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pažadas traukti teisinėn atsako
mybėn — akių dūmimas („a lot
of baloney”). Iš jų pusės nema
tome jokių pastangų iš JAV ar
kitų kraštų išgauti („extradite”)
lietuvius karo nusikaltėlius,
kad jie būtų teisiami”, sakė
Zuroff.
Šią savaitę, tačiau, JAV fede
ralinis prokuroras Bostone pa
prašė, kad būtų atimta JAV pi
lietybė 87-mečiui Aleksandrui
Lileikiui. Anot jų, jis vadovavęs
slaptosios policijos padaliniui,
kuris naciams išdavinėjo žydus
1941-1944 metais. Šioje byloje
gausiai naudotasi Lietuvos val
džios archyvais.
Lietuvos pareigūnai sakė, jog
jie greičiausiai kels bylą Li
leikiui, jei jis bus deportuotas.
„Jei nusikaltimai yra aiškūs ir
jis bus deportuotas į Lietuvą, jis
bus teisiamas ir gali būti įka
lintas”, pasakė Vidmantas Vaiciekauskas, prokuroras Vil
niuje. Didžiausia galima baus
mė — kalėjimas iki gyvos gal
vos.
Izraelio parlamento vadovas
Ševach Weiss rugpjūčio mėnesį
susitiko su Lietuvos vadovais
Vilniuje. Jis telefonu sakė, jog
tikisi demonstracijų prieš Sle
ževičių,kai jis lankysis Izraelyje,
bet pridūrė, kad būsimas vizitas
yra pozityvus.
„Aš asmeniškai laikau naująjį
(sic) Lietuvos ministrą pirminin
ką geru žmogumi”, pasakė
Weiss. „Bet yra žmonių Izrae
lyje, kurie Lietuvą laiko didžiu
liu, tragišku, baisiu ir siurealistiniu mūsų tautos kapinynu.
Tokį stereotipą nelengva pa
keisti. Bet manau, kad šis vizi
tas padės parodyti, kad Lietuva
pripažįsta praeitį ir dabar su
pranta, kad svarbu priešintis vi
siems rasizmo ir zenofobijos (ki
tų tautų baimės) formoms”, pa
sakė Weiss.

Vilnius, rugsėjo 23 d. — Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos Informacijos ir spaudos
skyrius paskelbė Lietuvos mi
nistro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus pareiškimą dėl žydų žu
dynių Lietuvoje Antrojo Pasau
linio karo metais. Štai jo teks
tas.
Antrojo Pasaulio karo metais
Lietuvoje buvo išžudyta virš
200,000 žydų tautybės žmonių.
Tai skaudi Lietuvos praeitis,
kurią būtina dorai ir atvirai
įvertinti. Ir nors žudynės buvo
nacių politikos realizacija oku
puotame krašte, tačiau tai, kad
ne vienas šimtas lietuvių tiesio
giai dalyvavo žydų tautos geno
cide, reikalauja mūsų ištarti at
gailos žodžius, atsiprašyti žydų
tautą už nekaltų mūsų bendra
piliečių kančias, vežimą į kon
centracijos stovyklas, žudymą.
Tuo pačiu norėčiau pareikšti,
kad Lietuvos Respublikos vy
riausybė prisiima atsakomybę
už žudynių dalyvių persekioji
mą, vykdys šį darbą nuosekliai,
sąžiningai ir viešai. Tai nekom
pensuos skriausdos žydų tautai,
tačiau tai bus rimtas žingsnis
teisingumo link.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (AGEP)

JAV Lietuvių Bendruomenės XrV-osios tarybos sesijoje, įvykusioje rugsėjo 17-18 dienomis
Baltimorėje, išrinktas naujas šios tarybos prezidiumas. Iš kairės sėdi vicepirmininkė Angelė
Nelsienė, pirmininkas dr. Zigmas Brinkis ir vicepirmininkė Violeta Gedgaudienė. Stovi sekretorius
Antanas Polikaitis ir vicepirmininkas Vytautas Vidugiris.
Nuotr. Jono Urbono

Vokietija pritaria Lietuvos
tranzito planui
Vilnius, rugsėjo 23 d. (Elta) —
Ketvirtadienio vakare iš vizito
Vokietijoje sugrįžo prezidentas
Algirdas Brazauskas. Vizitas
truko keturias dienas, kurių
metų Algirdas Brazauskas susi
tiko su Vokietijos prezidentu
Roman Herzog, užsienio reikalų
ministru Klaus Kinkei bei ke
turių žemių — Šiaurės ReinoVestfalijos, Heseno, ŠlezvigoHolšteino ir žemės statusą tu
rinčio Hamburgo miesto — prezindentais bei ministrais pirmi
ninkais.
Tai reikšmingas ir naudingas
Lietuvai vizitas, pasakė pokal
byje Algirdas Brazauskas. Vo
kietija yra pagrindinis Lietuvos
politinis ir ekonominis partne
ris tarp didžiųjų Vakarų Euro
pos valstybių. Ji pasisako už
greitesnę Lietuvos ir kitų Balti
jos šalių integraciją į Vakarų
struktūras, tarp jų ir Europos
Sąjungą bei remia jų pastan
gas.
Vokietijos aukštieji parei
gūnai teigiamai vertina Lietu
vos politiką kaimynų — Rusijos,
Lenkijos ir Baltarusijos — at
žvilgiu. Be gerų, suprantama,
lygiateisių
santykių
su
kaimynais, ne kartą pabrėžė jie,
sunku tikėtis krašto ekonomi
nės gerovės. Ir Lietuva vargu ar
bus laukiama Europos Sąjungo
je, jeigu ją slėgs konfliktų su
kaimynais našta.
Bona pritaria Lietuvos pasi
rinktam Rusijos karinio tran
zito per Lietuvos teritoriją
išsprendimo būdui. Numatomas
susitarimas šiuo klausimu, sakė

prezidentas ir užsienio reikalų
ministras, atitinka Europos Są
jungos interesus. Beje, Vokieti
joje susidomėta Lietuvos paruoš
tomis karinių ir pavojingų kro
vinių pervežimo taisyklėmis.
Pokalbiuose su verslininkais,
kurie gabena pavojingus krovi
nius, gimė mintis, kad gal ir
Vokietija galėtų pasirašyti dvi
šalį susitarimą su Lietuva.
Pokalbiuose buvo paliestas
vizų panaikinimo klausimas.
Konkrečių susitarimų nepasiek
ta, tačiau reikalai, atrodo,
pajudėjo. Bona jau nėra kate
goriška to priešininkė, kaip

Lietuvoje daugiau moterų
nei vyrų

buvo, pavyzdžiui, dar prieš me
tus.
Vokietijoje labai domimasi
ekonominio bendradarbiavimo
su Lietuva perspektyvomis.
Beveik kiekviename susitikime
žemių vadovai, verslininkai,
bankininkai nuolat ir atkakliai
kėlė šį klausimą. Vokiečių vers
lininkai atkreipė dėmesį, kad
daug ekonominės naudos
abiems šalims duotų jūrų keltų
tarp Klaipėdos ir Mukrano bei
Kiel miestų eksploatavimas. Jie
pasiryžę čia investuoti lėšas.
Vokietija taip pat suinteresuo
ta, kad Šeštokų geležinkelio sto
tis būtų pritaikyta didelėms
apimties krovinių pervežimams.
Hamburgo verslininkai pažadė
jo tęsti šios stoties rekonstruk
cijos projekto finansavimą.

Lietuvos ambasadorius
įteikė kredencialus
Jungtinėse Tautose

New Yorkas, rugsėjo 22 d. —
Naujasis Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose įteikė
savo skiriamuosius raštus JT
generaliniam
sekretoriui
Boutros-Boutros Ghali, praneša
Lietuvos Nuolatinė Misija
Jungtinėse Tautose.
Susitikime su JT generaliniu
Lietuvoje šimtmečiais taikin
sekretorium ambasadorius Jugai sugyveno lietuviai ir žydai.
sys pažadėjo, kad Lietuva ak
Lietuvos vyriausybė sieks pra
tyviai dalyvaus Jungtinių Tau
tų veikloje, vykdant šios Orga
tęsti šias tradicijas, bendradar
nizacijos uždavinius ir stipri
biaudama su žydų bendruomene
Lietuvoje, su žydų diaspora ki
nant JT vaidmenį pasaulyje. Jis
tose šalyse ir vystydama abipu
išreiškė Lietuvos ryžtą prisidėti
siai naudingus santykius viso
prie Jungtinių Tautų kilnių
tikslų įgyvendinimo tarptauti
se srityse su Izraelio Valstybe.
nės taikos ir stabilumo bei eko
nominio ir socialinio vystymosi
srityse.
Sveikindamas ambasadorių
Jusį su paskyrimu, generalinis
sekretorius ta proga padėkojo už
Baltijos valstybių taikos palai
Nors
šalyje
berniukų
gimsta
Vilnius, rugsėjo 21d. (Elta) —
Statistikos departamento duo daugiau negu mergaičių, bet to kymo batalioną ir pareiškė, kad
menimis, Lietuvoje susidarė nepakanka, kad lyčių santykis
kritiška demografinė situacija. pagerėtų. Didelę įtaką tam turi vyrų ir moterų vidutinės gyve
Moterų yra apie 200,000 dau 4-5 kartus didesnis negu moterų nimo trukmės skirtumas. Praė
giau negu vyrų, ir šis skirtumas 20-60 mėty amžiaus vyrų mir jusiais metais šis skirtumas
tingumas nuo nelaimingų atsi buvo net 11.8 metų. Remiantis
neišsilygina jau 25 metus.
Normaliai gyventojų repro tikimų, žmogžudysčių ir savižu skaičiavimais, vidutinė gyve
dukcijai reikia, kad vyrų ir dybių. Vien praėjusiais metais nimo trukmė 50 metų sulauku
moterų skaičius, bent šeimų šio amžiaus vyrų mirtingumas siems vyrams — 21 metai, mo
terims — 29 metai.
augimui svarbiose amžiaus gru padidėjo apie 20%.
Padidėjus
darbingo
amžiaus
Pasak Statistikos departa
pėse, būtų kiek galima vieno
gyventojų,
ypač
vyrų
mirtingu

mento,
Lietuvos gyventojų
desnis, o gimstamumas — dides
mui,
1988-1993
metais
vyrų
vi

vidutinė
gyvenimo
trukmė tapo
nis negu mirtingumas.
dutinė
gyvenimo
trukmė
suma

viena
žemiausių
Europoje, o
Šiais metais iš 3.7 milijonų ša
žėjo
4.6
metais,
moterų
—
1.6
skirtumas
tarp
vyrų
ir moterų
lies gyventojų vyrai sudarė
metais.
gyvenimo
trukmės
yra
vienas
47.3%, o 1,000-iui vyrų teko
Nerimą
kelia
vis
didėjantis
didžiausių pasaulyje.
1,114 moterų.

Premjero A. Šleževičiaus
pareiškimas dėl
žydų genocido

Nr. 186

Amb. Swihart:
Lietuva priskiriama
prie Šiaurės šalių

Šleževičius kviečia
prisipažinti ir lietuvių
dalyvavimą žydų
žudynėse
Vilnius, rugsėjo 22 d. (NYT)
— Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius ketvir
tadienį per Lietuvos televiziją
ragino Lietuvos piliečius prisi
pažinti ir gailėtis gėdingų savo
istorijos momentų, rašo Stephen
Kinzer iš Vilniaus „Nevv York
Times” laikraščio penktadienio
laidoje. Tai pirmas kartas, kai
Lietuvos vadovas viešai bando
atsiteisti už lietuvių nusikalti
mus prieš žydus II Pasaulinio
karo metu, rašo Kinzer.
„Antrojo Pasaulinio karo me
tais Lietuvoje buvo išžudyta virš
200,000 žydų tautybės žmonių”,
kalbėjo Sleževičius. „Nors žu
dynės buvo nacių politikos rea
lizacija okupuotame krašte, ta
čiau tai, kad ne vienas šimtas
lietuvių tiesiogiai dalyvavo žy
dų tautos genocide, reikalauja
mūsų ištarti atgailos žodžius,
atsiprašyti už nekaltų mūsų
bendrapiliečių kančias. Tuo
pačiu norėčiau pareikšti, kad
Lietuvos Respublikos vyriausybė
prisiima atsakomybę už žudy
nių dalyvių persekiojimą”, sakė
Šleževičius. (Toks oficialus
preiųjero kalbos ir jos oficialaus
vertimo tekstas, nors Kinzer pa
naudojo žodį „prosecute”. t.y.,
traukti teisinėn atskomybėn,
ne „persecute”. — Red.)
Premjeras Šleževičius taip pat
įsakė, kad visi valstybiniai
pastatai rugsėjo 23 d. prie iš
keltų Lietuvos vėliavų turėtų
gedulo ženklus, minint nacių
pravesto Vilniaus geto sunai
kinimo 51-ąsias metines.
Efraim Zuroff, kuris vadovau
ja Simon Wiesenthal centrui Je
ruzalėje, telefonu pasakė, kad ši
premjero kalba buvo žingsnis į
priekį, bet nepakankamai toli
siekiantis. „Pirmiausia, nesu
tinku su jų skaičiais. Tūkstan
čiai lietuvių dalyvavo žydų
žudynėse, ne šimtai. O antra, jų
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šį žygį vertina kaip labai pozi
tyvų ir konkretų įnašą į Jung
tinių Tautų darbą.
Įteikus kredencialus, sekr.
Boutros-Ghali supažindino am
basadorių Jusį su savo penkiais
pavaduotojais, o Ambasadorius
Jusys Generalinį sekretorių —
su jį atlydėjusiomis Lietuvos Mi
sijos atstovėmis, patarėja Ginte
Damušytė ir antrąja sekretore
Dalia Kraulyte.
Be Lietuvos, kredencialus ket
virtadienį įteikė ambasadoriai
iš Centrinės Afrikos Respubli
kos, Filipinų, Islandijos, Kolum
bijos, Kosta Rikos, Mauritani
jos, Panamos, Rumunijos ir Ru
suos Federacijos. Po kredencialų
įteikimo visi nauji ambasado
riai buvo pavaišinti šampanu ir
pusvalandžiui pabendravo su JT
generaliniu sekretorium Bout
ros-Ghali.
Gimęs Anykščių rajone 1954
m. sausio 13 d., Oskaras Jusys
1972-1977 m. studijavo Vil
niaus universiteto Teisės fakul
tete, o baigęs, tame pačiame fa
kultete dirbo asistentu. 1978 m.
tęsė studijas aspirantūroje
Maskvoje, valstybiniame V. Lo
monosovo universitete Teisės
fakultete, kur 1981 m. apgynė
doktoratą teisės srityje. Tais
pačiais metais grįžęs į Vilniaus
universitetą iki 1985 m. dirbo
Teisės fakulteto vyresniuoju
dėstytoju. 1985 m. pagal studen
tų pasikeitimo programą viene
rius metus mokėsi Columbia
universiteto New Yorke Teisės

— „Lietuva nebuvo Sovietų
Sąjungos ir nėra Rusuos artimo
jo užsienio dalis”, pasakė nau
jasis JAV ambasadorius James
Swihart prieš išskrisdamas į
Vilnių. Kaip rašo su juo pasi
kalbėjimą pravedęs Gintautas
Alksninis „Lietuvos aide”
(1994.IX.19), iš pradžių naujasis
ambasadorius buvo nutaręs
neduoti pasikalbėjimo, kol ne
bus įteikęs skiriamųjų raštų
Lietuvos prezidentui. Bet vėliau
sutiko, su sąlyga, kad tuo tarpu
nebus duodama politinių klau
simų.
James Swihart, 48 metų am
žiaus diplomatas profesionalas,
JAV užsienio reikalų tarnybo
je dirba 25 metus, didžiąją šio
laiko dalį praleidęs Europos
(Vidurio ir Rytų) užsienio tar
nyboje. Prieš skyrimą į Lietuvą
dirbo Amerikos misijos Austri
joje vadovo pavaduotoju Vieno
je.
Paklaustas, pasisakė, kad tai
pirmoji jo kelionė į Lietuvą.
Paklaustas, kada savo tarnyboje
pirmą kartą susidūrė su Lietu
va, atsakė: „Tai buvo 1989 me
tų kovo mėnesį, kai tapau JAV
Valstybės departamento Rytų
Europos skyriaus Vašingtone
direktoriumi. Kadangi nė tuo
metu Baltuos šalių mes nelaikė
me Sovietų Sąjungos dalimi, į šį
skyrių įėjo ir jos. Tie metai buvo
labai jaudinantys.
„Netrukus pradėjau bendrau
ti su Stasiu Lozoraičiu, kuris
tuo metu buvo Lietuvos laikina
sis patikėtinis Vašingtone. Pa
žinau Lozoraitį labai gerai ir per
kitus dvejus metus turėjau su
juo, kaip, ir su kitais lietuviais,
daug įvairių reikalų. Tai sąly
gojo gerai žinomi 1990-1991-ųjų
įvykiai Lietuvoje.
Rytų Europos įstaigą Valsty
bės departamente palikau prieš
pat, kaip mes sakome, Lietuvai
atkuriant visišką nepriklauso
mybę. 1991 metų gegužės mėne
sį išvykau dirbti į Vieną. Per
tuos metus daug sužinojau apie
Lietuvą ir pradėjau šia šalimi
labai domėtis.
Amb. Swihart bendravo ir su
buvusiu JAV ambasadorium
Darryl Johnson. „Aš jį pažįstu
jau daug metų. Pirmą kartą ap
lankiau Johnsoną, kai jis dirbo
Amerikos misijos vadovo pava
duotoju Lenkijoje. Sužinojęs iš
JAV valdžios apie šį mano pa
skyrimą, vėl su juo susisiekiau.
Buvęs ambasadorius Lietuvoje
fakultete. 1986-1990 m. Vil
niaus universitete, Teisės fakul
tete dirbo docentu.
Diplomato karjerą Oskaras
Jusys pradėjo 1990 m., kuomet,
po nepriklausomybės atkūrimo,
buvo pakviestas vadovauti Lie
tuvos Užsienio reikalų ministerįjos Teisės departamentui. Nuo
1993 m. iki dabartinio paskyri
mo Oskaras Jusys dirbo Užsie
nio reikalų ministro patarėju,
tuo pačiu metu vadovaudamas
JAV teisės firmos McDermott,
Will & Emery filialui Lietuvoje.
1994 m. liepos 14 d. Oskarui
Jusiui buvo suteiktas nepapras
tojo pasiuntinio ir įgaliotojo
ministro rangas, o rugsėjo 1 d.
ambasadorius Jusys pradėjo eiti
nuolatinio Lietuvos Respublikos
atstovo Jungtinėse Tautose pa
reigas.
Ambasadorius O. Jusys yra
vedęs, augina sūnų.

suteikė man daug pamokų apie
jūsų kraštą.
Paklaustas, ar Johnsonas pa
tarė ko nors saugotis Lietuvoje,
įspėjęs, Swihart atsakė, kad kal
bos apie tai nebuvo.
Susidarytą nuomonę apie
Lietuvos žmones amb. Svvihart
apibūdina šitaip: „Turiu
susidaręs stiprų įspūdį apie
žmonių tautinį charakterį,
kuris yra labai dvasingas, nar
sus ir ryžtingas. Tai svarbu
suprasti ne tik kalbant apie
1990-1991 metų įvykius, kai
Lietuva buvo pirmoji Baltijoms
šalims siekiant nepriklausomy
bės, bet ir turint galvoje šian
dieną, kai kraštas turi kitų
sunkumų. Kokios kliūtys bebū
tų, lietuviai yra tvirti žmonės,
ir aš tuo žaviuosi.
Apie savo šeimą jis taip pa
pasakojo: „Žmona Eilėn — pro
fesionali vaikų mokytoja. Moky
tojauja ji didžiąją gyvenimo dalį,
įskaitant ir Vieną — ten dirbo
amerikiečių tarptautinėje mo
kykloje. Ji yra iš New Yorko, aš
gimęs Vašingtone. Turime du
vaikus: dukrai — 25, sūnui — 21
metai. Abu suaugę, dabar jau
dirba, todėl prie mūsų Lietuvoje
neprisijungs. Viliamės, jog jie
mus aplankys Lietuvoje, gal per
Kalėdas.
,,La:s’>'r'l-d? ‘r mano aistra
muzika. Ypač klasikinė kame
rinė muzika. Renku kamerinės
muzikos įrašus”.
Vašingtono pašonėje esančia
me Arlington, Virginia, vyku
sios JAV Lietuvių Bendruome
nės XIV tarybos pirmosios sesi
jos dalyviai rugsėjo 17 d. naujo
jo Amerikos ambasadoriaus Lie
tuvai bei jo žmonos Eilėn garbei
surengė iškilmingą vakarienę
— palydėtuves.
Atsisveikinimo su amb. James
Swihart metu kalbėjusieji
Amerikos lietuviai, lemtingų
Lietuvai dienų metu turėję
reikalų su tuometiniu JAV
valstybės departamento Rytų
Europos skyriaus direktoriumi,
sakė, jog James Svvihart buvo
tarp to nedaugelio Amerikos
valdžios pareigūnų, kurie
leisdavo skambinti jam ir į
namus, bet kuriuo paros metu.
Padėkojęs už palydas į Vilnių,
naujasis ambasadorius pabrėžė,
kad „Lietuva nėra nei artimojo
užsienio, nei buvusios Sovietų
Sąjungos dalis”. Neseniai per
tvarkytas JAV valstybės depar
tamento Rytų Europos skyrius.
Nuo šiol Lietuva priklausys
Valstybės departamento Šiau
rės šalių skyriui — kartu su Da
nija, Švedija, Norvegija, Suomi
ja, Estija bei Latvija.
Šią savaitę Jungtinių Ame
rikos Valstijų ambasadorius
pradėjo savo darbą Vilniuje.

KALENDORIUS
Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Rupertas, Ema, Gedvinas.
Rugsėjo 25 d.: 26 eilinis sek
madienis. Kleopas, Vladislovas,
Aurelija, Vaigirtas, Želvė.
Rugsėjo 26 d.: Šv. Kosmas ir
Damijonas, gydytojai, nukankin
ti 303 m.; Kipras, Vydenis, Gra
žina.
Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas
Paulietis, kunigas (1578-1660);
Danylė, Kovaldas Daugilė. Lie
tuva pasirašė Konkordatą su
Šv. Sostu 1927 metais.
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KELIOS POKONGRESINĖS
MINTYS
Ilgą laiką ateitininkų kon
gresai vyko išeivijoje. 1940 m.
Vilniuje viskas jau buvo suruoš
ta V ateitininkų kongresui. Jis
neįvyko. Lietuva buvo okupuo
ta. Po labai ilgos tremties atei
tininkų kongresas vėl sugrįžo į
Lietuvą, į Vilnių, prisiėmęs
šūkį „Ateitį regim Tėvynės
laimingą”.
Šis kongresas jau istorija.
Šiame straipsnyje keletu minčių
noriu išsakyti kokias per
spektyvas Lietuvos atei
tininkams atnešė šis kongresas.
Pirmiausiai jis buvo svarbus
manifestacine prasme. Tai
pavyko. Iki šiol nei vienas atei
tininkų renginys nesusilaukė
tiek daug spaudos ir televizijos
dėmesio. Reikia atminti, kad
Lietuvos spauda yra liberali ir
labai politizuota, mažai dėmesio
skirianti jaunimo problemoms.
Prieškongresinė stovykla
nutiesė naujus draugystės tiltus
tarp Lietuvos ir užsienio
lietuvių moksleivių ir studentų.
Kongresas buvo gera proga
susipažinti
ateitininkų
vadovams ir globėjams, pasi
dalinti patirtimi. Tada ir gimė
mintis surengti vyskupijų
valdybų, kuopų globėjų studijų
savaitgalį Berčiūnuose (tuo
pačiu įvyks ir Šv. Kazimiero
kolegijos atidarymas). Paskai
tininkais ^pakviesti Aldona
Žemaitytė, Petras Plumpa. Šis
kongresas atvėrė kelią diskusi
joms, paieškoms naujų veiklos
gairių.
Kongreso rengimas ir pats
kongresas atskleidė, kad penkių
vicepirmininkų valdymosi
struktūra nėra tobula. Kaune
rugpjūčio 19 d. įvykęs posėdis
kongresui aptarti išrinko dr.
Arvydą Žygą vaduojantį pirmi
ninką Vidą Abraitį.
Kongresas atskleidė, kad ateitininkija Lietuvoje, išlaikydama
vienybės principą, ieško įvairių
būdų ir kelių, kaip toliau stip
rinti ir plėsti savo veiklą, stip
rinti informacijos pasidalijimo
tinklą. Po kongreso vyksta
polemika, ar reikalingas stiprus
centras, ar reikėtų labiau stip
rinti ir plėsti regionų inicia
tyvas. Prievartinis Petro Plumpos atsistatydinimas kandidatuotis į Federacijos vadus, —
ženklas, kad dar reikia mokytis
demokratijos ir etikos taisyklių.
Daugelis veiklių ateitininkų
įsiliejo į šį sąjūdį, turėdami
didele pogrindžio veiklos patir
tį eucharistijos bičiulių gretose.
Pogrindžio metais reikėjo sau

gotis, kad kas nors infiltruotas
į būrelio vidų neišduotų kitų,
per didelė savisaugos ir rezer
vuoto pasitikėjimo dvasia
ne visiškai tinka šių dienų
gyvenimui. Reikalinga ieškoti
tampresnio dialogo su tais,
kurie turi kitokią gyvenimo
patirtį ir nori įsijungti į ateitininkijos gretas. Tai sudarytų
galimybę ateitininkijai sklisti į
miestus, miestelius, kaimo
vietoves.
Čia tik kelios mintys, ko
kiomis kongresinėmis nuotai
komis gyvena ateitininkija.
Vertinti kongreso rezultatus,
kokį poveikį jis turės ateitininkijos sąjūdžiui Lietuvoje ir
užsieniuose dar per anksti. Vie
na aišku, kad kongresas buvo
pasekmingas ne tik manifes
tacine, bet ir perspektyvine
prasme pakvietęs daugiau pajė
gių žmonių į darbą, diskusijas,
sprendimų ieškojimus. Tai su
teikia vilčių, kad ateitininkija
įneš savo indėlį į laimingos
Tėvynės ateities kūrybą.
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Dainavoje susitikę ateitininkų veiklą aptaria svečias iš Lietuvos kun. Rimas Gudelis ir Atei
tininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis.
Nuotr. Valerijos Žadeikienės

SUSIPAŽINIMAS SU LIETUVOS
ATEITININKŲ VADOVAIS

džioje, visapusiškame vergijos
atmetime.
Šiandien visuomeninės orga
nizacijos turi vykdyti didelį
darbą talkinant jaunimo at
gimimui, o ateitininkai yra
viena iš pagrindinių tų darbuo
tojų. Tam darbui pagrindą
padėjo Eucharistijos Bičiulių
sąjūdis slapta veikęs priespau
dos metais. Dabartiniai atei
tininkai bręsta ir auga, ypač su
užsienio ateitininkų talka.
Konkreti manifestacija to bren
dimo yra dvyliktasis ateiti
ninkų Kongresas Vilniuje,
kurio šūkis buvo „Ateitį regim
Tėvynės laimingą” priešta
raujantis išvargusiai, nuken
tėjusiai pasaulėžiūrai, kurią
įskiepijo komunistinis auklė
jimas Lietuvos jaunuomenei.
Ateitininkai dabar bando su
traukti gąbų, energingą
jaunimą ir kovoja prieš da
bartines nihilistines nuotaikas.
Taip, kaip anų metų ateitininkų
vadai sunkiai kovojo prieš ni
hilizmą, taip ateitininkai ir
šiandien dirba. Darbo šiandien
net žymiai daugiau, nes pati
tautos egzistencija reikalauja,
kad jaunimas atgautų dorinį,
moralinį auklėjimą.
Advokatas Vaidotas Vaičaitis
irgi pastebėjo, kad yra daug
problemų su Lietuvos jau
nuomene, bet jis teigė, kad tai
yra iššūkis Lietuvos atei
tininkams, kad jie turi ne tik
nepasiduoti gyvenimo srovei,
bet dar sunkiau dirbti.
Jaunimas šiandien ieško at
sakymo į iškylančius gyvenimo
klausimus. Lietuvoje surengtas
Ateitininkų sendraugių Čikagoje valdybos pirm. dr. Edmondas Saliklis ir Kongresas buvo ataskaitos
buvusi pirm. Jadvyga Damušienė.
taškas, nuo kurio reikia atvers
ti naują puslapį ateitininkų is
SALIKLIAI PAKEITĖ
atgimimas yra integrali dalis torijoje.
ADRESĄ
Lietuvos antrojo atgimimo, bū Adv. Vaičaičio taktika ren
tent dvasinio atgimimo. Pirma giant dvyliktąjį Kongresą buvo
Darbo sąlygom pasikeitus, Ed
sis atgimimas vyko prieš pirmą surinkti gerą būrį žmonių, su
mondas ir Rūta Salikliai
pasaulinį karą ir po jo. Yra kuriais jis galėtų efektyviau
išsikėlė iš Lemonto. Galite juos
lygiagrečių, kas vyksta šiandien dirbti. Jis tikisi, kad tas žmonių
pasiekti: 815 C Eagle Heights,
Lietuvoje, su tuo, kas vyko branduolys ir po Kongreso tęs
Madison, WI 53705. Telefonas:
Lietuvoje šio šimtmečio pra ateitininkišką darbą. Per visą
(608) 231-0189.
pusę metų ruošos to rengimo
komiteto žmonės turėjo prisi
minti, kad dirbdami jie vykdė
Dievo valią. Jų pasitikėjimas
Kristumi stiprino juos ir jiems
padėjo. Jie visados turėjo asme
niškai atsakyti į klausimą „Ar
aš esu pasiruošęs „Visą atnau
jinti Kristuje”? Savo mintis ji
sai baigė pastaba, kad tolimesni
organizaciniai darbai Lietuvos
ateitininkams bus žymiai leng
vesni, nes jie jau išlaikė tokį
didelį bandymą.
\ Po pranešimų išsivystė
įdomios diskusijo's. Susirinkę
ateitininkai turėjo progą
pareikšti savo mintis ir ar
timiau susipažinti su Lietuvos
ateitininkų vadovais.

Rugsėjo 17 d. Ateitininkų
namuose vyko įdomus pasi
kalbėjimas su svečiais iš Lietu
vos — kunigu Rimu Gudeliu ir
advokatu Vaidotu Vaičaičiu.
Susitikime, kurį suruošė Čika
gos ateitininkai, dalyvavo
daugiau 80 asmenų. Ryšium su
dr. Juozo Girniaus mirtimi,
kunigas Gudelis pradėjo savo
mintis pastaba, kad Lietuvos
seminaristų pasaulėžiūra buvo
stipriai veikiama gilių filosofi
nių dr. Juozo Girniaus minčių.
Kun. Gudelis tęsė pokalbį min
Kun. Rimas Gudelis timi, kad Ateitininkų sąjūdžio

E. Saliklis

JAS „Pasakų pilies” stovykloje, Dainavoje, smagiai nusiteikę stovyklautojai.
Nuotr. Birutės Bublienės

Muzika nepadeda skaudan
čiam dančiui.
George Herbert

JAS STOVYKLA
„PASAKŲ PASAULIS”
Redakciją pasiekė laikraš t
tėlis, leistas šių metų Jaunes
niųjų ateitininkų sąjungos va
saros stovykloje, Dainavoje.
Viršų puošia Kovo Lapšio
pasakų pilies piešinys, tokia jo
vaizduotėje turėtų būti, kai
kalbama apie pilis įvairiose
pasakose.
Leidinėlyje yra kapeliono,
vadovų, mokytojų, programų
koordinatorių, virtuvės štabo
sąrašai. Čia daug rašinių,
piešinių, eilėraščių, sukurtų
pačių stovyklautojų. Kiekviena
diena turėjo savo temą ir pagal
ją vyko dienos programa. Leidi
nyje yra dienos įvykių aprašy
mas, eilėraščių, piešinių forma.
Niekas net nepagalvojo, kiek
menininkų, rašytojų mūsų
jaunimo tarpe. Kai kurie
rašiniai ir piešiniai buvo net
premijuojami. ‘
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas

5540 S. Pulaakl Rd. Tai. (312) 585-2802
Pirm., antr., penkt. 9 v.r.—3 v.p.p.
ketv. 10 v.r.—7 v.p.p., trečd.,
šešt. 10 v.r—2 v. p.p.
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.

Sumokama po vizito

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams

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

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

DALIA E. CEPELE, D.D.S.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

DANTŲ GYDYTOJA

7918 W. 171st
Tlnley Perk, IL 80477
(708) 814-8871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Meln St.
Matteaaon, IL 60443
Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaekl Rd.. Chicago, IL
Rez. 708-422-7807
Kab. (1-312) 882-0221

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 8. Harlem, tai. 708-894-0400
Brldgevlew, IL 604S8

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8280

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

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

DR. ELIGIJUS LELIS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaekl Road

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

Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9358 S. Roberts Road
Hickory Hllls
Tel. (708) 598-2131

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
18508 — 127 81., Lemont, IL 80439
Priklauso Palos Community Hoapltal
Silver Croaa Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. (708) 287-2288

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 8. Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60418
706-836-6822
4148 W. 63rd St.
312-738-7706

Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 606S2

Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W. 63rd St.

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

Valandos susitarus

VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Orland Park
708-348-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8778

DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. (1-312) 787-7875
5780 Archer Avė.

Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5827

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 8. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255

DR. A. B. GLEVECKAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

DR. L. D. PETREIKIS

3600

W.

88 St. Tel. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p,
penkt. ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p.
0132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-8860 arba (312) 488-4441

DR. K. A. JUČAS

DANTŲ GYDYTOJA

9055 8. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4058
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

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

Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai

DR. JOVITA KERELIS

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Dantų Gydytoja

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

3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tel. (708) 448-1777

Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
McHenry 815-344-5000, ext 6506

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

Valandos pagal susitarimą

Vai. pagal susitarimą.

Tel. (312, 476-2112
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

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

9760 S. Kedzie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-636-6500

1443 So. 50th Avė., Cicero

Vai. 9-5 kasdien

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

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

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

DR. P. KISIELIUS

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
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. Gilbert, LaGrange. IL

Tel. 708-352-4487

2618 W. 71at St.
Tel. (312) 737-9149

Vakarais ir savaitgaliais tel

708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12,
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12 - 6 v.v.

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

6132 8. Kedzie
Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto tel. (312) 776-2B80
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBĄ, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

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

PASKUTINIAI ĮVYKIAI
VOKIETIJOJE

Rimties valandėlė

RELIGINIS AUTORITETAS

KAZYS BARONAS

Šio sekmadienio skaitiniuose
tiek Mozė, tiek ir Jėzus kalba
apie Dievo duotą dovaną būti ti
kinčiųjų vadovu. Šiuos skai
tinius komentuojantis kunigas
Carroll Stuhlmueller juose mato
pamokymą, kai ir kunigiškus
šventimus turintieji nenurašyti
tokių Dievo tiesiog suteikiamų
dovanų ir nepiktnaudotų savo
religinio autoriteto.
Skaitinyje iš Skaičių knygos
(Sk 11:25-29) girdime kaip
Dievas dalį Mozei duotos savo
dvasios uždėjo ir 70-čiai tautos
seniūnų, kurie buvo sukviesti
prie palapinės, kur Mozė
meldėsi — kalbėjosi su Dievu.
Tačiau du iš tų Dievo dvasią ga
vusių vyrų, kurie taip pat buvo
tautos seniūnų sąraše, nedaly
vavo prie palapinės, kai buvo
duota Dievo dvasia, bet jie ją
gavo, būdami prie savo palapi
nių ir ėmė pranašauti tuo pačiu
metu kaip ir kiti. Tai pamatęs,
jaunuolis nubėgo skųsti juos
Mozei, ir Mozės ilgalaikis
pavaduotojas Jozuė prašė, kad
Mozė jiems uždraustų pranašau
ti. Tačiau Mozė, supratęs, jog
Dievas šiems seniūnams tiesiog
davė tą pačią savo dvasią, su
draudė savo pavaduotoją,
kuriam taip rūpėjo, kad niekas
kitas neturėtų tokio religinio
autoriteto, kaip Mozė.
Mozė apsidžiaugė, kad Dievas
plačiai dalina savo Dvasią, ir
tarė Jozuei: „Te visa Viešpaties
tauta pranašais pasidaro, kad
tik Viešpats jiems duotų savo
sios Dvasios!” Mozė suprato, jog
jam duotas autoritetas nėra
tam, kad sau pasiglemžtų reli
ginę galią, bet kad vestų žmones
prie Dievo, kad ir jie tiesiog gau
tų tą pačią dvasią, kurią ir jis
gavo iš Dievo.
Panašų atsitikimą randame ir
Šio sekmadienio Evangelijoje
(Morkaus 9:38-43, 45, 47=48).
Čia apaštalas Jonas Jėzui iš
sako savo susirūpinimą, kad
vienas, „kuris nevaikščioja su
mumis”, Jėzaus vardu iš
varinėja velnius. „Mes jam
draudėme, — skundėsi Jonas, —
bet jis nepanoro eiti su mumis”.
Panašiai, kaip ir Mozė, Jėzus
atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra
tokio, kuris mano vardu darytų
stebuklus ir galėtų čia pat blo
gai apie mane kalbėti”.
Tuo Jėzus parodo, kad Jė
zaus sekėjų bendruomenėje
asmeniška draugystė („vaikš
čiojimas su mumis”) nėra vie
nintelis kriteriumas atpažinti
tuos, kurie priklauso Jėzui. Jė
zus nurodo, kad ir visai svetimi

žmonės gali pasirodyti esą Jė
zaus sekėjai tuo, kad padaro ar
timo meilės darbą vienam iš Jė
zaus mokinių.
Jėzaus mokiniams turi rūpė
ti, ne kas yra „mūsiškis” ir kas
„svetimas”, o kad nepapiktintų
— nepastūmėtų į nuodėmę tų,
kurie tik pradeda žengti tikėji
mo keliu — kad iš susirūpinimo
išsaugoti savaip suprastą
„teisingą tikėjimą” neatstumtų
nuo tikėjimo „mažutėlių”. Reli
ginis autoritetas naudotinas ne
silpnesniųjų baidymui, ojų drąsinimui, skatinimui, ugdymui
tikėjime.
Šiame kontekste — Jėzaus pa
mokymų savo mokiniams apie
religinio autoriteto naudojimą
— girdime dramatiškus įvaiz
džius, kaip svarbu šiuo atveju
nenusidėti — nepasiduoti
pagundai piktnaudoti religinį
autoritetą: „Jei tavoji ranka
traukia tave nusidėti — nusikirsk ją! ...Jei tave gundo nusi
dėti tavoji akis — išlupk ją, nes
verčiau tau vienaakiui įeiti į
Dievo karalystę, negu turint abi
akis, būti įmestam į pragarą”.
Bet nemanykime, kad šie pa
mokymai yra tik kunigams ir
vienuoliams. Visi tikintieji
krikštu esame gavę Dievo Dva
sią ir dėl to esame pašaukti
traukti kitus prie Dievo, kad ir
jie gautų tą pačią dovaną, kurią
mes gavome iš Dievo per kitus
— neužsitarnavę. Tad ir mes,
kurie esame turtingi tikėjimu,
tą tintą gavome ne tam, kad
rūšiuotume žmones į tikinčius
ir netikinčius, demonstruodami
savo pranašumą tikėjimu, kaip
neišmintingai turtuoliai savo
ekonomine galia spaudžia silp
nuosius.
Tokiems apaštalas Jokūbas
rašo itin griežtus žodžius: „Jūs
turtuoliai, verkite ir raudokite
dėl jūsų laukiančių negandų”.
Nors tiesa, Jokūbas rašo tur
tingiems krikščionims, kurie
išnaudoja savo samdinius,
versdami dirbti už neteisingą
atlyginimą arba visai nemokė
dami algų. Jie piktnaudoja savo
turimu ekonominiu autoritetu
ir tuo krauna sau ant galvos
Dievo bausmę.
Bet, anot kunigo Stuhlmuell
er, šio sekmadienio kitų skai
tinių kontekste, jo laiško
prasmę galime praplėsti ir
tiems, kurie gali susigundyti
piktnaudoti ir dvasinį autori
tetą. Dvasinį autoritetą turi ne
tik dvasiškiai, bet ir tie, kurie
turi dovaną mokyti — tiek
vaikus, tiek ir suaugusius, tiek

BOLŠEVIKINĖ IDEOLOGIJA
IR LIETUVOS MOKSLAS
(1940 - 1989 m.)
ALGIMANTAS LIEKIS

1
Humanitarinių bei socialinių mokslų daktaras
Algimantas Liekis dar 1982 m. buvo parengęs spaudai
didelį (apie 1,500 mašinraščio psl.) veikalą „Lietuvos
mokslo istorija 1940 - 1987 m.”. Tačiau tuomet rašyti
objektyviai dar nebuvo įmanoma, ir autorius susilaukė
griežtos recenzentų kritikos. „Darbas žemo
idėjinio-politinio lygio”, „darbe neteisingai parodomas
TSKP vaidmuo moksle” ir pan.
Dalyvaudamas VIII lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume Čikagoje, dr. A. Liekis lankėsi ir „Draugo”
redakcijoje, kur pateikė fragmentus iš minėtojo veikalo.

* * *
Šiandien mokslas buvusioje Sovietų sąjungoje ir
Lietuvoje, ypač teorinis, prilygsta pasauliniam. Tai
pasakytina apie tokius mokslus, kaip fizika,
matematika, kai kurios techninių mokslų šakos, dau
giausia tos, kurios sprendė buvusioje SSSR iškylančias
karinio potencialo problemos. O tokie užsakymai ir 1987
m. sudarė apie 70 proc. visų atliekamų tyrimų minėtose
mokslo srityse. Lietuvos mokslas buvo sudėtinė Sovie
tų sąjungos mokslo sistemos dalis. Kadangi į tą sistemą
niekaip „neįsikombinavo” tautiniai mokslai — Lietu
vos istorįja, lietuvių kalba, etnologįja, tai praktiškai ir
šių mokslo sričių specialistų nuolat mažėjo. Tautiniai
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Garsus yra Vokietijoje Frank
furto pagrindinės geležinkelio
stoties rajonas su savo
naktiniais klubais, barais,
valgyklom, kiekviename name
— seniausios pasaulio moterų
profesijos atstovėmis, neoniniais
„Eros” užrašais, pusnuogių
moterų nuotraukom languose ir
t.t. Kavinėse, valgyklose dažnai
„sąskaitas” suveda narkotikų
pardavėjų gaujos (turkai, kur
dai, serbai, albanai, negalėdami
pasidalinti įtakų zonom). Čia
galima nusipirkti „šaltą ir
šiltą” ginklą. Šių gatvių ir
linksmybės namų lankytojai
daugumoje yra vidurinės ar
žemesnės klasės gyventojai,
kadangi bankininkai, aukšti
pareigūnai geruose miesto kvar
taluose, gražiuose namuose, be
jokių užrašų ir neoninių
reklamų, randa jaunas moteris,
daugumoje atvežtas iš Rytų
Europos. Jas į Vokietiją pavilio
ja namų darbams, vaikų
priežiūrai ar net vedyboms.
Manding, atvežus į Vokietiją, jų
„vedybos” daugumoje baigiasi
bare, viešuose namuose, ati
mant pasą, neišleidžiant į mies
tą. Dažnai tokios jaunos
moterys savo gyvenimą užbai
gia savižudybe.
Tikiu, kad JAV ir Kanados
spaudoje nuskambėjo Frankfur
to penkių rusių prostitučių ir
viešųjų namų prižiūrėtojo mir
tis, pasmaugiant visus elektrine
viela. Tai Rusįjos mafijos darbas
(taip rašo spauda), nes vengras
skrisdavo į Rusiją ir kiekvieną
kartą atskraidindavo 18-25 m.
moteris, tačiąp atsisakydavo
rusams mokėti „apsaugos ir
pajamų” mokestį.
Kodėl rašau apie tą įvykį?
Rugpjūčio 19 d. vokiška spau
da pranešė, kad BochumeRuhro krašte — viešuose
namuose policija surado Lietu
vos, Lenkijos ir Rusijos prosti
tutes, atvežtas nelegaliai į
Vokietiją, be apsistojimo leidi
mo.

mokyklose, tiek ir darbovietėse
ir kitose tarnybose. Didelį dvaI sinį autoritetą turi ir tėvai, au
ginantys vaikus, taip pat jį turi
šiais laikais ir vis gausiau
parapijose tarnaujantys pasau
liečiai ir, iš tiesų, visi tikintieji.
Visi turime didelę atsakomybę
teisingai panaudoti savo tikė
jimo dovaną kitus traukti prie
Dievo.
Aldona Zailskaitė

Skaitau „Lietuvos aidą”.
Berods, prieš metus laiko
skelbimų psl. radau nekaltą
pranešimą: „Vokietijos vyrai
vedybų tikslu ieško jaunų lietu
vaičių”. Žinau, kokios tai „ve
dybos”, kadangi Vokietijoje
gyvenu 15 m. ir žinau jos
gyvenimo geras ir blogas puses.
Dar tą pačią dieną parašiau
atvirą laišką redakcijai,
išaiškindamas to skelbimo
nekaltą turinį, kartu prašy
damas daugiau tokių skelbimų
nespausdinti. Deja, redakcija
mano laiško neatspausdino.
Esu tikras, kad ir tos lietuvai
tės Bochume buvo paviliotos
namų darbams, vaikų priežiūrai
ar vedybų tikslu, užbaigdamos
kelionę viešuose namuose.
Lietuvos spauda plačiais
straipsniais turėtų atidengti tas
klastingas viliones, kad mūsų
gražiausias žiedas, nebaigtų
gyvenimo viešuose namuose,
neįsitrauktų į narkomanų gyve
nimą, užbaigdamos jį pasku
tiniu mirtinu kokaino švirkštu.
Daug vietos Vokietijos spau
dos skiria slapta gabenamam
plutonįjui, dažnai minėdama
Lietuvos vardą. Vokietijos tele
vizijos antras kanalas rugpjūčio
18 d. pusvalandį paskyrė mūsų
tėvynei ir plutonįjaus spekulia
cijai, kadangi Lietuvos muitinės
viršininko teigimu (jis su gražia
žiemine uniforma), Vilnius tam
pa kontrabandos centru.
Maskva, Gudijos geležinkelio
stotis. Keleiviai su ryšuliais
laukia traukinio į Minską ir to
liau į Vilnių, Karaliaučių. Kena
— pasienio geležinkelio stotis,

Lietuvos vėliava. Mūsų mui
tininkai beldžiasi į duris,
norėdami patikrinti prava
žiuojančius ir primityviom
priemonėm surasti slaptą
vežamą plutonįjų. Durų lie
tuviams niekas neatidaro, tad
sušalę mūsų muitininkai
(filmuota žiemos metu) vaikš
čioja aplink traukinį. Būstinėje
vienas muitininkas už dolerius
išrašo vizą į Lietuvą.
Ignalinos atominės jėgainės
rusas direktorius aiškina
vokiečiams (aišku rusų kalba),
kad iš Ignalinos nedingo nei
vienas gramas plutonįjaus. Tuo
tarpu vokiečiai rašė ir radijas
pranešė, kad Viurtembergo
krašte, pas vieną nekilnojamo
turto pardavėją plutonijus buvo
atvežtas iš Lietuvos.
Televizijos komentatorius
apgailestauja, kad lietuviai
neturi gerų priemonių tikrinti
prie sienos slapta vežamą
atominę medžiagą. Be to, mui
tininkų atlyginimas yra labai
žemas, tad iš vaizbūnų jie
dažnai ima kyšius.
Lietuvos muitinės viršininkas
(nespėjau užsirašyti pavardės),
stovėdamas prie žemėlapio,
pasakė, kad Vilnius yra kryžke
lėje, vedančioje iš Maskvos,
Petrapilio, Minsko į Karaliau
čių, Varšuvą, Vokietiją, tad
kovoti su tokia kontrabanda yra
labai sunku.
Pusvalandžio vokiečių susuk
tas filmas nepasitarnavo mūsų
valstybės geram vardui.
Sportinė spauda pranešė J.
Šarkio — Žukausko mirtį
pažymėdama, kad jis buvo
neturtingų Lietuvos imigrantų
sūnus, pasaulio sunkaus svorio
meistras. Paliko tris sūnus,
vaikaičių, provaikaičių ir proprovaikaičių. Keli laikraščiai
atspausdino J. Šarkio nuo
trauką, kovą su vokiečiu
Smėlingu.

Naujoji JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė.

mokslai taip pat trukdė įgyvendinti rusifikacijos, vie
ningos „sovietinės liaudies” idėjas.
„Mokslas — TSKP pagalbininkas”, „Socializmas ir
mokslas — neatskiriami”, tokios ir panašios deklaracįjos
buvo visuose tuometiniuose TSKP dokumentuose. Par
tija ir sovietų valdžia buvo iškelta aukščiau mokslo,
pagrindinis mokslininkų uždavinys buvo įrodyti parti
jos neklystamumą. Partija ir valdžia priimdavo
nutarimus ir tik po to mokslininkai pradėdavo įrodinėti
tų nutarimų „epochinę reikšmę”, istorinį būtinumą.
Buvo paskelbta, kad Sovietų sąjungoje sukurtas
socializmas, kad sovietinė liaudis perėjo į „išplėstinės
komunistinės visuomenės sukūrimą”, į „brandaus
socializmo” laikotarpį ir pan., ir tik po to mokslininkai
pradėdavo „įrodinėti”, kad taip yra iš tikrųjų. Kitaip
tariant, mokslas visada buvo „partinis”, gynė TSKP,
SSSR interesus, buvo „partįjos ir valstybės žinioje”. Tad
nenuostabu, kad Sovietų sąjungoje daugiausia iš visų
pasaulio kraštų buvo priimama įvairių nutarimų, įsta
tymų, tariamai didinančių mokslo veiksmingumą ir eko
nominį efektyvumą. Mokslas buvo ir bolševikinių
ideologų įnagis, ta ideologįja buvo aukščiau mokslo, nes
ją kūrė TSKP — „visos liaudies avangardas”.

Visi mokslai be išimties turėjo remtis ant šių bolše
vikinės ideologuos pamatų: yra tik vienas teisingas
požiūris į visuomenės raidą — klasinis; yra tik viena
teisinga metodologija — marksistinė-lenininė; yra tik
vienas teisingas visuomenės pertvarkymo metodas —
revoliucinis; yra tik viena politinė partija, galinti
vadovauti visuomenės keliui į laisvę — komunistų
(bolševikų) partįja; yra tik viena teisybės ir laimės šalis
— Sovietų sąjunga. Tad visa, kas tikrai pažangu, kas
sutinka su marksistiniu-lenininiu mokymu, kas padeda
stiprinti TSKP ir SSSR, tikrasis pažangos kelias — tai
artėjimas prie marksistinės-lenininės filosofijos ir jos

Danutė Bindokienė

Baltijos batalionas
ir Haiti
Praėjo beveik savaitė, kai
JAV kariniai daliniai išsikėlė
Haiti saloje, pasiryžę išguiti iš
krašto diktatorius ir grąžinti į
vyriausybe vado vietą teisėtai,
demokratiškai išrinktą prezi
dentą. Reikia pastebėti, kad tos
invazijos pradžia, nors drama
tiška pačia savo reikšme, buvo
rami, be šūvio, be jokių ypa
tingų incidentų. Haiti gyvento
jai, jau kuris laikas pasidalinę
į dvi grupuotes, amerikiečių
karius sutiko skirtingai. Var
guomenė ir apskritai juodosios
rasės Haiti piliečiai į svetimą
kariuomenę žvelgė kaip į iš
vaduotojus, nuo, trejus metus
besitęsiančio, kasdieninio tero
ro, vykdomo prezidento vietą
perversmo keliu užgrobusio
generolo ir jo brutalių padėjėjų.
Turtingieji Haiti gyventojai,
diktatoriaus Cedras šalininkai,
amerikiečius keikia ir vadina
okupantais.
***

Per savaitę daug kas pasikei
tė ir invazijos tikslus jau
sunkiau suvokti. Pirmiausia
daugelį nustebino JAV vyriau
sybės nutarimas leisti buvusiai
— nors nelegaliai — Haiti
valdžiai dar kurį laiką savo
pareigas eiti, jas ilgainiui
„taikiai perduodant”, sugrįžu
siam iš Amerikos prez. Aris
tide. Negana to, nors diktatorių
trįjulei kai kurios valstybės bu
vo pasiūliusios prieglobstį, jiems
leista pasilikti savo krašte,
nepaisant pavojų, kad jie vėl
gali pradėti organizuoti
perversmą.
Dar didesnį pasipiktinimą
sukėlė nepasikeitusi vidaus kas
dienybė: pasauliui stebint tele
vizijoje, o amerikiečiams ka
riams pasyviai stovint šalia,
Cedras kariai ir policija žiauriai
daužo krašto gyventojus (yra ir
užmuštų), visai nekreipdami
dėmesio į pasaulinio masto pasi
bjaurėjimą. Vadinasi, viskas
„po senovei”. Čia jau vyksta
kažkas panašaus į Bosniją-Herzegoviną, kur ilgą laiką buvo
ketinama skerdynes sustabdyti,
bet pasitenkinama tik žodiniu
papeikimu.
Amerikos invazija į Haiti ki
tuose kraštuose susilaukė dau
giausia teigiamos reakcijos,
ypač Pietų Amerikos valsty
bėse. Galima buvo tikėtis, kad
Rusija pradės protestuoti — juk

įsisavinimas, įsįjungimas į SSSR, į „komunistinės
visuomenės kūrėjų gretas”. O visos filosofijos istorijoje
išskirtini tik tie,kurie dėjo ir stiprino marksistinės-leni
ninės filosofijos pagrindus, kas padėjo sukurti „vieningą
SSSR”.
Kadangi nuo pat pirmųjų sovietinės okupacios dienų
buvo paskelbta, kad mokslas — valstybės reikalas, tai
ir nenoras pripažinti partinės ir sovietinės valdžios
nurodymų, abejojimas jais, delsimas įgyvendinti buvo
traktuojami kaip valstybiniai nusikaltimai. Ypač svar
biais mokslais, auklėjant „liaudies mases” komunistine
dvasia, buvo paskelbti istorija, filosofija, sociologija,
literatologija, teisė, ideologiniai mokslai.
1946 m. vasario 20-23 d. įvykusioje LTSR Mokslų
akademijos visuotinio susirinkimo pirmojoje sesijoje,
dalyvaujant ir visų aukštųjų mokyklų profesoriams, dės
tytojams, buvo paskelbtos instrukcijos, kaip vertinti įvai
rius Lietuvos istorijos procesus, įvykius, asmenybes. Šias
instrukcįjas pagal „VKP (b) trumpąjį istorijos kursą”,
Jozef Stalin darbus parengė akademikas Juozas Žiugžda,
patvirtino LKP(b) CK šulas — Antanas Sniečkus ir iš
Maskvos atsiųstas „prižiūrėtojas” — Michail Suslov. In
strukcijose buvo nurodyta, kad svarbiausias respublikos
istorikų uždavinys — „duoti marksistinį lietuvių tautos
istorijos išdėstymą, apvalytą nuo buržuazinių
mokslininkų iškraipymų”.
Kitoje sesijoje, kuri vyko rugsėjo 9-11 d., buvo
paskelbta labiau detalizuota instrukcija, kurioje buvo
nurodyta, kad visi LTSR istorikai privalo: 1. Griežtai
vadovautis ,,VKP(b) istorijos trumpuoju kursu”, draugo
Jozef Varionovič Stalin nurodymais; 2. ištrinti iš visų
istorijos vadovėlių, knygų teigiamus atsiliepimus apie
vokiečius ir, priešingai, iškelti rusų tautos teigiamą
vaidmenį lietuvių tautai; 3. įrodyti klasinį, išnau
dotojiškąjį, grobikišką feodalinės Lietuvos pobūdį, o

ji visuomet priešiškai nusi
teikusi, kai JAV prisiima
taikdarės rolę pasaulyje. O šį
kartą — Jelcinas nė šnipšt, nors
Amerikos kariuomenė okupavo
vieną savo „artimo užsienio
valstybę”.

* * *

Čia ir kyla baugus nepasi
tikėjimas tokiu Rusijos nuolai
dumu, iš patirties žinant, kad
rusai savo palankumo veltui
nedalina. Dabar (remiantis
JBANC pranešimu, gautu š.m.
rugsėjo 22 d.) pradeda pasitvir
tinti nerimo tikrovė: yra rimtas
pavojus, kad 10 mil. dol.
parama, Rygoje besilankančio
prez. Clinton pažadėta Baltįjos
batalionui steigti, gali būti at
šaukta. Oficialioji priežastis:
Haiti invazįjos išlaidos; nelieka
lėšų Baltijos kraštams.
Baltijos batalionas teikė vil
čių, kad tai bus stiprus užnu
garis Vidurio ir Rytų Europos
saugumui. Nors Rusijos
užsienio reikalų ministras A.
Kozyrevas „Washington Post”
(š.m. rugsėjo 20 d. laidoje) nusi
skundė, kad Rusija „amžinai
pasmerkta būti taikos ir pa
stovumo palaikytoja buvusioje
sovietų teritorijoje”, bet tai juk
„krokodilo ašaros” ir savotiškas
leidimas įkelti leteną į savo „ar
timo užsienio” šalis.
Be minimų 10 mil. dol. para
mos iš JAV Baltijos batalionas
neįmanomas, nes nei viena iš
trijų valstybių neturi pakan
kamai išteklių jį įkurti, ap
mokyti, paruošti, apginkluoti.
Antra vertus, pažado sulaužy
mas ir tas 10 mil. dol. paramos
šiam tikslui atėmimas akivaiz
džiai parodytų Vidurio bei Rytų
Europai, kad Amerika šių sričių
nelaiko svarbiomis, o vien tik
pataikauja Rusijai.
Užuominos apie 10 mil. dole
rių paramos Baltijos batalionui
galima atėmimą mums šiandien
kelia rimtą rūpestį Lietuvos,
Latvijos ir Estijos ateities per
spektyvoms. Gyvenant „arti
mame Rusijos užsienyje”, yra
lyg trepsėjimas ant plono ledo —
jis gali bet kuriuo metu įlūžti.
Verta stebėti šiuos įvykius labai
atidžiai ir, reikalui esant, stip
riai reaguoti. Juk esame Ameri
kos piliečiai ir turime teisę bels
tis į savo senatorių bei Kongre
so atstovų duris.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščius —
Vytautą, Žygimantą ir kitus, pavadinti reakcionieriais,
nes jie trukdė rusų žemėms susijungti aplink didžiąją
Maskvą; 4. įrodyti, kad Lietuvos Kunigaikštystė žlugo
tik dėl vidinių socialinių prieštaravimų, dėl nežmoniško
darbo liaudies išnaudojimo, dėl trumparegiškos Lietu
vos valdovų politikos; 5. paneigti, kad rusų liaudis slopino
lietuvių tautos tautinę kultūrą, ekonomiką, būtinai
įrodyti, kad tik Rusijos dėka lietuvių tauta išliko; 6.
akcentuoti, kad Lietuvos Kunigaikštystės įjungimas į
Rusįjos imperiją XVIII amž. pabaigoje buvo naudingas
Lietuvai, lietuvių tautai; 7. akcentuoti, kad lietuvių
tautos pažanga visais laikais buvo neatskiriama nuo
rusų tautos; 8. įrodyti, kad tik bendra kova, vadovaujant
Rusįjos proletariatui, galėjo atnešti išsilaisvinimą Lietu
vai; 9. skelbti, kad tik didžiojo Lenino, Didžiosios Spalio
revoliucįjos dėka lietuvių liaudis išsivadavo ir 1918-1919
m. sukūrė suverenią Tarybų Lietuvos valstybę, kurią,
deja, pasmaugė užsienio valstybių imperialistai,
remiami saujelės vietos buržuazinių nacionalistų; 10.
lietuvių tauta niekada neatsisakė turėti savą tarybinę
respubliką, kurti komunistinę santvarką.
Lietuvių tauta nepaliaujamai kovojo, kol ta kova
buvo apvainikuota pergale 1940 m. vasarą, kai buvo
atkurta tarybų valdžia ir pagaliau susįjungta su rusų
bei kitomis broliškomis tautomis į vieną galingiausią,
teisingiausią, šviesiausią pasaulio valstybę — Sovietų
sąjungą; 11. hitlerinei Vokietijai užgrobus Lietuvą, lietu
vių tauta vėl drąsiai kovojo prieš okupantus, kol, pade
dant pergalingajai Raudonajai armijai, atkūrė tarybų
valdžią ir vėl kartu su kitomis tokiomis pačiomis lais
vomis ir laimingomis tarybinėmis respublikomis ėmėsi
atkurti ekonomiką, kultūrą, su didžiausiu pasiaukojimu
įgyvendinti VKP (b) CK, draugo J. Stalino nurodymus
ir
.
(Bus daugiau)
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Paminklinis akmuo sukilėlių vado Herkaus Manto žuvimo vietoje (1JJ73 m.), Narkyčiuose,
Karaliaučiaus srityje, pašventintas 1993 m. rugsėjo 12 d. Iš kairės: Martynas Mačkus, Vytautas
Šilas, Vytautas Gocentas, Danutė Valčiukienė, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vysk.
Jonas Kalvanas, Čikagos lietuvių evangelikų Tėviškės parapijos vysk. Hansas Dumpys, Ervinas
Pėteraitis, Marė Paliokaitė.

DIDŽIOJO

SUKILĖLIO

MANTO

PRŪSŲ

HERKAUS

PAMINKLO

LIKIMAS

Narkyčiai (dabar Miežduriečje) — miestelis Priegliaus ir
Auksinės (dabar Golubaja) upių
santakoje, 17 kilometrų į vaka
rus nuo Įsručio. Ypač dėmesio
verta vieta prie Narkyčių —
Manto kalnas, esantis dešinia
jame Auksinės upės krante.
Kalnas 1331 metais buvo vadi
namas Montegarbs (garbis —
prūsiškai reiškia „kalną”). Čia
yra didžiojo prūsų sukilimo vado
Herkaus Manto žuvimo, o gal ir
kapo vieta.
1273 metų vasarą Herkaus
Manto būstinę prie Narkyčių
netikėtai aptiko Christburgo
komtūras su riterių ir ginklane
šių būriu. Pagal P. Dusburgiečio
kroniką, kryžiuočiai Herkų
Mantą užklupo vieną ir pakorė,
o lavoną dar perdūrė kardu.
1989 m. spalio mėn., dar besi
kurianti Mažosios Lietuvos
reikalų taryba (MLRT) įteikė to
meto Aukščiausios Tarybos pir
mininkui L. Šepečiui kultūrinio
palikimo Mažojoje Lietuvoje
pirmaeilių uždavinių sąrašą.
Jame buvo ir Herkaus Manto
įamžinimo klausimas. MLRT
iniciatyva, šis klausimas buvo
įrašytas ir į ilgai ruoštą
Mažosios Lietuvos kultūros,
mokslo bei švietimo programą,
kurią 1991 m. gegužės mėn.
aprobavo Lietuvos kultūros ir
švietimo ministerijos kolegija.
Dėl to, kad prūsų sukilimo va
do H. Manto žuvimo vietoje
reikia pastatyti paminklą, 1991
m. kovo 20 d. Karaliaučiaus
krašto istorijai ir archeologijai
skirtoje konferencijoje „Senoji

mūsų krašto praeitis”, vykusio
je buvusioje Karaliaučiaus Luizos bažnyčioje, susitarė Kara
liaučiaus srities Kultūros fondo
vadovas J. Ivanovas ir Prūsos
bei Mažosios Lietuvos fondo
prezidentė V. Kondratienė (to
liau Prūsos fondas). O netrukus
Lietuvos kultūros ir švietimo
ministerija kreipėsi į Karaliau
čiaus srities kultūros valdybą ir
Įsruties (dabar Černiachovskis)
miesto vykdomąjį komitetą su
prašymu, kad būtų įamžintas
didžiojo prūsų sukilimo vado
Herkaus Manto vardas, pasta
tant jam paminklinį akmenį jo
žūties vietoje. Netrukus MLRT
pirmininko parodytoje vietoje
Įsruties rajono Didžiųjų Bubainių (dabar Berežkovskoje) ap
linkos taryba gegužės 30 d. nu
tarimu paskyrė 0.15 ha pamink
lui pastatyti.
Prūsos fondas kreipėsi para
mos į Finansų ministeriją ir
gavo paminkliniam akmeniui
15,000 rub. Kadangi niekam iš
didžiųjų ir pripažintųjų meistrų
neapsiėmus kurti skulptūros,
kitaip sakant, atmintinio ak
mens, tuo reikalu Užsiėmė
Dailės instituto absolventas
Saulius Indrašius. Jis 1992 m.
ir gavo tuos 15,000 rub., kadan
gi Lietuvoje jau vyko rublio
smukimas, tai tų pinigų teužteko tik pigiam akmeniui nusi
pirkti, o sukurtas jo paminklas
tapo net jo diplominiu darbu. Ir
taip Sauliaus Indrašiaus sukur
tas žaltys dėl Lietuvos kultūros
ir švietimo ministerijos neatsa
kingumo liko žiemoti vienerius

atlanta ie, inc.
metui,

artėjant 'Ka/ėdutccf,
'uutfvjūčia f 6et.
laivu, d
$0.49 už svarą iki 100 svarų

£ .Lietuvą
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metus Dailės instituto kieme
lyje.
1993 m. pradžioje Lietuvos
Respublikos kultūros ir švieti
mo ministerija paprašė Mari
jampolės Kraštotyros muziejaus
direktorių Joną Vasmaną, kad
jis užsakytų paminklinę lentą,
ją kartu su žalčiu nuvežtų ir pa
statytų Narkyčiuose ant Montgarbio kalno, toje išskirtoje 0.15
ha teritorijoje. Muziejaus direk
torius noriai sutiko įgyvendinti
šį prašymą, tikėdamasis, kad
jam bus talkinama, bet teko nu
sivilti. Praėjus kuriam laikui,
skulptorius Svetojus pagamino
paminklinę lentą su įrašu prū
sų, lietuvių, vokiečių ir rusų
kalbomis: „HERKUS MANTAS
Notangas. Prūsų sukilimo prieš
teutonus (1260-1273) vadas.
Nužudytas čia, Montgarbio kal
ne 1273 metais”.

Pagal architekto G. Rutkaus
ko nurodymus, Įsruties kultūros
skyrius su Narkyčių valdžia bai
gė rengti paminklinę aikštelę,
o Herkaus Manto garbei skirtas
paminklas jau netoli mėnesio
laiko gulėjo Marijampolės Kraš
totyros muziejuje. J. Vasmanas
už savo lėšas nuvežė ir pastatė
paminklą jau paruoštoje aikšte
lėje. Jam už tai net ačiū nesu
gebėjo pasakyti, jau nebegalvojant apie lėšų kompensavimą.

Paminklo atidengimo data,
numatyta 1993 m. birželio 26 d.

Sužinojus, kad į iškilmes ruošia
si atvykti Seimo opozicijos va
das V. Landsbergis, buvo parei
kalauta iškilmes atidėti iki
rugsėjo 3 d. Bet, kaip žinia, rug
sėjo 4 d. Lietuvoje viešėjo popie
žius, tai vėl viskas liko tarp
dangaus ir žemės. Vis tiek
paminklas birželio 26 d., Rasos
šventės metu, buvo atidengtas,
nors iškilmėse nedalyvavo gar
bės valdžios vyrai nei iš vietinės
administracijos, nei iš Lietuvos,
bet simbolinė ceremonija įvyko
— buvo giedotas Lietuvos him
nas, pakankliuota ir tokiu bū
du pagerbtas šio didžio Prūsų
tautos vyro atminimas.
Rugsėjo 3 d. išvakarėse Įsruties kultūros skyrius informavo
LR Kultūros ir švietimo minis
teriją, kad paminklas negali
būti atidengtas, nes jis laikomas
svetimos valstybės, Rusijos,
teritorijoje pastatytu paminklu,
tad tam reikia Maskvos pritari
mo. Buvo išreikšta viltis, kad
leidimas bus greit duotas.
1993 m. rugsėjo 12 d. popietę
iš Tolminkiemio (dabar Čistije
Prudy) po „Rugsėjo biblijos”
pamaldų atvykę vyskupai J.
Kalvanas (Tauragė) ir H. Dum
pys (Chicago), apsivilkę baltais
apeiginiais rūbais, palaimino H.
Manto paminklą. J. Kalvanas
tuomet pasakė: „Vienas Dievas
težino, ar visuomet buvo teisus
Herkus Mantas, bet aš žinau —
jis kovojo už teisybę”.
1993 m. spalio 15 d. Marijam
polės Kraštotyros muziejaus ir
Bendrijos „Lituanica” Marijam
polės skyriaus iniciatyva buvo
organizuota eilinė išvyka į Ma
žąją Lietuvą, kur prie Herkaus
Manto paminklo buvo pasodin
ti 3 ąžuoliukai, išdygę tais me
tais, kai Lietuva 1990 m. kovo
mėn. atgavo savo nepriklauso
mybę. Taip pat ateinančioms
kartoms buvo parašytas laiškas:
„720 metų praėjus nuo Tavo žū
ties, sodiname šiuos tris ąžuolus
Tau ir Tavo genčiai atminti.
Narkyčiai, 1993.10.15”, kuris
buvo čia pat po pasodintu ąžuo
liuku įdėtas į butelį ir užkastas.
1994 m. vasario 2 d. Karaliau
čiuje įvyko Kultūros paminklų
ir paveldo apsaugos tarybos
išplėstinis posėdis (susirinko 20
žmonių) situacijai, susidariusiai
dėl H. Manto paminklo, ap
svarstyti. Buvo kviečiami ir
Lietuvos kultūros bei švietimo
ministerijos vadovai, tačiau jie,
kaip ir penkerius metus spren
džiamo Vydūno namo Tilžėje
klausimu, nė nemanė važiuoti
į Karaliaučių. Srities vadovybė
buvo nustebinta, kad Lietuvos
interesams atstovauti atvyko
tik vyriausiasis ministerijos
etnokultūros skyriaus specialis
tas S. Lukoševičius. Karaliau
čiaus kultūrininkų paminklas

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus,
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Kairys Baltic Expcdltlng
517 Frultland Rd.

Stonay Craak, Ont.
Canada 18E 5A6
Tai. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980
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DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL.
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL!
RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės Išparduotos.
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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 IKI 13... 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

f

Mūsų Vilniaus raštinė — Jūsų paslaugoms!

KELIONĖMS IŠ LIETUVO8: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

LIETUVOS AIDAI

2719 VVest 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND

„Sukapoto žalčio vardu” pavadintas paminklas Prūsų sukilėliui Herkui Mantui Narkyčiuose,
Karaliaučiaus srityje. Prie paminklo sodinami ąžuoliukai.

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
Mažiausia pristatoma suma $200.

$0.39 už svarą virš 100 svarų

'fyet/auyčač. yzcitai ir ntaiouiai
patarnaut /Manta

buvo apgintas, tik priimtąja išmontuotas. Vietinė srities padaryta tiesiogiai iš Karaliau
posėdžio rezoliucija iš Lietuvos administracija priėjo net prie čiaus, kuris paklūsta tiesiogiai
pusės buvo reikalauta, kad pa absurdiško sprendimo: Kara Maskvai. Paminklas nukeltas ir
minklinė lenta būtų pakeista ir liaučiaus srities kultūros mi šiuo metu randasi Įsrutyje mu
rusiškas užrašas būtų pirmoje nisterija paskelbė konkursą zikinės mokyklos kieme. Pa
vietoje.
naujam Herkaus Manto pa minklo nukėlimą įtakojo tai,
Šį jų nutarimą net ir sunku minklui sukurti!
kad jo statymas nebuvo derin
komentuoti, juk H. Mantas bu
Šia mums opia tema teko kal tas su Maskva, po to įvairūs
vo prūsas, o ne rusas, tad ir bėtis su Stalupėnų (dabar Nies- šmeižikiški straipsniai vietinėje
užrašas padarytas pirmiausia terev) buvusiu lietuviškos kla rusų spaudoje, o prie nukėlimo
chronologine tvarka. Praėjus sės mokytoju Sigitu Kuru (da prisidėjo Berzukovas ir net mū
daugiau kaip pusmečiui, Lietu bar jo vietoje dirba Lietuvos sų tautietis Eugenijus Čejausvai neperdarius lentos, Kara rusas Anatolijus Galčevskis), kas, kuris yra Kaliningrado ad
liaučiaus krašto vietinėje rusų kuriam teko kalbėtis su vieti ministracijos skyriaus viršinin
spaudoje pasipylė straipsniai, niais Narkyčių gyventojais dėl kas nacionaliniams klausi
įvairūs laiškai, teigiantys, jog šio paminklo. Pasirodo, kad nie mams. Tai tokia buvo Maskvos
H. Manto paminklas yra lietu kas prieš paminklą blogo nieko tarnų, vietinių funkcionierių
vių savivalė ir kaltinantys Bez- neturėjo, o tik buvo sukurta valia.
rukovą (srities kultūros sky speciali propaganda, padedant
Tai toks likimas ištiko pa
riaus vedėjas) piktnaudžiavimu Maskvai, kad jis čia nestovėtų, minklą Narkyčiuose, pastatytą
savo padėties. Mūsų Kultūros todėl liepos pabaigoje jis buvo didžioje Prūsų sukilimo vado
ministerijai tylint, srities admi nugriautas. Toje vietoje nėra Herkaus Manto garbei. Čia rei
nistratoriaus Matočkino pava nieko likę, pats paminklas ne kėtų paklausti, ar išties mes
duotojos kultūrai — Kuznecovos aišku kur išvežtas.
norime išbraukti šį didį žmogų
paliepimu Bezrukovas š.m. bir
Telefonu teko kalbėtis su Įsru iš istorijos ir ar bus atstatytas
želio mėn. nusiuntė Įsruties čio miesto Čechovo vardo biblio paminklas tikrajam šios žemės,
miesto Kultūros skyriun įsaky tekos užsienio literatūros ir išnaikintos tautos sūnaus gar
mą, reikalaujantį paminklą iš kraštotyros skyriaus vedėju bei? Ir kokia kaina?
montuoti...
G. Katinaitis
Chodiuk’u Vladimir’u GrigorjeDeja, paminklo jau nebėra. vič’ium, kuris apie paminklo
Bendrijos,,Lituanica”
Maždaug prieš mėnesį jis buvo nukėlimą pasakė, jog tai buvo
tarybos narys

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Nuo trečiadienio iki penktadienio,

8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos ii VVCtV stoties
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILUNOIS
50457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783
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TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-140

PASAULINĖS PARODOS
LĖLIŲ AUTORĖ, DAILININKĖ
K. PETRIKAITĖ-TULIENĖ,
ATSILIEPĖ
'
Po birželio 17 d. rašyto straips
nio „Drauge” apie Pasaulinės
parodos lėlių eksponatą, kuris
yra Lietuvos Respublikos am
basadoje Vašingtone, jokių atsi
liepimų negavome. Tačiau Biru
tės Eidintienės sudarytas komi
tetas ir toliau deda pastangas,
ieškodamas kelio šių lėlių at
naujinimui — restauravimui. Šį
darbą sutiko atlikti, kaip
straipsny minėta, Lietuvos Vals
tybinis muziejus. Nors muzie
jaus direktorė Birutė Kulnytė
išreiškė norą, kad šios lėlės
pasiliktų Lietuvos Valstybės
muziejuje, tačiau komitetas ir
pavieniai asmenys, su kuriais
komiteto nariai kalbėjosi, visi
pritarė lėlių grąžinimui atgal į
ambasadą Vašingtone. Ta pati
nuomonė yra išreikšta ir pačios
dailininkės Petrikaitės-Tulienės, kurios nuostabų laišką
gavome šių metų rugsėjo gale.
Šis laiškas, kaip išburiančios
knygos lapas, leidžia gyvai pa
justi praeities istoriją ir dar
labiau išryškina lėlių gyvenimo
odisėją bei jų vertę. Pasidalin
sim keliais momentais iš šio
laiško ir su skaitytojais:
...„Esu labai nustebinta, o
kartu ir susijaudinusi, kad toli
už jūrų marių prisimenama apie
mane.
Iš mano gyvenimo galiu Jums
trumpai papasakoti, jog iki šiol,
nors man 27 rugsėjo sueis jau 88
metai, esu dar, ačiū Dievui, dar
binga ir kūrybinga. Dirbu su
moliu ir kartu piešiu pastele.
Prieš trejus metus buvo mano
personalinė paroda. Su metalu
daugiau nebedirbu, nes mirus
mano vyrui, neturiu jėgų meta
lą apdirbti, o jis buvo . mapo
padėjėjas šiame darbe.
Dabar apie lėles: tuo metu dir
bau Žemės ūkio ministerijoje
braižytoja. Atlyginimo gauda
vau 200 litų. Paskambino iš
Kultūros ministerijos panelė
Avietėnaitė ir paklausė, ar aš
nenorėčiau sukurti lėles tauti
niais rūbais parodai. Kadangi
braižytojos darbas buvo man la
bai nuobodus, aš tuoj pat suti
kau. Mano direktorius davė tam
leidimą. Be to, man mokėjo to
liau atlyginimą, nors aš tuo
metu braižytojos darbo nedir
bau. Išskyrė patalpas čia pat
Ūkio ministerijos rūsyje. Taip
pradėjau kurti šias lėles, kur
atidaviau savo dalį širdies. Dir
bau pusę metų. Kai viskas buvo
baigta, atsisveikinau su savo
kūriniu ir jos išvyko į parodą.
Taip aš jų daugiau ir nemačiau.
Man labai džiugu, kad Jūs no
rite ir turite galimybę jas
restauruoti, o etnografinis mu
ziejus sutinka. Aišku, aš prie

pestauravimo darbų vargu ar
galėsiu prisidėti, nes muziejus
yra Vilniuje, bet mielai sutinku
pakonsultuoti.
Malonu ir tai, kad šios lėlės
puošia Lietuvos ambasadą Va
šingtone, tai man didelė garbė.
Po restauravimo tegul jos grįž
ta atgal į ambasadą, kur jos visą
savo jaunystę praleido, o tuo pa
čiu tai ir mano jaunystės dalis”.
Pasirašė K. Tulienė. Laiškas
buvo rašytas 1994 m. rugsėjo 15
d.
Šalia laiško dailininkė taip
pat įdėjo straipsnio nuorašą iš
„Kauno dienos”. Straipsnis
pavadintas „Plačiuose dailės ba
ruose”, parašytas Dalios Vait
kutės ir iliustruotas viena K.
Tulienės keramikos darbų foto
grafija. Straipsnyje D. Vaitku
tė aprašo dailininkės jubiliejinę
80-mečio ruošiamą parodą. Šia
me straipsnyje Vaitkutė iškelia
platų dailininkės kūrybos kelią,
į kurį įeina grafika, keramika,
metalo plastika, tapyba pastele.
Iš straipsnio sužinom, kad K.
Petrikaitės-Tulienės tėvas buvo
kalvis Ukmergėje. Pati dailinin
kė 1934 metais baigė Kauno
meno mokyklą, dailininkui A.
Galdikui vadovaujant grafikos
studijai. Dirbo Žemės ūkio mi
nisterijoje braižytoja. Tuo pačiu
metu iliustravo knygas, pvz. S.
Kymantaitės-Čiurlionienės
„Dvylika brolių juodvarniais
lakstančių” ir daug kitų. Kūrė
vazas, kalė metalą ir dalyvavo
parodose. Pirmas tarptautinis
pripažinimas, tai 1937 m. Pary
žiaus tarptautinėje parodoje pri
zas už dekoratyvinį pano „Lie
tuva”. 1938 metais lėlių grupė
„Kupiškėnų vestuvės” ekspo
nuojama
New
Yorko
pasaulinėje parodoje. Inten
syviai dirba grafikos srityje.
Vėliau patraukia metalo plas
tika. Gimsta šokėjų figūros „Eg
lė su žalčiu”, sportininkų seri
ja „Šaulys”. Vienas reikšmin
giausių metalo plastikos kūri
nių — „Birutės” skulptūra Pa
langoje, atlikta 1965 m. Dirba
keramikoje, kuria dekoratyvi
nes lėkštes bei skulptūras. Dai
lininkė sukuria ir visuomeni
niams interjerams darbų vaikų
darželiuose bei kavinėse.
Kaip Vaitkutė savo straipsny
je, taip kaip ir pati dailininkė
savo laiške teigia, kad šiuo
metu ji dirba su moliu ir piešia
pastele. Taip pat ji daug skaito
ir studijuoja pastelės techniką,
piešia portretus. Pagal dailinin
kę, ji savo kūryboje nesistengia
būti madinga, kuria tai, kas ją
jaudina ir nori piešti kiekvieną,
ją sudominusį žmogų.
Šis susidomėjimas žmogumi

ĄŽUOLINIS KRYŽIUS SUKAKTIES SIMBOLIS

Kun. Timotiejus Burkauskas.

1850-taisiais metais episko
palų bendruomenė Philadelphijoj nutarė pasistatyti bažnyčią
ir tam sumanymui pasikvietė to
meto garsų architektą Benjamin Price. Neogotikos stiliaus
bažnyčia šiaurėje nuo miesto
centro kainavo 80,000 dol. ir
tarnavo šiai religinei bend
ruomenei 67 metus.
Lietuvių tarpe noras turėti
savo parapiją iškilo, kai didesnis
skaičius imigrantų, susipažinę
su vysk. Motiejaus Valančiaus
pamokslais apie pamaldas savo
kalba, susibūrė ir pradėjo įro
dinėti, nepalankiai šiai idėjai
nusiteikusiam arkivyskupui ir
airių kilmės parapijiečiams, sa
vo parapijos reikalingumą. Po
ilgų derybų, 1924 m. kardinolas
Dougherty įsteigė trečią lietu
višką parapiją Philadelphijoj ir
paskyrė Juozą Čepukaitį, 29
metų kunigą, klebonui — be
bažnyčios, be klebonijos ir be
pinigų.
Šv. Andriejaus parapijiečiai
18 metų rinkdavosi pamaldoms
į išsinuomotą salę, o vėliau, pa
stačius lietuvišką mokyklą, jo
je. Kunigas Čepukaitis delsė
statyti bažnyčią, nes mokyklai
davė pirmenybę, o atėjus didžio
ji krizė dar labiau pablogino
parapijos finansinius išteklius.
1942 metais dar nebuvo matyti

atsispindi ir nuostabiose lėlių
išraiškose bei jų parinktuose
charakteriuose, kurie buvo
sukurti prieš daugel metų ir re
prezentuoja Kupiškėnų kaimo
vestuves.
Linkime šiai nuostabiai asme
nybei, dailininkei K. Petrikaitei-Tulienei, laimingų ir kūry
bingų 88-tų metų, tikimės, kad
jos sukurtos lėlės, į kurias ji įdė
jo dalį savo širdies, po restaura
vimo, pagal jos norą, vėl grįš at
gal į ambasadą Vašingtone, ku
rioje jos praleido savo jaunystę
tuo pačiu ir jų kūrėjos jaunystės
dalį.
Elvyra Vodopalienė

Dalis dail. K. Petrikaitės-Tulienės 1939 m. Pasaulinės parodos New Yorke lėlių eksponato,
pavadinto Kupiškėnų vestuvės.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

galimybių pradėti savos
bažnyčios statybą, tačiau
'Dievas neapleidžia tų, kurie tiki
Jo valia ir nenustoja vilties. Ir
štai, lyg iš dangaus ateina
ži^ia, kad episkopalų bend
ruomenė parddoda savo bažny
čią. tik pž 15,000 dol. Kunigo
Če|>ukaičio vdrgal, pastangos ir
tvirtas tikėjimas atidaro duris
į sayo j]gai lauktą bažnyčią. Šv.
Andriejaus parapijiečiai 1942
metais Didįjį ketvirtadienį susi
renka į pirmąsias Mišias po
savu stogu, o po ketverių metų
klebonas gauna greta bažnyčios
stovintį namą klebonijai, iš ku
rios dar 24 metus vadovauja
parapijai. 1966 metais, sulaukęs
71 metų amžiaus ir baigdamas
laikyti šv. Mišias, nelauktai pa
lieka savo mylimus parapijie
čius ir atiduoda sielą Aukščiaušiam, ^kuriam gyvenimą ir
darbą skyrė.
Naujai paskirtas klebonas
kuA. Jurgis Degutis plačiai at
veria duris į kleboniją ir į
parapijos reikalus parapijie
čiams, ir drauge su jais vado
vauja Šv. Andriejaus parapijai,
tęsdamas lietuviškas tradicijas,
entuziastiškai dirba jos gerovei.
1969 gauna pagalbininku kun.
Kajetoną Sakalauską ir abudu
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dirba iki 1985 metų, kol kun.
Jurgis Degutis** išeina į
užtarnautą poilsį, bet pasilieka
klebono emeritus pareigose iki
1991 metų.
Kun. Kajetonas Sakalauskas
klebonavo septynerius metus ir
pasitraukė .iš pareigų, pablo
gėjus sveikatai.
Dabartinis klebonas yra
Timotiejus
Burkauskas,
Amerikoje gimęs lietuviškos
kilmės O.P.S. vienuolijos narys.
Šis tradicinės mąstysenos
dvasininkas atiduoda parapijai
ir lietuviškai Philadelphijos
bendruomenei visas savo jėgas
ir ryžtą išlaikyti Šv. Andriejaus
parapiją lietuviška. 70 metų
nuo parapijos įkūrimo proga
parapijiečiai, įvertindami šio
garbaus kunigo pastangas pa
statyti didelį medinį, Lietuvoje
pagamintą kryžių, sutelkė ryžtą
ir finansiniai įgalino šį kun.
Timotiejaus Burkausko užmojį
įvykdyti. Ir štai šis gražus
Lietuvos pakelių palikuonis pui
kuosis senos Philadelphijos gat
vės pakraštyj, puošdamas is
torinę ir apleistą, bet palengva
atsigaunančią miesto dalį.
Rytoj, rugsėjo 25 d., Lietuvoje
augęs ąžuolas bus pašventintas
ir atsistos šalia bažnyčios, prie
kurios stovėjo keletos gene
racijų Lietuvos sūnūs ir dukte
rys.
Philadelphijos lietuvių parapijos bažnyčia.

* Gf»a
Nuotr. Viktoro Kučo

Viktoras Kučas

REIKŠMINGA SUKAKTIS
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jau visame civilizuotame pa
saulyje prasidėjo mokslo metai,
tai ir lituanistinėse mokyklose
suskambės skambutis, ir mūsų
lietuviškos atžalos mokysis sa
vo tėvų gimtos kalbos, istorijos,
geografijos, dainų. Tai keturias
dešimt penktieji lituanistinio
švietimo mokslo metai, pirmą
sias mokyklas įsteigus jau 1949
m. rudenį, todėl tą reikšmingą
faktą reikia ir žodžiu paminėti
ir finansiškai paremti jo rezulta
tus ir darbus įvertinti. Lituanis
tinės mokyklos išaugino nema
žai sąmoningų lietuvių, kurie,
nors ir gimę po svetimu dangu
mi, liko ištikimi savo tėvų že
mei, moka jos kalbą, žino jos is
toriją, pažįsta literatūrą ir, kas
svarbiausia, iš jų tarpo taip pat
išaugo jauniu mokytojų bei vi
suomenininkų karta.
Tačiau ne vien darbo rezulta
tais reikia džiaugtis. Negalima
ignoruoti ir užsienio lietuvių li
tuanistinio švietimo istorijos,
nes joje glūdi lietuvybės užsie
nyje išlikimo šaknys. Penkis
dešimtmečius atskirti nuo savo
okupuotos tėvynės, užsienio
lietuviai savo švietimu rūpinosi
ne tik tada, kai patogiai įsikūrė
svetingose demokratuose. Dar
tebesmilkstant karo griuvė
siams, praradę savo tėvynę, nenumatydami jokių ateities per
spektyvų, išvietintųjų asmenų
stovyklose kūrė gimnazijas, pra
džios mokyklas ir vaikų darže
lius. Kitaip sakant, įgimtas
lietuvio troškimas išlaikyti sa
vo kalbą, papročius, tradicijas ir
visas kitas kultūros apraiškas
išliko gyvas, jokių katastrofų
nesužalotas. Tačiau Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, at
kritus reikalui kovoti už būvį,
natūraliai sumažėjo ir atspara,
ir kovingumo jausmai. Užsienio
lietuvių lituanistinis švietimas,
kaip ir visas kitas kultūrinis gy
venimas, artėja prie krizės.
Nors dar veikia eilė mokyklų,
bet jaučiamas mokytojų
trūkumas ir stoka visuomenės
dėmesio bei paramos. Tai
neleistina ir nedovanotina.
Ypač svarbu yra tai, kad bet
kokie istoriniai dokumentai, są
ryšyje su lituanistiniu švietimu,
pvz., protokolai, pažymių kny
gučių ir atestatų pavyzdžiai,
mokytojų ir vedėjų sąrašai,
privalo būti tvarkingai išsaugo
ti, kad juos perduotume institucijoms, kurios tą istoriją
brangina, jos vertę supranta ir
ją žada išlaikyti bei perduoti

tiems, kurie neturėjo progos pa
žinti užsienio lietuvių veiklos ir
darbų. Tačiau ne vien pažini
mas yra svarbu — tai gyvybiš
kai svarbi užsienio lietuvių is
torijos dalis.
Čikagoje esančiame Lietuvių
tyrimo ir studijų centre iš Lie
tuvos atvykęs profesorius dr.
Kęstutis Pečkus mokytojų stu
dijų savaitėje Dainavoje kreipė
si į mokytojus ir svečius su
prašymu jo darbą remti, jam
siųšti medžiagą ir remti litu
anistinį švietimą Amerikoje,
Kanadoje ir kituose lietuvių
gyvenamuose kraštuose. Jo pa
grindinis uždavinys yra surink
ti lituanistinio švietimo
užsienyje istorinę medžiagą, ją
sutvarkyti ir nugabenti į Lietu
vą. Tai milžiniškas darbas, ku
rio jis vienas negalės atlikti,
neturėdamas talkos. I talką pri
valo ateiti dabartiniai ir buvę
mokytojai, vedėjai, direktoriai ir
abiturientai. Jei ne viskas sura
šyta, tai ir prisiminimai turi
savo vertę.
Pradedant keturiasdešimt
penktuosius mokslo metus, rei
kia palinkėti lituanistinėms mo
kykloms geriausios sėkmės, o
jaunimo tėvams — įsipareigoji
mo jausmų savo vaikus siųsti į
tas mokyklas, juos skatinti mo
kytis, jiems talkininkauti namų
darbų paruošime ir mokyklą vi
sokeriopai remti, nepamirštant
ir piniginės paramos. Tai
pareiga, kurios joks lietuvis
neturi teisės atsižadėti.
PARTIJOS
DEVYNIASDEŠIMTMETIS

Lietuvių Krikščionių demo
kratų partijos, kurios pirmieji
organizatoriai buvo vysk. P. Bučys, prof. prel. A. Dambrauskas
— Jakštas ir poetas Maironis,
minėjimas įvyko Klaipėdoje.
Dalyvavo daug žmonių. Pami
nėjimas prasidėjo Čiurlionio
Preliudu ir Listo Noktiurnu,
kuriuos skambino Asta Brazienė. Telšių vyskupas A. Vaičius
savo kalboje nepritarė nuomo
nei, kai kunigai ir vyskupai
nušalinami nuo savo tautos
skaudulių gydymo. Bažnyčia
turi eiti kartu su tauta, kaip ėjo
anais nepriklausomybės laikais
bei komunistinės priespaudos
metais, rašo „Apžvalga”. Pana
šus minėjimas įvyko ir Mariampolėje, kuriame dalyvavo dr. Č.
Masaitis iš JAV. (V.R.)

Jau 70 metų Philadelphijos lietuviai sekmadieniais po pamaldų pasidalina
naujausiomis žiniomis prie savo parapijos bažnyčios.
Nuotr. Viktoro Kučo

DAR NETURI PASO
„Atgimimas”, Lietuvos politikos savaitraštis, rašo, jog
Emigracijos departamentas prie

Vidaus reikalų ministerijos pranešė, kad pagal jų turimas,
žinias, dar per 200,000 Lietuvos
Respublikos piliečių neturi
paso. (V.R.)

First In Travel To Lithuania

American Itavel Service
Dabartinės Kainos Skrydžiams
, Iš Sekančių JAV Miestų į Vilnių.

Atlanta
Boston
Chicago
Cleveland
Dalias
Detroit
Houston
Los Angeles
Miami
New York
San Francisco
Seattle
»
Thmpa
VVashington

$ 763.00
$ 718.00
$ 640.00
$ 808.00
$ 826.00
$ 763.00 .
$ 826.00
$916.00
$ 781.00
$ 580.00
$ 916.00
$
6.00
$ 781.00
$ 745.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietui turi būti
išpirkti iki spalio 14 d.. 1994 m. Dėl smulkesnės informacijos
ir skrydžių iš kitų mįestų prašome kreiptis į mūsų raštines.
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į įvairius JAV ir KANADOS mies
tus. Informaciją dėl bilietų kainų bei kitų kelionilį ir turistinių
patarnavimų maloniai suteiks mūsų raštinių tarnautojai.
'
American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Park. IL 60642
Ph.
708 422-3000
Ph. 800 422-3190
FAX 708 422-3163

American Travel Servjce/Dajana
Gedimino prospektas 46-1
2001 Vilnius
t
Ph. 22-39-319
FAX 22-27-64
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JAV LB Kražto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 VVest 7l8t Štreet, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

REAL ESTATE

REAL ESTATE

MES TURIME
NUOSAVYBIŲ SĄRAŠUS, MES
PARDUODAME IR PERKAME

JŪSŲ PIRKINIO GARANTIJA SKAITYMAS TARP EILUČIŲ

dPEIT
PARDUODA

Kreipkitės į mus

ALEXANDER MOCKUS
Realtors

Krautuvėse matome skelbi negali būti priverstai! atvežti
mus, kad duodama „visiška 4 sugedusį šaldytuvą į krautuvę
metų garantija”, arba „ribota pataisymui. Arba pirkėja atosto
visam amžiui garantija” (limi- gauja, o jos visiškai garantuotas
ted lifetime warranty), arba 90 plaukų džiovintuvas sugenda;
dienų garantuojama už dalis ir negalima jos versti, kad ji
Viena kun. V. Aukštakalnio globojamų šeimų Viduklėje Kučinskai — su dr. Albina Prunskiene
(pirmoji iš dešinės).
darbą. Atrodo užtikrinančiai, atvežtų tą sugedusį džiovintuvą
bet ar jūs kada perskaitėte, kas pataisyti į krautuvę, kurioje jį
toje garantijoje surašyta smul pirko.
spręsti, kokia yra paciento fi
SVEIKATOS PATARNAVIMAI
kiomis raidytėmis? Jei ne, jums
3. Jei nupirktas daiktas po
nansinė būklė. Daktaras turi
gali būti staigmena, jei bandysi keletos bandymų negali būti su
patvirtinti, kad tam pacientui
NEMOKAMAI, JEI ŽINAI, KUR
te kada tokia garantija taisomas, gamintojas turi jį
reikia tokių vaistų.
pasinaudoti.
KREIPTIS
pakeisti nauju, arba grąžinti
ALLERGAN PHARMACEU„Garantijos smarkiai įvai pinigus pirkėjui.
TICALS
-800-347-4500;
ruoja, — sako Wayne K. Lewis,
Tom Estes, žiūrėdavo į savo Cancer Institute 800-4-CAN- BOEHRINGER INGLEHEIM
4. Visiška garantija turi būti
DePaul universiteto teisės ass. perduodama, jei daiktas yra aklų senelių ir dėdės nuotrauką, CER. American Cancer Society 203-798-4131; BRISTOL-MY
profesorius, — pirkėjas turėtų perleidžiamas kitam savinin ir jautė, kad jo laukia toks pat siūlo patarnavimus per savo vie ERS SQUIBB 800-736-0003; Cl
perskaityti garantiją, prieš kui, nebent garantijos trukmė likimas. Jis galvojo, kad jo tinius skyrius. Skambinti BA PHARMACEUTICALS
perkant daiktą”. Reikia yra „as long as buyer owns it” giminės apako dėl katarakto. 800-227-2345. Candlelighters 800-257-3273; GLAXCO INC.
palyginti įvairių skirtingų — tol, kol pirkėjas turi tą daiktą. Dėl katarakto ir jo regėjimas Childhood Cancer Foundation 800-452-9677; HOFFMAN-LAbendrovių tų pačių gaminių ga
5. Visiška garantija negali ap darėsi vis miglotesnis. Jis tik 49 teikia nemokamą informaciją ROCHE INC. 800-526-6367;
rantijas. Tas yra labai svarbu. riboti savaime suprantamos ga m. ir neturėjo 3,000 dol. reika apie vaikų auglius. Skambinti ELI LILY AND CO. 317-276Pirmiausia dėmesį reikia kreip rantijos trukmės.
lingų operacijai. Tačiau jis su 800-366-2223.
2950; PARKE-DAVIS 800-7553. Akių gydymas. The Na
ti į jūsų teises, kaip pirkėjo,
Jei jūs perkate daiktą, kuriam rado būdą operuotis nemoka
0120; PFIZER PHARMACEU
surašytas garantijoje. Daugelis duodama 4 metai visiškos ga mai. Nelaimės verčiamas, jis su tional Eye Care project siūlo TICALS 800-869-9979 arba 800jūsų teisių yra dalis „implied rantijos; būkite tikri, jog gauna rado nemokamą'sveikatos ap patarnavimus žmonėms, sulau 646-4455. Ir daugybę kitų fir
warranty of merchantability” — te gerą garantiją. Jei gamin saugą, susidedančią iš įvairiau kusiems 65 m. ir vyresniems, mų.
kaip pirkinio automatiška ga tojas garantijoje mažomis sių programų ir labdaringų ins bet neduoda nei vaistų, nei
Žinant, kur kreiptis ir kur
rantija, kuri pagal įstatymus raidytėmis yra parašęs, jog
titucijų, kurios tyliai veikia akinių, nei gydymo ligoninėje. ieškoti, įgalina sutaupyti pini
yra automatiškai parduoto paneigiami, kai kurie minėti sveikatos apsaugos industrijos Informacijai skambinti 800-222- gus gydantis ir perkant vaistus.
daikto dalis, ar jis turėtų rašytą reikalavimai, tai yra neteisinga šešėlyje, kuriai metams išlei EYES. Mission Cataract Day
garantiją, ar ne. „The implied ir neleistina, jūs galite paduoti džiama 800 bilijonų dolerių. No (diena), USA akių specialistai
Paimta iš „Chicago Tribūne”
warranty” — savaime supran jį į teismą.
rint pasinaudoti šia nesirekla- (ophthalmologists) daro nemo „Your Money” — „Care Free” by
tama garantija — reiškia, kad
Prof. Lewis sako, kad yra kele muojančia sistema pacientui kamas kataraktų operacijas. Se Delthia Rieks (Orlando Sentinel).
nupirktas daiktas — produktas tas apribojimų, kurie yra lei reikia įrodyti, jog jis visai neturi kanti Mission Cataract Day bus
Aldona Šmulkštienė
atliks savo paskirtį; pvz., jūsų džiami visiškoje garantijoje, bū lėšų užsimokėti už būtinai rei 1995 metais gegužės mėn. Infor
ir Birutė Jasaitienė
šaldytuvas atšaldys maistą ir tent: „conseųuential damages”; kalingus patarnavimus. Kai ku macijai skambinti 800-343jūsų ,,food processor” bus jūsų maistas sugenda šaldytuve riais patarnavimais gali pasi 7265.
Lions Club tarptautiniai sky
pakankamai stiprus, kad galė dėl to, kad garantuotas šaldy naudoti visi: vargšai, turtingi,
Keliaukite su mūsų grupe!
riai
ir
jų
Light
House
for
the
tų supjaustyti morką.
apdrausti
ir
neapdrausti.
Tik
tuvas sustojo — pardavėjas ne
FLORIDA AMERICANJei įsigytas daiktas neatitinka turi grąžinti sugedusio maisto. reikia žinoti, kam paskambinti. Blind padeda mažai uždirban
LITHUANIAN CLUB
pagrindiniams jo paskirties Bet jei jūsų naujo stereo garan Tom Estes naudojosi programa, tiems įsigyti akinius ir gauti
7 dienos laivu Karibų jūroje iš
tikslams, jūs turite teisę jį tija yra ribota „limited”, užsi vadinama „Mission Cataract medicininį patarnavimą. Susi
nėkite
su
vietiniu
skyriumi,
ar

grąžinti ir atsiimti pinigus. Il dėkite akinius ir atidžiai ją per Day”. Amerikoje yra daug viso
Tampa, FL gruodžio 3 d.
linois valstijoje naudotojai gali skaitykite. Labai daug „limited” kių galimybių, sako dr. Neil ba rašykite Lions Club National
• SPECIALIOS KAINOS
iki 4 metų po daikto nupirkimo, garantijų yra labai skylėtos ir Shulman, medicinos profesorius Headųuarters, 300 Second St.,
GRUPĖMSI
duoti į teismą dėl „implied” (sa nedaug garantuoja.
Emory universitete Atlantoje ir Oak Brook, IL 60570.
PIGOS LĖKTUVO BILIETAI IŠ
4. Girdėjimas. Iš Better
vaime suprantamos) garantijos,
Nepaisant viso to, neturė koautorius knygos Better
JŪSŲ MIESTO | TAMPA
sako prof. Lewis.
tumėte manyti, kad „limited” Health Care for less” (Hippo- Hearing Institute galima gauti
Kreipkitės
sąrašą organizacijų, kurios pa
garantija yra neefektyvi. „Limi crene books, $14.95).
Rašytinėse garantijose gali
deda
įsigyti
klausymo
aparatė

„Viena
problemų
yra,
kad
ted” garantija gali būti labai
TRAVEL & TRADE
būti išreikšta daugiau, negu pa
gera ir tik dėl kai kurių priežas žmonės nežino apie tas galimy lius (hearing aids). Skambinti
Aras
Mieželis • Bette Gaskey
grindiniai pažadai savaime čių firma nevadina jos visiška bes”, — sako Shulman. Pvz., ne 800-EAR-WELL.
50 Corey Avė.
suprantamos garantijos, dėl to
5. Protinės ligos — protiniai
mokami vaistai, pradedant aler
garantija.
St.
Pete
Beach, FL 33706
naudinga žinoti taisykles, prieš
Pvz., vienas reikalavimų visiš gija, baigiant depresija ir AIDS, negalavimai. Kaip gydyti
darant garantijų palyginimus.
813-360-5200
kai garantijai yra, kad pirkėjas yra gaunami per įvairias pro protinius sutrikimus, informuo
Rašytos garantijos yra reguliuo
Fax 813-360-1957
ja
The
National
Mental
Health
negali būti priverstas grąžinti gramas, apmokamų tuzinų far
jamos federalinių įstatymų, vadi
Association
Center
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valandas
garantijos registracijos kortelės. macinių bendrovių. „Apie ne
namų Magnusson — Moss War- Jei gamintojas būtinai nori, kad mokamus vaistus informacija veikianti „hot line” 800-969ranty — Federal Trade Commis- pirkėjas grąžintų kortelę, tai jis nėra skleidžiama”, — sako jis, 6642. Norint gauti pagalbos de
MASTER PLUMBING
sion Improvement Act. Pagal to negali savo garantijos vadinti — „bet jei tokios galimybės yra, presijos atveju, skambinti The
COMPANY
įstatymo nurodymus, kiekvie
visiška garantija ir tokiu atve žmonės turėtų apie jas žinoti”. National Foundation for DepreLicensed, Bonded, Insured
nas pirkėjas turi teisę gauti
Lynn Wegman, direktoriaus sive Illness 800-248-4344.
ju, jei jos reikalavimai atitinka
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
rašytinę garantiją kiekvienam visus kitus visiškos garantijos pavaduotojas Bureau of Health
6. Mityba. Galima gauti ne
ir vonios kabinetai. Keramikos
produktui, kainuojančiam reikalavimus.
Resources Development firmos, mokamai patarimų iš American
plytelės. Karšto vandens tankai,
daugiau kaip 15 dol. Tos ga
Jūs turite labai gerai įsidėmė kuri yra dalis US Public Health Dietetic Association 800-366pompos. Išvalome užsikimšusius
rantijos turi būti padėtos ti šiuos dalykus, kai skaitote ga Service, sako, kad pagal Hill — 1655.
vamzdžius.
aiškioje vietoje prie parduodamo
7. Retos ligos (rare diseases).
rantijos smulkų raštą: ar ga Burfon programą, kai kuriose
BEN SERAPINAS
708-636-2860
daikto, arba pardavėjas turi ją
The
National Organization for
rantija yra visiška , ar ribota, institucijose, kurios yra gavę
duoti pirkėjui jos paprašius. Tas
kiek ilgai garantija garantuoja federalinę pašalpą, vaistus gali Rare ^Disorders turi surinkusi
įstatymas taip pat saisto ir ga
prekę, kurios nupirkto daikto ma gauti nemokamai. Teirautis informaciją apie daugiau kaip
rantijoje surašytą informaciją.
5,000 ligų. Jų telefonas 800dalys yra garantuotos, ką reikia telef. 800-638-0742.
„The Magnusson-Most Act” daryti, kad garantija galima
Čia keletas vietų, į kurias 999-6673.
užtikrina, kad kiekvienas
Kaip yra būdų gauti gerą gy
būtų pasinaudoti, ir, jei yra ri galima kreiptis, ieškant sveika
naudotojas — pirkėjas turi teisę
bota garantija, tai kokie yra jos tos patarimų — patarnavimų: dymą nesubankrutuojant, taip
gauti visišką — išsamią in apribojimai. Nusipirkus daiktą,
1. AIDS Galima gauti pa yra būdų ir sutaupyti pinigus,
formaciją apie perkamo daikto laikykite sąskaitą ir rašytą ga tarimų, skambinant 24 vai. vei perkant vaistus. Pvz., jei jūs
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
garantiją, kad galėtų ją paly rantiją. Jums jų reikės, norint kiančia „hot line” 800-342- reguliariai imate vaistus 10 mi
IR MĖGĖJAMS
ginti su kito tokio pat daikto
ligramų tabletės forma, dr.
AIDS.
pasinaudoti garantija.
garantija.
2. Vėžys. Informaciją apie gy Shulman pataria kreiptis į savo
Naudotasi medžiaga iš „Chi
Daug sutaupysite', pykdami čia jų
Pvz., garantija turi pažymėti
cago Tribūne” — Your Money dymo galimybes ir eksperi daktarą, kad jis jums prirašytų
garantijos trukmę, ką pirkėjas
reikmenis.
Pasinaudokite patogiu
Reading between the lines by mentines terapijas gaunama, 20 miligramų sriprumo vaistus.
turi daryti, kad garantija galio
plaiiu atidedant pasirinktus reik
skambinant The Physician’s Kai kurios tabletės yra padary
Ed Avis.
tų, ir galbūt, svarbiausia,
menis
ypatingai progai. Pilnai
tos
su
grioveliu
viduryje,
jas
Aldona Šmulkštienė ir Data Query per Cancer Infor
sužinoti, ar garantija yra visa,ar
užbaigtų
foto. nuotrauką aptarna
lengvai
galite
perskelti
per
Birutė Jasaitienė mation Service at the National
ribota.
vimas Atidaryta pirmadienį ir
pusę. Didesnio stiprumo table
Visiška garantija (full wartės kainuoja šiek tiek daugiau,
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
ranty) turi išpildyti tam tikrus NAUJOS PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS
bet jūs sutaupysite pinigų, nes,
dos Antratf .ir trečiad. susikalbėsit
reikalavimus. Štai kai kurie jų
skeldami tabletę per pusę, turė
lietuviškai
• Perfinansavimas su „cash out"
svarbiausi:
site
dvigubai
tiek
10
miligramų
i
3314 VVest 63rd Street
• 3% pradinis įmokėjimas 1-4 butų
tablečių
ir
nemokėsite
už
jas
namui
laiiEEaEOI
1. Pardavėjas arba gamintojas
Tel. — PRospect 6-8998
dvigubos kainos.
• Be pajamų patikrinimo
turi sutaisyti nemokamai par
PATARNAVIMAI VELTUI
Šios firmos, kartu su National
• Be „points"
duotą prekę. Negali pirkėjui
PROFESIONALUS
Association for Rare Disorders,
VALOME
PATARNAVIMAS
pateikti sąskaitos už atliktą
LINAS
KLIARSKIS
padeda pacientams gauti vaistų
KILIMUS, BALDUS,
darbą, taisant daiktą.
4427 W. HARRISON ST.
Office: 708-449-1245
nemokamai. Kai kurios firmos
GRINDIS IR SIENAS
2. Garantija negali būti berei
HILLSIDE, IL 60162
siūlo
tik kai kuriuos vaistus.
Pager:
312-289-4806
J. BUBNYS
kalinga našta pirkėjui, kai jis ja
Tos firmos nori smulkios infor
737-5168
Illinois Residential Mortgage License oi Illinois Savings & Residential Loan Commissioner Funds
nori pasinaudoti. Tai reiškia,
Are Provided by Another Entity Which May Alect The Availability of Funds.
macijos
apie
asmenį,
kad
galėtų
kad savininkas — pirkėjas

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

6610 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629

Tel.: 312-767-6655
Esame lietuviška Įstaiga

fi£Mi

RIMAS L. STANKUS

21

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

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

•

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybė | įkainavimas voltui
• Perkame Ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-S100, re».: 312-77B-3971

Gntuy,1y\

'

*
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

ACCENT REALTY. INC.
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400
R*a. 708-423-0443

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

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

FRANK ZAPOLIS
3208 Vt Wo«t 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering

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

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, bei atliekami namų
vidaus remonte darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

FOR RENT
Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r.

Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Išnuomojamas 5 kamb. butas
Brighton Pk. apyl. Skambinti
po 4 vai. vakaro.
Tel. 312-247-0892.

Išnuomojamas saulėtas, apšildo
mas 3-4 kambarių butas Brighton
Parko apylinkėje—Archer & Cali
fornia kampas. Idealus susisiekimas
ir apsipirkimas. Skambinti vakarais
(312) 247-3777 arba
(312) 890-1877

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.
Išnuomojamas 4Vi kamb. butas,
antrame aukšte prie 86 ir Kildare, su
augusiems. $500 į mėn. Už elektrą ir
dujas susimoka nuomininkas. Yra šal
dytuvas ir virimo plyta. Tel.

708-430-1934.
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

f

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tel.: 312-776-1486

MAROUETTE

HELP VVANTED
Reikalinga angliškai susikalbanti
motsrls prižiūrėti du mokyklinio
amžiaus berniukus ir gyventi drauge
penkias dienas savaitėje. Dėl informa
cijos prašau skambinti vakarais

PHOTO SUPPLY

HERBALIFE
tai gera priemonė išvalyti organiz
mą nuo šlakų, sureguliuoti kraujo
spaudimą, sumažinti svorį, nervinę
įtampą. Vėl būsite energingas ir
žvalus!

Skambinti: (718) 847-7452
Kviesti: ELVIS

708-448-7279.

SIŪLOME DARBĄ MOTERIMSI
Prižiūrėti vaikus, senelius, atlikti namų
ruošą. Galima gyventi kariu, arba ne.
Reikia mokėti susikalbėti angliškai.

Tai. 312-777-9898

MISCELLANEOUS

wagNer
MAŠINOS RAŠTINĖMS

L

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

.

J.M.Z. Construction Co.

Custom carpeting, rec. rm. additions; kitchen, bathrm., basement
& deck construction; dry-wall hanging & taping; aluminum siding, soffit, facia & seamless gutters:
replacement glass block windows;
shingle hot tar & modified rubber
and roll roofs. Expert at tearoffs;
complete tuckpointing; all coiors;
chimneys
rebuilt.
Tol.

708-620-9942.

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
Maisto pramonės
Įmonių veikla

Rugpjūčio 30 d. kreditoriai pa
skelbė Panevėžio konservų fab
riko bankrotą. Bendrovė dau
giausia įsiskolinusi Žemės ūkio
bankui — beveik 700,000 litų, o
iš viso konservų gamintojai sko
lingi daugiau kaip 1.5 miln.
litų.
Alytaus rajono apylinkės teis
mas bankroto bylą iškėlė Aly
taus bendrovei „Alytaus mais
tas”. Iš dešimties stambiausių
mėsos perdirbimo įmonių Lie
tuvoje tai pirmoji įmonė, su
laukusi tokio likimo. Pasak
„Alytaus maisto” direktoriaus
Šarūno Indrelės, „padidinti ga
mybos apimties tiek, kad reali
zacija viršytų palūkanas, kurias
už kreditus reikia mokėti ban
kui, negalima. Be to, įsiskoli
nimai žemdirbiams bei kredi
toriams jau pasiekė kritinę
ribą”. Bendrovė buvo paruošusi
tris tolesnės veiklos variantus,
norėdama skelbti neteisminę
bankroto bylą. Tačiau nė vienas
variantų nepatiko stambiau
siam kreditoriui — Žemės ūkio
bankui ir teismas paskelbė teis
minę bankroto bylą. Kaip Š.
Indrelė sakė „Lietuvos rytui”,
bendrovės skolos kreditoriams
sudaro apie 12 min. litų, o 8 min.
„Alytaus maistas” skolingas
bankui. Už pimtus kreditus ben
drovei per mėnesį priskaičiuoja
ma apie pusė milijono litų palū
kanų. Už Nupirktus gyvulius
žemdirbiams įmonė nemoka
nuo balandžio mėnesio ir yra
skolinga 3 min. litų. Daugiau
kaip 5 min. įmonei skolingi jos
partneriai.
„Alytaus maisto” direkto
riaus duomenimis, visi didesni
buvę mėsos kombinatai turi
rimtų gamybinių bei finansinių
problemų. Anot jo, didelė dalis
dirba 10-30 procentų pajėgumu.
Alytaus mėsos fabrikas pasta
tytas 1972 m. Kaip ir daugelis
to meto įmonių, jis buvo orien
tuotas produkcijai gaminti ir
eksportuoti į Rytus. Didžiulės
dirbtuvės, sava geležinkelio
atšaka, per pusantro tūkstančio
darbininkų. „Alytaus maistas”
per dieną pajėgus gaminti 135
tonas mėsos ir 45 tonas dešrų.
Ekonominio klestėjimo metais
fabrike per dieną buvo skerdžia
ma 500 raguočių ir 1,200 kiau
lių. Dabar — apie 100 raguočių
ir 15-30 kiaulių. Bendrovės spe
cialistai sako, kad lemtingą
smūgį mėsos perdirbimo pramo
nei sudavė buvusios žemes ūkio
sistemos išardymas. Tada ga
myba ėmė katastrofiškai kristi.
Netgi palyginti su praėjusiais
metais gamyba šiemet sumažė
jusi daugiau nei per pusę. Šiuo
metu Lietuvoje įregistruota
beveik 500 smulkių mėsos per
dirbimo įmonių. „Alytaus mais
to” direktorius mano, kad jų
veikla ir atsiliepia firmos veik
lai. Šioje įmonėje 47 proc.
kapitalo priklauso valstybei.
Jam atstovaujančio Alytaus ra
jono valdytojo pavaduotojo Si
gito Kvedaro nuomone, bankro
tą lėmė vidinės sąlygos —
neūkiškumas ir noras gyventi
šia diena. Pasak S. Kvedaro,
prie bankroto imta artėti prieš
pusantrų metų, kai perdirbėjai
pradėjo ignoruoti žemdirbių
interesus, sumažino supirkimo
kainas. Jiems paranki buvo ir
didelė infliacija. Kokios bank I
roto pasekmės bus pačiai firmai I
ir žemdirbiams, jis prognozuoti
nesiėmė. Aišku viena: tolesnis
bendrovės privatizavimas susto
ja.
Kai vienos maisto pramonės
įmonės bankrutuoja, kitos —
plečia gamybą ir rinkas. Akcinė

bendrovė „Biržų pienas” žem
dirbiams už pieną moka bran
giausiai Lietuvoje — 270-330 li
tų už toną pieno. Brangiai bir
žiečiai moka už aukščiausios
rūšies pieną — po 35-36 centus
už kg. Biržų akcinė pieno bend
rovė per parą perdirba apie 320
tonų pieno. Gamina rūgpienį,
įvairius jogurtus, sviestą, grie
tinę, sūrius, pieno miltelius,
kastinį, varškę. Pusę savo pro
dukcijos firma parduoda Lietu
voje, kitą pusę — Vakarų rinko
je. Biržų pieninėje vokiečių spe
cialistai sumontavo ir išbandė
varškės liniją, kuria per valan
dą galima pagaminti 700 kg
varškės. Biržų pieninėje dabar
pagal naują technologiją bus
gaminama apie 15 rūšių varš
kės, sudėtos į polistirolinius in
delius. Firmos vadovai tvirtina,
kad varškė nebus brangesnė,
gal net pigesnė, gaminant nau
juoju būdu.
Naujų rinkų ieško ir Mažeikių
pieninė, kurios pagrindinis
pajamų šaltinis — sviestas. Šie
met sviestas gaminamas kas
antrą dieną po 10-12 tonų. Per
mėnesį pagaminama apie 170180 tonų sviesto, kurio 50-60
tonų suvalgo Skuodo, Akmenės
ir Mažeikių rajonų gyventojai.
Likęs vežamas į užsienį. Svies
to gamintojus džiugina jo valgy
tojai Turkmėnistane, mokantys
žemaičiams beveik 200 dolerių
už toną daugiau negu vakarie
čiams, mat žemaičių sviestas
grynas, be margarino priemai
šos. Sėkmingai parduoti sviestą
mažeikiškiams padeda bendra
darbiavimo sutartis su Vilniaus
„Agrolito” bendrove, kuri užsi
ima visos Lietuvos pieno pro
duktų eksportu.
Muitai užkerta kelią

Lietuvos eksporto į Rusiją
nuostoliai per pusmetį sudarė
109 min. litų. Tokios yra
dvigubo apmokestinimo, taiko
mo Lietuvos prekėms.pasekmės.
Rusija iki šiol nepatvirtino su
Lietuva pasirašytos palankaus
prekybinio režimo sutarties.
Kaip „Lietuvos ryte” rašo Rita
Grumadaitė, užsidarant ke
liams į Rytų rinką, prekybos
apimtys su Rusija mažėja ir
dabar bendrame eksporto balan
se prekyba su Rusija sudaro jau
tik 35 procentus šalies ekspor
to. Palankesnes sąlygas ekspor
tui sudaro šią vasarą pasirašyta
ekonominio ir prekybinio ben
dradarbiavimo sutartis su
Maskva. Maskvai, kaip ir ki
tiems didžiausiems Rusijos
miestams, Rusijos prezidento
potvarkiu gali būti netaikoma
ši muitų politika. Lietuva
Maskvai pasiūlė 123 pavadini
mų prekių: tekstilės, galanteri
jos gaminių, elektros, radijo ir
televizijos prekių, šaldytuvų,
maisto produktų. Maskvą la
biausiai domina mėsos pro
duktai, sviestas, daržovės. Jau
dabar jie gali pirkti grūdus, iki
100,000 tonų mėsos gaminių per
metus. Jeigu ši sutartis įsigalio
tų, Lietuvos ūkininkams nebe
tektų laužyti galvos, kur dėti
išaugintus grūdus, daržoves,
mėsą. Visa tai gražu, bet
Lietuvos Pramonės ir prekybos
ministras Kazimieras Klima
šauskas atkreipė dėmesį, kad
Maskva remiasi vienu svarbiu
punktu, jog prekyboje ūkio subjektai vadovausis Rusijos ir
Lietuvos vyriausybių beveik
prieš metus pasirašyto susitari
mo dėl prekybinių ir ekonomi
nių santykių nuostatomis. Šis
susitarimas, kaip minėta, Rusi
jos nepatvirtintas ir Maskvos
miesto vyriausybė pati įsiparei
gojo rūpintis, kad iš Lietuvos į

Maskvą vežamoms prekėms ne
būtų taikomas dvigubas muitų
tarifas. Jei Maskvai bus taiko
ma ta pati muitų tvarka, ne
apsimokės nei pirkti, nei par
duoti, sakė K. Klimašauskas.
Kaina padidėja trečdaliu, o kar
tais ir daugiau. Pavyzdžiui,
muitai mėsai sudaro 30 proc.,
dešrai — 40 proc., o už kinesko
pus, integralines schemas reikia
mokėti po 120 proc. muitų mo
kestį. Ministras K. Klimašaus
kas mano, jeigu Rusijos valdžią
smarkiai „paspaus” Maskvos
vyriausybės vadovas ir Sankt
Peterburgo meras A. Sobčiakas
— su šiuo miestu ketinama pa
sirašyti analogišką sutartį kaip
ir su Maskva, „bus jau šis tas”.
Aprūpinti maistu Maskvą-tai
pamaitinti tris Lietuvas. Dauge
lį maisto produktų Maksva per
ka tolimose valstybėse, sviestą
net Naujojoje Zelandijoje, tad jos
vadovai suinteresuoti vežti
prekes iš kur kas arčiau.
Bankrutuoja „Ateities”
bankas Panevėžyje

Rugpjūčio 29 d. „Ateities”
banko akcininkai paskelbė savo
banko bankrotą. Šiuo metu
„Ateities” bankas indėlinin
kams ir kitiems bankams bei
firmoms yra skolingas daugiau
kaip 18 min. litų, bankui firmos
ir pavieniai asmenys skolingi
per 17 min. Šiuo metu „Atei
ties” banko sąskaitoje nėra nė
cento. Banke atlikta revizija
parodė, kad banko vadovai pa
darė nemažai pažeidimų. Rug
pjūčio viduryje nusižudė viena
pagrindinių „Ateities” banko
akcininkių E. Arūnienė. Pa
aiškėjo, kad ši naftos versle
dalyvavusi verslininkė skolin
davosi pinigų pačiame „Atei
ties” banke, taip pat ^būdavo iš
šio banko garantų imti kreditų
kituose bankuose. E. Arūnienės
skolos „Ateities” bankui dides
nės kaip 7 min. litų. Banko val
dytoja R. Kildišienė guli Pane
vėžio ligoninėje. Ji yra išdavusi
kreditą 60,000 Vokietijos mar
kių savo sūnui. „Ateities”
bankas buvo vienas iš mažesnių
komercinių bankų Lietuvoje. Jis
veikė tik Panevėžyje, skyrių
kitur neturėjo.
Brangiausia ir pigiausia
žemė

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus
Žemės įstatymui, žemę Lietuvo
je jau galima pirkti ir parduoti.
Viena didžiausių sklypus par
duodančių korporacijų „Mati
ninkai” per mėnesį sudaro
10-12 sklypų pardavimo sando
rių, nors savo duomenų banke
parduodamų sklypų turi tūks
tančius. Kaip „Lietuvos aidui”
sakė „Matininkų” prezidentas
Kęstutis Kristinaitis, prekyba
nekilnojamuoju turtu merdi: pa
siūla didelė, o paklausos beveik
nėra. Gyventojų perkamoji galia
labai nedidelė. Kol kas žmonės
ieško sklypų tik poilsiui, o ne
dirbti žemę. Pasak K. Kristinaičio, brangiausia žemė Lietuvo
je yra pajūryje, pigiausia Ig
nalinos ir Zarasų rajone, netoli
nuo Ignalinos atominės elektri
nės bei rajonuose, kur gyvena
daugiausia nelietuviai. Brangi
žemė Švenčionių ir Molėtų ra
jonuose — ežeringose vietose
lietuviai perka sklypus vasar
namiams statyti. Žemės kaina
svyruoja nuo 300 dolerių Ig
nalinos rąjone iki 10,000 dolerių
už ha pajūryje. K. Kristinaitis
pastebi, kad žemę parduoda
miestiečiai, kurie ją atgavo
pagal nuosavybės teisę ir į
kaimą keltis nežada. Iš visų

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

parduodamų sklypų, tokių yra
apie 70 proc., likusius 30 proc.
parduoda nusigyvenę valstie
čiai. Perka dažniausiai miestie
čiai
sklypus, kuriuos' galima
pritaikyti poilsiui. Kaimo žmo
nės šiandien neturi pinigų,
jiems mokėti net ir po 300
dolerių už ha yra labai daug.
„Aš nematau nieko blogo, nės
Lietuvoje žemės ūkis ateityje
neturi perspektyvos, — sako K.
Kristinaitis. Reikėtų orientuoti
žemdirbius į agroturizmą ir
skatinti juos gaminti kuo ma
žiau, o ne kuo daugiau produk
tų. Nemanau, kad padėtis

pantacio u vaiMUcvitti greitai
galės pirkti žemę”.
K. Kristinaitis taip pat nema
no, kad, leidus užsieniečiams
pirkti žemę, labai padidėtų jos
kaina. (Lietuvos vyriausybė pa
teikė Seimui įstatymo projektą
pakeisti Lietuvos Konstitucijos
47 straipsnį ir leisti užsienie
čiams Lietuvoje pirkti žemę).
Niekas nebeperka kolektyvi
nių sodų su namukais. Jų kai
nos krito kelis kartus. Kainos už
sodus su vasarnamiu prie
Vilniaus dabar svyruoja nuo 2,5
iki 5 tūkst. dolerių.
Rima Jakutytė

Aš nieko netrokštu, o Viešpatie geras,
Tik mirti tėvynės laukuose... man neteko...

DEVYNERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANTANINA
KAUŠIENĖ
Erciūtė
Šv. Mišios bus atlaikytos Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje 1994 m. rugsėjo 25 d., sekmadienį, 12:15
vai.
Taip pat šv. Mišios bus atnašaujamos Ukmergėje,
Lietuvoje.
Prašau visus draugus ir gimines prisiminti Ją savo min
tyse ir maldose.
Nuliūdę: vyras Petras, dukterys, žentai ir anūkai —
Mark, Kristina ir Lisa.

A.tA.
Dr. Liucija Eitminavičiūtė
Po sunkios ligos mirė 1994 m. rugsėjo 21 dieną.
Gyveno Phoenix, Arizona.
Gimė Lietuvoje, Vasaknų dvare, Dusetų valsčiuje, Zarasų
apskrityje. Baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje.
Pokario metais gyveno Vokietijoje, Kempteno pabėgėlių
stovykloje. Studijavo Tuebingeno Eberhart-Karl universitete,
kurį baigė daktaro laipsniu odontologijoje. Chicago Loyola
•universitetas jai suteikė magistro laipsnį auklėjimo srityje.
Dirbo jaunamečių teisme kaip bylų tvarkytoja.
Lieka liūdintys brolių ir seserų vaikai Lietuvoje, Lenki
joje, Anglijoje, Amerikoje, gausus būrys krikšto vaikų, daug
draugų ir pažįstamų.
Laidotuvės privačios.
Prašome prisiminti Liuciją maldose. Amžiną atilsį duok,
Viešpatie, jos sielai.
Prisikėlimo viltyje,

Studijų draugės
Apie pamaldas Liucijos Eitminavičiūtės intencija bus
pranešta vėliau.

PADĖKA
A.tA. Dantų gyd.
dr. ONA BAKAITIENĖ
GURECKAITĖ
Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė mirė 1994 m., rugsėjo
2 d. palaidota rugsėjo 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už maldas
koplyčioje, už gedulingų šv. Mišių atnašavimą, už prasmingą
pamokslą ir palydėjimą į kapines.
Reiškiame nuoširdžią padėką Lietuvos Dukterų draugijos
narėms už sukalbėtą rožančių, pravestą p. Onos Šmitienės,
ir p. Julijai Smilgienei už gražius žodžius.
Ypač dėkojame Eugenijui Būtėnui, velionės krikštasūniui,
už atsisveikinimo pravedimą. Poniai Julijai Smilgienei už žo
džius Lietuvių Dantų Gydytojų vardu, poniai Lionei Baltru
šaitienei ateitininkų Korp! Gajos vardu, poniai Irenai
Juškienei, „LAPAS” vardu, ir velionės pusbroliui Algiman
tui Gureckui, šeimos vardu.
Nuoširdus ačiū muz. R. Šokui už giedojimą gražių ir jaut
rių giesmių bei vargonų muziką šv. Mišių metu.
Dėkojame karsto nešėjams, Velionės anūkams — Pauliui
ir Petrui Vakseliams, velionės krikštasūniui Eugenijui Bū
tėnui, velionės pusbroliui Algimantui Gureckui, bei draugams
— Steponui Juškai ir Eugenijui Balčiūnui.
Reiškiame gilią padėką giminėms, draugams ir pažįsta
miems už atsilankymą į koplyčią ir į bažnyčią, už palydėjimą
a.a. Onutės į Amžino Poilsio vietą, už užuojautas žodžiu, raštu
ir spaudoje, už užprašytas šv. Mišias, gėles, aukas labdarai
velionės atminimui, ir kitiems tikslams.
Dėkoju poniai Janinai Tamulionienei už mamytės prie
žiūrą namuose, taip pat dėkoju visiems, kurie lankėt mamytę
ligoninėj, namuose ir guodėte ją telefonu. Dėkoju dr. Antanui
Razmai už priežiūrą jos ligos metu.
Liekame dėkingi laidotuvių direktoriui Jerry Daimid už
rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą ir radijo valandėlėms
„Margučiui” bei „Amerikos lietuvių”.
Lieka nuliūdę: duktė Dalia Vakselienė, anūkai Paulius
ir Petras bei kiti giminės.
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A.tA.
GENOVAITĖ ŠALUGIENĖ
Klukaitė
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marąuette Parko
apylinkėje.
Mirė 1994 m. rugsėjo 22 d., 12 vai. naktį, sulaukusi 69
metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Amerikoje išgyveno
29 m.
Nuliūdę liko: vyras Juozas, sesers dukros — Meilė Kondravičiūtė ir Birutė Pečiulis bei kiti giminės.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Venecuelos lietuvių
draugijai, Šakių klubui, Lietuvių policininkų klubui.
Velionė pašarvota šeštadienį, rugsėjo 24 d. nuo 5 iki 9 v.v.
ir sekmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Atsisveikinimas su šauliais sekmadienį 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 26 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.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
Kun. Antanas Vaškevičius
Mirė Lietuvoje 1994 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 80
metų.
Velionis buvo dr. Onos Vaškevičiūtės brolis. Kilęs
iš Linkuvos. Paskutiniu laiku gyveno Anykščiuose.
Paliko: brolis ir dvi seserys Lietuvoje; pusbrolis
Raimundas Grigaliūnas ir pusseserė Sigutė Žemaitienė
Amerikoje.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Dr. LEE BEAMER
Minint mano mylimo Vyro, žuvusio autokatastrofoje
1993 m. spalio 2 d. ir palaidoto Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus aukojamos
š.m. spalio mėn. 1 d. 12 vai. John Fisher bažnyčioje, 103 S.
Washtenaw, Chicagoje.
Po Mišių — paminklo šventinimas ant Diminskių šeimos
sklypo, sekc. 62, bl. 24, skl. 4.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti velionį savo maldoje.

Liūdinti žmona Nijolė Diminskytė Beamer.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

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

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET

CICERO 5940 VV. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Algirdas Brazis, mūsų žino
masis solistas, visuomenininkas
ir Lietuvos vyčių veikėjas, išpla
tino „Draugo” laimėjimo bilie
tėlių net už 100 dol. Laimėtojai
paaiškės rytoj, sekmadienį
(rugsėjo 25 d.), sukaktuvinio
banketo Martiniąue salėje
metu.

Sios savaitės „People” žur

nale aprašome naują televizijos
programą „Due South” (trans
liuojamą ketvirtadienio vaka
rais CBS stotyse). Programoje
kanadietis policininkas („Mountie”) atvyksta į Čikagą padėti
policijai išnarplioti piktadarių
mįsles. Viename epizode šis
kanadietis susitinka su „čikagiete” bename, kurią vaidina
lietuviams pažįstama hamiltonietė aktorė Elena Kuda
bienė. Rugsėjo 26 d. „People”
numeryje 16 psl. išspausdinta
policininko nuotrauka su ta
„bename”.

Stanley Balzekas, jo vardu
pavadinto Lietuvių kultūros
muziejaus Čikagoje direktorius,
užsisakė visą stalą į „Draugo”
gimtadienio banketą, kuris
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 25
d., 4 vai. p.p., Martiniąue
pokylių salėje. Stanley Bal
zekas, o taip pat ir Balzeko
Lietuvių kultūros muziejus yra
įstoję nariais į Draugo fondą.

Pasimatysim rytoj! Kur?
Švęsdami „Draugo” 85-ąjį gim
tadienį Martiniąue pokylių
salėje. Dėkojame visiems, įsigijusiems bilietus, užsisakiusiems
stalus. Laukia skanūs pietūs,
efektingi gėrimai ir nuotai
kinga programa. Kadangi visi
esame „Draugo” bičiuliai
(kitaip net nebūtume ryžęsi
dalyvauti šiame pokylyje), bus
gera proga susipažinti, pa
bendrauti ir pasidalinti min
timis (tik ne pasiginčyti — visus
nesutarimus bei priekaištus šį
kartą
palikime namie; jie
Pijus Stončius, jaunosios
netinka
linksmai šventei).
kartos atstovas, yra aktyvus
Pokylio
pradžia
4 vai. p.p., o
Lietuvių fondo kontrolės
vakarienė
—
5
vai.
Iki pasima
komisijos narys ir „Draugo”
tymo!
administratorius. Tai dar
vienas šviesus spindulys mūsų
BALFas ruošia pietus Pa
lietuviškoje visuomenėje, kurio
veikla bei sugebėjimai pasitar saulio lietuvių centre po šv.
Mišių spalio 2 d. Visi kviečiami.
nauja lietuvybei.

GARBINGOS SUKAKTIES PROGA
Nuoširdžiausi sveikinimai „Draugui" 85-ojo gimtadienio pro
ga! Tai yra tikrai svarbi pakopa jo gyvenime ir visi, prisidėję prie
dienraščio sėkmės, verti padėkos bei pagyrimo.
Aš ypač noriu pabrėžti pasitikėjimą ir drąsą tų pirmūnų, kurie
parodė tiek daug pasiaukojimo šiam leidiniui. Negalime pamiršti
ir daugybės marijonų — kunigų bei brolių, kurie, bendradarbiau
dami su pasauliečiais redaktoriais, sukūrė pasaulinio masto dien- *
raštį lietuviškajai visuomenei. Mes negalime pamiršti ir tų tamsiųjų
Lietuvos okupacijos metų, kuomet „Draugas" švietė lyg švyturys,
o jo šviesa net per vandenynus pasiekė Tėvų šalį.
Lai tas švyturys skaisčiai spindi dar daugelį metų. Visiems,
kurie darbavosi dienraščio gerovei, ir visiems, kurie šiuo metu kas
dien leidžia „Draugą", aš siunčiu savo širdingiausius linkėjimus,
kad visus jų rytojus lydėtų sėkmė. Ilgiausių metų!

Kun. Donald S. Petraitis, MIC
Provinciolas

SVEIKINAME!
Sveikiname „Draugą", švenčiantį 85 savo amžiaus metus.
Linkime ir toliau būti tiesos bei gėrio švyturiu tautiečiams, atskir
tiems nuo Tėvynės. Daug Dievo palaimos besidarbuojantiems
„Drauge" ir visiems jo bendradarbiams!

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos žmonės ir kapelionas
kun. Algirdas Paliokas, SJ.

SVEIKINU!
„Draugo” 85-osios gyvavimo sukakties proga sveikiname ir
linkime tolimesnės sėkmės bei Dievo palaimos.
Kun. Algirdas Olšauskas
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
Los Angeles CA, klebonas

„DRAUGO” SUKAKTIES PROGA
Noriu pasveikinti vyr. redaktorę D. Bindokienę ir visą „Draugo”
štabą dienraščio 85-tojo jubiliejaus proga. Matome didelį progresą
vienintelio užsienio dienraščio puslapiuose, kurie apima ne tik
Lietuvos ir Amerikos žinias, bet taip pat lietuvių telkinius ir Čika
gos „kiemelius". „Draugo” puslapiuose gražiai irjautriai atsispindi
jau čia seniai gyvenančių lietuvių dvasia ir naujai atvykusių
aktualijos bei problemos.
Linkiu daug jėgų ir sėkmės, dirbant sunkų spaudos darbą.
Alė Kėželienė
JAV LB Krašto valdybos Kultūros
tarybos pirmininkė
Spalio mėnuo skiriamas

Maironio lit. mokyklos, Lemonte vedėja Eglė Novak. Ši mokykla yra gau
siausia mokinių skaičiumi visoje Amerikoje, tačiau joje dar tikrai yra vietos
naujiems mokiniams. Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Nauji mokiniai laukiami ir kviečiami registruotis, nors jau
mokslo metai prasidėję.

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A.
& L Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Avė., Chicago, II
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(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)

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312). 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

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

x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (312)
778-2233 — Casa Blanca.
(sk)
x TRANSPAK TALPIN
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais

BALFo aukų rinkimo vąjui.
Tai jau nusistovėjusi tradicija,
tęsiama daugelį metų. Niekam
nereikia aiškinti, kas yra
BALFas ir kokia jo paskirtis.
Nors yra susikūrę daug nauju
labdaros organizacijų, tačiau
varguolių visoms pakanka, o
parama BALFui — parama
patiems vargingiausioms mūsų
tautiečiams. Neatsisakykime iš
tiesti jiems pagalbos ranką ir
„nenuvykime” BALFo aukų
rinkėjų nuo savo durų.
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė

nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road —
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

siunčiami
kas
savaitę.
Skubiems siuntiniams — air
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS

x SAGIL’S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patieka
lų. Neatsilankę nežinosite, kaip
gausiai, gardžiai ir nebrangiai
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, galite pas mus papietauti. Sav.

IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda

I. Naujokienė. „Sagil’s”,
6814 W. 87 St., Burbank, IL
60459, tel. 708-598-0685.

(sk)

Dr. Sachiko Hatanaka, ant
ropologijos profesorė ir Research
Institute for International
Studies direktorė Chubu uni
versitete Japonijoje, lydima
Ramunės Račkauskienės lan
kėsi „Drauge” ir įsigijo anglų
kalba apie Lietuvą bei lietuvius
knygų už didesnę sumą. „Drau
go” knygyne yra daug vertingų
leidinių — naujausių ir anks
tesnių — lietuvių bei anglų
kalba, todėl čia dažnai lankosi
svečiai iš arti ir net labai toli,
ieškodami informacijos.

x Solistas Stasys Povilaitis
grįžta į Čikagą ir š.m. spalio 14
d. koncertuos Pasaulio lietuvių
centre, Bočių menėje 7:30 v.v.
Kviečiame visus atsilankyti.

(sk)
x Komp. VI. Jakubėno kū
rinių koncertui ruošti choro
repeticijos prasidės spalio 3 d.,
pirmadienį, 7:30 v.v. Ziono
parapijos salėje, 9000 S.
Menard (5800 West), Oak
Lawn, IL. Kviečiami visi daini
ninkai! Informacija: J. Mockai
tis, 616-469-5731 arba A.
Buntinaitė, 312-776-4301.
(sk)

Čikagos Moterų klubo madų parodoje. Iš kairės: klubo pirm. Irena Norbutienė, dovaną, 150 dol.,
laimėjusi Birutė Augaitienė (ji savo laimikį tuoj pat padovanojo „Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetui), Birutė Jasaitienė, Marytė Kriaučiūnienė ir Shanon Osmodson.
Nuotr. Birutės Zalatorienės

„Kario” žurnalo, Vilniuje
leidžiamo Lietuvos krašto
nas kun. Algirdas Paliokas, SJ, žurnale, gavo Garbės raštą iš apsaugos ministerijos mėne
ir žmonės atsiuntė „Draugui” Lietuvos respublikos Krašto sinio leidinio, š.m. Nr. 8 jau
sveikinimą 85-ojo gimtadienio apsaugos ministro Lino Linke pasiekė Čikagą. Šio numerio
proga ir taip pat 200 dol. auką. vičiaus. Jis buvo įteiktas už įžanginiu rašiniu įdėtas Danu
Tariame tvirtą ačiū už gražius aktyvų „Kario” žurnalo rėmimą tės Bindokienės straipsnis iš
ir bendradarbiavimą, ryšium su „Draugo” 1994 m. Nr. 99, pava
žodžius ir už paramą.
dintas „Ar Lietuvoje tikrai vis
Stasė ir Algirdas Didžiu šio leidinio 75 metų sukaktimi. kas blogai?” Žurnalas yra gau
E. Šulaitis taip pat yra „Kario”
liai, Cicero, IL, žinomi savo apy
atstovas JAV ir per jį galima siai iliustruotas (keturi pusla
linkės lietuvių šalpos darbais,
užsisakyti šį žurnalą. Metinė piai skirti spalvotoms nuo
įteikė „Draugui” 100 dol. auką.
prenumerata oro paštu — 30 dol. traukoms) ir yra pilnas įdomių
Sakoma, „draugą pažinsi bė
straipsnių. Iš JAV į Vilnių
doje”, todėl mūsų rėmėjams, išperkeltą
„Kario” žurnalą šiuo
Vyresniųjų lietuvių centre
tiesusiems pagalbos ranką savo
metu
sumaniai
redaguoja Kęs
dienraščiui, tariame nuoširdų — Seklyčioje — rugsėjo 28 d., tutis Starinskas.
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus
ačiū.
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Dainos, laimės šulinys, IŠSIŲSTI DRAUGO FONDO
Kun. Algirdas Olšauskas, bendri pietūs ir malonus pa
LAIŠKAI
Šv. Kazimiero lietuvių parapi bendravimas — tai trečiadienio
jos Los Angeles, CA, klebonas, popietės tradicija Seklyčioje.
„Draugo” 85-jo gimtadienio
kartu su sveikinimu mūsų dien Visi kviečiami, visi laukiami. metu vykdomas Draugo fondo
raščio gimtadienio proga, at Atvykite!
rudens lėšų telkimo vajus vi
siuntė 100 dol. auką. Ačiū už
siems „Draugo” skaitytojams
linkėjimus, sveikinimus ir Su mokslo metų pradžia duoda geriausią progą dalyvauti
paramą.
Švč. M. Marijos Gimimo parapi jubiliejinėje dovanoje — mili
jos mokykloje įvedami šeimos joniniame Draugo fonde. Ši
Dr. Romualdas Bliumber- sekmadieniai. Šv. Mišios
milijono dolerių dovana labai
gas, Lietuvos Veterinarijos aka tėveliams ir vaikams bus auko svarbi tolimesniam „Draugo”
demijos Chemjos skyriaus prof., jamos kiekvieno mėnesio pasku išsilaikymui dar daugelį metų.
š.m. rugsėjo 12-17 d. St. tinį sekmadienį parapijos Tokie linkėjimai, su čekiu
Paul/Minneapolyje, MN, vyku bažnyčioje, 9:15 vai. r. Mokyk Draugo fondui yra geriausia
siame Tarptautinės gyvulių hi los vadovybė ir parapijos klebo jubiliejinio gimtadienio dovana.
gienos draugijos suvažiavime, nas kun. Jonas Kuzinskas
„Draugo” skaitytojų pato
skaitė pranešimą apie Lietuvos tikisi, kad šeimos pasinaudos gumui, š.m. rugsėjo 21 d.
mėsos bei pieno produktų higie- šia proga melstis kartu spe visiems buvo pasiųsti Draugo
niškumą, švarumą. Jis buvo vie cialiose Mišiose.
fondo laiškai su DF lanks
nintelis atstovas iš visų trijų
tinuku, voku ir atkarpa čekio
Baltijos valstybių tarp 30 šalių
„Saulutės” Lietuvos naš siuntimui.
suvažiavimo dalyvių, skaičiusių laičių globos būrelio narės
Pasiųsti apie 6,000 laiškų
200 paskaitų bei pranešimų. prašomos atvykti į Pasaulio buvo sukviesta Draugo fondo
Rusijai atstovavo taip pat
lietuvių centro rūsį (įėjimas iš talka. Joje dalyvavo šie talki
vienas mokslininkas. Dr. R.
apatinės mašinų pastatymo ninkai: A. Čepėnas, V. Pavil
Bliumbergas, lydimas dr. Leono aikštelės) šeštadienį, spalio 1 d., čius, V. Lesniauskas, J. Linku
Kriaučeliūno, pakeliui į Lietu 8:30 vai. ryte ir padėti krauti vienė, S. Plenienė, S. Džiugienė,
vą apsilankė ir „Drauge” susi siuntinius į sunkvežimį. Mielai D. Stankaityte, S. Kikilienė, A.
pažinti su vienintelio užsienio priimama geranorių talka.
Kikilas, J. Dočkuvienė, K. Doč
lietuvių dienraščio leidimo
kus, N. Sodeikienė, A. Šulaireikalais.
Sol. St. Povilaitis po tienė, B. Trinkienė, B. Vin
sėkmingo koncerto Jaunimo dašienė, A. Paužuolis, I. Levic
x Marcelės Rudaitienės jū
centro kavinėje, išvyko į Wa- kienė, dr. A. Razma, V. Vale
ros kriauklelių dirbinių pa
shingtoną, kur pasirodė rugsėjo vičienė ir A. Valavičius, laiškų
roda Jaunimo centre: penkta
17 d. Tada jis pasuks į Bostoną, išsiuntimo koordinatorius. Laiš
dienį, rugsėjo 30 d., spalio 1 ir
nes ten pakviestas dalyvauti kų išsiuntimui vadovavo Drau
2 d. Visi maloniai kviečiami at
didžiulėje, Gintaro Karoso go fondo iždininkas Bronius
silankyti. įėjimas veltui.
rengiamojoje, šventėje rugsėjo Juodelis. Visiems talkininkams
(sk)
24 d. Rugsėjo 25 d. įvyks jo pasi Draugo fondas nuoširdžiai
rodymas Detroite, spalio 1 d. — dėkoja už atliktą didelį darbą.
x „Spindulio” taut. šokių
Hartforde. Paskutinis jo koncer
Reikia tikėtis, kad visi laiškų
grupė jau pradėjo repeticįjas.
tas bus spalio 29 d. San Fran gavėjai atsilieps su didesne
Laukiame naujų šokėjų. Stu
cisco mieste, CA. Iš viso per tą dovana „Draugui” jubiliejinio
dentai repetuoja sekmadieniais
laiką jis turės apie 10 pasi gimtadienio proga.
6:30 v.v. - 8:30 v.v. Jauniai
Br. J.
rodymų.
(gimnazistai) — 5 v. p.p. - 6:30
v.v. Pirmadieniais — vaikai
6:30 v.v. - 7:30 v.v. Informaci
jai kreipkitės į R. Poskočimienę,
Edvardas Šulaitis, gyv. Ci
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte kapelio cero, IL, kaip rašoma „Kario”

tel. 708-301-4439.

(sk)

mi 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:

x Antanas Dundzila iš
x Pasaulio Lietuvių dainų
x Prieš užsisakydami pa
McLean VA globoja našlaitę
šventė
Vilniuje!
Tris
aukštos
minklą, aplankykite St.
kokybės vaizdajuostes „An Vaidutę lietuvoje jau trečius
Casimir Memorials, 3914 W.

Petras Bernotas.

lija ir Vilimas Nelsonai. Tel.

lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą —
brėžinius. Prieš pastatant pa
INTERVIDEO, 3533 S. AR minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
CHER AVĖ., CHICAGO, IL tikinti, kad jis padarytas, kaip
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. buvo jūsų pageidauta. Sav. Li

(sk) 312-233-6335.
•
(sk)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
x Baitie Monuments, Ine.,
ir apylinkėse. Skambinkite 2621 W. 71 Stj-eet, Chicago, II
RE/MAX REALTORS, Rimas Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar paminklai, žemiausios kainos,
ba (708) 425-7161.
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
(sk)

samblių vakaras Kalnų parke”
(liepos 8 d., trukmė 2 vai.),
„Šokių diena „Žalgirio stadio
ne” (liepos 9 d., trukmė 2 vai.),
„Pasaulio lietuvių dainų šventė
Vingio parke” (liepos 10 d.,
trukmė 4 vai.) jau dabar galite
užsisakyti pas International
Historic Films, Ine., telefonu
312-927-2900, raštu, arba asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Avė.,
Chicago, IL 60609. Vienos
vaizdąjuostės kaina tik $20, ar
ba visų trijų $50 ir $5 už per
siuntimą. Mes priimame čekius
ir Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. Petras Bernotas.
(sk)

metus, atsiųsdamas metinį naš
laičio paramos mokestį, $150,
„Lietuvos našlaičių globos”
komitetui. Taip pat parašė, kad
išsiuntė Vaidutei jos vardo
dienos proga, didelį siuntinį,
kad jai ir jos globėjai Reginai
Andrijauskienei būtų leng
vesnis gyvenimas Lietuvoje.
(sk)

x Kviečiame visus į „Der
liaus šventę” š.m. spalio 8, Pa

saulio lietuvių centre, Lemont,
7 v.v. Šokiams gros garsus
vokiečių orkestras, skanus
maistas ir gėrimai. Rezerva
cijos nėra būtinos. Dėl informa
cijos skambinti: 708-257-8787.
(sk)

įneša ir Austin Kolbergai, penkerių metų dvynukai, modeliuoja Čikagos
Moterų klubo surengtoje parodoje. Ponai Kolbergai šiuos du gražius vaikučius
prieš dvejus metus parsivežė iš Lietuvos našlaityno ir įsisūnijo.
Nuotr. Birutės Zalatorienės

