuo 
maždaug 1311 m. Reikia pa
brėžti, kad netoli Medininkų 
esančiame Juozapinės kalne, 
vadinamame Mindaugo aukš
t u m a , nesen ia i p a s t a t y t a s 
pirmasis Lietuvoje simbolinis 
paminklas karaliui Mindaugui. 

Žvelgiant į dailininko atkur
tą Medininkų pilies vaizdą ir 
net į dabartinių griuvėsių nuo
t raukas , galima įsivaizduoti, 
kokia didinga lietuvių tautos is
torijos šventovė galėtų būti at
s tatyta pilis ir patiems lietu
viams, ir t ikras magnetas turis
tams. O pirmajam Lietuvos 
karaliui Mindaugui tai būtų iš
liekantis ir prasmingas pamink
las. 

KUNIGAS JUOZAS 
LIETUVNINKAS 

Baltimorės lietuvių pat r iarchas — parapijos k lebonas 
(1865.1.25-1943. VII.22) 

CEZARIS SURDOKAS 

Tada į pagalbą kun. Lietuv
ninkui atvyko kun. Pranas Moc
kus , gimęs Tryškiuose. J i s stu 
dijavo ir buvo kunigu įšvęstas 
1917 m. St. Petersburge, t ik po 
2 mėnesių nuo rusų revoliucijos 
pradžios. Norėdamas išvengti 
rusų revoliucijos žiaurumų, 
pasitraukė į Sibirą ir apaštalavo 
izoliuotose vietovėse,Omsko bei 
kitose apylinkėse. Kaip jis 
pasiekė Vakarus, nesipasakojo, 
tsk pareiškė, kad jo maldos buvo 
išklausytos. I Hartfordą atvyko 
1923 m., paskui buvo Water-
buryje, o 1926-27 m. - Balti-
morėje. 

Iš čia jis persikėlė į Coaldale, 
mažą miestelį Pennsilvanijoje, 
kur buvo mažos lietuvių parapi 
jos klebonu iki mirties. Jo 50 m. 
kunigystės sukaktis (2 metais 
prieš mirtį) buvo švęsta aukš
tesniosios mokyklos patalpose, 

nes visas miestelis norėjęs daly
vauti jo pagerbimo iškilmėse. 
Buvo popu l i a rus dėl savo 
paprastumo, draugiškumo, pasi
aukojimo jaunimui ir visiems 
žmonėms. Vietinio laikraščio 
korespondentas Bob Urban savo 
straipsnį,,Meilės ir drąsos žmo
gus" užbaigia šitokiais žodžiais: 
„Šis ramus ir kilnus žmogus 
niekad nebus kanonizuotas 
savos bažnyčios, bet žmonėms, 
kuriems jis tarnavo, j i s jau yra 
šventuoju". 

Po kun. Mockaus turbūt t ik 
keletą mėnesių Šv. Alfonso 
parapijoj buvo kun. Vaclovas 
Smilgys, a r Smilgius, kilęs iš 
Wilkes Barre, Pa. Miręs 1940 
m., palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoj. (Daugiau 
žinių apie jį neteko užtikti.) 

Pagaliau 1928 m. kun. Lietuv 
n inkas sus i laukė as i s ten to , 
kuris po 15 metų tapo jo įpė

diniu. Romoje teologijos studijas 
baigęs su d a k t a r o la ipsniu, 
v ikaro p a r e i g o m s čia buvo 
paskir tas kun . Liudvikas J . 
Mendelis. Rytojaus dieną po at
vykimo j i s čia aukojo trečias 
iški lmingas Mišias (pirmosios 
buvo Romoj, antrosios Lietuvoj). 
Pamokslą pasakė kun . Lietuv
n i n k a s . S u s i v a i k y t i naujoj 
aplinkoj kun. Mendelis naudo
josi kun. Lie tuvninko patari
mais ir tai jam truko pusę metų. 
Po 2 metų kun . Lietuvninką 
ėmė varginti sunki akių liga. o 
dar po poros metų j i s apako. 
Tada visą parapijos tva rkymą 
,.užkrovė an t energingo, bet 
nepa ty rus io k u n . Mendel io 
pečių". („Pre la tas Liudvikas 
Juozapas Mende l i s , S.T.D., 
LL.D." 1928 1953 25 metų jo 
kunigiško darbo Šv. Alfonso 
lietuvių parapijoje sukakčia i 
paminėti. Baltimore, Md. 1953.) 

P a r a p i n e s l i e tuv i škos or
ganizacijos dėl kun. Lietuv
ninko sveikatos, amžiaus ir 
bažnytinių darbų buvo apsnū
dusios a rba mirusios . Kun . 
Mendelis jomis nesidomėjo. J i s 
ne t rukus suorganizavo a rk i 
vyskupijos bažnyt ines drau
gijas: Švento Vardo vyrų ir 
sodaliečiu moterų. Iš anksčiau 

veikusių pasiliko t ik altoriaus 
ir rožančiaus draugija „Lietu
voje gimusioms moterims". 

Nors kun. Lietuvninkas dar 
pajėgdavo aukoti Mišias ir klau
syti išpažinčių, bet parapijoj 
darbų buvo daug. todėl arkivys
kupas 1930 m. parapijon pasky
rė Romoje teologijos studijas 
baigusį. Baltimorės lietuvių 
parapijos sūnų kun. Antaną 
Dubinską. Sis malonaus būdo. 
nuolankus ir pasišventęs kuni
gas lietuviu parapijoje išbuvo 19 
metų. 1949 m. buvo perkeltas į 
Šv. Grigorijus parapiją klebonu 
ir pakeltas prelatu. 

Trečiuoju klebono kun. Lie
tuvninko asistentu 1933 m. 
arkivyskupas paskyrė, taip pat 
i š parapi jos k i lus į , kun. 
Kazimiera Keido.šių. Su juo 
prasidėjo naujos krypties bažny
t inio apaštalavimo laikotarpis, 
ieškantis būdų patraukti mases 
maldininku Jis Šv. Alfonso 
bažnyčioje įvedė „stebuklingojo 
medalikėlio novenų pamaldas". 
Pi rmą karta jos čia buvo kalbė
tos 1935 m sausio 10 d. Tačiau 
po metų jis buvo perkeltas į Šv 
K r y ž i a u s parapiją. Novenų 
pamaldas perėmė vesti kun. 
Mendelis. Novenų maldininkų 
skaičius nuolat didėjo. Viduti 

niškai kas savaitę Šv. Alfonso 
bažnyčią aplankydavo apie 
10.000 maldininkų. Šios no-
venos suteikė galimybę daryti 
gera, aukojant misijoms, lab
darystei ir t inkamai išlaikyt ' 
parapiją. 

Kaip jau pastebėjome, per pir
muosius 25 metus kun. Lietuv 
ninkas parapijoje buvo vienin
telis kunigas Su parapijiečiais 
jis sugyveno. Užgauliojimai ir 
pasityčiojimai ateidavo tik iš 
šalies: komunistų, socialistų, 
ateistų. Antroje <avo klebona
vimo pusėje j ; s gavo pagal
bininkų, kurie buvo ne tik kitos 
kartos, bet ir kitokios kul tūros 
žmones. Toliau sveikatai blo
gėjant, noriai savo pareigas 
perleido asistentui. Sakoma, 
kad jis jam perleidęs ir savo 
klebonišką algą. 

Kairieji nus i lp s t a 
Sėkmingiausias jo gyvenimo 

ir veikimo laikotarpis buvo Lie
tuvai atbundant ir a tgaunant 
nepriklausomybę. Atsit iktinai 
prie to žymiai prisidėjo kairiojo 
sparno silpnėjimas, kuris pra 
sidėjo 1914 metų gale. Čika-
giškės „Naujienos" (1914.XI. 10> 
Z. Gapšio korespondencijoje iš 
Baltimorės pranešė, kad ..susi 

kalbėjo visos didžiosios firmos 
atleisti iš darbo visus darbi
ninkus. Užsidarė visos didžio
sios kriaučių dirbtuvės. Visi 
kriaučiai ant kampų sustoję. 
svarsto ką daryti... Nedidelis 
mūsų socialistų būrelis dar
buojas, kiek galėdamas, rengia 
prakalbas". 

1915 metų pradžioje Baltimo
rės siuvėjai tik apie pusę laiko 
tedirbo. „Visiems mokestis nu
mušta, žmonių pilni kampai pri
stoję laukia, kuomet darbai pra
dės eiti. Patarčiau nevažiuoti iš 
kitur čia darbo ieškoti", tas pats 
rašė ..Naujienų" (1915.III. 15) 
korespondentas. 

P a g a l b a Lie tuva i 

Tautiškai nusiteikę baltimo-
riečiai dar prieš siuvėjų streiką 
buvo pradėję bendrą veiklą — 
rengti prakalbas ir organizuoti 
pagalbą Lietuvai. Bene pirmo
sios tokios prakalbos įvyko 1913 
m. Tada Baltimorėje apsilankė 
dr J. Basanavičius ir M. Yčas. 
P. J a ras , „Vienybė lietuvi
ninkų" (1913. Nr. 43^ korespon 
dentas, apie tas prakalbas taip 
parašė: 

„Svečių prakalbomis žmones 
1 labai liko užganėdinti, voa-

tingai dr. Basanavičiaus, kuris 
kalba gana aiškiai ir labai 
maloniu balsu, besiklausytum 
žmogus per visą vakarą". 

Kitas žygis buvo bandant 
suves t i visas organizacijas 
konferencijon. kurios tikslas 
b ū t ų organizuot i pagalbą 
Lie tuvai . Tačiau socialistų 
kuopa viešu atsišaukimu pra
nešė visuomenei, kad jie ..negali 

dalyvauti konferencijoj išvien 
su klerikalais". Planuotoji kon
ferencija įvyko 1914 m. lapkri
čio 4 d. Joje dalyvavo 70 
katalikų ir tautinių organiza
cijų atstovų. Buvo numatyta 
suorganizuot i mas in į susi
rinkimą, o vėliau rinkliavą 
mieste. J konferenciją buvo 
atvykę ir socialistų atstovai, bet 
j ie statė reikalavimus, nepri
imtinus kitiems. Jų reikala
vimų nepriėmus, socialistai 
išėjo. 

Didelis masinis susirinkimas 
su prakalbomis įvyko 1915 m. 
spalio 29 d. Suėjo apie 800 
klausytojų Kalbėjo 2 miesto 
atstovai ir 3 lietuvių veikėjai: 
Kaupas. Česna ir Vasiliauskas. 

i Bus daugiau) 

l 
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TESTAMENTAS - JŪSŲ 
PASKUTINĖ VALIA 

Dirbant su žmonėmis, ypač 
vyresniais, susiduriama su įvai
riomis problemomis, nelaimė
mis ir situacijomis. Lietuviai 
esame darbštūs, tvarkingi, tau
pūs. Daugumas mūsų, atvažia
vę į šį kraštą, sunkiai dirbo, 
mokėsi, taupė, augino šeimas, 
taip, kad išėjęs į pensiją, retas 
kuris nieko neturi. Daugumas 
vyresnių lietuvių džiaugiasi 
gražiai išaugintais ir išmoks
lintais ne tik vaikais, bet ir vai
kaičiais, gražiu namu, gera pen
sija ir kitu sukauptu turtu, 
kuris įgalina patogiai pensijos 
dienas leisti. Tas viskas gražu 
ir gerai, bet kiek lietuvių yra su
tvarkę savo turto paskirstymą 
— pareiškę savo paskutinę va
lią, jeigu kas šiandien atsitiktų 
— pavyzdžiui staigiai mirtų. 
Kiek daug pinigų, kiek daug 
turto, sunkiai mūsų tautiečių 
uždirbto, dėl nesutvarkymo, dėl 
neprisiruošimo sudaryti testa
mentą — yra tekę miestui, valsti
jai ir juo naudojasi tie. kurie nie
kada nedirbo. Jaunas žmogus 
galvoja, kad jis turi dar daug 
laiko testamentui sudaryti, dar 
jis greitai nemirs, o vyresnis — 
stebėtinai — galvoja, kad, jei jis 
sudarys testamentą, tai tuoj nu
mirs, kad jo mirties nori ir 
laukia jo vaikai, žmona, giminės 
ar pan., kad galėtų turtu pasi
naudoti. 

Teko sutikti daug žmonių, ku
rie dėl šykštumo ar užsispyrimo 
atstūmė savo vaikus, artimuo
sius, nes galvojo, kad tie žmonės 
rūpinosi jais vien norėdami jų 
pinigų ar turtų. Galėtumėme 
papasakoti daugybę atsitikimų, 
kurie yra skaudūs vaikams, ar
timiesiems ir lietuvių visuo
menei. Pvz., gyveno pora, vaikų 
neturėjo, užsidirbo, susitaupė, 
turėjo keletą daugiabučių na
mų ir kelis šimtus tūkstančių 
santaupų banke. Šelpė gimines 
Lietuvoje, siuntė siuntinius, 
pinigus, nes tai buvo broliai ir 
seserys. Vieną dieną mirė 
žmona. Gaila buvo žmonos, bet. 
ką darysi, mirti vieną kartą 
reikia visiems. Žmogus, palai
dojęs žmoną, pasiliko vienas — 
ir banko knygutėje, ir ant 
nuosavybių dokumentų. Šelpė 
ir toliau savo gimines Lietuvoje, 
bet niekada nesutvarkė ir nieko 
nedarė su savo turtu, nes juk 
dar yra laiko, paspėsiu sut
varkyti tuos legalius reikalus, 
sakė savo draugų užklaustas. 
Vieną dieną kaimynas, nematęs 
kelias dienas savo draugo, 
bandė užeiti, niekas jo neįsi
leido. Pašaukęs policiją, rado 
žmogelį negyvą — galbūt mirusį 
prieš kelias dienas. Atvažiavo 
miesto pareigūnai, viską surašė, 
užantspaudavo ir išvažiavo. 
Draugai šį turtinga žmogų pa
laidojo kaip elgetą, nes miestas 
daug laidotuvėms neduoda, o už 
Mišias draugai patys apmokėjo. 
Gerai, kad žmonai mirus duobę 
jai ir sau nupirko ir paminklą 
pastatė, kitaip nebūtų nė žymės 
buvę, kur jis palaidotas. Ir taip 
sunkiai uždirbtas ir sutau
pytas turtas dingo, juo naudo
jasi kažin kas. 

Jeigu jūs nenorite paliKi savo 
turto giminėms, vaikarr.*, tai 
yra tiek daug gerų organizacijų 
ir kitokių vietų, kur galite savo 
vardą įamžinti. Lietuviškos or
ganizacijos, spauda — laikraš
čiai už tai jus garbins ir bus 
jums dėkingi. I aną pasaulį mes 
nei vienas turto nenusinešime. 
Tvarkingai sutvarkę savo turto 
reikalus, palengvinsime artimų
jų gyvenimą, būsime gražiai ir 
su pagarba m:n:m: 

Kodėl yra svarbu turėti testa
mentą? Testamentas — tai jūsų 
paskutinė valia. Be testamento 
jūs negalite kontroliuoti, kas 
atsitiks su jūsų turtu po mirties. 
Jeigu mirštate, nesudaręs testa
mento, jūsų nuosavybė bus pa
skirstyta jūsų giminėms arba 
išdalinta pagal veikiančius 
gyvenamo miesto-valstijos įsta
tymus. Ir tai turbūt neatitiks 
jūsų norams ir pageidavimams. 
Sudarydamas testamentą, pa-
skirstote turtą pagal savo 
nuožiūrą. Taip pat labai svarbu, 
ką jūs paskirsite savo testamen
to vykdytoju, kas globos jūsų 
vaikus, jeigu jie liks be tėvų 
globos. Testamentas yra svarbu 
ne tik vyresniems ar turtin
giems, bet ir jauniems, ir tiems, 
kurie neturi daug turto, bet rūpi 
jų vaikų, jų šeimos ateitis. 

Kas tur i turėti testamentą? 

Kiekvienas suaugęs asmuo 
turi turėti testamentą. Vienin
telis reikalavimas — tai būti 
pilnamečiu ir sveikai protau
jančiu. Jeigu jūsų gyvenime yra 
buvę psichinių sukrėtimų, pasi
tikrinkite su tos srities daktaru, 
tai padės išaiškinti jūsų psichinį 
pajėgumą ir apsaugos ateityje 
nuo nesusipratimų, jeigu kas 
nors priešinsis jūsų sudarytam 
testamentui — palikimui. 

Vyras ir žmona turi turėti at
skirus testamentus. Paprastai 
šeima — vyras ir žmona — įpa
reigoja vienas kitą tvarkyti jų 
testamento reikalus. Advokatai 
pataria, kad, jei persikeliate iš 
vienos valstijos į kitą, nors ir 
neturite didelių asmeniškų ar 
turto pasikeitimų, perrašyti tes
tamentą. 

Vedybos automatiškai panai
kina turėtą testamentą. Apsive-
dus būtinai reikia parašyti 
naują testamentą. Skyrybos ne
panaikina testamento. Jeigu 
jūsų buvusi žmona/vyras jūsų 
testamente buvo ,,beneficiary'-, 
tai ji/jis ir bus, nesvarbu, kad jūs 
su ja/juo išsiskyrėte. Todėl iš
siskyrus, pasikeitus jūsų gyve
nimui, reikia pakeisti ir testa
mentą. Nebent jūs norite, kad 
liktų taip, kaip jis surašytas. 

Yra ir daugiau priežasčių, dėl 
kurių turėtumėte perrašyti-pa-
keisti savo testamentą: būtent, 
jei jūsų vaikai užauga — tampa 
pilnamečiais, jeigu jūsų san
tykiai su giminėms ar draugais, 
kurie įvardinti testamente, 
pasikeičia, jeigu jūsų sveikatos 
stovis pasikeičia jeigu jūsų tur
tas gerokai padidėja ar sumažė
ja ir t.t. 

Advokatai pataria kasmet ar 
kas kiek laiko peržiūrėti savo 
testamentą ir, jei reikia, per
rašyti, ar pridėti pataisymus. 
Jeigu turite tik mažus pakeiti
mus, tai priėjau galiojančio tes
tamento galite parašyti pataisy
mus — „codicil". Pataisymas 
turi būti parašytas, pasirašytas 
taip, kaip ir testamentas prie 
liudininkų. Testamento pakeiti
mai turi būti nurodyti aiškiai ir 
tiksliai, kad nekiltų jokių klau
simų, skaitant jūsų paskutinę 
valią. Jeigu pakeitimai yra di
deli ir jų daug, tai tada geriau 
parašyti naują testamentą. Bet. 
rašant naują testamentą, reikia 
visada pažymėti, kad šis testa
mentas yra jūsų paskutinė va
lia, ir kad jis pakeičia visus 
kitus, anksčiau rašytus, testą 
mentus Parašius naują testą 
mentą, protinga seną testamen
tą ir visas jo kopijas sunaikinti. 

Viena atminkite, niekada ne
galite braukyti, taisyti, pri-

Lietuvos Vyčių 112 kuopos Marquette Parko nariai: Eleanora Kasputis, Mari
ja Deksnis, Jul ia Zakarka ir kun. Jonas Savukynas, kuopos susirinkime 
renkasi, kurį našlaitį Lietuvoje globos. 

rašyti testamento ar testamen
to pataisymo .,codicil", jeigu 
norite pataisyti — rašykite kitą 
pataisymą, kuris turi būti pasi
rašytas ir paliudytas, kaip ir 
testamentas, ar pirmieji jo pa
taisymai. Ne visą turtą ir ne 
viską galite testamente dalyti, 
kaip jūs norite, būtent: 

gyvybės draudimas — jūs jo 
negalite testamente niekam 
paskirti, jį gaus asmuo, kuriam 
jūs, išimdamas draudimą, užra
šėte. Bet kokia nuosavybė, 
kurią jūs turite kartu su žmona, 
kitu asmeniu — , jointly owned 
property" ar tai bus namas, 
banko santaupos, šeriai, stocks 
ir t.t. Ši bendrai turima nuosa
vybė - turtas liks tiems, kurių 
pavardė/dės yra banko knygu
tėje ar kituose nuosavybės do
kumentuose. 

Jūs negalite palikti turto, kurį 
esate pažadėjęs parduoti kitam. 
Pvz., jūs pasirašėte sutartį par
duoti alyvos šaltinius ir mirėte 
prieš užbaigiant visus formalu
mus. Pirkėjas turi teisę užbaigti 
pirkimą ir alyvos šaltiniai ne
bus jūsų pomirtinis turtas, nors 
pinigai, kurie bus gauti, pasi
baigus pardavimui, bus pridėti 
prie jūsų palikimo, kurį skirsto 
testamentas. Taip pat turto, 
kuris yra įdėtas į „living trust", 
negalite palikime skirstyti. J is 
lieka tam. kam jūs jį paskyrėte, 
ir tam turtui paimti palikuo
nims nereikia eiti per teismą. 
Už tai verta pagalvoti, ir kad 
mažiau teismo ir kitokių išlaidu 
turėtų jūsų artimieji, verta 
turtą įdėti į „living trust"". 
Žmonės dažnai galvoja, jei jie 
sudarys testamentą, tai daugiau 
negalės nieko daryti su savu 
turtu. Tai neteisybė. Kol jūs 
gyvas, galite daryti, ką tik 
norite su savo daiktais, savo tur
tu. Pavyzdžiui, jūs turite lenkty
nių arklį ir testamente tą arklį 
palikote savo broliui. Jei norite, 
galite tą arklį parduoti, ir pvz., 
nusipirkti veislinių karvių 
bandą. 

Jums mirus, jūsų brolis ne
gaus arklio, nes jo nėra, tuo 
pačiu jis neturi jokios teisės ir 
į jūsų karvių kaimenę, nes tes
tamente to nėra parašyta. Kol 
jūs esate gyvas, galite daryti ka 
tik norite su savo turtu. O jums 
numirus, jeigu tų dalykų nebė
ra, kas suminėta testamente, tai 
paskirtieji jų ir negaus. 

T e s t a m e n t o v y k d y t o j a s . 
Yra labai svarbu sudaryti 
testamentą, tuo pačiu yra labai 
svarbu parinkti tinkamą testa
mento vykdytoją, kuris išdalins 
ir sutvarkys jūsų palikimą taip, 
kaip jūs norėjote. Testamento 
vykdytojas gali būti giminė ar 
artimas draugas, kuriuo jūs 
pasitikite ir kurj jūs turite, prieš 
testamentą sudarant, atsiklausti, 
ar jis sutiks apsiimti — vykdyto
jo darbą ar atsakomybę. Jeigu 
kas atsitiktų jūsų testamento 
vykdytojui ir jis negalėtų atlikti 
savo pareigų, gerai turėti at
sarginį testamento vykdytoją. 
Jei testamento sudarytojas turi 
mažų vaiku ar asmenų, kurių 
gyvenimu jis rūpinasi, jis turi 
testamente nurodyti, kam jis 
įgalioja šias globėjo pareigas. 
Paprastai tai būna artimi gi 
minės ar asmenys, kuriais pasi
tikite. Taip, kaip ir testamento 
vykdytojo atveju, jūs turi te 
turėti ir antrinį asmenį, jei pir 
mas negalės savo pareigų atlik
ti, tai antrajam teks jūsų nepil
namečių priežiūra ir rūpesčiai. 

Bet jūs tur i te iš jų gauti 
sutikimą ir pasižadėjimą, kad 
jie tai sutinka daryti. Savo visą 
turtą: pinigus, brangenybes, že
mes, namus ir t.t. turite smul
kiai surašyti ir išdalinti, kam 
ką skiriate, kad, jums mirus, li
kusiems nereiktų peštis ir berei
kalingai pyktis. 

Jeigu jums kas yra skolingas, 
galite testamente, jei norite, tą 
skolą dovanoti. Jei, dukteriai 
perkant namą, paskolinote pi
nigų, galite tai testamente jai 
dovanoti, arba atskaityti ir ji 
gaus mažiau kito jūsų turto. 
Jeigu galvojate, kad vienas jūsų 
vaikų gerai gyvena ir jam nieko 
nereikia, galite tai paminėti, 
kad jam nieko nepaliekate. 
Tačiau, norint išvengti teismų 
ir nemalonumų (tas priklauso ir 
nuo įvairių valstijų įstatymų) 
pvz., jūs vienam savo vaikų neno
rite nieko palikti, palikite vie
ną dolerį, tas sustabdys nuo by
linėjimosi, kad gal jūs pamiršote 
tą asmenį ar pan. 

Vaikai ir žmona turi teisę į 
jūsų turtą ir gali pradėti legaliai 
protestuoti prieš testamento tei
singumą — o tai reiškią ilgą 
teismo laukimą ir dideles išlai
das. Jūs turite taip pat pagal
voti, kad jeigu asmuo, vaikai, 
giminės, kuriems testamente 

užrašėte savo turtą mirs prieš 
jums mirštant, kam tada tas 
turtas lieka. Pvz., visiems vai
kams savo turtą testamente pa
dalinote vienodai. Vienas vaikų 
miršta prieš jums mirštant. To
dėl testamente turite paminėti, 
kad, vienam iš palikuonių mi
rus, visas turtas dalinamas tarp 
likusiųjų. 

Testamentas turi būti pasi
rašytas jūsų ir trijų nesuin
teresuotų l iudininkų (ne
suinteresuoti — tai asmenys, 
kurie nieko iš to testamento 
negauna). Visiems pasirašius, 
parašai ten pat notaro patvir
tinami. Jei testamente yra 
daugiau puslapių, negu vienas, 
yra protinga ant kiekvieno lapo 
kampo pasirašyti, kad tie lapai 
nebūtų ateityje pakeisti, išmesti 
ar pan. Kai kurios valstijos 
Amerikoje reikalauja dviejų, 
kitos trijų liudininkų parašų. 
Geriau turėti tris liudininkus. 
Jei vienas būtų diskvalifi
kuotas ar pan., būtų atsargi
niai. Nebūtinai testamento su
darytojo ir liudininkų parašai 
turi būti notarizuoti, bet no-
tarizavimas priduoda testamen
tui daugiau svorio, jeigu ateityje 
jis būtų giminių ar kitų asmenų 
kontestuojamas. 

Padarykite ir pasirašykite ke
lias testamento kopijas. Tes
tamento originalą laikykite 
saugiai tarp savo dokumentų 
namuose. Būtų gerai, jei šeimos 
asmuo žinotų, kur tas testamen
tas yra. Vieną nuorašą duokite 
savo testamento vykdytojui ir 
vieną savo advokatui, jei tokį 
turite. Nepatartina testamento 
laikyti „safe deposit" dėžėje, nes 
mirus jūsų „safe deposit'' dėžutė 
bus užplobuota iki teismo 
nutarimo, ir likusiems gali būti 
sunku prieiti prie testamento. 

Čia tik keli patarimai, kaip 
tvarkyti savo turtą testamento 
būdu. Juo turtingesnis žmogus, 
kuo daugiau ir visokio tur to 
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turi , tuo komplikuotesnis tes
tamento surašymas. Asmenys, 
kurie daug neturi, gali tes
tamentą patys parašyti ir liu
dininkai jį patvirtinti. Kartais 
keista, kad žmonės, visą gyve
nimą sunkiai dirbę, taupė ir 
sukrovę nemažą turtą, gaili 
kelių dolerių advokatui, kuris 
profesionaliai ir gerai paruoštų 
tes tamentą . Mes, lietuviai, 
visur turime nemažai gerų ir 
patikimų — sąžiningų lietuvių 
advokatų, nepagailėkime kelių 
dolerių, nueikime pas juos ir 
su tvarkykime savo sunkiai 
sukauptus turtus taip, kaip mes 
norime. Atminkite, kad jūsų 
sunkiai uždirbtas pinigas, jeigu 
jūs būsite protingas, gali padėti 
jūsų šeimai, giminėms, lietu
viškoms organizacijoms, bažny
čioms, laikraščiams. Tačiau, jei 
nieko nedarysite, visos jūsų sun
kios darbo valandos ir sunkiai 
uždirbti doleriai nueis vėjais, 
kas jais pasinaudos, jūs nežino

site. Nesvarbu, ar jūs esate 
jaunas, ar senas, mirtis metų 
neklausia, ji ateina netikėtai, 
nelauktai. Todėl dar šiandieną 
pradėkite tvarkyti savo pinigus, 
nuosavybę ir kitus turtus. Jei 
nežinote kaip pradėti, jei 
nežinote advokato, mes turime 
lietuvių advokatų adresus, jei 
turite klausimų, kreipkitės į So
cialinių reikalų tarybos raštinę 
— patarsime — padėsime. 

Medžiagą surinko, išvertė ir 
spaudai paruošė Birutė Po-
diene ir Birutė Jasait ienė. 

• Amerikiete lakūnė Jac-
ąueline Cochran 1953 m. gegu
žės 18 d. buvo pirmoji moteris, 
skridusi sparusminiu lėktuvu 
greičiau už garsą. 

• Amelia Earhart , pirmoji 
moteris lėktuvu perskridusi 
Atlantą, pakilo tam skrydžiui 
1928 m. birželio 17 d. iš 
Newfoundland. 
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Susipažinkime 

AURIS JARAŠŪNAS -
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
JAUNIMO PAVYZDYS 

dirbti Lietuvos labui, nepaisant 
kur mes begyventume. 

J a u prieš kurį laiką Los An
geles lietuvių gyvenime pradėjo 
reikštis j aunas lietuvis Auris 
Ja rašūnas . Džiugu buvo stebėti 
jo palaipsnį įėjimą į lietuvių 
kultūrinį veikimą. 

Auris J a r a šūnas gimė 1970 
metais Whitt ier, CA. 

Šiuo metu studijuoja 3 metų 
teisės mokslus UCLA universi
tete Los Angeles. 

Universi teto diplomą — Ba-
chelor of Arts laipsnį — įsigijo 
1992 metais , kitoje žinomojo 
aukšto lygio mokykloje — Uni-
versity of California Los An
geles. 

Studijų metu gavo garbės 
pažymėjimą Phi Beta Kappa, 
Magna Cum Laude at Gradu-
ation Regents Scholar ir pa
skutinį Chancellor 's Humani-
tar ian Award Nominee 1992 
metais. 

1989 metais Auris Jarašūnas, 
studijavo l ie tuvių kalbą ir 
kul tūrą Vilniaus universitete. 
Studijų metu jis įgijo ir prak
tiško darbo patyrimą. 1992-1993 
m. dirbo kaip teisinis advokatų 
įstaigos padėjėjas, Century Ci
ty, CA. 1991 metais keletui 
mėnesių nuvyko į Vilnių ir ten 
dirbo kaip patarėjas Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje. 

Gyvendamas Vilniuje, sutiko 
atvykusių užsienio diplomatų ir 
įvairių valstybių parlamentarų. 
Vadovavo jų pokalbiams anglų 
kalba. Po Gorbačiovo nuvertimo 
dalyvavo Lietuvos Informacijos 
įstaigoje, ryšiui su užsienio 
spauda. 

1990 meta i s Los Angeles 
mieste įsisteigus Lietuvių akci
jos centrui , buvojo — Associate 
Director. 

Informacijos centras daug pa
sidarbavo, informuodamas lie
tuvius ir amerikiečius apie 
Lietuvą. J i s buvo vienas orga
nizatorių Baltijos valstybių 
nepriklausomybių šventės, ku
rioje dalyvavo tūkstančiai žmo
nių ir daug amerikiečių spaudos 
atstovų. 

Auriaus Jarašūno veikla Lie
tuvių jaunimo sąjungoje pasi
reiškė 1992 metais, kur jis daly
vavo kaip Amerikos lietuvių 

Auris Jarašūnas. 

Lietuvybės tęstinumas yra pa
gr ind in i s ve iksnys išeivijos 
lietuvių gyvenime. Šia tema jau 
anksčiau mūsų spaudoje buvo 
rašy ta . Deja, konkrečių pla
tesnio pobūdžio jaunesnės kar
tos įsijungimo į l i e tuvišką 
gyvenimą dar netur ime. 

Daug kalbame ir sielojamės 
apie ateitį. Todėl konkrečiai 
pasiekt i teigiamų rezul ta tų, 
mes patys, vyresnės kartos išei
viai, turime plačiau įsijungti į 
šį j aunų kultūrininkų ieškojimo 
darbą. Kalbinkime j aunus lietu
vius. Nekreipkime dėmesio, kad 
ir į ne ta i sykl ingą l i e tuv ių 
kalbą. Paveikime, kad jie pra
dėtų lankyti l ietuviškus ren
ginius . 

J u o labiau dabar, kada Lietu
va atgavo nepriklausomybę, 
būt i jaunu lietuviu y ra garbė. 
Svarbiausia suteikime progos 
savo vaikams ar vaikaičiams 
nuvykt i į Lietuvą, aplankyt i 
savo tėvų gimtinę, a t ras t i savo 
k i l imo šaknis , s u s i t i k t i su 
patriotišku Lietuvos j aun imu ir 
parsigabenti atgal k i tus įsitiki
n imus , naujus j ausmus ir įgyti 
pasididžiavimą būti lietuviu, 

jaunimo atstovas, Argentinoje ir 
Brazilijoje. 

„Spindulio" Jaunimo dainų ir 
šokių ansamblis Los Angeles 
Aurį Jarašūną tur i savo tarpe 
kaip šokėją ir dainininką nuo 
1976 metų. J is dalyvavo šokių 
šventėse Clevelande, Hamiltone 
ir Čikagoje. 

Auriui nesvet ima S k a u t ų 
Sąjunga. J is buvo berniukų 
skautų stovyklos vadovas 1990, 
1992 ir 1993 metais. 

Kalifornijos lietuvių sporto 
klubas „Banga" yra populiarus 
ir mėgstamas jaunųjų lietuvių 
ne vien tik Amerikoje, bet ir už
sienyje. Auris Jarašūnas ir čia 
pasireiškė kaip geras krepšinio 
žaidėjas. Da lyvavo spor to 
varžybose Lietuvoje, Australijo
je, Toronte, Čikagoje ir Bostone. 

Los Angelėje jau ilgesnis 
laikas yra įsikūrusi Lietuvių 
jaunimo sąjunga. 1988 metais 
Auris buvo šios sąjungos pirmi
ninkas. Šią vasarą Auris vyksta 
į Vilnių, į Pasaulio lietuvių 
dainų šventę, kaip aktyvus da
lyvis. 

Pasibaigus šventei Vilniuje, 
jis vyksta keletai savaičių į 
Olandiją, studijuoti Europos 
teisės-ekonomijos įs ta tymus. 
Grįžęs atgal į Los Angeles, pa
siryžęs baigti teisės studijas. 

Los Angeles Tėvynės mylėtojų 
sąjunga džiaugiasi turėdama 
Aurį Jarašūną šios sąjungos pir
mininku. 

Baigiant yra verta pacituoti jo 
pasakytos kalbos ištrauką, mi
nint Birželio išvežtuosius Los 
Angeles, CA: 

„Mes turime pasirinkti ir per
siorganizuoti daugiau realisti
niu požiūriu į savo tėvynę. 

50 metų komunistinis valdy 
mas negali per 3 nepriklauso
mybės metus pakeisti buvusios 
sistemos. 

Prisiminkime Amerikos siste
mą. Po Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo reikėjo 12 
metų, kol priimtoji konstitucija 
pradėjo veikti. Taip pat t ruko 
25 metus, kol išsivystė tvir ta 
teismų sistema, paremta konsti
tucija. 

Mes turime turėt i kantrybės 
savo nusivylimuose ir kritikoje, 
ir pradėti persiorganizavimo 
procesą". 

Tai yra naujos ir realios jauno 
lietuvio visuomenininko min
tys, į kurias turėtume atkreip
ti dėmesį. Mūsų visuomenei rei
kalinga naujų jaunų talentų, 
kurie sugebėtų duoti naujų 
idėjų, realiai įvertinti esamą 
padėtį ir iš to padaryti ati
t inkamas išvadas. 

IIETUVIŲ TELKINIAI 
DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. liepos mėn. 9 d. 

LIETUVOS SODŽIAUS 
IDILIJA 

V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

Raudonasis tvanas užplūdo 
Lietuvą prieš 54 metus . Sako
ma, kad pasaulyje nieko nėra 
amžino. Žlugus komunizmui, 
Lietuva ir vėl atgavo laisvę — 
paskelbta 1990 metais . 

Tauta , būdama pr ispausta il
gamečio komunizmo teroro, ne
prarado tėvynės meilės. J i tai 
įrodė savo veiksmais 1991 m. 
sausio 13 dieną. Praras tos gy
vybės, ginant Lietuvos laisvę, 
y ra įrašytos aukso raidėmis į 
Lietuvių tautos istoriją. 

Ši meilė savo kraštui, jos gam
tos grožiui, palaikė ir stiprino 
lietuvio dvasią, pasisemti iš 
praeit ies ir gamtos stiprybės, 
nepalūžti ir sulaukt i laisvės 
dienų. 

J a u tada Lietuvos poetas Eu
genijus Matuzevičius parašė po
ezijos knygą pavadinimu: „Nu
silenksiu žemei". 

Vienas tų eilėraščių yra nie
kad nepasenstantis. J i s pasako 
kokia yra lietuvio meilė savo 
gimtajam kraštui . 

Eilėraštis pavadintas „Gimta
sis kraš tas" . Žodžiai, vieną 
kar tą išgirsti, gaivina amžiną 
meilę Lietuvai, nepaisant kur 
begyventum. 

Šiomis dienomis gavau laišką 

iš Lietuvos, to žavingo provin
cijos kampelio - Pilviškių mies
telio, Vilkaviškio apskirtyje, 
kurį juosia mūsų apdainuota Še
šupės upė. 

Mano giminaitė Jan ina rašo: 
„1991 metų sausio mėnuo — tas 
baisus mėnuo, kada Vilniaus 
gatvėmis dardėjo sovietiniai 
tankai , o mes vis stovėjome prie 
Parlamento rūmų ir buvome pa
siryžę bet kokia kaina apginti 
tuos rūmus t.y. Lietuvą. 

Bet ką mes galėjome prieš to
kią galybę. Mūsų ginklas buvo 
tik daina. O po to giedojome prie 
žuvusių. 

Ir štai jau turime nepriklauso
mybę. Bet kas iš to. Taip 
sunkiai mes ją susigrąžinę, vėl 
i š s i r i n k o m e tuos pač ius 
buvusius komunistus , kurie 
niekada Lietuvai nenorėjo gero, 
o juo labiau dabar, kai jiems 
visos rankos atrištos ir jie daro 
su Lietuva, ką nori. 

Po tiek kančių ir tų neužmirš
tamų džiaugsmo akimirkų, ką 
mes dabar turime? Dauguma 
Lietuvos žmonių vargsta, o jų 
saujelė vartosi milijonuose, 
uždirbtuose nesąžiningu būdu. 
Juk mes puikiai žinome iš kur 
yra t ie tu r t a i " . 

Panašaus turinio laiškų esu 
gavęs labai daug ir iš kitų 
artimų tautiečių. Eilinių žmo
nių nusiskundimai ne visuomet 
patenka į Lietuvos spaudą. Juo 
labiau, kad kar tu ir ta pati 
spauda mėgsta nusiskundimus 
„sušvelninti". 

Tačiau provincijos žmonių 
gyvenime yra ki tas stiprus ob
jektas — išsivysčiusi kul tūr inė 
veikla. Nepaisant visų trūkumų 
ir neefektyvios ekonominės 
padėties, jie savo tarpe turi stip
rią kultūrinę veiklą. 

Geras pavyzdys yra provinci
jos Pilviškių miestelyje susi
būręs pagyvenusių žmonių folk
lorinis ansamblis. Jis su savo 
koncertais važinėja po visą 
Lietuvą. Lenkiją ir Karaliau
čiaus sritį, kur aplanko lie
tuvius. Taip pat dalyvauja ir šią 

LOS ANG X E S , C A 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

A R A S MATTIS 

Aras , inžinierių Editos ir Ed
vardo Mat t i s sūnus , baigia La 
C a n a d a gimnaziją La Canada 
F l in t r idge su 4.5 GPA. J is 
priklauso National Honor Socie-
ty, California Scholarship Fede-
ration, yra Advanced Placement 
Scholar, aprašytas „Who's Who 
Among American High School Stu-
den t s " . Aras buvo išrinktas 
k lasės prezidentu ir iždininku. 
1993 metų vasarą atstovavo La 
C a n a d a gimnazijai Boy State 
stovykloje. 

Aras aktyviai dalyvauja spor
te . Žaidė mokyklos amerikietiš
ko futbolo varsity komandoje, 
futbolo komandoje ir tinklinio 
varsity komandoje. Gavo daugy
bę atžymėjimų. Tarp jų MVP, 
komandos kapitono, Coach's Of-
fensive Award, aukščiausio 
G P A apdovanojimus, išrinktas 
mokyklos CIF Student Malė 
Ath le te of the Year La Canada 
gimnazijoje. 1994 metais buvo 
i š r ink ta s Prom Princu. 

kių, kilusių iš Kauno. Anksčiau 
gyveno New Yorke. Namuose 
išmoko lietuviškai skaityti ir 
rašyti . 8 metus stovyklavo su 
lietuviais skautais Big Bear 
kalnuose. Dalyvavo Tautinėj 
(1988) ir Jubiliejinėje (1993) 
stovyklose. 

Aras Mattis 

Aras aktyviai dalyvavo atei
t in inkų ir skautų organizaci
jose. 1993 metais ^avo skautų 
vyčių kaklaraiš t į . 

1993 meta is baigė 12 klasių 
Šv. Kazimiero l i tuanist inėje 
mokykloje pirmu mokiniu ir 
laimėjo Onos Razutienės premi
ją. Šoka ir dainuoja „Spin
du l io" ansamblyje. 

Rudenį Aras studijuos geneti
ką Univers i ty oi Berkeley. 
Ca l i fo rn i a , kur j i s laimėjo 
Berkeley Alumni Association 
stipendiją. 

R E G I N A NOVICKYTĖ 

Baigė Sain t Ignatius College 
Prep , San Francisco. UCLA stu
dijuos anglų kalbą. 

Regina yra jauniausioji duk 
re lė Sigito ir Kristinos Novic-

vasarą Vilniuje vykstančioje Pa
saul io lietuvių dainų šventėje, 
kurioje a t l iks savitą programą. 

Šį folklorinį ansamblį sudaro 
17 moterų ir 7 vyrai. Jo vadovas 
y r a Albinas Kinka, talkinin
kau jan t jo žmonai Jan ina i , bu
vusia i Vilniaus Radijo choro 
solistei. 

Džiugu yra ir mums, čia gyve
n a n t i e m s lietuviams, kad jų 
noras , ryžtas, energija ir pasi
d idžiavimas yra garsinti Lietu 
vos vardą tėvynėje ir užsienyje. 

Regina Novickyte 

St. Ignatius College Prep 
baigė su pagyrimais. Visus 
ketur is metus bėgo „cross coun-
t r y " su mergaič ių vars i ty 
komanda. Ši komanda buvo an
tra geriausia Kalifornijoj. Be to, 
redagavo „enter tainment" sky
rių gimnazijos laikraštėlyje, pri
klausė mokyklos Wildcat Wel-
coming Committee ir Service 
Club (kuriuose tik 3% visų mo
kinių buvo pakviesti priklausy
ti), atstovavo savo gimnazijai 
Academic Decathlon 1994 me
tais , ir visus keturis metus 
priklausė CSF, ir dabar yra CSF 
life member. 

Pernai vasarą Regina su pen
kiais kitais gimnazijos mokslei
viais buvo Guyamas, Mexico. 
kur padėjo statyti bažnyčią ir 
mokė jaunimą anglų kalbos. 

Šią vasarą dalyvaus Jaunimo 

Kongrese Lietuvoje. 1 np pat 
tikisi suspėt i į , ,G in ta ro" 
„Ąžuolo" kursus , Rako sto
vyklavietėje Michigan. 

ANDRIUS P U P I U S 

Andrius, sūnus Juozo ir Nijo
lės Pupių, baigė Flintridge Pre-
paratory gimnaziją. Trejus 
metus buvo įrašytas Honor Roli 
ir Dean's List. Priklauso Na
tional Honor Society, Spanish 
Club ir Key Club. Keturis me
tus buvo gimnazijos metraščio 
fotografas, dvejus metus pri
klausė mokyklos „Track & 
Field" komandai, vienus metus 
tinklinio komandai, ir ..Cycl-
ing" klubui. Andrius yra didelis 
sporto entuziastas, laisvalaikiu 
dirbo ,.Water Polo" komandos 
trenerio padėjėju, yra geras 
siidinėtojas bei „snovvboarding" 
ir „rock climbing" mėgėjas. 

Andrius baigė Šv. Kazimiero 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. Šoko ir dainavo „Spin
dulio" ansamblyje, su kuriuo 
dalyvavo Tautinių Šokių šven
tėje Čikagoje. Priklauso skautu 
ir ateitininkų organizacijoms. 
Daug metu dalyvauja jų vasaros 
stovyklose. 

Iš devynių universitetų, kurie 
Andrių priėmė ir vienas iš jų 
suteikė „Dean's Scholar" pen
kių metų stipendiją, Andrius 
pasirinko Los Angeles, CA. 
University cf Southern Califor
nia (USC), kur šį rudenį pradės 
studijas. 

VĖJAS S K R I P K U S 

Vėjas, sūnus Audronės ir Ro
mo Skripkų, baigė Torrey Pines 
gimnaziją Del Mar. J i s buvo 
garbes sąraše, Gold Seal Hono-
ree , California Scholarship 
Federation ir National Honor 
Society. Vėjas priklausė plauki
mo komandai ir buvo išrinktas 
Homecoming Prince. 

\ ėjas bknpkus 

Vejas baigė Los Angeles litua
nistinę mokyklą, šoko ir daina
vo ,.Spindulio" ansamblyje ir 
priklausė kun . Stasio Ylos 
moksleiviu ateitininkų kuopai. 
Vėjas dažnai važiuoja į Daina
vos stovyklą,kur jau trečią va
sarą eina jaunesniųjų stovyk
lautojų vadovo pareigas. 

Sią vasarą Vėjas skris i Lietu
vą dalyvauti PLJK ir Ateitinin
ku kongresuose. Grįžęs pradės 
medicinos studijas, UCSD. 

S 

SUPAZINDINAM SU ATA'S 
SKRYDŽIU KAINOM I 

. 

Ar jūs skrendate biznio reikc a 
ar pcsmafyf i su giminėmis Pabc:?yįe, 
Jūs nenorite geisti laike persėsdami 
Mcskvoje ar Frankfurte. Norite 
nuke auti kuo greičiau, be reikalo 
neišleidžiant dar dcugiau pinigu. 
ATA's iš New Yorko i ^yga yre 
g-eičausias kelias ATA paruošė 
ums pigiausia ir maloniausia kelione. 
uric jūs tikrai užsipelnėt. I viena puse 

ke tos iš New Yorko ne aukštesnes 
kaip $ 4 2 9 . ir žemos—iki $279 
spalio mėn , ATA yra vienes :s 
geriausiu pasirinkimu tarp aukštu 
kainu skrydžiu kamp . 

PATOGUS PERSĖDIMAI JAV 
dokites e< - a s ATAs 

skrydžiais i Rygc s JAV miestu 
Pasirinkite patogius TWA skrvdžius, 
kjr ie sujungia New Yorko ATA's 
su Rygc 

SKAMBINKIT JUSU 
KELIONIŲ AGENTUI 
ARBA ATA: 

800-382-5892. 

NEW YORKO 
^cveitės (tenomis 

$ 

pi še 
ve «J . t 

Savoitaa o s 

v ienc : 

S 
Studentams 

349 
. puse, sov : 

• 

Romas Jagminas su žmona yra Lithuanian Mercy Lifl darbuotojai Bostone. 
Čia juos matome Jeff States sandėlyje, tvarkant siuntinius j Lietuva. .Jie yra 
išsiuntę per 250 laišku i įvairias ligonines, prašant pagalbos Lietuvos ser 
gantiesiems 

TAUPIAUSIOM 
PABALTUI 

Isskrendonf Savaites 
is Savaitgali dienomis 

ATLANTA S561 S531 
BALTIMORE $520 S490 
BOSTON $429 $399 

TCHICAGO $484 S4S4 
O.EVEIAND $520 $490 
DALIAS $579 $549 
DETROtT S524 $494 
HOUSTON $579 $549 

UOS ANGELES $547 $517 
MIAMi $569 $539 
MINNEAPOUS $479 $449 
NEVVORLEANS $569 $539 
PHB.ADELPMA $474 $444 
PHOEN0C $547 $517 
P1TTS8URGH S47« S449 
SANANTONIO $579 $549 
SAN DIEGO $547 S517 

f SAN FRANCISCO ....$547 $517 
SALT LAKE CITY $547 $517 
SEATTLE $549 $519 
WASH»NGTON D.C. .$520 $490 

Visos kc n n vro nustc'ytos perkant 
snydžius i abu galu 

V , • - ( M of *WA Mjįunę' ... Ne*» Vorko. 
- . j a p * ATA 

American Trans Air 
8il*tO« 'u . • ** ...— • -K, MJVOrTyHi 

VoUtyfc»itO' mok*1 c parodai* 

i 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

KAIP SEKASI EBSW -
DIDŽIAUSIAI LIETUVOS 
PRIVAČIAI BENDROVEI 

East Baltic States-West jungi
nys , populiariai žinomas kaip 
„ E B S W ; y ra didžiausia Lie
tuvos privat i bendrovė, kuri 
valdo nemažą dalį Lietuvos pra
mones; junginys valdo arba 
investavęs į daugiau kaip 130 
bendrovių. Centrinė įstaiga yra 
Savanor ių pr. 349, K a u n a s 
3042. Šiame rašinyje prezidento 
Gin ta ro Petriko reikalų pa
ta rė jas Alg imantas Šindeikis 
s u p a ž i n d i n a s k a i t y t o j ą su 
EBSW. Ateityje LB ERT pla
nuoja suorganizuoti EBSW ir 
k i t ų Lie tuvos pe r spek tyv ių 
bendrovių pr i s ta tymus JAV. — 
E K . 

P r i v a t a u s v e r s l o i r 
E B S W k ū r i m a s 

Šiandien daug k a s įdomau
j a s i , ka ip vystosi p r i v a t u s 
vers las Lietuvoje, kokios iškyla 
p r o b l e m o s p r i v a t ų v e r s l ą 
p radė jus iems žmonėms, kas 
vyks ta neseniai privatizuotose 
vals tybinėse įmonėse. \ visus 
šiuos klausimus gal ima pakan
k a m a i išsamiai atsakyti , anali
zuojant vienos didžiausių Lietu
vos pr ivač ių bendrovių-jun-
ginio EBSW veiklą. 

P a g r i n d i n i a i b e n d r o v e s 
akcin inkai pradėjo savo veikią 
dar ta i s sunkiais Lietuvai ir 
l ie tuviams rusiškosios okupa 
cijos laikais, kai bet koks priva
tu s verslas buvo pr i lyginamas 
vos ne kriminaliniam nusikalti 
mui . J aun i , energingi ir ini
c i a t y v ū s ž m o n ė s n e n o r ė j o 
t a rnau t i sovietiniam režimui ir 
pradėjo savo pogrindinį verslą 
keliose amatų srityse. Siuvo mo-
derniškesnius rūbus ir juos par
davinėjo senosios Sovietų sąjun-
£'Oi platybėse, gamino įvairius 
priedus, kur ie pakele patogumo 

• . rusiškuose automobiliuose. 
Nelengva buvo ta pradžia, įvai
r iausios sovietinės s t ruk tūros 
s e k ė kiekvieną ve r s l i n inkų 
žingsnį, ir t ik sumanumas bei 
sovietinės sistemos netobulu
m a s leido tęst i ir vystyti savo 
veiklą. 

Tik atėjus vadinarnajamwpere-
stroikos ' ' atšilimo laikotarpiui , 
kai pagal iau Gorbačiovas leido 
užsi imti kooperat ine veikla, 
Lietuvos pogrindiniai versli
n inkai galėjo lengviau atsikvėp
ti ir pradėti plačiau vystyti įvai
r ias savo veiklos rūšis. Taip 
a t s i r a d o p i rmie j i L i e t u v o s 
koopera tyva i , kur ie gamino 
pač ias įva i r iaus ias tekst i lės 
prekes nepasotinamajai Rusijos, 
Ukrainos, Kazachijos bei kitoms 
buvus ių sovietinių respublikų 
r inkoms Legali verslo forma 
le ido tobu l in t i organizaci jų 
3 t ruk tūrą ir vadovavimo siste
ma. Sekėsi gana neblogai, firmų 
skaič ius augo. pagrindiniai sa
vininkai ir firmų įkūrėjai samdė 
vis daugiau žmonių seniau įkur 
tų ve r s lų v a l d y m u i , p a t y s 
nukre ipė savo energija ) naujas 
i n v e s t i c i j a s , n a u j a s per 
spektyvias veiklos sritis. Su
k a u p t a s k a p i t a l a s l e ido 
realizuoti didesnius projektus, 
didint i gamybos apimtis . įvai
rios firmos buvo apjungtos į 
v ieninga junginį , pavad in t a 
,EAST - BALTIC STATES -
WEST' vardu Pats pavadini 
mas gerai atspindėjo pagrindinę 
junginio veiklos geografiją. 

A t k u r t a L i e t u v o s n e p r i 
klausomybe atvėrė daug naujų 
galimybių. Perėjimas iš p lano 
ekonomikos Į rinkos ekonomiką 
ir vykstant is privatizacijos pro
cesas įnešė naujų pata isų į 
junginio EBSW vystymosi stra

tegiją, kuri buvo formuojama 
veikiančių firmų di rektor ių 
tarybos. Reikšmingos lėšos iš 
veikiančių firmų sukaupto kapi
talo buvo investuojamos į priva
tizuojamų įmonių akcijas. Tokiu 
būdu augant junginiui dėka 
investicijų į valstybines įmones 
ir kuriant visą eilę naujų firmų, 
tokių kaip reklamos agentūra, 
akcininkų konsultavimo cen
t ra i , investicijų konsultavimo 
firmos, turistinės agentūros, 
aptarnaujančios nemažai vieš
bučių ir poilsio namų, teisinių 
paslaugų firmos. Visos naujai 
kuriamos firmos yra reikalingos 
kurt i naujos rinkos ekonomikos 
infrastruktūrą ir pradėti veiklos 
sritį su nauju par tner iu iš 
Vakarų, dažniausiai bijančiu 
kur t i bendrą firmą su vals
tybine įmone. Beje, infrastruk
t ū r a buvo visai kitokia, kai 
Lietuva buvo Sovietų sąjungos 
sudėtyje, neefektyvus planinis 
ū k i s t u rė jo visai k i t ok i ą 
sanklodą. 

Augant firmų skaičiui, didė
j a n t investicijoms, pamažu 
išryškėjo i r nauja jungin io 
s t ruktūra . Daugiau nei šimto 
t r isdešimt bendrovių, suda
rančių EBSW, veikla grindžia
ma necentralizuota vadovybe, 
paliekant firmoms visišką sava
r a n k i š k u m ą , p r i i m i n ė j a n t 
sprendimus, bet tuo pačiu ir 
uždedant firmų vadovams atsa
komybę už pelno, skirto akci
ninkų dividendams, didinimą. 
Firmų valdymą palengvino jų 
apjungimas pagal veiklos sritis 
i d e p a r t a m e n t u s : lengvoji 
pramonė, statyba ir statybinių 
medžiagų gamyba, elektronika, 
f inansa i ir b a n k i n i n k y s t ė , 
transportas, turizmas ir pramo
gų komercija, privatizacija ir 
i nves t i c i jos , žemės ū k i s . 
Šiandien kiekvienas depar
t a m e n t a s tapo p a k a n k a m a i 
didelis vienos srities junginys. 

K o m e r c i j o s d e p a r t a m e n t a s 

Geras pavyzdys plačios geo
grafijos verslo yra Komercijos 
d e p a r t a m e n t a s , k u r i a m va
dovauja Raimondas Petrikas. 
Departamentas savo veiklą pra
dėjo nuo Lie tuvos įmonių 
aprūpinimo žaliavomis, prasi
dėjus komplikacijoms, prekiau
j an t su beirstančia Sovietų 
sąjunga. komplikaciją sukėlė 
ministeri jų nebesugebejimas 
kontroliuoti ekonominių pasi
keitimų ir žaliavų paskirstymą 
ta rp įvairių respublikų. Čia jau 
reikėjo didesnės išmonės ir 
iniciatyvos nei ministrų darbuo
tojai buvo įpratinti naudoti savo 
darbe. J a u n i žmonės, kur ie 
laiku pajuto privataus verslo 
pranašumą, pradėjo rūpintis 
šiuo verslu ir jiems neblogai 
sekėsi t iekti žaliavas tokiems 
lengvosios pramonės didžiū
nams, kaip „Šilkas", „Pluoš
t a s " . „Inkaras"' bei kt. Jgavus 
patirt ies dirbti Rytų rinkose, 
pradėta organizuoti ir dideles 
prekybines importo-eksporto 
operacijas ir su tokiomis Vaka
rų valstybėmis, kaip Vokietija. 
Švedija, Anglija. Šių operacijų 
išlaidos iki labai netolimos 
praeities buvo nenusakomai 
aukštos, ta i lėmė didžiuliai tų 
pačių produktų kainų skirtumai 
buvusioje Sovietų sąjungoje ir 
Vakarų kapitalistinėse vals
tybėse . Didelės impor to ir 
eksporto operacijos sudaro ir 
dabar didžiausią Komercijos de
par tamento pelno dali nors ir 
yra pradėta vystyti ir didmeni 
ne prekyba pačiais įvairiais p r o 

Didžiausios Lietuvos privačios bendrovės, junginio Ea?-* Baitic States West 
«EBSW; prezidentas Gintaras Petrikas. 

dūktais bei plečiamas mažme
nines prekybos tinklas. Sėkmin
gai organizuota prekyba naujais 
ir padėvėtais vakariet iškais 
automobiliais viename iš di
džiausių Europos automobilių 
turguje. Kas savai tę turguje 
parduodama apie 200 lengvųjų 
automobil ių . Nemaža dal is 
pirkėjų a tvyksta iš Rytų: Rusi
jos, Baltarusijos ir Ukrainos. 

T u r i z m o ir p r a m o g ų 
d e p a r t a m e n t a s 

Turizmo ir pramogų depar
t a m e n t a s , v a d o v a u j a m a s 
Aurelijaus Semaškos, disponuo 
ja poilsio bazėmis, kurios iš
sidėsčiusios visoje Lietuvoje. 
Didelės t u r i z m o gal imybės 
Palangoje, ku r EBSW akci
ninkams priklauso keletas vieš
bučių. Šio departamento veikla 
yra labai moderni savo for
momis. Pavyzdžiui , užsienio 
turistams yra siūlomas spe
cialus paketas , kurio esmė yra 
tam tikros sumos investavimas 
į banką ribotam laikotarpiui, 
kuris, beje, yra gana trumpas, 
ir investicijos dėka nemokamo 
poilsio gavimas vienoje kliento 
pasirinktoje bazėje su medžiok
le, žvejyba, ekskursijomis a r ki
tomis pramogomis ir susigrąži
n imas i n v e s t u o t o s sumos . 
Banko uždirbtos palūkanos den
gia turist ines kelionės išlaidas. 
Taip pat yra galimybės nusi
pirkti a p a r t a m e n t u i įvairiose 
turistinėse bazėse ar viešbu
čiuose. 

T r a n s p o r t o d e p a r t a m e n t a s 

Pats moderniškiausias tech
nologijų prasme yra Transpor
to departamentas. Pasak EBSW 
Transporto departamento gene
ralinio direktor iaus Gintauto 
Balevičiaus, š iandien ,nedaug 
yra Lietuvoje bendrovių, kurios 
būtų praktiškai praėjusios visas 
darbo su r imtomis Vakarų fir
momis pamokas: nuo išsamaus 
verslo piano paruošimo, partne
rystės intencijų protokolų pasi
rašymo su į takingiausiomis 
savo verslo sakus Vakarų fir
momis iki lengvatinių kreditų 
iš Vakarų komercinių bankų 
gavimo. I r s v a r b i a u s i a -
d e p a r t a m e n t o firmos buvo 
patikrintos nepriklausomų audi
torių ir verslo ekspertų. Pavyz
džiui, Prancūzijos „Renault" at
stovai d e p a r t a m e n t o firmą 
„Kauno autotransportas ' įver 
tino, kaip vieną iš perspekty
viausių Pabaltijo valstybėse. 
Beje EBSW Transporto depar
tamento ta rp tau t in ių projektų 
a t l ik ime k a r t u su Vakarų 
bankais dalyvauja ir „Inves
ticinė Kauno Holdingo kompa
nija", pat ikimai investavusi 
savo akcininkų ir indėlininkų 
k a p i t a l u s . D a u g nuve ik ta , 
įgyvendinant Lietuvos Respub 
likos Susisiekimo ministerijos 
paruoštą Nacionalinę transpor 
to vystymo programą. Įsigyta 
visa eile pačios moderniausios 

technikos: 20 „Renault". 10 
.,Scania" ir 50 „Mercedes Benz", 
pačių moderniškiausių krovi 
ninių vilkikų ir atit inkančių 
Europos s tandar tus 80 pusprie 
kabių. Departamente dirba 300 
darbuotojų. 

se įmonėse jau pavyko sukurt i 
bendras įmones su Šveicarijos 
firmomis, pavyzdžiui, akcinėje 
oendrovėje „Dirbtinis pluoštas" 
įkurtos kelios bendros firmos, 
kuriose bus gaminama pro
dukcija, turinti paklausą ir 
Vakarų Europos rinkoje: aceta
tiniai siūlai, iš jų audžiamas 
pamušalinis audinys, acetatinio 
pluošto filtrai. Kitoje EBSW 
lengvosios pramonės depar
tamento įmonėje, „Inkaras" , 
yra organizuojama vienkartinių 
švirkštų gamyba, kuri turi 
didelę perspektyvą visoje Sovie
tų sąjungos rinkoje, nes čia yra 
t ik kelios gamyklos, gami
nančios tokią produkciją. 

CLASSIFIED GUIDE 

S t a t y b o s ir s t a t yb in ių 
m e d ž i a g ų d e p a r t a m e n t a s 

Vienas didžiausių y ra Staty
bos ir statybinių medžiagų 
departamentą-; kur iam vado 
vauja Gintaras Makulis. Staty
biniai darbai vykdomi ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Ypač dideli projektai vykdomi 
Rusijoje, kur statomi gyvena
mieji namai Rusijos armijos 
kar iškiams, neseniai paliku
siems Lietuvos Respublikos ar 
kitų Pabaltijo šalių teritoriją. 
Didelis gamybinis potencialas 
statybinių medžiagų srityje dar 
nė ra visiškai įgyvendintas, nes 
senos technologijos yra labai im
lios pabrangusiai energijai, o, be 
to, ir šiluminės bei kitos charak
ter is t ikos gerokai nusileidžia 
vakarietiškoms. Šioje srityje yra 
sėkmingai dirbama, ieškant 
Vakarų partnerių, kurie inves 
tuotų dalį savo kapitalo ir 
atvežtų, moderniškesnes tech 
nologijas. Yra sudaryta nemažai 
kon t rak tų su Vokietijos, Šve 
dijos, Suomijos firmomis dė! 
bendros gamybos, statybinių 
projektų, statybinių žaliavų 
apdirbimo Lietuvoje. Didelė sta
tybų problema yra labai aukš
tos palūkanų normos Lietuvos 
komerciniuose bankuose, kas 
neleidžia investuoti bankinių 
!ėšų į statybinius projektus, nes 
,ie paprastai yra ilgalaikiai ir. 
.°sant didelėms kreditų palū-
Kufi^nis, i.ickada negali at 
s ipirkt i . Stabilizavus Lietuvos 
ekonomiką ir bankinių kreditų 
procentam^ sumažėjus iki tarp 
tau t inėse finansinėse rinkose 
esančių., EBSW Statybos depar
tamentas turėtų būti vienas įta
kingiausių savo srįtyje. Tam yra 
ak tyv ia i ruošiamasi. Jkur ta 
informacijos suteikimo ir anali
zės firma, kuri seka visos Lietu
vos statybos ir statybinių me
džiagų rir>ką ir jau šiandien 
kl ientams padeda išsiaiškinti, 
kur įsigyti vieną ar kitą sta
tybinę medžiagą ar užsisakyti 
paslaugą. 

Lengvos ios p r a m o n ė s 
d e p a r t a m e n t a s 

Giliausia- tradicijas Lietuvoje 
t u r i lengvoji p r a m o n ė . Ši 
pramonės šaka buvo labiausiai 
išvystyta dar sovietinės okupa
cijos laikotarpiu. Lietuvoje yra 
kelios stambios šios srit ies 
pramonės įmonės, kurios ga
mindavo produkciją visai Sovie 
tų sąjungai, pagrindines savo 
žaliavas importuojant iš sovie
t inių respublikų. Šiandieninė 
lengvosios pramonės problema 
yra t a , kad technologijos nėra 
pakankamai moderniškos ir 
mūsų produkcija negali konku 
ruoti su gamintojais Vakarų 
Europos valstybėse. Sunkiai 
sekasi dirbti ir Rytų rinkose, 
nes dėl politinių sumetimų buvo 
bandoma at-iriboti nuo Rytų 
kaimynų, o tas atvedė prie labai 
nepalankios mums prekybinės 
politikos iš jų pusės. Mūsų pro 
dukcijai yra uždėti labai dideli 
mokesčiai, kas labai padidino 
gaminių kainas ir sumažino 
klientų skaičių. Nepaisant visų 
šių problemų, yra ieškoma 
kelių, kaip butų galima atgai 
vinti šią pramonės šaką. Kelio-

„LIETUVOS 
GELEŽINKELIAI" -

NUOSTOLINGI 
Pi rmin ia i s ska ič iav imais , 

birželio 1 d. įmonės „Lietuvos 
geležinkeliai" turi 10-11 mil. 
litų skolų. Kaip teigia „Lietuvos 
rytas", „Lietuvos geležinkeliai" 
kas ketvirtį patiria milijoną 
JAV dolerių nuostolių. Įmonės 
ekonomikos direktorius šiuos 
nuostolius sieja su sumažėjusiu 
krovinių srautu bei didelėmis 
investicijomis: nupirkta naujų 
vagonų, šilumvežis. Rusijos 
klientams vežti krovinius per 
Lietuvą į Karaliaučiaus sritį 
per b r a n g u , todėl Rus i ja 
dažniau renkasi Murmansko ir 
S a n k t Pe te rburgo u o s t u s . 
Klaipėdos uostas irgi dirba ne 
pakankamu pajėgumu. Kelei
vių pervežimas pastaruoju metu 
sumažėjo 50 procentų. Ekonomi
kos direktoriaus teigimu, jeigu 
tranzitinių krovinių apimtys 
per metus dar labiau sumažės, 
teks uždaryti atskirus ruožus. 

• J A V Aukščiausiasis teis
mas 1962 m. birželio 25 d. pa
skelbė nutarimą, kad bet kokia 
malda New Yorko valstijos val
diškosiose mokyklose yra nevar
totina, nes tai prieštarauja 
Konstitucijai. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 312-776-1486 

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Oketo Ave., 

Bridgevievv, 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. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archsr A v* . 

Chlcsgo, IL 60638 
Tel. 581-8SO0 

Norint gauti ilnlų apie kūdikių iš 
Lietuvos įvaikinimą (adoption), 
skambinti Birutei: 

tol. 610-623-8185 

(VYKIAI, MOKSLAS, FESTIVALIAI 
IR DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE. 
Jei mylite Lietuvą, prašau užsisakyti 
video vaizdų Kaina $10, persiuntimas 
$4. čekius siųsti: V. R. A. ALMINAS, 
P.O. BOX 82S3. WOOORIDGE STA-
TION, IN 47407. 

R E A L E S T A T E 

WELIST, WESELL, 
WEBUY 
Call us first 

ALEXANDER MOCKUS 
Realtors 

6610 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629 

Te!.: 312-767-6655 

Ontu .̂ KMIECIK REALTORS 
rOJ 7922 S. Pulaski Rd. 
fcl * 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulask i , 

Ch icago , IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja |vainų nuosavybių 

pirkime Dei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-610O, res: 312-778-3971 

FOR SALE 
By ovvner. 

Open house 
Sunday 1 - 4 pm 

67 & Kostner. 

6 ims., 3 large bedrms; din. 
1 % 
bar: 

bath; finished bsmt. 
air cond ; 2 car garage 

carport. 
Tel. 312-787-1097 

rm.; 
with. 
with 

F O R S A L E 

išparduodamos l ininės, liet. r a i tų 
staltieses: 4 jd. — $50, 3V2 jd. — $40. 
2V2 jd. — $30; lovatiesės; 2 % jd . — 
$20; gintaro karoliai $40; lininės blius 
kūtės $30. Kreiptis; 312-927-8677. 

MiSCELLANEOUS 

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

FRANK Z A P O U S 
3208 Va West 95th Street 

Tel . - (70«) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso •• Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COP1ERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaski Rd. 

Phone (312) .581-4111 

Geliu padėti namų ruošoje, pri
žiūrėti močiutę arba vaikus Skam
binkite Laimai: 312-247-8416. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

f312) 586-5959 
(708) 425-7161 

R I M A S L. STANKUS 

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

OnluĮ^ 7\ 
ACCENT REALTY, INC-

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453; 

Bus. 708-83e 3400 
Res. 768-423 0443 

A S T A T. M I K U H A S 
Profesionaliai ir sąžinrhgai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir prtemies-

1 čiuose 

F O R R E N T 

Apt. for R e n t 
5 rms. Heat yoursel f . 
No pets or ch i idren. 

Ca l l : 708 -499-1503 or 
312 -434-5377 

Išnuomojamas 6 kamb 3 mieg. 
gražus butas antrame aukšte. Virimo 
plyta, šald , vėsintuvas, nauji Kilimą., 
71 St. ir S Francisco apyl. Skambinti 
po 5 v . p.p. 312-476-2343 

Išnuomojamas 3 kamb. apši ldytas 
butas 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 
St. ir Washtenaw ap>; $325 Į men. 
Skambinti nuo 8 v.r. - 4 v. p.p. Al
mai: te l . 312-476 8 - 2 7 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 [ mėn. -»- „security 
dep." Tel. 312-779-6193. Kal
bėti angliškai. 

FOR RENT 
Decorated 2 bedrm. apt. vic. 
West of 47 & Kedzie. Appiiances 
mcld. $380 mo. • security. 

Tel. 312-779-6193 

HELP WANTED 

Ieškau patyrusios manikiūris-
tes/pedlklūristės dirbti kirpykloje 
Palos Heights, IL. ReiKia mokėti 
anglų kalbą Skambinti Jocelyn* 
(708) 361-1875. 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 

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

BCN SERAPINAS 7M-S3S-2SSO 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite". pirKaami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasinnMus reiK-
mems ypatingai progai P ;nai 
užbaigtų foto, nuotrauKų» aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį .r 
ketvirtadieni vakarais IKI 8 valan 
dcs Antratf.ir trečiad susikalbėsi: 
lietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

' 



ATSISVEIKINOM SU 
A.A. BRONIUM GAIŽAUSKU 

PRISIMINTAS ARKIVYSKUPAS 
M. REINYS 

Mirties angelas St. Petersbur 
ge vis dažniau ištiesia savo spar
nus . Štai ir vėl nuaidėjo liūdna 
žinia, vėl mūsų telkinio mielas 
ir veiklus narys iškeliavo amži
nybėn. Daug iškentėjęs, ilgos ir 
sunkios kaulų ligos iškankin 
tas, žmonos Kleofos rūpestingai 
slaugomas ir globojamas, savo 
namuose š.m. birželio 8 d. mirė 
Bronius Gaižauskas. Velionio 
kūnas buvo pašarvotas Beach 
Memorial laidojimo koplyčioje, 
St. Pete Beach, FL, kur atsis 
veikinimas su juo įvyko birželio 
14 d. Už mirusio sielą maldas 
sukalbėjo Šv. Kazimiero misijos 
vadovas kun. Steponas Ropolas 
ir k u n . dr. Ma tas Čyvas, 
pareikšdami velionio žmonai ir 
giminėms užuojautą. 

Atsisveikinimui vadovavo St. 
Petersburgo Lietuvių klubo 
pirm. Mečys Šilkaitis. Aptaręs 
a.a. Broniaus nueitą gyvenimo 
kelią, pareiškė Lietuvių klubo 
bei savo šeimos vardu velionio 
žmonai ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą. Su velioniu at
sisveikino: kun. dr. Eugenijus 
Gerulis — draugų ir vyrų dainos 
vieneto vardu; Klemas Jurgėla 
— JAV LB St. Petersburgo apy
linkės vardu; Jonas Pupininkas 
— draugų agronomų vardu; So
fija Salienė — Lietuvos Dukterų 
d-jos vardu; Janina Gerdvilienė 
— Lietuvių fondo vardu; Dana 
Mažeikienė - tautinių šokių 
grupės „Audra" vardu; Vladas 
Gedmintas — Lietuvių klubo 
choro vardu; Stasys Vaškys — 
savo ir dar dviejų draugų vardu, 
su kur ia is a.a. Bronius drauge 
praleido visus sunkiuosius iš 
Lietuvos pabėgimo laikus. At
sisveikinimas baigtas, giedant 
,,Marija Marija". Prie velionio 
karsto stovėjo garbės sargyboje 
, Audros" šokėjos, pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Žmonės, kurie 
vos tilpo j koplyčios dvi dideles 
sales, pamažu skirstėsi, reikš
dami užuojautą velionio žmonai 
Kleofai ir giminėms bei arti
miesiems. 

Birželio 15 d. Šv. Vardo bažny
čioje, Gulfport. šv. Mišias už 
velionio sielą aukojo kun. S. 
Rapolas ir kun. dr. M. Cyvas. 
Pamokslą pasakė kun. S. Ra
polas, pabrėždamas maldos 
reikšmę. Pagerbdami savo bu
vusį ilgametį dainos narį, per 
Mišias giedojo klubo choras ir 
vyrų dainos vienetai. Vargonais 
palydėjo muz. Vyt. Kerbelis. 
Karstą nešė „Audros" tautinių 
šokių šokėjai. 

Po Mišių ilga vilkstinė maši
nų išsitiesė iš bažnyčios kiemo 
ir velionio kūną nulydėjo j am
žino poilsio vietą — Memorial 
Park kapinių mauzoliejų, St. 
Petersburge. Čia maldą sukai 
bėjo kun. S. Rapolas ir žodį tarė 
M. Šilkaitis. Laidotuvių daly
viams pagiedojus „Marija Mari
j a " ir Lietuvos himną, M. 
Šilkaitis žmonos ir giminių var
du padėkojo visiems, palydė
jusiems a.a. Bronių į šią poilsio 
vietą ir pakvietė į Lietuvių 
klubą pietums I klubo salę 
susirinko apie 150 laidotuvių 
dalyvių. Jie visi buvo pavaišinti 
pietumis, kuriuos pagamino 
Petronėlė ir Antanas Gudoniai 
su talkininkais . Susėdus su
s ikaupimo maldą sukalbėjo 
kun. S. Rapolas. M. Vilkaičiui 
pasiūlius, savo prisiminimais 
bei pergyvenimais iš bendra 
vimo su a.a. Bronium pasida 
lino: S. Vaškys, D. Mackialienė, 

Bronius Gaižauskas. 

S. Juozapavičius, M. Krasaus
kas, D. Mažeikienė ir P. Pet
rait is. Padėką laidotuvių daly
viams savo jautr iu žodžiu pa
reiškė Kleofa Gaižauskienė. 

A.a. Bronius gimė 1919 m. 
sausio 17 d. Troškūnų mieste
lyje, Panevėžio apskr. 1938 m. 
Baigęs Biržų gimnaziją, studijas 
pradėjo Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje, p a s i r i n k d a m a s 
linininko specialybę. Baigęs 
akademiją, 1943 m. buvo pa
s k i r t a s Mar i j ampo lė s l i n ų 
fabriko „Linas" direktoriumi. 
Gyvendamas Marijampolėje, be 
savo tiesioginių pareigų, tuojau 
įsijungė į muz. K. Gurevičiaus 
vadovaujamą populiarų meno 
ansamblį ir Šv. Vincento parapi
jos bažnytinį chorą. 1944 metų 
rudenį, artėjant komunistiniam 
siaubui, pasi t raukė į Vakarus . 
K a r u i p a s i b a i g u s , gyveno 
Kempteno DP stovykloje. Čia 
dirbo UNNRA ir IRO, įsijungė 
į muz. Petro Armono vadovau
jamą meno ansamblį, o svar
biausia — susipažino ir 1947 
metų balandžio mėn. vedė 
Kleofą Daukutę-Dopkevičiūtę. 

1949 m. Kleofa ir Bronius pa
siekė Ameriką ir apsigyveno 
Philadelphijoje. o 1951 m. per
sikėlė gyventi į Čikagą. Pra
džioje Bronius dirbo fabrike ir 
vakarais lankė Illinois Institute 
of Technology. 1952 m. pradėjo 
dirbti Pyle National Co. brai
žytoju, vėliau projektuotoju, o 
paskutiniuosius 15 metų dirbo 
inžinerijos skyriaus produkcijos 
vedėjo pareigose. Dirbdamas už
p a t e n t a v o ke l io l ika s avo 
išradimų. 1981 m., išėjęs į 
pensiją, apsigyveno St. Pete 
Beach. FL. 

A.a. Broniui nebuvo svetima 
ir visuomeninė veikla. Gyven
damas Čikagoje buvo Lietuvių 
agronomų s-gos pirmininku, rū
pinosi Žemės ūkio akademijos 
50-ties metų sukakties minė
jimu bei Vytauto Alanto Agr. s-
gos premijuoto romano „Liep
kalnio sodyba" išleidimu ir pla
tinimu. St. Petersburge priklau
sė JAV LB, BALFui. Lietuvių 
fondui ir S t . P e t e r s b u r g o 
Lietuvių klubui 'garbės narys -
t ū k s t a n t i n i n k a s ) . Ta ip pa t 
dainavo muz. P. Armono vado
vaujamame klubo chore, muz. 
A. Mateikos vyrų dainos vienete 
ir šoko veteranų taut inių šokių 
grupėje „Audra". Šios grupės 
vadovė yra K. Gaižauskienė. 

Skausmo prislėgti liūdi žmona 
Kleofa, dukterėčia Irena Paške 
vičiūtė Lietuvoje, pusbroliai — 
John Kavaliūnas Amerikoje, 
Antanas Kavaliūnas Lietuvoje, 
kiti artimesni bei tolimesni 
giminės ir draugai, kurių j is 
turėjo daug. 

Mielas Broniau, tesuteikia 
Viešpats Tavo sielai amžiną 
ramybę. 

St . Všk. 

Gegužės mėnesį įvairiuose 
Lietuvos miestuose vyko konfe
rencijos, skirtos 1953 m. Vladi
miro lageryje mirusio arki
vyskupo Mečislovo Reinio 
110-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Renginius organizavo 
Lietuvių katal ikų mokslo aka 
demija, Lietuvos mokslo aka
demija, Utenos Katalikiškos 
dvasios , , Sau l ė s " v idu r inė 
mokykla. Konferencijų tikslas 
— pristatyti arkivyskupą Mečis
lovą Reinį visuomenei, ypač 
jauna ja i k a r t a i , p a s k a t i n t i 
geriau jį pažinti. 

Gegužės 12 d. Utenos Kris
taus dangun žengimo bažny 
čioje šv. Mišias už mirusį auko
jo Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas, kun. Antanas Liuima 
SJ, Panevėžio kurijos kancleris 
Jonas Juodelis, mons. Alfonsas 
Svarinskas, Utenos dekanas ir 
klebonas kun. Petras Adomonis. 
Prieš šv. Mišias mons. A. Sva 
rinskas nuoširdžiai kreipėsi į 
mokinius bei kitus renginio 
dalyvius, ragindamas ryžtin
giau prisidėti prie dvasinio 
atgimimo. Mišiose ta ip pa t 
dalyvavo daug svečių, Lietuvos 
Skat 'o Vilniaus dalies orkest
ras, visi „Saulės" mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. 

Per pamokslą vyskupas J. 
Preikšas pasakojo arkivyskupo 
gyvenimą iki pat jo kankinystės 
ir mirties Vladimiro kalėjime, 
prisiminė ki tus nukankintus 
vyskupus bei visus Lietuvos 
kankinius, ragindamas susi
rinkusius būti tokiems pat tvir
tiems, kaip ir jie. Jis sykiu kvie
tė me l s t i s į Švč. Mariją 
Kankinių Karal ienę, kurios 
g a r b e i U teno je p a s t a t y t a 
didinga koplyčia Lietuvos lais
vės kovotojams, part izanams, 
a tmin t i . Bažnyčioje giedojo 
parapijos choras ir mokiniai. 

Po pamaldų darnia greta mo

kiniai ir daugelis dalyvių mies
to gatvėmis nuėjo į miesto 
Ku l tū ro s rūmus, ku r vyko 
mokslinė konferencija. Istorijos 
mokslų daktare Aldona Va
siliauskienė apibūdino arkivys
kupo M. Reinio gyvenimą ir 
veiklą. Dr. Liudas Truska apie 
Lietuvos vidaus ir užsienio 
politiką laikotarpiu, kai arki
vyskupas ėjo ministro pareigas. 
Jo gimtosios parapijos klebonas 
kun. Petras Baltuška papasako
jo kelis epizodus iš jo gyvenimo 
ir p r i m i n ė , kad Dauga i l ių 
bažnyčios šventoriuje prie sim
bolinio arkivyskupo kapo stovi 
meniškas kryžius. 

Gegužės 14 d arkivyskupo 
Mečis lovo Reinio g i m i m o 
metinėms skirta mokslinė kon
ferencija buvo surengta M a n 
j a m p o l ė j e . Su V i l k a v i š k i o 
vyskupija arkivyskupą sieja 
glaudūs ryšiai - j a i jis at idavė 
14 brandžiausių savo gyvenimo 
metų. Konferencija prasidėjo šv. 
Mišiomis prokatedroje, pal . 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
koplyčioje. Pagerbti arkivys
kupo M. Reinio atminimo at
vyko Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis MIC, vyskupi
jos ateitininkų, Marijampolės 
mies to a t s tova i . L i e t u v i ų 
katal ikų mokslo akademijai at
s tovavo dr . Aldona Vas i 
l i ausk ienė ir prof. A n t a n ė 
Kučinskaitė. Renginyje taip pat 
dalyvavo dr. Liudas Truska bei 
vyr. leitenantas Jonas Algirdas 
Buksas. 

Konferencijos dalyviai susi
kaupę išklausė kun. Gracijaus 
S a k a l a u s k o v a d o v a u j a m o 
Česlovo Sasnausko choro atlie
kamos atgailos psalmės „Mise 
rere". Vilkaviškio vyskupas J. 
Žemaitis MIC. apžvelgė arki
vyskupo gyvenimo kelią, pa
b r ė ž d a m a s , jog žva igždės 
matomos tiktai naktį. Panašiai 

ir M. Reinys, neeilinio ryškumo 
ž v a i g ž d ė , s u ž i b u s i t a m s i ą 
okupacijos nakt į . 

Istorijos mokslų dak ta rė A. 
V a s i l i a u s k i e n ė ap ta rė arki
vyskupo ryšius su ateit ininkija 
ir p r iminė bene vienintelį šia 
t e m a jo ve ika l ą , k u r i a m e 
psichologiniu požiūriu analizuo
j a m a s l ie tuvių tautos charak
teris. Iš t rauką iš minėto veikalo 
perskaitė vyr. Įeit. J. A. Buksas. 
Prof. A. Kučinskai tė pasidalijo 
pr i s iminimais iš s tudentavimo 
laikų, kai j inai klausėsi prof. M. 
Reinio psichologijos paskaitų. 
Istorijos mokslų dr. L. Truska 
supažindino su M. Reinio vals
tybine veikla, kai 1925 m. nau
jai sudarytoje vyriausybėje j am 
buvo p a t i k ė t a s a t s a k i n g a s 
užsienio re ikalų ministro pos
tas . Per neilgą 7 mėnesių laiko
tarpį M. Reiniui pavyko atkur
ti n u t r ū k u s i u s Lietuvos Res
publikos ir Vat ikano diploma
t i n i u s s a n t y k i u s bei t a rp 
taut inėje politikoje vėl iškelti 
Vi lniaus klausimą, kur is tuo 
m e t u j a u b u v ę s š iek t i e k 
pr imirš tas . 

Šv. Mišios už mirusį arkivys
kupą Alytuje buvo aukojamos 
Angelų Sargų bažnyčioje. Pa
maldoms pasibaigus, į konfe
renc i jos d a l y v i u s k r e i p ė s i 
dekanas kun . Petras Dumb
liauskas, perskaitęs dokumento 
išrašą, kur iame pranešama apie 
1947 m. lapkričio 15 d. teismo 
sprendimo panaikinimą ir arki
vyskupo M. Reinio reabilitaciją. 
Vėliau dr. Aldona Vasiliaus
k ienė apžvelgė arkivyskupo 
gyvenimą ir veiklą, dr. L. 
Truska supažindino su jo vals
tybine veikla. Prof. A. Kučins
ka i tė nagrinėjo šiandieninio 
j aun imo dvasingumo proble
mas, s iedama tai su arkivys
kupo nuostatomis ir pavyzdingu 
gyvenimu. M. Reinio kūrybą 

skai tė Aly taus literatė Elvyra 
Aleknavičienė, savo eiles ir 
meditacijas šv. Mišių tema — 
poetė Lacr ima. Savo programą 
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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 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 LIEPOS BUS UŽDARYTA. 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vietų šioje ekskur
sinėje kelionėje po Lietuvą. Šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms Į Latviją ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojame 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 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo rastinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus Į VISUS 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būt. Letuvoje arba Amerikoje - kaina nes.sk.ria. Rašome 
LUFTHANSA. SAS. FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerik.etiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas V.lniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos v,zas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vtzos dokumentų pridavimu-, organizuoja ekskursijas Į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

P R O F E S I O N A L I A I IR T V A R K I N G A I A P T A R N A U S I M E A B I E J O S E A T L A N T O PUSĖSE. 

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

PLB valdybos posėdžio metu (iš kaires): dr Petras Kisielius, PLB atstovas 
Vilniuje Juozas Gaila ir Rimas Cesonis. 

TELEFONAI: (70«) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

WtltpB 

ASTA 
American Soc-e'v 
of Travei Agents 

City C*f«t*r GT lnt»ma«on«l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS. LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

parodė miesto pirmos vidurinės 
mokyklos mokiniai , visus su
jaudino Stasio Mikalionio vado
vaujamo m i e s t o p o l i t i n i ų 
kal inių ir t r e m t i n i ų choro 
dainos. Konferencijos staig
mena — Pelesos lietuvių etno
grafinio ansamblio koncertas. 

Pas iba igus konfe renc i j a i , 
salėje pasiliko t ie , ku r iuos 

d o m i n a L i e tuv ių k a t a l i k ų 
mokslo akademijos veikla, apie 
kurią pasakojo prof. A Kučin 
ka i t ė . Susirinkusieji įsteigė 
LKMA Alytaus skyrių, kurio 
p i r m i n i n k u i š r i n k t a s kur. 
P ranas Gavėnas, sekretore -
Danutė Smilgienė. („LKB biule
tenis" , gegužėj. 

A.tA. 
VACLOVAS SEVRUKAS 
Gyveno Chicagoje. 
Tragiškai žuvo 1994 m. liepos 2 d., sulaukės 54 metų. 
Velionis buvo žinomas disidentas, ilgai NKVD persekio

tas, buvęs uždarytas psichiatrinėj Maskvos ligoninėj. 
Velionis pašarvotas pirmadieni, liepos 11d. nuo 4 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Tra
dicinis rožinis ir atsisveikinimas liepos 11 d. 5 vai. p.p. 

Laidotuvės įvyks antradieni, liepos 12 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame Lietuvos Dukterų draugijos nares 
ir visus tautiečius dalyvauti a.a Vaclovo šermenyse ir 
laidotuvėse. 

Lietuvos Dukterų draugija. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Anastazija Petrauskienė 

Bitaitytė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. liepos 8 d., 5 vai. ryto, sulaukusi 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Laukuvos mieste Amerikoje išgyveno 

45 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Birutė Petrauskaitė, Marija Pet-

rauskaitė-Olsen, žentas dr. Edward; sūnus Kęstutis, marti 
Julija; anūkai: Ariana, Sebastian Petrauskas-Olsen, Jonas 
Petrauskas. Taip pat giminės Lietuvoje. 

Velionė pašarvota sekmadienį, liepos 10 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Alzheimers Foundation. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. C A L I F O R N I A A V E . 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAKQL-ETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO ?<*40 W. 35 St 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE <& DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPENING JANLARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Stanley J. Saplis iš 
Racine, WI, grąž indamas 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles, pridėjo 100 dol. auką. 
Labai dėkojame kun. Sapliui už 
dosnumą. Jo auka yra nuošir
džiai jvertinama. 

„Eglutės" skaitytojai nuo 
sausio mėnesio numerio gali įsi
gyti garsiajuostes, kuriose 
gražia lietuviška tarsena yra 
įskaitytas viso žurnalo turinys. 
Belieka klausytis ir skaityti tuo 
pačiu metu. Įrašus padarė PLB 
vicepirm. švietimui Milda Len
kauskienė. 

Norintieji tolimesnės informa
cijos gali kreiptis tel. (708) 
301-6410. 

Nors šių metų pavasa r i s 
Amerikos Vidurio vakaruose 
buvo labai sausas ir dėl to neat
sirado daug uodų. bet praėjusios 
savaites lietus sudarė palankias 
sąlygas uodams veistis. Kadan
gi uodai yra ne tik nemalonūs 
parazitai, bet gali žmones 
užkrėsti encephalitu, patariama 
jų saugotis ir padėti naikinti. 
Svarbu, kad aplinkoje nebūtų il
gai stovinčio vandens (senuose 
induose, padangose, kibiruose, 
paukščių atsigėrimo dubenyse 
ir pan. i: žolė būtų trumpa, pikt
žolės išravėtos, langai ir durys 
apsaugotos gerais sietais; bū
nant lauke, ypač vakare, varto
ti purškalus apsigynimui nuo 
uodų. Sveikatingumo įstaigos 
labiausiai susirūpinusios, kad 
plinta vadinamieji azijietiški 
tigriniai uodai (Aedes albopic-
tus), kurie gali apkrėsti miego 
liga. Į JAV iš Japonijos patekę 
1985 m., šie uodai jau randami 
20 valstijų, įskaitant Illinois ir 
Indianą. 

Ar jūsų vaikai domisi dino
zaurais? Nusiveskite juos į Field 
muziejų, kur įruošti nauji eks
ponatai „DNA to Dinosaurs" 
apie gyvybės išsivystymą mūsų 
planetoje, pradedant maždaug 
prieš 3.8 bil. metų iki Dinozaurų 
amžiau.-. Įėjimo kaina suaugu
siems — 2 dol.. vaikams — 1 dol, 
o eksponatai užima 16,000 kv. 
pėdų plotą. 

x J u o z a s Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke-
dzie Ave.. Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. 

(sk) 

x Antanas Dundzila ^„Dir
va"' 1994.IV.28): „Visiems reko
menduoju šią P. Zumbakio 
knygą: joje rasite straipsnių 
apie padėtį Lietuvoje, apie mūsų 
pačių dūzgiantį visuomeninį 
avilį apie „brazauskininkus', 
apie OSI šunybes ir t .t ." 200 
puslapių knygą, „Balionai, Ba
nanai ir Biurokratai", galima 
įsigyti asmeniškai arba paštu, 
„ P a t r i a " 2638 W. 71 St., 
Chicago, 60629, (312) 778-2100. 
Kaina $15. 
_ _ _ _ _ _ _ _ „ ( s k ) 

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

Tel. (1-312) 77&-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
dos pagal susitarimą 

Advokatas Cibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

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

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

Vyresniųjų lietuvių centre. 
Seklyčioje, liepos 13 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, kalbės 
Vidmantas Garliauskas tema — 
..Finansiniai patarimai''. Bus ir 
meninė programa, kurią atliks 
muzikos mokyt. Galina Rupei
kienė su dukrele Kristina. Po 
programos — bendri pietūs ir 
pasižmonėjimas. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

Daina Dumbrienė įsiparei
gojo būti vyriausia šeimininke 
Čikagos skautų ir skaučių 
stovykloje Rakė. Jai stovyklau
toju maitinime talkins Vida 
Milavickienė, Erika Brooks. 
Alicija Vodicikienė, Vilija Man-
ning, Danutė Mikalčiene. Ast
ra Andriušienė, Raimundas 
Pečiulis ir Birutė Pečiulienė. 
Stovyklautojai bus maitinami 
šviežiu ir maistingu stovyklos 
virtuvėje gaminamu maistu. 

Mr. Stanley Surantas, Rock 
ford, IL, grąžino ..Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles ir 
pridėjo 100 dol. auką dien
raščiui! Nuoširdžiai dėkojame p. 
Surantui už paramą! 

• • • • * • • 
Rasa Putriūtė. 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
r inkimą: matys i te grani to 
spalvą, dydj ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

tsk) 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Rasa Putriūtė, Danutės ir 
Vytauto Putrių duktė, gegužės 
14 d. baigė Illinois universitetą 
Urbanoje. Jai buvo įteiktas 
bakalauro laipsnis anglų litera
tūroje. Rasa pradėjo mokslus, 
lankydama Kriaučeliūnų vardo 
Montessori namelius, baigė Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklą ir 
Maria gimnaziją, kurioje ji buvo 
National Honor Society narė ir 
Illinois State Scholar. Illinois 
universitete pradėjo inžinerijos 
mokslus, bet literatūra jai 
visuomet buvo daugiau prie šir
dies ir po metų pakeitė mokslo 
šaką. Ji pasižymėjo gerais pažy
miais ir buvo „Deans List" sąra
šuose. Rasa ypač susidomėjusi 
Rytų Europos viduramžių is
torija, menu bei literatūra ir 
žada tęsti studijas šioje srityje, 
įsigydama magistro bei daktaro 
laipsnius. 

Rasa nuo mažens pasireiškė 
lietuvių veikloje. Lankė litu
anistines mokyklas net trylika 
metų, baigdama Marųuette 
Parko pradžios mokyklą, Kris
tijono Donelaičio pradinę ir 
aukštesniąją mokyklą ir Peda
goginio instituto dvejų metų 
kursą. Lankydama Marijos 
gimnaziją, Rasa su kelių kitų 
lietuvaičių pagalba atkūrė 
gimnazijoje ilgai veikusį, bet 
paskutiniu laiku išnykusį , 
„Rūtos" ratelį ir buvo šio ratelio 
pirmininkė. Priklausė ir skau
tams, būdama gintare skautė, ir 
ateitininkams, kur ėjo Kun. A. 
Lipniūno moksleivių kuopos 
sekretorės, vicepirmininkės ir 
la ikraš tė l io redaktorės 
pareigas. Yra vadovavusi Rako 
skautų stovykloje ir jaunučių 
ateitininkų stovykloje Dainavo
je. 

Nuo mažens ji mėgo lietuviš
kus tautinius šokius. Šoko su 
lituanistinių mokyklų tautinių 
šokių šokėjais, vėliau įsijungė į 
..Grandies" tautinių šokių an
samblį, o paskutiniu laiku pri
klausė Urbanos „Vėjui". Rasa 
dalyvavo keturiose Tautinių 
šokių šventėse, pradėdama su 
1980-tais metais, su Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
ansambliu, kai ji dar buvo 
antrame skyriuje. 

Rasos pasiekimais džiaugiasi 
tėveliai, brolis Rimas ir seneliai. 
Feliksas Putrius bei Veronika ir 
Antanas Kriščiūnai. 

x ALPINE MANOR BAN-
QUETS, Inc. patogiausia 
lietuviška salė pietvakarių prie
miesčiuose. Nuomojame bet ko
kiai progai. Kreipkitės: 8230 
Cass Ave., Darien, IL 60561, 
tel. 708-964-4154. Sav. J. V. 
Liutikai. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk) 

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

(sk) 

36-ASIS „LAIŠKŲ 
LIETUVIAMS" 
KONKURSAS 

Skelbiame straipsnio konkur
są, suaugusiems ir jaunimui. 
Jaunimui priklausys tik vidu
riniųjų ir kitų tolygių mokyklų 
moksleiviai. Jaunimas būtinai 
prie straipsnio turi pažymėti, 
kad jis skiriamas jaunimo 
grupei. Konkurso taisyklės bus 
maždaug tos pačios, kaip ir 
praėjusiuose konkursuose, tik 
straipsniai turės būti parašyti 
būtinai mašinėle su pakan
kamais tarpais tarp eilučių. 
Ranka rašytų į konkursą nepri
imsime. Suaugusiųjų rašiniai 
turės būti maždaug 4-9 pus
lapių, o jaunimo — bent 2 
puslapių, bet pageidaujama ir 
ilgesnių. Premijų skaičių ir 
didumą nustatys vertinimo 
komisija. 

Siūlomos pasirinkti trys te
mos; 1. Kelias į Lietuvos dva
sini prisikėlimą; 2. Seimą — 
meilės mokykla; 3. Kitus 
įveikti gali daug kas, save 
įveikti gali tik žmogus. 

Straipsniai pasirašomi slapy
vardžiu, į atskirą vokelį 
įdedama tikroji autoriaus pa
vardė, adresas ir telefonas. Ant 
vokelio užrašomas tik slapyvar
dis. Vokelis kartu su straipsniu 
įdedamas į didesnį voką, kuris 
siunčiamas šiuo adresu: „Laiš
kai lietuviams", 2345 W. 56th 
Street, Chicago, DL 60636, USA. 
Stra ipsnia i tur i pasiekti 
redakciją iki 1995 m. vasario 16 
dienos. Vėliau atėjusieji nebus 
priimami. 

NAUJI ČIKAGOS TEATRŲ 
PASTATYMAI 

Steppenwolf teatras Čikagos 
šiaurėje (1656 N. Halsted) 
dažnai stato naujus autorių su
kurtus aktualiomis temomis 
veikalus. Šiuo metu teatre yra 
rodoma drama „Slavs", kurią 
sukūrė Tony Kushner. Dramo
je vaizduojami sovietmečio 
laikai. Spektaklio pagrindiniai 
veikėjai yra gydytojas, vyks
tantis apžiūrėti ligoninės Sibire, 
kur sutinka lietuvaitę tremtinę, 
kuri papasakoja, kaip Sibiro 
gulaguose žuvo jos motina, 
tėvas, brolis, kiti artimieji. Šis 
epizodas yra vienas svarbiausių 
spektaklyje. 

Kitas nemažiau žinomas Či
kagoje Goodman teatras (200 
So. Columbus dr.), veikiantis 
kartu su katalikiškuoju De Paul 
universitetu, šiuo metu stato St. 
Sondhein muzikinę komediją 
„The Night Music" (pagal šį 
veikalą yra sukurtas Ingmar 
Bergman filmas). Spektaklį 
režisuoja Broadway režisierius 
H. Prince. 

Spektaklyje gausu juoko, 
skamba nuotaikinga muzika, 
gausu solinių bei ansamblinių 
dainų, palydimų šokiais. Tai 
tikrai aukšto meninio lygio 
aplankytinas spektaklis. 

J. Prunskis 

Sofija ir Vytenis Statkai iš 
North Riverside. IL, atsiuntė 
auką „Draugui" a.a. Česlovo 
Grincevičiaus atminimo vardu. 
Jie rašo: „A. a. Česlovo Grince 
vičiaus atminimą pagerbdami, 
siunčiame auką jo mylėtam 
„Draugui" paremti". Nuošir
džiai dėkojame S. ir V. Stat-
kams. 

x Per „Saulutę", Lietuvos 
našlaičių globos būrelį, Jadvy
ga Povilaitienė metams paėmė 
remti Vilniaus berniuką, kurio 
motina mirusi, o tėvas juo 
nesirūpina. Berniuką ir jo 
broliuką augina senelė. Ačiū, 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, TAX 
I.D. #36-3003339. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų Šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse Skambinkite 
RE/MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 5*65959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

„GARSINA" LIETUVOS 
VARDĄ 

„Chicago Tribūne" penkta 
dienio, liepos 8 d., laidoje išspaus
dino reportažėlį su labai akį 
rėžiančia antrašte: „U.S. nabs 
Lithuanians on gun charges". 
Aprašoma, kad ketvirtadienį 
(liepos 7 d.) trys lietuvių kilmės 
asmenys — Arūnas Krasauskas, 
Henrikas Malukas ir Darius 
Stankevičius, buvo federalinės 
policijos areštuoti už mėginimą 
kontrabandos keliu siųsti į 
Lietuvą šaunamuosius ginklus. 
Krasauskas ir Malukas, su
mokėję „pardavėjui" 12,850 dol. 
(grynais pinigais) už 22 automa
tinius pistoletus ir 2 Uzi kulko
svaidžius, tačiau tas „pirklys" 
buvęs policijos pareigūnas. 
Stankevičius, kur is dirba 
siuntinių siuntimo bendrovėje 
pietinėje Čikagos dalyje, ruošėsi 
„pirkinius" persiųsti į Lietuvą, 
iš kur, pagal kaltinamųjų 
pareiškimą, ginklai būtų dar iš
skirstyti į Rytų Europos vie
toves, įskaitant Rusiją ir Jugo
slaviją. Pagal JAV vyriausiojo 
prokuroro pavaduotojo Mark 
Hersh, Malukas (25 m.), Kra
sauskas (24 m.) ir Stankevičius 
'30 m.) yra neseniai atvykę į 
Ameriką nelegaliu būdu. 

Ginklų „eksportavimo" pla 
nus Bureau of Alcohol, Tobacco 
and Firearms, kartu su Immi-
gration and Naturalization 
įstaigomis, minėtus asmenis jau 
sekė du mėnesius prieš areš
tavimą. Tai ne pirmas kartas, 
kai mūsų „lietuvaičiai", atsi
radę Amerikoje, taip „garsina" 
savo tėvynės Lietuvos vardą. 

Illinois valstija, atrodo, pra
deda „laimėti karą" su neblai
viais vairuotojais. Pagal vals
tijos sekretoriaus George Ryan 
statistiką, mirtinų nelaimių at
vejai, kai automobilio vairuo
tojas buvęs neblaivus, pernai 
sumažėjo 6.4% (1992 m. buvo 
672; 1993 - 629 tokios nelai
mės). Ilgų, šventinių savaitgalių 
metu policija ypač „griebia" per 
greitai važiuojančius, o dažnai 
tikrina visus vairuotojus, ar ne
turi mašinoje svaigalų, ar nėra 
išgėrę. Šie patikrinimai ir 
apskritai nuolatinė propaganda, 
raginanti vairuotojus negerti 
svaigalų, pradeda duoti gerus 
rezultatus. 

Ateitininkų sendraugių sto
vykla Kennebunkport. Mai
ne, pas Tėvus Pranciškonus, 
vyks š.m. rugpjūčio 13-20 d. Re
gistruotis tel. 207-967-2011, pa
minint, kad registruojatės atei
tininkų stovyklai. 

Vytas Čuplinskas, gyv. To 
ronte, Kanadoje, bus šių metų 
moksleivių ateitininkų sto
vyklos komendantas. Stovykla 
vyks Dainavoje rugpjūčio 7-14 d. 

Ritą Račkauskaitę, baigusią Pedagoginio lit. instituto 3 metų kursą, diplomo 
gavimo proga sveikina tėvas, dr. Jonas Račkauskas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

„DRAUGO" FONDAS 

Daugelis „Draugo" skaitytojų 
džiaugiasi vasaros atostogomis. 
Gražus skaičius lankosi Lietu
voje Dainų ir šokių šventėje. 
Jiems žemiausių kainų lėktuvų 
bilietus parūpino Aleksas ir 
Vytas Lauraičiai, American 
Travel Service savininkai. 
Parūpino jie ir nemokamą 
lėktuvo bilietą Draugo fondo 
nariui, įstojusiam į fondą su 
200 ar daugiau dolerių birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesį. 
Laimingasis bilietas bus trau
kiamas š.m. rugpjūčio 31 dieną 
„Draugo" redakcijos patalpose. 
Visiems, kurie dar nėra Drau
go fondo nariai, dabar geriausia 
proga įstoti į Draugo fondą ir 
laimėti nemokamą kelionę į 
Lietuvą ir atgal iš bet kurios 
JAV ar Kanados vietovės. 

Tad Draugo fondas atostogų 
neturi, nes reikia priimti 
aukas-įnašus ir visus aprūpinti 
nemokamos kelionės į Lietuvą 
laimėjimo bilietais. Visus labai 
kviečiame įstoti nariais į Drau
go fondą. Su malonumu skelbia
me naujus Draugo fondo narius 
ir rėmėjus, jiems nuoširdžiai 
dėkodami. 

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan vyks š.m. 
rugpjūčio 3-13 d. Bendros sto
vyklos viršininkas bus skauti
ninkas Romas Rupinskas, talki
namas prityrusių vadovų,-ių 
štabo, kuris koordinuos bendra 
stovyklos programą ir rūpinsis 
įvairiais stovyklos reikalais. 
Stovyklaujama bus atskirose 
pastovyklėse, kurioms vadovaus 
atskiri viršininkai,-ės. Stovyk
loje dalyvauti kviečiami skautai 
ir skautės iš Clevelando ir 
Detroito. 

Renata 'Naudžiūte) ir Andrius Stankai 1993 m rūgs 

Fondo nariai 
Su 10,000 dolerių: 

Marija Barzda, Pine Bluff, 
AR. 
Su 600 dolerių: 

Lietuvių Fronto Bičiulių Sąjū
dis, JAV. 
Su 500 dolerių: 

Česlovas Masaitis, Thompson, 
CT. 
Su 400 dolerių: 

Romas A. Šatas, Sunny Hills, 
FL. 

Vytautas Vidugiris, Rancho 
Palos Verdes, CA. 
Su 200 dolerių: 

JAV LB Cicero apylinkė, 
Cicero, IL. 

Lithuanian Mercy Lift, Le-
mont, EL. 

Aldona ir Horacijus Žibąs, 
Cincinnati, OH. 

Izabelė Laučkienė, a.a. Juozo 
Laučkos atminimui, Bethesda, 
MD. 

Dr. Janina Jakševičienė, Oak 
Lavvn, IL. 

Dana ir Vincas Bazis, Oak 
Lavvn, IL. 

Dr. Stasys ir Dalia Strasius, 
Ann Arbor. MI. 

Elena Baltrušaitienė, Bloom-
field, MI. 

Antanas E. Mičiūnas, W. 
Bloomfield, MI. 

Albinas ir Gabrielė Dzirvonai, 
Chicago, IL. 

Albinas ir Birutė Sasnauskai, 
VVestmont, IL. 

LKV „Ramovė" Čikagos sky
rius, Chicago, IL. 

Agota A. Tiškus, Collinsville, 
IL. 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa, Los Angeles, CA. 

Jonas Soliūnas (205 dol.), 
Chicago, IL. 

Antanas Valaitis, Eastlake, 
OH. 

Regina Padleckienė, Oak 
Park, IL. 

Irena ir Antanas Rimavičiai, 
a.a. sūnaus Aro atminimui, 
Michigan City, IN. 

Teresė ir Algimantas Gečiai, 
Huntington Valley, PA. 

Jadvyga ir Bronius Jan
kauskai, Chicago, IL. 

Genė ir Adolfas Armalis, St. 
Petersburg Beach, FL. 

Dr. Petras Jokubka, Chicago, 
IL. 

Rimas Černius, La Grange 
Park, IL. 

Irena ir Algirdas Putrius, 
Chicago, IL. 

Fondo rėmėjai 
Po 100 dolerių: 

Vincas Kamaitis, Sutton, MA. 
Vaclovas Jakovickas, Palos 

Hills, IL. 
Jūratė ir Cezaris Ugianskis, 

Sherman Oaks, CA. 
Tadas Normantas, Glenwood, 

IL. 
Po 50 dolerių: 

Vytautas Juodeika, Pittsburg, 
PA. 

Audronė Žilinskienė, Rich-
mond Hill, N.Y. 

Fondo iždininkas 

• Naujausios žinios iš Lietu
vos kasdien randamos 

re šeimą. „Drauge". 

•' t 


