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Baltijos ir Šiaurės 
šalių vyriausybių 

susitikimas Lietuvoje
Vilnius, liepos 1 d. (LR) — 

Vilniuje įvyko Baltijos ir Šiau
rės šalių premjerų susitikimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Danijos, Is
landijos, Norvegijos bei Suomi
jos premjerai bei Švedijos teis
ingumo ministrė Laila Frei- 
valds, kadangi Švedijos premje
ras Ingvar Carlsson į susitikimą 
negalėjo atvykti dėl kojos trau
mos.

Susitikimo dalyviai surengė 
spaudos konferenciją, kurioje 
atsakė į žurnalistų pateiktus 
klausimus. Danijos ministras 
pirmininkas Poul Nyrup Ras- 
mussen, šiuo metu vadovaujan
tis Šiaurės tarybai, pabrėžė, kad 
Baltijos šalims svarbu paruošti 
gerą jungimosi prie Europos 
Sąjungos (ES) strategiją, o Šiau
rės valstybės joms stengsis pa
dėti savo patirtimi.

Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius, perskaitęs susiti
kimo išvadas, pažymėjo, jog jo 
dalyviai konstatavo vis didė
jantį Baltijos valstybių vaid
menį Europos Sąjungoje. Suomi
jos premjeras Paavo Lipponen 
išskyrė naują etapą trijų Balti
jos valstybių santykiuose su 
Europa, pasirašius Europos 
Asociacijos sutartį. Švedijos teis
ingumo ministrė Leila Frei
valds garantavo, kad Švedija 
yra pasirengusi padėti, derinant 
įstatymus su ES reikalavimais. 
Nors Norvegija ir nėra ES narė, 
jos vyriausybės vadovė Gro 
Harlem Brundtland taip pat 
užtikrino pagalbą, sakydama, 
jog „esame susiję vienu likimu”. 
Islandijos premjeras David 
Oddsson tvirtino, kad reika
lingos diskusijos ir ateityje, jos 
stiprina Baltijos ir Šiaurės šalių 
ryšius.

Danijos premjeras P.N. Ras- 
mussen priminė, kad Kanuose

vykusiame ES šalių vadovų su
sitikime nutarta per artimiau
sius penkerius metus Rytų ir 
Vidurio Europos šalims paskir
ti 8.7 bilijonų dol. paramą. A. 
Šleževičius priminė, kad pagrin
dinės investicijų Lietuvoje sritys 
— infrastruktūra, energetika, 
aplinkos apsauga.

Estijos premjeras Tiit Vahi in
formavo, kad Estijos ministrų 
kabinete įsteigtas Europos mi
nistro postas. Susitikime daly
vavęs Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto narys Gedi
minas Kirkilas sakė, iš pradžių 
netikėjęs, jog šis „aštuoniukės” 
susitikimas turės praktinės 
naudos, tačiau įvyko gana 
konstruktyvus pokalbis, kuris 
parodė Šiaurės šalių premjerų 
didelį susidomėjimą regioniniu 
bendradarbiavimu. Šis susiti
kimas, daugumos nuomone, yra 
gera proga Vilniui išnaudoti 
galimybę tapti politinės traukos 
centru Baltijos šalyse. Susiti
kime buvo iškelta mintis atei
nančių metų balandžio mėn. 
Vilniuje vėl surengti Baltijos ir 
Šiaurės šalių vadovų posėdį ir 
aptarti Baltijos Tarybos stei
gimo idėją.

Pirmą kartą toks šalių „penki 
plius trys” susitikimas įvyko 
1992 m. tuometinio Danijos 
ministro pirmininko iniciatyva. 
Tuomet pagrindinis susitikimo 
klausimas buvo — Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Baltijos 
valstybių. Ir šį kartą Rusijos 
klausimas nebuvo pamirštas. 
Švedijos pastangomis Rusija su 
Baltijos ir Šiaurės šalių ats
tovais susitiks Baltijos baseino 
šalių pasitarime. Latvijos prem
jeras Maris Gailis pažymėjo Ru
sijos siekimą įvairiais būdais 
daryti įtaką pasikeitimams re
gione, kas gali pakenkti Balti
jos valstybėms.

Permainos Lietuvos pašte
Vilnius, birželio 28 d. (Elta) — 

Liepos 1-ąją įsigalioja specialus 
nutarimas, kuriuo sugriežtina
ma iš Lietuvos ir į Lietuvą siun
čiamų pašto siuntų kontrolė.

Visais atvejais draudžiamų 
siųsti daiktų sąraše — vidaus ir 
užsienio valiuta su tam tikro-

Atsistatydins keli
Rusijos ministrai
Maskva, birželio 29 d. 

(Reuter-LR) — Rusijos gynybos, 
vidaus reikalų ir dar keli 
ministrai padavė pareiškimus 
dėl atsistatydinimo.

Birželio 29 d. pasibaigus Rusi
jos Saugumo tarybos posėdžiui, 
skirtam įvykiams Budionovske, 
žemesniųjų parlamento rūmų 
atstovas I. Rybkin žurnalistams 
pranešė, kad pareiškimus dėl 
atsistatydinimo prezidentas 
Boris Jelcin turėtų apsvarstyti 
iki liepos 10 dienos. Be gynybos 
ministro Pavel Gračiov, vidaus 
reikalų ministro Viktor Jerin, 
juos taip pat įteikė laikinai ei
nantis generalinio prokuroro 
pareigas A. Iljušenko, Saugumo 
tarybos sekretorius O. Lobov, 
tautybių reikalų ministras N. 
Jegorov ir Federalinės saugumo 
tarnybos viršininkas S. Stepa- 
šin. Visi šie asmenys kalbėjo 
posėdyje. Anot I. Rybkino — 
Saugumo tarybos nario — tai 
buvo „kieta ir nelengva dis
kusija”.

mis, vyriausybės nutarime 
numatytomis išimtimis, visi 
vertybiniai popieriai, kelionės 
čekiai, netaurieji metalai jų 
lydiniai bei laužas.

Taip pat uždrausta siųsti 
bižuteriją ir juvelyrinius dir
binius, kurių bendras tauriųjų 
metalų ir brangakmenių bei na
tūralių perlų svoris didesnis 
kaip 50 gramų.

Paštu negalima siųsti narko
tinių, psichotropinių, nuodin
gųjų medžiagų bei įtaisų joms 
vartoti.

Draudžiama siųsti ir sprogs
tamąsias, lengvai įsiliepsno- 
jančias, radioaktyviąsias ir 
kitas pavojingas medžiagas.

Į draudžiamųjų siuntų sąrašą 
įrašyti visų rūšių medžiokliniai 
bei sportiniai šaunamieji gink
lai, arbaletai, pneumatiniai ir 
koviniai ginklai ar numeruotos 
jų dalys, dujų pistoletai bei 
balionėliai.

Su tam tikromis išimtimis 
draudžiama siųsti gyvus gy
vūnus.

Negalima siųsti pramoninės 
gamybos maisto produktų ir 
gyvulinės kilmės žaliavų, jei 
pažeistas jų įpakavimas ar 
pasibaigęs galiojimo laikas.

Draudžiama siųsti ir daiktus 
su nešvankiais ar amoraliais 
užrašais, paveikslėliais.

Be specialių atitinkamų 
žinybų leidimų draudžiama 
siųsti radijo bangas skleidžian-

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LIEPA - JULY 8, 1995

Estijos ministras pirmininkas T. 
Vahi.

Latvijos ministras pirmininkas M. 
Gailis.

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius.
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JAV Atstovų Rūmai gina 
valstybės vėliavą

Norvegijos ministrė pirmininkė G.H. 
Brundtland.

Islandijos ministras pirmininkas D. 
Oddson.

Vašingtonas, birželio 29 d. 
(Reuter-Elta) — Jungtinių 
Amerikos Valstijų Atstovų 
rūmai birželio 28 d. pritarė 
konstitucijos pataisai, pagal 
kurią Kongresas ir Amerikos 
valstijos gali uždrausti Ame
rikos vėliavos fizinį niekinimą.

Tam, kad ji taptų 28-ąja patai
sa, turi pritarti du trečdaliai 
Senato narių ir ratifikuoti ma
žiausiai 38 iš 50 valstijų. Pri
ėmus tokią pataisą, būtų panai
kintas 1989 m. JAV Aukščiau
siojo teismo nutarimas pakeis
ti valstijų ir federalinius įstaty
mus, pagal kuriuos Amerikos 
vėliavos sudeginimas buvo lai
komas nusikaltimu.

1989 m. teismas pripažino 
vėliavos sudeginimą politinio 
protesto aktu, kurį, kaip ir 
žodžio laisvę, gina konstitucija.

Jeigu pataisą priims Kongre
sas, JAV prezidentas Bill Clin- 
ton, pagal įstatymus, jos už
drausti negalės.

Tai trečioji Amerikos Kong
reso šiemet svarstyta konsti
tucijos pataisa. Pirmosios pa
taisos dėl subalansuoto federa
linio biudžeto patvirtinimo iki 
2002 m. pavasarį buvo priimtos 
Atstovų Rūmuose, bet jas atme
tė Senatas. Kita pataisa, apri
bojanti Kongreso terminus, kol 
kas nebaigta svarstyti Atstovų 
Rūmuose.

Danijos ministras pirmininkas P.N. 
Rasmussen.

Po susitikimo Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas su
rengė iškilmingus pietus Svečių 
namuose šio svarbaus forumo da
lyviams.

Šis susitikimas tapo rimtu 
išbandymu daugeliui Lietuvos 
tarnybų, kurios turėjo sutikti ir 
užimti svečius. Tarptautinių 
renginių organizatoriai, ne 
kartą kritikuoti už netikslią ar 
vėluojančią informaciją, šį kar
tą didesnių priekaištų nesusi
laukė.

Aplink pasaulį
• Bosnijos vyriausybės 

žinioje esančią Bihac teritoriją 
vėl atakavo serbai, ignoruodami 
pažeidė NATO aviacijos kontro
liuojamą oro erdvę. Serbai rake
tomis apšaudė hidroelektrinę, 
esančią netoli Ostrozac.

• Kinijos kareiviai kariškais 
plaustais gelbėja žmones tūks
tančiais mylių nusidriekusiuose 
apsemtuose laukuose. Oficia
liais duomenimis, Pietų Kinijos 
teritorijoje potvynio metu jau 
žuvo mažiausiai 440 gyventojų, 
apie 3 milijonai žmonių liko be 
pastogės.

• Švedijoje, Karlskronoje, 
įvyko dviejų lietuvių, kalti
namų nelegaliai atplukdžius į 
Švediją Šri Lankos bėglius,

teismas.
Nuosprendis viešai neskelbia
mas iki pasibaigs apeliacijos 
laikas. Kaltinamiesiems gresia 
nuo 6 iki 8 mėnesių kalėjimo. Jų

Švedijos teisingumo ministrė L. 
Freivalds.

Suomijos ministras pirmininkas P. 
Lipnonen.

Paskirtas naujas karo atašė 
Lietuvoje

nusikaltimas kvalifikuojamas 
kaip sunkus, nes 29 Šri Lankos 
gyventojus tamilus jie atplukdė 
prie jachtos prikabintose gumi
nėse valtyse, tuo sukeldami pa
vojų bėglių gyvybei.

• Lenkijos parlamentas at
metė planus grąžinti 1944 m. po 
komunistinio perversmo netei
sėtai konfiskuotą nuosavybę. 
Kairiųjų koalicinių partijų 
deputatai birželio 23 d. balsavo 
prieš atitinkamą Lenkijos prezi
dento Lech Walęsa bei opozici
jos pateiktą įstatymo projektą.

• Rusijos valstybės Dūma 
neįtraukė į darbotvarkę Rusijos 
prezidento Boris Jelcin nušali
nimo nuo pareigų klausimo, ku
rį buvo iškėlęs Komunistų par
tijos narys Oleg Mironov. Dūma 
pasiūlė prezidentui Boris Jelcin 
atleisti iš pareigų vicepremjerą 
Nikolaj Jegorov, vidaus reikalų 
ministrą Viktor Jerin ir gyny
bos ministrą Pavel Gračiov.

Lietuvos skolos Jungtinėms 
Tautoms

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 
— Lietuva tebėra skolinga 
Jungtinėms Tautoms ir UNES
CO už narystę šiose tarptauti
nėse organizacijose, tačiau 
palyginti su kitomis Baltijos 
šalimis, ji yra sumokėjusi 
didžiausią mokesčių dalį.

Kaip BNS žinių agentūrą in
formavo Užsienio reikalų minis
terijos daugiašalių santykių 
departamento trečioji sekretorė 
A. Plepytė, Lietuva sumokėjo 
apie 30% mokesčio už narystę 
UNESCO 1991-1994 metais ir 
dalį narystės JT mokesčio. Ji 
negalėjo pasakyti, kiek tiksliai 
Lietuva tebėra skolinga tarp 
tautinėms organizacijoms.

A. Plepytė paaiškino, kad šim
tus tūkstančių dolerių siekian

čią aparatūrą, policijos bei 
karinę amuniciją, kriminalis
tinę ir spalvotojo kopijavimo 
techniką, kultūros ir meno 
vertybes.

tys narystės mokesčiai trims 
Baltijos valstybėms buvo 
apskaičiuoti, remiantis Sovietų 
Sąjungos statistikos duomeni
mis apie 1980-1990 metų šių 
šalių ekonomikos rodiklius. Jie 
buvo nepagrįstai „išpūsti” ir 
neatspindėjo tikrųjų Baltuos 
šalių galimybių, todėl visos trys 
valstybės buvo nutarusios nario 
mokesčio nemokėti ar mokėti 
tik jo dalį.

Nuo šių metų UNESCO pra
dėjo laipsniškai mažinti Lie
tuvos ir kitų Baltijos šalių nario 
mokesčius.

Tuo tarpu Estijos vyriausybė 
birželio 27 d. daliai skolos už 
narystę UNESCO atlyginti sky
rė pusę milijono kronų (beveik 
45,000 dolerių). Iki šiol Estija 
visiškai nemokėjo šio mokesčio 
ir dabar yra skolinga UNESCO 
4.7 milijonų kronų.

Latvijos skola UNESCO ir 
Jungtinėms Tautoms mažesnė 
nei Estijos, bet didesnė nei 
Lietuvos.

• Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Riman
tas Šidlauskas birželio 26 d. įtei
kė notą Latvijos ambasados Vil
niuje pirmajam sekretoriui Al
bertui Kranevskiui, kurioje pro
testuojama dėl Latvijos derybų 
trečiųjų šalių bendrovėmis 
dėl galimybių išgauti naftą gin
čytinoje Baltijos jūros teritori
joje.

• Vokietijos sostinėje 
Berlyne birželio 25 d. daugiau 
kaip 100,000 žmonių susirinko 
pasižiūrėti Reichstago pastato, 
kuris, pagal bulgarų kilmės 
amei ikiečio menininko Christo 
ir jo žmonos Jeanne Claude pro
jektą, buvo visiškai uždengtas 
sidabriniu audeklu ir apjuostas 
mėlyna virve. Mėginimas pa
degti audeklą neišgąsdino pro
jekto autorių ir jie liepė paša
linti visas kliūtis, kad susi- 
rinkusieje galėtų iš arti ap
žiūrėti jų meno kūrinį.

• Lietuvoje nuo š.m. liepos 1 
d. bus ribojamas kai kurių daik
tų ar prekių įvežimas, išvežimas 
iš Lietuvos bei tranzitas per šalį. 
Norint tai padaryti, reikės gauti 
atitinkamų institucijų leidimus.

• Vengrija ir toliau pirks 
ginklus iš Rusijos. Birželio 27 d. 
Budapešto laikraščio „Nepsza- 
badsag” žiniomis, Maskva skol
inga Budapeštui 800 mil. dole
rių. Už 300 mil. dol. Vengrija 
ketina įsigyti karinės gink
luotės.

• Stokholme esantis Europos 
Sąjungos (ES) pareigūnas M. 
Brankmann pranešė, kad ES 
ketina iki šių metų pabaigos 
atidaryti savo atstovybes trijų 
Baltįjos valstybių sostinėse. M. 
Brankmann teigimu, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrams nusiųsti 
laiškai, kuriuose pranešama 
apie šį ketinimą.

• Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenko nori re
formuoti šalies armiją. Jis 
mano, jog permainos turi prasi
dėti nuo mechaniško mažinimo 
iki kokybiško reorganizavimo. 
Birželio 26 d. Baltarusijos 
gynybos ministerijos kolegijos

VUnius, birželio 27 d. (LR) - 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijoje birželio 26 d. buvo 
akredituotas naujas Rusijos 
karo atašė Lietuvoje — pirmojo 
rango kapitonas — Jurij Pavlov. 
Tai jo pirmasis apsilankymas 
Lietuvoje. Kaip jis pats sakė, 
Lietuvą prieš tai buvo matęs tik 
pakeliui važiuodamas pas gimi
nes, gyvenančius Kaliningrade.

48 metų J. Pavlov tarnavo Ru
sijos Šiaurės laivyne. 1983 m. 
baigęs karo jūrų akademiją, dir
bo Rusijos karo laivyno tarp
tautinių ryšių valdyboje.

Iki paskyrimo į Lietuvą buvo 
Rusijos karo laivyno vyriau
siosios kadrų valdybos skyriaus 
viršininkas. Apdovanotas 10 
medalių.

J. Pavlov žmona Irina — 
namų šeimininkė, šeimoje auga 
dvi dukros — Anastasija ir Alek
sandra.

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, 
kalbėdamas akreditavimo cere
monijoje, pabrėžė gerų santykių 
su visomis kaimyninėmis vals
tybėmis būtinumą. Rusijos am
basadorius Nikolaj Obertyšev 
nepraleido progos priminti, kad

neišspręsta pašalpų karo pensi
ninkams problema, nors, pasak 
jo, Rusijos ambasada dėl to ne 
kartą kreipėsi į Lietuvos vyriau
sybę.

Padėkojęs už aktyvų bendra
darbiavimą iš Lietuvos išva
žiuojančiam Rusijos karo atašė 
N. Pivovarčiuk, ministras L. 
Linkevičius priminė ir tai, kad 
birželio 22-osios naktį ir 23 d. po 
vidurnakčio du Rusijos karo lėk
tuvai AN-12 pažeidė Lietuvos 
oro erdvę.

Apgailestaudamas dėl šių 
incidentų, N. Pivovarčiuk sakė, 
kad jie nesusiję su JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojo W.B. 
Slocombe ir JAV kreiserio 
„USS Philippine Sea” vizitu 

Klaipėdos uoste.

posėdyje buvo svarstoma šalies 
ginkluotųjų pajėgų būklė. Po 
planuojamų pakeitimų Baltaru
sijos armijoje liks ne daugiau 
kaip 60,000 kariškių ir 18,000 
techninių darbuotojų.

• Rusįjos prezidentas Boris 
Jelcin Kremliuje priėmė Mask
vos, Sankt Peterburgo, Tverės ir 
Smolensko karo akademijų 
absolventus. Susitikime jis 
pareiškė, jog vienas svarbiausių 
Rusijos valstybinio saugumo 
uždavinių yra galutinai atkur
ti konstitucinę santvarką Čečė
nijoje. „Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas politinėms prie
monėms. Tai — mūsų principinė 
pozicija”, kalbėjo B. Jelcin.

• Baltarusijos sostinėje 
užfiksuotas pirmasis susirgimo 
cholera atvejis. Birželio 28 d. 
apie tai pranešė Minsko sanita
rijos gydytojas V. Filonov. Jo 
teigimu, šia liga serga 18 metų 
indas, prieš kelias dienas atvy
kęs į Minską traukiniu iš Mol
dovos. Jo būklė yra sunki. Sten
giantis išvengti choleros epide
mijos, tikrinami su juo bendravę 
žmonės, dezinfekuotas trauki
nys, kuriuo atvyko indas, į Bal
tarusiją uždrausta įvežti žuvį, 
kai kuriuos kitus produktus iš 
kitų šalių. Tačiau šios prie
monės nėra efektyvios, nes 
Baltarusijos sienos su NVS, 
buvusios Sovietų Sąjungos ša- 
limis, praktiškai nekontroliuo
jamos.

Rusijos karo atašė Lietuvoje Jurij 
Pavlov.

Dvejus metus Lietuvoje buvęs 
karo atašė N. Pivovarčiuk sakė, 
kad sunkiausias laikotarpis 
buvo susijęs su Rusijos armijos 
išvedimu iš Lietuvos. „Esu 
dėkingas Lietuvos krašto apsau
gos vadovybei, kad mes surado
me bendrą kalbą. Atvirai sa
kant, man liūdna palikti jūsų 
šalį”, sakė jis. Pulkininko 
nuomone, Lietuvos kariuomenė 
padarė didelį žingsnį pirmyn. 
Pasiteiravus, ar ji nekelia 
grėsmės Rusijai, N. Pivovarčiuk 
atsakė: „Tokiu požiūriu mes 
vienas kito nevertiname. Žinau, 
kad ir Rusijos armija Lietuvai 
grėsmės nekelia”.

KALENDORIUS

Liepos 7 d.: Vilibaldas, Astas, 
Eitautas, Skinutė. 1904 m. gimė 
poetas Jonas Aistis - Aleksand
ravičius.

Liepos 8 d.: Kilijonas, 
Kolonatas, Audrius, Bitė.

Liepos 9 d.: 14-tas eilinis sek
madienis; Veronika, Marcelina, 
Ryte, Antė, Vida.

Liepos 10 d.: Rufina, Sekun
da, Amalija, Prudencija.
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/Š ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

AUGA NAUJA KARTA
Kai Lietuva šio šimtmečio 

pradžioje kėlėsi ir kai jai grėsė 
iš Rusijos universitetų einąs ni
hilizmas, kilo „Ateities” judė
jimas, kuris ryžosi su Kristaus 
pagalba atstatyti Lietuvą bei 
kurti naują gyvenimą.

Kai vėliau, Pirmąjam pasauli
niam karui pasibaigus, reikėjo 
Lietuvos nepriklausomybę ap
ginti, ateitininkai stojo savano
riais, net ištisomis klasėmis 
palikdami mokyklos suolus.

Nepriklausomybės metais 
ateitininkų veikla augo ir plito. 
Ji reiškėsi ne tik mokslus einan
čiame jaunime, bet ir kaimo jau
nime — pavasarininkuose bei 
Krikščionių darbininkų sąjun
goje. Jų pastangomis buvo su
kurta gausi katalikiškoji spau
da.

Užėmus kraštą svetimie
siems, ateitininkai veikė re
zistencijoje, partizanų eilėse, o 
patekę į užsienį, kitais būdais 
kovojo, kad Lietuva vėl būtų 
laisva ir lietuvis, nors toli nuo 
gimtųjų namų, lietuviu liktų.

Okupacijai ateitininkų veiklą 
sustabdžius, ji buvo tęsiama už 
Lietuvos ribų — veikė jaunučių, 
moksleivių, studentų ir send
raugių sąjungos, buvo rengiami 
minėjimai, kongresai, konferen
cijos, stovyklos. Laisvėje augo ir 
brendo naujos ateitininkų kar
tos.

Kai, Lietuvai laisvę atgau
nant, vėl susidarė sąlygos 
ateitininkams veikti, užsienio 
ateitininkija su dr. Arvydu Žy- 
gu priešakyje skubėjo Lietuvos 
ateitininkijai į pagalbą, ir atei
tininkija vėl Lietuvoje auga ir 
plinta. Atsikūrusi 1989 rudenį, 
už metų rinkosi į jubiliejinę kon
ferenciją Vilniuje, 1992 m. į 
„Ateities atgimimo” konferen
ciją Kaune ir 1994 vasarą į viso 
pasaulio Ateitininkų XII kong
resą Vilniuje.

Šiuo metu, veikdama jaunu
čių, moksleivių, studentų ir 
sendraugių sąjungose, rengia po 
visą Lietuvą sąskrydžius, ru
dens, žiemos ir pavasario akade
mijas, vadovų bei globėjų kur
sus, stovyklas, minėjimus, kon
ferencijas, rekolekcijas. Nuo 
atsikūrimo 1989 m. pradžios to
kie ateitininkų renginiai jau bu-

A.A. DR. BRONIAUS IR
MONIKOS POVILAIČIŲ 

STIPENDIJA

A.a. dr. Broniaus Povilaičio 
našlė Monika, savo velionio 
vyro 10 metų mirtis metinių 
prisiminimui, įsteigė kasmetinę 
stipendiją, skiriamą ateitinin
kui ar ateitininkei, tremtinių ar 
partizanų prieaugliui, norin
čiam studijuoti Lietuvoje, 
Žemės Ūkio akademijoje, tarpi
ninkaujant Pr. Dielininkaičio 
fondui.

A.a. dr. Bronius daugiau ne
gu 50 metų aktyviai reiškėsi 
ateitininkų veikloje. Dotnuvoje 
baigė Žemės Ūkio akademiją ir 
vėliau buvo vienas iš šios aka
demijos dėstytojų.

Žmonoš Monikos manymu, 
taip bus pažymėtas velionio 
ryšys su ateitininkija ir Lietu
vos Žemės Ūkio akademija.

Velionis bus prisimintas šv. 
Mišiose Prisikėlimo parapijoje, 
Toronte, Šv. Kazimiero bažny
čioje, Delhi, Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte ir 
Lietuvoje — Šiauliuose, Kaune, 
Vilniuje bei jo gimtajame 
Pakruojuje.

K.K.

vo Vilniuje, Kaune, Marijampo
lėje, Panevėžyje, Kaišiadoryse, 
Birštone, Kulautuvoje, Anykš
čiuose, Ukmergėje, Ignalinoje, 
Druskininkuose, Lazdijuose, 
Pavištytyje, Kaltinėnuose, 
Berčiūnuose, Antalieptėje, Zara
suose, Meteliuose, Juodkrantėje, 
Varniuose, Jurbarke, Klaipėdo
je, Kretingoje, Plungėje, Žemai
čių Kalvarijoje, Telšiuose, Šiau
liuose. Pakutinis renginys vado
vaujamas iš Čikagos atvykusio 
dr. Petro V. Kisieliaus, Jr., buvo 
surengtas š.m. balandžio 17-22 
d. Eišiškėse, kur paskaitų klau
sėsi ir savo kūrybos vakarus 
rengė arti 150 moksleivių ir stu
dentų iš visos Lietuvos. Čia pat 
vykusiame moksleivių ateiti
ninkų suvažiavime buvo skaito
mos paskaitos asmenybės ugdy
mo ir religijos klausimais bei 
dalyvaujama atskirose veiklos 
sekcijose (Šv. Rašto studijų, ka
linių ir našlaičių lankymo, 
talkos Bažnyčiai pastoracinia
me darbe). Buvo priimamos re
zoliucijos dėl abortų uždraudi
mo, Čečėnijos nepriklausomy
bės pripažinimo ir dėl lietuvy
bės Vilniaus krašte išsaugojimo.

Tuo pačiu metu (balandžio 
18-23 d.) Berčiūnuose vyko 
moksleivių ateitininkų stovyk
la, susirinkus moksleiviams ne 
tik iš Panevėžio, bet ir iš Ute
nos, Pasvalio, Papilės bei Šiau
lių. Vadovavo buvę Panevėžio 
moksleiviai ateitininkai, dabar 
studijuojantys Vilniuje ir Kau
ne. Jaunimas ir čia ieškojo ke
lių, kaip toliau gyventi, ką da
ryti ir ryžosi gyventi dėl kitų. O 
kad Berčiūnų stovykla atsista
to ir jau veikia, tai didele dalimi 
užsienio ateitininkų aukų dėka.

Auga, kun. Roberto Grigo žo
džiais, nauja karta — mąstanti, 
kūrybinga, krikščioniška, nors 
dar ne tokia gausi, kaip norė
tume.

Bet Lietuvos pereinamasis 
metas sunkus. Tačiau iš kitos 
pusės, juo padėtis sunkesnė, juo 
labiau jai reikia paramos. Ir tai 
liečia taip pat mus, tos pačios 
tautos vaikus, šiuo istoriniu 
metu gyvenančius. Paramos 
darbu ar auka, nes per jaunimą 
tiesiausias kelias į Lietuvos 
dvasinį atgimimą.

J. K.

ATEITININKŲ SAVAITE 
KENNEBUNKPORTE

Frances Kavaliauskaitė

Šiais metais ateitininkai ren
kasi į gražią ir svetingą Tėvų 
Pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkporte rugpjūčio 12 dieną. 
Kaip paprastai, kiekvieną dieną 
pradėsime šventomis Mišiomis. 
Šiais metais mūsų savaitės ka
pelionu bus kun. dr. V. Cuku- 
ras. Tai mums ypatinga visos 
ateitininkų federacijos kape
liono dovana. Jis kas rytą aukos 
šventas Mišias ir pasakys pa
mokslą aktualiomis temomis.

Mūsų savaitė prasidės rugpjū-

Clevelando jaunučiai ateitininkai.

AKADEMIJA „IN CHRISTO 
EIŠIŠKĖSE

Nuotr. R. Šilgalienės

DRAUGAS
(U8PS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 
Tuesdaya following Monday obaervance of legal Holidays as well as Dec. 
26'.h and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices
Subscription Rates $95.00. Foreign countries $110.00
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs,

Vietų, kuriose Lietuvoje buvo 
surengtos konferencijos, sąskry
džiai, kursai, stovyklos, sąrašas 
ilgokas. Tuose įvykiuose gana 
daug dalyvių. Taip rašo kun. 
Robertas Grigas „XXI am
žiaus”, 1995 m. geg. 5 d. laido
je. Džiugu, kad Lietuvos jau
nimas domisi dvasiniu gyve
nimu ir, atrodo, kaip ištroškusi 
žemė negali prisisotinti „Gyvuo
ju” vandeniu.

Kun. R. Grigas rašo apie 
vieną tokių akademijų, vykusią 
dabartinės Baltarusijos pasie
nyje — Eišiškėse. Jis džiaugiasi, 
kad ateitininkai pasirinko retai 
kieno lankomą „pakraštį”. Aka
demija vyko balandžio 17-22 d. 
Stanislovo Rapalionio lietuvių 
mokykloje. Čia ateitininkai 
suvažiavo iš įvairių Lietuvos 
vietų,o jų buvo arti 130. Jie 
klausėsi paskaitų, meldėsi, 
kūrė, linksminosi.

Paskaitų metu daug dėmesio 
buvo skirta supažindinimui su 
Vatikano II Susirinkimo 
dokumentais ir popiežių encik
likomis, kaip „Mater et Magist
rą”, „Apostolicem Actuosita- 
tem”, „Veritatis Splendor” ir 
paskutiniąja, iškėlusią nelygs
tamą gyvybės vertingumą 
„Evangelium Vitae”.

Aktualiomis temomis paskai
tas skaitė svečias iš JAV dr. Pet
ras V. Kisielius, šiuo metu 
Lietuvoje gyvenanti dr. Vita 
Aukštuolienė, menotyrininkė 
Alė Počiulpaitė, istorikas 
Stanislovas Buchaveckas, 
Švietimo ministerijos atstovas 
Vytautas Tolveikis ir Vygandas 
Aleksandravičius. Savo įspū
džiais pasidalino Lietuvos dele
gatai, dalyvavę Maniloje, 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 
susitikime su jaunimu. Visus la
bai domino kun. Gintaro Grušo 
išsamus nagrinėjimas popie
žiaus Jono Pauliaus II en

čio 12 dienos vakarą žavingu 
pianistės dr. Frances Kavaliaus
kaitės (Covalesky) koncertu, ku
riame girdėsime I. Albenizo, F.
Chopino, J. S. Bacho ir L. van 
Beethoveno kūrinius. Kava
liauskaitė yra iškili, konkursus 
laimėjusi ir daug koncertavusi, 
pianistė. Ji taip pat yra jautri 
lietuvių reikalams ir aktyvi jų 
veikloje. Pažymėtina, kad ruoš 
damasi daktaro laipsniui Miami 
universitete, ji pasirinko savo 
disertacijos temai M. K. Čiurlio
nio muzikinę kūrybą.

Sekantį vakarą jaunos mer- baigsime penktadienio vakarą 
gaitės, Kristina ir Joana Zda- iškiliu solistės Ginos Čapkaus- 
nytės, smuikais atliks Bacho, kienės koncertu. Jai akompanuos
von Weberio ir kitų kūrinius. 
Kiekvieną vakarą turėsime pa
skaitą. Pirmadienį kalbės Dona
tas Skučas apie Washingtono 
politiką Lietuvos atžvilgiu. Ant
radienis yra Žolinė — Marijos į 
Dangų ėmimo šventė. Tą vaka
rą mūsų kapelionas kun. Valde
maras Cukuras skaitys paskai
tą „Mūsų ideologija, einant į 
XXI amžių”. Po paskaitos jis

ciklikos „Evangelium Vitae”.
Šv. Mišias Eišiškių bažnyčioje 

aukojęs Vilniaus arkivyskupas 
Audris J. Bačkis apsilankė 
akademijoje, dalyvavo pokal
biuose su jaunimu ir atsakė į 
jiems rūpimus klausimus.

Sakoma, kad Eišiškių apylin
kėje tėra tik 7% lietuvių. Kiti 
gyventojai kalba rusiškai ir len
kiškai, nepaisant, kad jų pa
vardės rodo aiškią baltišką 
kilmę.

Jaunimui buvo malonu ke
liauti su istorijos mylėtoju, St. 
Rapalionio lietuvių mokyklos 
direktoriumi Vytautu Dailidka 
ir apžiūrėti apylinkes. Šioje 
apylinkėje gražus miškas, kuris 
slepia didingos, apleistos pilia- 
vietės griuvėsius. Čia viskas 
apleista, sienos išgriuvusios, 
pilna šiukšlių.

Į renginius buvo kviestas apy
linkių lenkiškas ir rusiškas jau
nimas. Kaip kun. R. Grigas 
rašo, vyresnieji gyventojai buvo 
nustebę vietinių jaunuolių 
ramia laikysena, kai anksčiau 
tokiuose susiėjimuose būdavo 
visokių nemalonumų. Atrodo, 
kad tikintys jaunuoliai sukau-

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE

Liepos 9-22 d. — Jaunučiai 
ateitininkai.

Liepos 23-30 — Sendraugiai 
ateitininkai.

Liepos 23 — Dainavos Metinė 
šventė ir šimtininkų suvažiavi
mas.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d.— 
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo).

Rugpjūčio 6-13 d. — Mokytojų 
studijų savaitgalis.

Rugpjūčio 13-20 d. — Tautinių 
šokių mokytojai.

Rugpjūčio 20-27 d. — Lietuvių 
Fronto bičiuliai.

Rugsėjo 1-4 d. — Ateitininkų 
studijų savaitgalis.

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos re
gistratorę Ritą Giedršhtienę, tel. 
810-478-8456.

praves rožinio maldą su žvakė
mis ir Marijos paveikslų skaid
rėmis. Trečiadienio vakarą pa
skaitą skaitys Naujosios Angli
jos ateitininkų sendraugių val
dybos pirmininkė Mirga Girniu- 
vienė. Jos tema: „Ateitininkų 
vaidmuo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje”. Ketvirta
dienio vakarą girdėsime dr. Vy
tauto paskaitą: „Žvilgsnis į 
ateitį”, Kaip visada, savaitę už-

dr. Saulius Cibas. Tai bus iškil
mingas mūsų atsisveikinimo 
vakaras, jį užbaigsime vaišėmis 
ir pabendravimu.

Kas dieną po pietų galėsime 
pažiūrėti įvairių įdomių vaizda
juosčių, išskyrus ketvirtadienio 
popietę, kada susirinksime pa
sitarti ateinančių metų ateiti
ninkų savaitės reikalais.

Č. Masaitis

pia, tramdo įžūlumą.
Kun. R. Grigas džiaugiasi ir

didžiuojasi studentais, talki
nančiais akademijoms, stovyk
loms, negaudami jokio atly
ginimo. Juose jis mato Lietuvos 
ateitį. Džiaugiasi galėdamas 
būti jaunimo tarpe ir bendrau
ti su jais. Kaip jis rašo: „išgyve
nama Kristaus Bažnyčios, kuni
gų ir pasauliečių vieningumas”.

K. K.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams H metų 3 mėn.
JAV..................................... $95.00 $55.00 $35 00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $4500 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55 00
Užsakant i užsieni
oro paštu $500.00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

Kab. 312-735-4477
Raz. 708 246 0047 arba 700-245-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6440 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park
700-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-0770

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 700-857-0303

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505-127 , ,,
Lamont, IL 00439 
Tai. 815-723-0383

7600 W. College Dr.
Palos Helghts, IL 60453 

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKA!

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road

Hickory Hills 
Tai. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Medical Cllnle 
15505 — 127 St.. Lamont. IL 50439

Priklauso Palos Commumly Hospital
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 257-2285

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

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

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871
Valandos pagal Susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Raz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asalgnmant".
Sumokama po vizito.

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Downars Grova, IL 60515 

Tai. 708-960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400 

Brldgeviaw, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000. exl 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 60153

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9630 8. RMgaland Ava 
CMcago RMga, IL 60419

706-636-6622 
4146 W. 63rd tt.

312-735-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago, IL
Tel. 312-736-5686

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tel. 706-382-4467

Kab. tel. 312-566-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 West 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v. p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

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

3600 W. 96 St. Tsl. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
3000 N. Halatad

Chicago, IL 00867
Tai. 312-296-3600 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6069 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgin, IH. 60120

Tai. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (706) 598-4065
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 vpp ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SehMer 61., Elmhuret, IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 t. Kadzla, CMcago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v.v., antr 9 v r. -12. 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12-6vv

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madlcal Center- 

Naparvllla Cimpua
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60663
Tai. 706-627-0060

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 00652
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PAVOJINGI BOSNIJOS SERBŲ KĖSLAI

Šiandieniniame pasaulyje ma
tome neramumus, karą Čečėni
joje, Bosnijoje, pasaulinės nar
kotikų mafijos išpuolius ir, net 
tariamai saugiame nuo teroriz
mo ir kriminalizmo Amerikos 
mieste pasireiškia terorizmo 
veiksmai. Tuomet, kai girdime 
Šv. Rašte skelbiamą Dievo Ka
ralystės atėjimą, galime pagal
voti: jau du tūkstančiai metų — 
ir ji neatrodo arčiau, negu anuo
met buvo. Bet tas tik patvirti
na, jog tai, apie ką nuolat rašė 
šv. Paulius, yra tiesa.

Iš vienos pusės, Kristui atėjus 
į žemę, Dangaus Karalystė jau 
čia. Tereikia ją priimti ir pradėti 
pagal ją gyventi, kaip Kristus 
mokė. Iš kitos pusės, tenka pri
siminti, kad mes čia žemėje ne
same nei „triumfuojanti Bažny
čia” (ją sudaro šventieji dangu
je), nei „kenčiančioji Bažnyčia” 
(ją sudaro mirusieji, dar lau
kiantys būti priimami į Viešpa
ties akivaizdą). Mes tikintieji 
žemėje krikštu esame įvedami 
į „kovojančią Bažnyčią”, su už
daviniu skelbti Dangaus Kara
lystę žemėje, savo meilės dar
bais ištikimai liudyti, jog žmo
nes mylintis Dievas Kristuje 
yra prisikėlęs, gyvas žmonėse ir 
karaliauja kur tik jis yra pri
imamas.

Tad šio sekmadienio Evange
lijoje (Luko 10:1-20) girdime, 
kad Jėzus po du „išsiuntė” 
(žodis „apaštalas” kilęs iš 
graikiško, kuris reiškia „išsiųs
tasis”, todėl „apaštalavimas” 
yra vienas iš krikščionių darbų) 
septyniasdešimt du mokinius, 
kad eitų pirma jo į visas vieto
ves, kur jis pats ketino vykti. Ir, 
kadangi išsiųstų darbas žemėje 
yra kviesti į Dievo Karalystę 
žmones, kurie jos nepažįsta ir 
pagal ją negyvena, Jėzus atvi
rai ir realistiškai išsiunčiamuo
sius įspėjo: „Štai aš siunčiu jus, 
lyg avinėlius tarp vilkų”.

Bet pats Jėzus pripažino: yra 
daug žmonių, laukiančių priim
ti kvietimą į Dangaus karalys
tę. Todėl jis savo mokiniams pa
sakė: „Pjūtis didelė, o darbi
ninkų maža”. Jis jiems liepė ne
siimti kelionėn sau reikmenų, o 
priimti vaišingumą tų žmonių, 
pas kuriuos atėjo. „Į kuriuos tik 
namus užeisite, pirmiausia tar
kite: Ramybė šiems namams! Ir 
jei ten gyvens ramybės vertas 
žmogus, jūsų ramybė nužengs 
ant tų namų, o jei ne — sugrįš 
pas jus”.

O misija, į kurią Jėzus išsiun
čia, kaip Dievo žodis, kuris, 
pagal pranašą Izaiją, negrįžta 
jam bergždžias, su Kristaus pa

galba visuomet yra nuostabiai 
sėkminga. „Septyniasdešimt du 
mokiniai sugrįžo ir su džiaugs
mu kalbėjo: Viešpatie, mums 
paklūsta net demonai dėl tavo 
vardo”. Ir Jėzus patvirtina jų 
patirtį, duodamas žūvančio blo
gio įvaizdį: „Mačiau šėtoną, 
kaip žaibą krintantį iš dangaus. 
Štai aš suteikiau jums galią 
mindžioti... visokią priešo galy
bę”.

Bet ne taip linksmai apie savo 
misiją rašė apaštalas Paulius 
Galatijos tikintiesiems (Gal 
6:14-18). Jam teko išgyventi 
„avinėlio, išsiųsto tarp vilkų” 
dalią iš pačių krikščionių, kurie 
jį persekiojo dėl to, kad jis į ti
kinčiųjų bendruomenę priima 
žmones, nereikalaudamas pri
imti žydų tikėjimo išorinius 
ženklus. Todėl, prisimindamas 
savo kentėjimą dėl Kristaus at
virumo visiems žmonėms, jis ra
šo: „Aš niekuo nesigirsiu, ne
bent mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi, dėl kurio pa
saulis man yra nukryžiuotas, ir 
aš — pasauliui”.

Primindamas, kad Kristui yra 
svarbus ne fizinis ženklas, kas 
jam priklauso, o tai, kad pats 
žmogus taptų „naujas kūrinys”, 
gyvenantis kaip Dangaus Kara
lystės pilietis, Paulius rašo: 
„Juk nieko nereiškia nei apip
jaustymas, nei neapipjausty
mas, bet vien tik naujas kūri
nys”. Jis galatams primena gal
būt tai, kad pats nešioja už šį 
mokymą iš žydų vadovybės gau
tus plakimo randus, kai rašo: 
„Aš savo kūne nešioju Jėzaus 
tarnystės žymes”.

Kentėti sunkumus, liudijant 
Dievo Karalystę, gali tekti ir 
mums, pavyzdžiui, darbuojan
tis, kad naujieji ateiviai pajustų 
vaišingumą šiame krašte ir mū
sų bendruomenėse; ar stengian
tis, kad seneliai ir pagalbos rei
kalingieji gautų sveikatos prie
žiūrą, turėtų jaukią aplinką 
bendrauti, neprarastų pastogės. 
Kad ištesėtume, svarbu prieš 
akis turėti Dievo Karalystės pil
natvės viziją, kurią girdime šio 
sekmadienio pirmame skaitiny
je iš pranašo Izaijo knygos (Iz 
66:10-14).

Čia kalbama apie Jeruzalę, 
kaip įvaizdį miesto, kur iš 
tikrųjų karaliauja Viešpats, į 
kurį po kentėjimo atėjo teisin
gumas ir taika. Taigi mums pa
teikiama vizija to, ko siekiame 
darbuodamiesi, kad į žemę atei
tų Dievo Karalystė: „Drauge su 
Jeruzale džiaukitės ir būkite 
linksmi... visi, kurie jos liūdė- 
jote! Nes Viešpats sako: Aš nu-

Bosnijos serbai verti daug 
nepalankesnio apibūdinimo, 
bet, labai santūriai kalbant, 
juos reikia pavadinti karšta- 
kraujais nenuoramomis, beato
dairiškai siekiančiais savo 
tikslų.

Pirmasis pasaulinis karas kilo 
dėl jų būdo nesuvaldomumo ne- 
pagalvojimo ir apie galimas 
pasekmes, kai 1914 m. birželio 
28 d. jaunas studentas G. Prin
cipas, taip pat Bosnijos serbas, 
Sarajevo mieste nužudė Austri
jos sosto įpėdinį Pranciškų Fer
dinandą ir jo žmoną Sofiją. 
Dabar jie ir vėl, siekdami žūt 
būt suburti visus serbus į 
vienalytę gniūžtį, tartum užsi
krėtę Hitlerio žydų naikinimo 
beprotystės liga, atsisakė diplo
matinės išminties kelio ir galvo
trūkčiais rieda pirmyn, žudy
dami šimtus tūkstančių nekal
tų musulmonų ir kitų neserbų, 
griuvėsiais paversdami miestus, 
miestelius, išardydami nesu
skaitomą daugybę šeimų ir to
kiu elgesiu pastatydami pavo- 
jun pasaulio taiką. Iš istorinio 
taško žiūrint, jie gal ir turėtų 
pateisinančių lengvatų, bet ne
pateisinamas yra jų siekių 
vykdymo būdas bei priemonės.

Ir kodėl jiems nesauvaliauti, 
nesiskaityti nei su NATO, nei 
su Jungtinėmis Tautomis, jeigu 
niekas nesiryžta juos suvaldyti? 
Per pastaruosius trejus metus 
Jungtinės Tautos ir NATO, už
uot panaudojusios griežtesnes 
sudraudimo priemones, visuo
met pasirinko bailiams būdingą 
nuolaidų išeitį. Prieš savaitę 
„The Boston Globė” Zagrebo 
korespondentė, apžvelgdama 
tenykščių padėtį, pažymi, kad 
Balkanuose per kelias pastarą
sias savaites daug kas įvyko, 
tačiau Bosnijoje niekas nepasi
keitė ir pastangos tenykštį karą 
sustabdyti, kaip ir praeityje, 
nuėjo niekais. Ir toliau nekalti 
žmonės žudomi, Amerikos lėk
tuvai serbų apšaudomi ir numu
šami, Jungtinių Tautų kariai 
suiminėjami ir prirakinami prie 
stulpų, apšaudomos ligoninės, 
kuriose gydomi sužeisti musul
monai... Vadinasi, tyčiojamasi iš 
JTO, iš JAV ir kitų, ten taikos 
siekiančių, valstybių, atvirai 
mindžiojami Genevos susitari-

kreipsiu jon taiką... lyg tekan
čią upę... Kaip motina guodžia, 
taip aš jus paguosiu... Taip Vieš
paties ranka padės jo tarnams”. 
Taip šį sekmadienį mums duo
damais Dievo žodžiais esame 
skatinami nepalūžti misijoje, į 
kurią esame išsiųsti: skelbti, 
kad Dangaus Karalystė jau mū
sų tarpe, ir kviesti žmones į ją.

Aldona Zailskaitė

KAROLIS MILKOVAITIS
*

mai, kuriais garantuojamos be
laisvių teisės.

Yra bent dvi priežastys, kodėl 
Amerika noriai remia kitų tau
tų karinių dalinių siuntimą į 
konfliktą Bosnijoje, bet pati nuo 
tos pareigos traukiasi. Pirma, 
Clintonas ne taip seniai aršiai 
kovojo prieš tokių „karų” 
vedimą, tad, siųsdamas karius 
į Bosniją, eitų prieš savo įsitiki
nimus. Antra, Amerika nei Ko
rėjoje, nei Vietname, nei Leba- 
none, nei Somalijoje savo žygių 
nelaimėjo. Nors Persų įlankos 
konfliktą Amerika laiko laimė
tu, bet ir ten tikrasis to karo 
sukėlėjas — Sadam Huseinas te- 
begyvuoja ir iš Amerikos 
tyčiojasi.

Kas yra ta pikta, musulmonus 
naikinti įtaigaujanti jėga? 
Daugumos diplomatų tvirtini
mu, jis yra Radovan Karadzic, 
dabartinis Bosnijos serbų poli
tinis vadas ir visų nusikaltimų 
vykdytojas.

Knight-Ridder Sarajevo kores
pondentė, Barbara Demick, su
rado jį gerai pažįstančius ir 
praeityje globojusius du žmones: 
senąjį jo kirpėją ir vienos kavi
nės savininką — abu musulmo
nai. Jų pareiškimais, Radovan 
Karadzic, būdamas 15 metų am
žiaus, Sarajeve atsirado apdris
kęs, apšepęs, ilgais nešukuotais 
plaukais ir apsileidęs. Atvykęs 
iš netolimuose kalnuose esančio 
gimtojo kaimo, jis apsigyveno 
netoli universiteto, manydamas

Laisvės statula Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Nuotr. Prano Abelkio
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tapti gydytoju. Jis buvo betur
tis, išbadėjęs, tad tos kavinės 
savininkas jį dažnai nemokamai 
pamaitindavęs kepiniais bei li
monadu. Kartą, verkdamas atė
jęs, jis skundėsi, jog buvo iš 
klasės išvarytas todėl, kad 
megztinis, kuriuo buvo apsivil
kęs, labai dvokė. Kavinės savi
ninkas parsivedęs jį namo, 
leidęs vonioje nusimaudyti ir 
tinkamai plaukus susišukuoti, 
o pats išėjęs iš kaimynų parinkti 
padėvėtų drabužių, kuriais jį 
aprengė.

Toks buvo Radovan Karadzic, 
dabartinis Bosnijos serbų vadas, 
prieš 35 metus. Šiandien jis yra 
viso kultūringojo pasaulio 
smerkiamas ir lyginimas su 
Irako Sadam Huseinu. Jis il
giau kaip 30 metų gyveno tarp 
Bosnijos musulmonų, su jais 
bendravo ir iš jų prielankumo 
gyveno. Dabar, politiškai išpru
sęs, nori juos išnaikinti. Jis 
kaltinamas visišku nesiskaity
mu su pasaulio opinija, nužudy
mu apie 200,000 nekaltų musul
monų ir III pasaulinio karo 
ugnies kurstymu. Buvę kaimy
nai, pacientai bei draugai — net 
jo senasis kirpėjas — jį apibūdi
na kaip nerūpestingą gydytoją, 
buvusį komunistų šnipą ir pan. 
Jis buvo apkaltintas sukčiavi
mu ir apgaulingų receptų rašy
mu, o 1985 metais nuteistas 9 
mėnesius kalėjimo už iš valsty
binių sandėlių vogtos statybinės 
medžiagos priėmimą savo va
sarnamiui pastatyti. Už tą 
vogtą statybinę medžiagą jis 
vagis veltui gydydavęs.

Danutė Bindokienė

Laimėjimai ir 
machinacijos

Jeigu ir neįmanoma faktais 
paremti, vis tik galime prileis
ti, kad urviniai žmonės sporta
vo. Juk sportas yra tiek pat aki
vaizdus žmonijos evoliucijos dė
muo, kaip religija, muzika, ko
munikacija. Žmonija palikusi 
pakankamai sporto ir sporti
ninkų kulto ženklų, kad galė
tume susidaryti neblogą vaizdą, 
kas domino įvairių kultūrų 
gyventojus. Fizinis lavinimas ir 
varžybos buvo svarbios visais 
amžiais, visose tautose. Iš 
tikrųjų ir mūsų eroje kone 
kiekviena tauta ypatingai 
puoselėja kurią sporto šaką, la
biau pamėgtą už kitas. Lietuvių 
atveju — tai krepšinis.

„Krepšinio liga” nepriklau
somoje Lietuvoje „persirgo” 
(kaip tymais!) beveik kiekvienas 
jaunuolis. Visi žinojo, kad 
Lietuva du kartus buvo Europos 
krepšinio nugalėtoja. Pirmą 
kartą 1937 metais vykusiose 
krepšinio pirmenybėse Rygoje 
(lietuviai nurungė Italijos, Es
tijos, Egipto, Lenkijos koman
das nemaža taškų persvara). 
Antrą kartą rungtyniauta 
Kaune 1939 metais (lietuviai 
„supylė” Estiją, Lenkiją, Pran
cūziją, Vengriją, Suomiją — 
pastaroji pralaimėjo 112-9 taškų 
santykiu!).

Galbūt didžiausią pasiten
kinimą ne tik krepšininkai, bet 
visa Lietuva, jautė, kai buvo 
laimėtos rungtynės prieš 
Latviją, nes latviai pačioje Lie
tuvos krepšinio užuomazgoje 
pasirodė ir nedraugiški, ir ne- 
broliški varžovai lietuviams 
krepšininkams. Įdomu, kad po 
pralaimėjimo Kaune 1939 m. — 
„Latvija nutarė nutraukti su 
mumis sporto santykius” (J. 
Narbutas, „Sportas Nepriklau
somoje Lietuvoje”, II, 1978 m., 
Chicago). Kodėl? „Nedraugiš
kas mūsų žiūrovų elgesys lat
viams per trečias Europos krep
šinio pirmenybių rungtynes 
Kaune”.

* * *

Nuo anų krepšinio „manijos” 
dienų praėjo daugiau kaip pus
šimtis metų. Ne tik Lietuva, bet 
ir kitos Baltijos bei Europos tau
tos turėjo pergyventi žiaurią 
okupaciją, o mūsų geriausieji 
sportininkai pasaulinėse olim
piadose ar pirmenybėse pasi
rodydavo po raudona vėliava, 
pažymėta kūju ir pjautuvu. Bet 
vis dėlto net per geležinę

uždangą girdėjome krepšinio 
komandų vardus, vėliau pradė
jome pažinti Marčiulionį, Sabo
nį, Kurtinaitį ir kitus, supra
tome, kad Lietuvos ir krepšinio 
tarpusavė meilė tebegyvuoja.

Argi nuostabu, kad Europos 
krepšinio pirmenybės Atėnuose, 
Graikijoje, šiemet susilaukė 
tokio dėmesio? „Draugas” yra 
nuoširdžiai dėkingas sporto 
korespondentui Remigijui 
Gaškai, kuris kasdien faksavo 
rungtynių aprašymus ir rezulta
tus. O koks džiaugsmas nu
siaubė visus, kai telefonu, vos 
rungtynėms pasibaigus iš 
Atėnų buvo pranešta, kad 
Lietuva nugalėjo Rusiją! (82-71)

Kai lietuviams pavyko Rusiją 
„iškirsti” iš olimpiados, atrodė 
jau nemažas laimėjimas. Tačiau 
pirmenybių baigmė atnešė nusi
vylimą ir nepasitenkinimą: 
lietuviams teko tik antroji vieta 
ir tai, atrodo, įvyko ne jų nepasi
ruošimo ar neištesėjimo dėka, o 
dėl tam tikrų, iš anksto sureži
suotų, machinacijų (žr. sporto 
puslapį „Drauge” liepos 7 d.).

Keista, kad pirmenybėse daly
vavo Jugoslavija, kuri, kaip 
valstybė, jau kuris laikas 
neegzistuoja. Kokiu būdu 
jugoslavų krepšinio komanda 
„lyg iš debesų” nukrito kaip tik 
šiuo laiku? Tuo atveju ir Sovietų 
Sąjunga — taip pat jau seniai 
pradingusi iš žemėlapių — 
galėjo tomis pačiomis teisėmis 
pasirodyti krepšinio aikštėje...

Rodos, sportas gali būti vie
nintelė vieta, kur politiniai 
užkulisiai pranyksta ir pasi
lieka tik draugiškos lygiateisės 
varžybos, susitinkant neutralio
je zonoje. Juk ir periodiškai 
ruoštos žiemos ar vasaros 
olimpiados, nors labai politiškai 
„karštais” laikais, padėjo su
artinti įvairių tautų žmones ir 
buvo pozityvus akstinas taikai.

* * *

Kaip girdėjome, Lietuva savo 
krepšininkus pasitiko tikrai 
džiaugsmingai. Džiaugiamės jų 
laimėjimu ir mes, tačiau vis 
dėlto Lietuvos vyriausybė ir 
užsienio lietuviai turėtų 
pareikšti griežtus protestus 
prieš negarbingą pirmenybių 
ruošos komiteto bei kai kurių 
teisėjų elgesį, o tarptautiniai 
sporto veiksniai nedelsiant 
turėtų peržiūrėti šį reikalą ir 
padaryti atitinkamus spren
dimus.
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Partizanų gegužinė Biliūnų kaime
Aprašomoji vietovė, kiek prisimenu, buvo maždaug

4-5 kilometrai į vakarus nuo Skapiškio miestelio. Mūsų 
partizanų būrys, apie dvidešimt vyrų, buvome apsisto
ję poilsiui viename kaimo klojime. Nuo vieškelio Skapiš
kis - Biliūnai - Gendviliai, skyrė gana gilus melioracijos 
griovys — upelis, kartais netgi ir labai vandeningas. 
Kluonas buvo aukštesnėje vietoje, iš kur gana toli 
galima buvo gerai stebėti apylinkę, neleidžiant labai arti 
pasirodyti priešui, jo nepastebint. Būrio sargybiniai tuo
jau pat užėmė stebėjimo angas kluono kampuose ir pro 
žiūronus žvalgė apylinkę. Sužinoję, kad mes čia apsi
stojom, atvyko mūsų ryšininkai, kurių tarpe buvo ir 
kelios partizanų seserys. Pora vardų dar ir šiandieną 
prisimenu: Emiliją ir Pauliutę. Dar kelios merginos 
atnešė mums užkandžių. Ten, kur susirenka jaunimas, 
ilgai netenka laukti. Greitai pasigirdo linksmos šnekos, 
juokas. Mergaitės žiūrinėjo mūsų ginklus ir naujai įsi
gytą vokišką lengvąjį kulkosvydį. Mes joms turbūt atro
dėme labai karingai, nes beveik pusė partizanų būrio 
buvo apsivynioję kulkosvaidžio šovinių kaspinais, 
kuriuos nusiėmė nuo juosmens tik tada, kai kluono aikš
telės viduryje pradėjo suktis poros valso taktu. Pradėjo

groti ir „kapela”: du su šukomis, prie kurių pridėtas 
rūkomas, plonas popierius birzgė melodiją, ir maža 
lūpinė armonikėlė. Vis dėlto visos muzikos pagrindą 
sudarė niūniuojamos partizanų dainos. Įstrigo atmintyje: 
„Saulutė į vakarus leidos, ilgėjosi girios ir pievos, veidužį 
man ašaros puošė, kai tu pasakei man sudiev... ach 
mielas, išeini sudiev, aš ašarom laistysiu žemę ir verksiu 
lyg žydinčios ievos, likimas man liūdesį lemia...” Šokau 
ir aš su visomis iš eilės, nors karts nuo karto reikėdavo 
ir „kapeloj” pabūti, arba pakeisti draugą, tūnojantį kluo
no kampe su lauko žiūronais, neramiai vieną akį užme
tantį žvilgsnį į šokančių būrį. Buvo jau po birželio 
vidurio ir artinosi šienapjūtė.

Linksma ir smagi nuotaika viešpatavo. Atrodė, lyg 
tai būtų paprasta kaimo vakaruška, improvizuota 
vaikinų „štukorių”, tačiau piramidės šautuvų, sustatytų 
kluono pakraščiais, ir šalia jų „tupintis” vokiškas leng
vasis kulkosvydis bylojo ką kitą. Nors mes ir smagiai, 
lengvai šokome ir supomės valso garsuose, tačiau netu
rėjome pamiršti, kad kiekvienu momentu gali pasirodyti 
priešas iš bet kurios pusės. Daugeliui per veidą žliaugė 
prakaitas ir nugaros sudrėko, kai buvo šokomos polkos. 
Vaikinai iš tikrųjų mokėjo aukštaitiškai smagiai patrep
sėti ir įsukti merginas. Gegužinė tęsėsi su pertraukomis 
kelias valandas ir dar galbūt ji nebūtų nutrūkusi, jeigu 
sargybinis iš rytinio kluono pakraščio nebūtų sušukęs: 
„Vieškeliu važiuoja rusai!”

Nutilo niūniuojamos dainos ir nebebirbė šukos su 
armonikėle. Partizanai pradėjo tvarkyti ginklus. Mer
ginoms buvo liepta vienai paskui kitą skubiai palikti 
kluoną, be panikos ir be skubėjimų ramiai išsiskirstyti 
įvairiomis kryptimis. Mes pasirengėm ir sutikti nepra
šytus svečius. Pridėjus žiūronus, galima buvo aiškiai 
matyti keliais vežimais važiuojančius kareivius. Jų

galėjo būti kelios dešimtys. Pasitarę priėjom išvados, kad 
reikia iš čia pasitraukti, nes, įvykus susišaudymui, 
nukentėtų mūsų gerieji ūkininkai. Kai kurie partizanai 
čia pat turėjo gyvenančias seseris ir brolius, jų pačių 
sodybas. Nutarėm trauktis Čypelių kaimo link, nes 
arčiausiai prasideda krūmais ir medžiais apaugusios vie
tovės, prie jų ir miškas.

Palaukę, kol važiuojančios arklių „padvados” pra
dės leistis vieškeliu žemyn ir jiems dings iš horizonto 
mūsų klojimas, trumpais perbėgimais pradėjom trauktis 
iš Biliūnų kaimo ribų. Greitai mus uždengė krūmai. Ste
bėjome dulkių debesis, kurie kilo nuo važiuojančių rusų 
ratų. Laukėme, kad galbūt jie sustos prie kaimo prieigų 
arba netoli mūsų klojimo. Deja, jie nesustojo ir kaip 
niekur nieko nubildėjo tolyn vakarų kryptimi.

Gaila buvo nutrauktos gegužinės ir sugadintos links
mos, nerūpestingos nuotaikos, viešpatavusios kluone. 
Dabar reikėjo tampyti sunkias kulkosvaidžio šovinių 
dėžes ir iš eilės ant pečių nešti nelengvą vokiškąjį kulko
svydį. Sustojome kažkur Čypelių kaimo apylinkėse 
esančiame mažame miškelyje. Ten laikinai pasistatėme 
palapines ir išstatėme sargybą. Pasiuntėme pora savo 
vyrų atgal į Biliūnų kaimą sužinoti paskutines žinias 
apie pasirodžiusią kariuomenę. Po geroko laiko buvo 
sužinota, kad rusai buvo sustoję Gendviliuose. Lyg kažko 
ieškojo, bet dažniausiai prašė ūkininkų pavalgyti ir dar 
įdėti lašinių.

Mes rusų kariuomenės užkabinti neturėjom noro. 
Vado nuomone, jie greičiausiai turėjo grįžti tuo pačiu 
vieškeliu pro Biliūnus, o čia Biliūnuose gyveno geriausi 
mūsų ryšininkai ir mus prijaučiantys ūkininkai. Artin
tis labiau prie paties Skapiškio nebuvo saugu,nes 
pačiame miestelyje buvo gausu skrebų. Be to, pačioje 
geležinkelio stotyje gyveno gausus kariuomenės 
garnizonas.

Persirengęs mergaite
Tai įvyko vėlgi netoli Biliūnų kaimo, arba, tiesiog 

pasakius, jo prieigose. Nedidelis mūsų būrys, gal iš kokių 
dešimties vyrų, buvo apsistojęs viename kluone. 
Apylinkėje vyko darbymetis. Pro žiūronus aiškiai 
matėme, kaip pora merginų sunkiai krovė šieną į didelį 
vežimą ir nelabai joms tas sekėsi. Kažkas iš mūsų 
pasiūlė, ar negalėtume joms patalkininkauti. Tai būtų 
gražu, juo labiau, kad mergaitės buvo mūsų būrio 
ryšininkės. Bet kaip visa tai atlikti? Jaunam vyrui pasi
rodyti dienos metu buvo rizikinga. Į tai tuojau gali būti 
atkreiptas skrebų arba kariuomenės dėmesys. Reikia 
patikrinti dokumentus! Išeitį ir čia greitai suradome. 
„Vlasovas” su „Puškinu” pasiūlė vienam iš mūsų per
sirengti moteriškais drabužiais, tai niekas iš apylinkės 
neatkreips jokio dėmesio. „Puškino”, o jis pasirinko 
tokią slapyvardę dėl to, kad buvo užsiauginęs nemažą 
barzdą ir bakenbardus kaip Puškinas, sesuo Pauliutė 
netrukus atnešė sijonuką ir bliuskutę su skarele, kar
tu su visais kitais moteriškais priedais. Neprisimenu 
kodėl, bet būrio vyrai nubalsavo, kad aš geriausiai tai 
rolei tinkąs. Aš nelabai ir spyriausi. Ką čia klojime 
kiurksoti ir lošti kortomis „vežimo”, ar šiaip niekus 
taukšti, geriau atlikti nors vieną gerą darbelį. Drabužiai 
man tiko. Neturėjau nei barzdos nei ūsų, kaip daugumas 
draugų, todėl galbūt dėl to ir labiausiai tikau tokioms 
pareigoms. Su visokiais šposais ir replikom vyrai man 
pritaisė ir liemenėlį. Truputį savotiškai buvo man išsipū
tusi bliuskutė, nes tenai už užančio paslėpiau ir vokišką 
mauzerį. Ant galvos užsirišau skarutę, priešaky kaktos 
išpešiau plaukų pluoštą ir, anot „Putino”, niekas 
nepasakytų, kad tai persirengęs vyras.

(Bus daugiau)
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TURININGAS LB 
SUVAŽIAVIMAS

BIRUTĖ A. VINDAŠIENĖ

JAV LB Krašto valdyba 
sukvietė visų apylinkių pir
mininkų, apygardų pirmininkų,. 
valdybos ir LB 14-tos tarybos 
narių suvažiavimą Washington,
D.C. birželio 10-11 d.

Pirmąjį ryto posėdį pradėjo 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Regina Narušienė, iškeldama 
LB-nės paskirtį suburti visus 
užsieniuose gyvenančius lie
tuvius savo kalbos bei kultūros 
išlaikymui, kad nenutau- 
tėtumėme svetimame krašte. 
Visi, už Lietuvos sienų atsiradę, 
lietuviai, tėvynėje likusios 
tautos dalis, buvo pavadinti 
Lietuvių Bendruomene. Todėl 
kiekvienas lietuvis užsienyje 
automatiškai priklauso Lietu
vių Bendruomenei, nepaisant, 
ar jis/ji dalyvauja, ar nedalyvau
ja, LB-nės rinkimuose, pritaria, 
ar nepritaria jos veiklos linijai. 
Kadangi, LB-nė tvarkosi demo
kratiniais pagrindais, tai kiek
vieno LB nario nuomonė yra 
svarbi ir išklausoma.

LB veiklos pagrinde yra apy
linkės, kurių veikla sudaro 
lietuvybės išlaikymo pagrindą. 
JAV KV-ba leidžia pirmą laidą 
LB apylinkės veiklos vadovėlio, 
kuris bus pristatytas šiame su
važiavime, kad galėtų būti per
skaitytas, papildytas ar patai
sytas. Jis parašytas lietuvių ir 
anglų kalba. Dar vis kuriasi 
naujos apylinkės ir į veikiančių 
apylinkių valdybas ateina jauni 
žmonės, dažnai silpnai ar visai 
nebekalbantys lietuviškai. To
dėl ir apylinkių veiklos vadovas 
leidžiamas dviem kalbom.

Po to R. Narušienė pristatė į 
konferenciją atvykusius Krašto 
valdybos narius: vykdomąjį 
vicepirm. dr. Vyt. Bieliauską, 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. dr. K. Paulių Žygą, 
švietimo tarybos pirm. Reginą 
Kučienę, vicepirm. mokslo 
reikalams dr. Vitolį Vengrį, 
socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutę Jasaitienę eko
nominių reikalų tarybos pirm. 
Algį Rimą, K V-bos iždininką 
Ramutį Pliūrą, CPA; vicepirm. 
sporto reikalams Algį Rugienių, 
LB Jaunimo sąjungos pirm. Ra
munę Kligytę ir JAV LB VR 
įstaigos direktorę Astą 
Banionytę, kurios pastangomis 
buvo suorganizuotas politinis 
seminaras, paskirtas laikas 
pasimatymams su Kongreso na
riais bei senatoriais, techniškai 
suplanuotas LB konferencijos 
priėmimas Washington, D.C.

JAV LB 14-tos Tarybos prezi
diumo pirm. dr. Zigmo Brinkio 
ir viso prezidiumo vardu kon
ferenciją sveikino Angelė Nel- 
sienė; visų 14-tos Tarybos narių 
vardu — Vytautas Vidugiris, 
Vidurio Vakarų apygardos var
du pirm. Birutė A. Vindašienė, 
Vakarų apygardos vardu Vio
leta Gedgaudienė, Michigan 
apygardos vardu pirm. Liuda 
Rugienienė, New Yorko apy
gardos vardu pirm. Laima Si- 
leikytė-Hood.

Pirmininkaujanti R. Narušie
nė priminė, kad besilankant pas 
Kongreso atstovus ir senatorius 
patirta, jog jų tarnautojams 
trūksta žinių apie Lietuvą, lie
tuvius ir ko mes siekiame. Būtų 
beveik būtina kiekvienai apy
linkei užsakyti „Bridges” savo 
atstovams ir senatoriams. Laiš
ku turėtų būti pranešta, kad 
jiems „Bridges” užsako ir kodėl.

Krašto valdybos pirm. kvietė 
kiekvieną apylinkę rašyti savo 
veiklos istoriją ir rinkti ilius
tracijoms nuotraukas, kadangi 
LB jau veikia 40 metų. Šiam 
reikalui reikėtų paskirti vieną 
valdybos narį, kurio pareiga bū
tų surinktą medžiagą nusiųsti 
į Washington, D.C. įstaigą Astai 
Banionytei.

LB veiklos istorija bus išleis
ta anglų ir lietuvių kalba ir iš

siųsta bibliotekoms, Kongreso ir 
Senato nariams.

Jaunimo sąjungos pirm. Ra
munė Kligytė savo kadencijos 
metu norėtų suburti daugiau 
narių ir kvietė apylinkes jai 
atsiųsti niekur nepriklausančių 
lietuvių vardus bei adresus. Ji 
ir nauja J.S. valdyba pasiryžusi 
artimai bendradarbiauti su 
JAV Krašto valdyba.

Ramunės Kligytės adresas: 
3312 B. Hampton Point Dr., 
Silver Spring, MD 20904; telef. 
(301)890-3358.

Dr. Vyt. Bieliauskas parašė 
knygą apie kognityvinį stilių 
lietuvių ir anglų kalba. Po pa
skutinio lankymosi Lietuvoje jis 
buvo prez. Algirdo Brazausko 
pakviestas patarėju, kurio už
duotis bus sustiprinti bei 
praplėsti komunikaciją tarp 
lietuvių Lietuvoje ir užsienyje.

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė pranešė, 
jog daug žinių iš jos tarybos 
veiklos spausdinama „Draugo” 
dienraštyje.

Soc. reikalų taryba gegužės
13-14 d. ruošė šalpos konferen
ciją, kurioje dalyvavo 28 šalpos 
organizacijos su 108 atstovais.
Į šią konferenciją buvo pakvies
ta dr. Regina Švobienė „Kaimo 
vaikai” šalpos organizacijos 
pirm. Lietuvoje, dirbanti kartu 
su „Valstiečių” laikraščio fon
du remti Lietuvos kaimo vaikus 
bei vargingas šeimas.

Dr. R. Švobienės atvežta vaiz
dajuostė ir jos prakalbos audio- 
juostelėse bus padaugintos, ir 
bus galima įsigyti, parašant 
JAV Socialinių reikalų tarybai, 
c/o Birutė Jasaitienė, 2711 West 
71 Street, Chicago, IL 60629, 
telef. (312)476-2655.

B. Jasaitienė perskaitė X-tos 
Tautinių šokių šventės pirm. 
Jūratės Budrienės pranešimą, 
kuriame sakoma, kad šventė 
įvyks 1996 m. liepos 6 d. Rose- 
mont Horizon arenoje, Čikagoje. 
Jau dabar visos apylinkės kvie
čiamos pradėti organizuoti eks
kursijas į šią jubiliejinę šventę.

Kadangi bus leidžiamas dide
lis šokių šventės leidinys, tai 
visos apylinkės, apygardos, ir 
ten veikiančios organizacijos bei
verslininkai, kviečiami save 
įamžinti šioje knygoje, atsiun- 
čiant sveikinimus ir reklamas.

Regina Kučienė pranešė, kad 
švietimo tarybos veikla išsiplėtė 
ir dabar tenka dirbti ir su 
amerikiečiais, ir su naujai at
vykusiais lietuviais. Amerikoje 
gimę lietuviai, visai nekalban
tys arba sunkiai kalbantys lie
tuviškai, nori prisidėti prie 
lietuviškos veiklos. Ji prašo apy
linkes kviesti lietuviškų mo
kyklų mokinius atlikti progra
mas per apylinkių renginius.

Visuomeninių reikalų vice
pirm. dr. K. Paulius Žygas siūlo 
informuoti amerikiečius žurna
listus ir Kongreso narius apie 
Lietuvos reikalus, nes jie arba 
labai mažai, arba visai nieko, 
nežino, kas mums labai rūpi. 
Tai galima atlikti, parašius 
savo Kongreso atstovui ar sena
toriams mandagų laišką su in
formacija. Kai amerikiečių 
spaudoje pasirodo straipsniai 
prieš Lietuvą, reikia į juos at
sakyti, parašant į redakciją.

Lietuviai per mažai matomi, 
todėl reikia atsilankyti jų 
distrikto raštinėse ir prisis
tatyti, ar kviečiant į gegužinę, 
minėjimą, ar pokylį. Mums 
reikia gerų ryšių ir su kitų 
tautų koalicijomis, reikia jų pri
tarimo, paramos ir pan.

Algis Rimas, ekonominės ta
rybos pirm., pranešė, jog šioje 
taryboje dirba 10 asmenų, kurie 
skatina amerikiečių investa
vimą Lietuvoje iš privačių 
rinkų. Gegužės mėn. Lemont, IL 
įvyko ekonomistų konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 50 asme

nų. Ten buvo nutarta kasmet 
išleisti Amerikos verslininkų 
katalogą, kuris padės Lietuvos 
verslininkams susirišti su Ame
rikos verslininkais. A. Rimas 
siūlė kiekvienoje apylinkėje 
sudaryti lietuvių ekonomistų 
ratelį; kuris kooperuotų su 
ekonomine taryba. Ekonomijos 
klausimai ir informacija bus 
spausdinama „Drauge” ir 
„Bridges”.

Dr. Vitolis Vengris neturi 
tarybos, bet dirba su Ina 
Bertulyte-Bray iš Seattle, WA. 
Jų pastangomis 400 amerikie
čių studentų studijuoja Lietu
voje, bet mažesnis skaičius 
lietuvių studentų iš Lietuvos 
yra JAV universitetuose. Bus 
išleistas informacinis leidinys 
apie fondus ir stipendijas JAV, 
nes yra net ir viduriniųjų mo
kyklų (Highschoob), kurios ski
ria stipendijas užsieniečiams. 
Apie tokius jaunuolius 
apylinkės prašomos pranešti dr. 
V. Vengriui. Jis taip pat 
rūpinasi lietuviškų bibliotekų ir 
archyvų išlaikymu.

Ramutis Pliūra pranešė, kad 
už visą LB finansinę padėtį 
Krašto valdyba atsakinga JAV 
IRS įstaigai. Todėl labai svarbu, 
kad visos apylinkės atsiųstų 
savo metinės apyvartos rapor
tus į Krašto valdybą kasmet iki 
birželio 30 d. Tai nereiškia, kad 
reikės mokėti mokesčius, nes 
LB-nė užregistruota, kaip pelno 
nesiekianti organizacija, bet ji 
vis tiek privalo duoti kasme
tinius raportus IRS įstaigai. 
KV-bos iždininkas gali apy
linkėms parūpinti 501-C3 for
mas, su kuriomis galima gauti 
„matching gifts”. Be to, jis gali 
atsiųsti apylinkėms „tax ex- 
empt” laišką, su kuriuo, ką nors 
perkant apylinkės naudojimui 
nereikės mokėti pirkimo mo
kesčių (sales tax).

Algis Rugienius, vicepirm. 
sporto reikalams, pareiškė, jog 
sportas yra raktas į lietuvišką 
veiklą. JAV veikia 22 lietuviški 
sporto klubai. Šiais metais vyks 
sporto žaidynės Lietuvoje, liepos 
30 d. iki rugp. 5 d., kurioms jau 
ruošiamasi. Iš JAV į Lietuvą 
vyksta per 100 sportininkų. Lie
tuvoje sporto žaidynėse daly
vaus apie 10,000 lietuvių 
sportininkų, kurie žais 28-niose 
sporto šakose. Reikia bent 3 
vienos šakos sportininkų iš 
užsienio, kad vyktų tos šakos 
varžybos.

A. Rugienius kreipėsi į apy
linkes paraginti sportininkų 
registraciją ir išvyką į Lietuvą.

Apie apylinkės dabartinę 
veiklą kalbėjo Irena Blekytė iš 
Seattle, WA. Ten baltai ir 
amerikiečiai sudarė koaliciją 
bendrai veikti politinėje srityje. 
Seattle veikia ir lietuviška 
mokykla. Lietuviai savo centro 
neturi, bet glaudžiasi pas lat
vius, kurių ten yra daug dau
giau ir jie turi savo namus. LB 
apylinkė organizuoja vaikams 
stovyklėlę, veikia skautai ir 
pravedamos kultūrinės progra
mos.

Washington valstijos univer
sitete trys kalbų profesoriai: dr. 
Tom Du Bois, dr. Guntis Smid- 
chens (latvis) ir dr. Daniel 
Waugh, siūlo tame universitete 
įsteigti Baltų katedrą (chair). 
Baltų kalbų praeitą vasarą 
mokėsi per 10 studentų, o dr. G. 
Smidchens gali dėstyti lietuvių, 
latvių ir estų kalbas. Tačiau šiai 
katedrai įsteigti reikia 600,000 
dol.

Washington universitetas jau 
prašė pinigų Baltų katedrai. 
Apylinkė žada kreiptis į vers
lininkus ieškoti „grants”. Šiuo 
metu USAID duoda paramą be- 
sipraktikuojantiems iš Pabaltijo 
kraštų.

Laima Petrauskaitė-Vander
stoep atstovavo Kultūros tary
bos pirm. Alei Kėželienei. Ji 
išdalino apklausinėjimo lapus, 
paruoštus Kultūros taryboje, 
kurie pagelbės surinkti isto
rines pabėgėlių žinias, kol mūsų 
vyresnioji karta dar tebegyvena 
ir atsimena nepriklausomą Lie

tuvą prieš 1944 m. Antrą pa
saulinį karą, pasitraukimą iš 
Lietuvos, gyvenimą Vokietijoje, 
kelionę ir įsikūrimą JAV.

Visa tai turėtų būti užrašyta 
juostelėse (gali ir nebūti 
pavardės) ir nusiųsta į Kultūros 
tarybą Laimai P. Vanderstoep, 
kuri vadovauja šiam projektui.

Ši medžiaga bus padėta į ar
chyvus ir naudinga studentams 
bei istorijai, nes bus išlaikytas 
senųjų tėvų unikalus galvo
jimas. Apylinkės raginamos 
kviesti savanorius šią medžiagą 
rinkti visų sluoksnių eilėse. 
Pasikalbėjimai turi būti na
muose, privatūs, pasakotojai 
nepertraukiami klausėjo.

Aušrelė Sakalaitė, Omaha, 
NE, apylinkės iždininkė ir LB 
14-tos Tarybos narė, pasakojo 
apie savo apylinkės veiklą. 
Omahoje veikė lietuviška 
parapija ir mokykla, kuri dabar 
atsidūrė nesaugioje kaimynys
tėje. Prie parapijos veikia 
stiprus choras, o katalikiška 
mokykla uždaryta, bet jos patal
pose šeštadieniais veikia lie
tuviška mokykla su trim moky
tojom. Omahoje veikia šešios lie
tuviškos organizacijos, o skau- 
tininkės, pasitarusios su soc. 
reikalų tarybos pirm. B. Jasai
tienę, renka ir siunčia rūbus 
Lietuvos našlaičiams. Čia daug 
dirba Laima Antanelienė ir 
Gražina Reškevičienė. Omahos 
Craighton universitete per 
paskutinius du semestrus stu
dijavo po 5 studentus iš Kauno 
ir Vilniaus universitetų. Jie čia 
atvyko pagal JAV apsikeitimo 
planą, gyveno un-to bendrabu
tyje, gavo JAV valdžios stipen
dijas.

Tuo pačiu metu Amerikos stu- ; 
dentai važiavo į Vilniaus ir 1 
Kauno un-tetus studijuoti. Visi 
jie buvo trečio kurso studentai.

Originaliausias Omahos apy
linkės projektas buvo, kai 
susitarus su Kansas City, KS 
apylinkės pirm. Kaziu Žemai
čiu, bendromis jėgomis buvo 
iškviestas Šiaulių miesto bur
mistras dalyvauti šių apylinkių 
1994 m. vasario 16-tosios minė
jimuose. Jis buvo pristatytas 
Kansas City, KS burmistrui ir 
Omahos miesto burmistrui. Iš 
abiejų miestų gavo oficialų 
priėmimą, TV pasikalbėjimus, 
Kansas City suruošė jo pager
bimui paradą, o Omahoje susi
pažino su visa eile biznierių, 
kurie padarė investavimus 
Šiauliuose.

Dr. Algis Pliūra iš New Yorko 
pristatė visai naują LB apy
linkę, pasivadinusią „Versmės” 
vardu. Apylinkei pirmininkau
ja dr. A. Pliūra kartu su 
vicepirm. Albina Baniene. Šią 
apylinkę sudaro 350 naujai at
vykusių lietuvių, kurie gyvena 
New Yorko, New Jersey, ir Con- 
necticut apylinkėse. Vieniju čia 
pasiliks ilgam apsigyvenimui, 
kiti uždarbiauja, treti atlieka 
praktiką arba studijuoja, bet 
visi nutarė prisidėti prie JAV 
LB. Tikrai buvo miela pasvei
kinti naujus LB narius, su jais 
susipažinti, pasikalbėti.

Šios apylinkės susiorganiza- 
vimui daug minčių ir paragini
mo davė Vida Jankauskienė iš 
New Yorko. „Versmę” į LB 
eiles priimti buvo nuvykusi 
JAV KV-bos pirm. R. Naru
šienė.

Apylinkių veiklos aptarimuo
se iškilo šios mintys: mūsų vi
durinio amžiaus generacija per 
mažai rūpinasi LB veikla; per 
mažai dėmesio skiriama mūsų 
jauniesiems talentams ir tau
tinių šokių grupėms, nesudaro
ma progų pasirodyti (o kur 
chorai ir ansambliai?). Apylin
kės gerai veikia, jeigu yra 
aiškus tikslas, reikia jį pri
statyti lietuviškai visuomenei.

Manoma, jog apylinkių pir
mininkų ir LB darbuotojų suva
žiavimai bus rengiami kasmet, 
nes labai svarbu išgirsti 
daugelio apylinkių ir kitų 
asmenų nuomones, tikslus ir 
darbus. Tik pasižiūrėkime, kiek 
daug įvairių sričių apima LB

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių chorų eisena i Skaistakalnio parką, kur š.m. birželio 17 
d. įvyko trečioji dainų šventė.

„LEISKIT Į TĖVYNĘ” - 
DAINŲ IR POEZIJOS ŠVENTĖ
Birželio 17 d. Panevėžyje, 

Skaistakalnio parke, įvyko 
trečioji Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių dainų ir poezi
jos šventė. Laimingu sutapimu 
tuo laiku lankantis Lietuvoje, 
galėjau toje šventėje dalyvauti.
Į šventę buvau pakviesta vieno 
„Šilo” dainos vieneto nario. 
Tam vienetui kovo mėn. buvau 
suorganizavusi septynis koncer
tus, padedant atskirų vietovių 
organizatoriams. Šioje šventėje 
„Šilo” dainos vieneto nariai taip 
pat dalyvavo ir smagu buvo, 
nors iš tolo jiems pamojuoti, pa
sveikinti.

Šventė buvo pradėta 3 vai. 
p.p. šv. Mišių auka Švenčiausios 
Trejybės bažnyčios šventoriuje. 
Mišias koncelebravo Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas ir 
svečias iš JAV, vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. Šv. 
Mišiose kalinių ik: tremtinių 
chorai dalyvavo su savo vienetų 
vėliavomis ir kiekvienas choras 
vilkėjo savo uniformas, skir
tingas nuo kitų. Be jų šv. 
Mišiose dalyvavo būrys 
Lietuvos jaunų karių ir jau su
brendusių,pareigingų karių sa
vanorių — SKAT su raudonom 
beretėm, daug miesto gyvento
jų, svečių iš toliau. Šen bei ten 
buvo matyti uniformuotų skau
čių ir skautų. Po Mišių visi cho
rai išsirikiavę su daina žygiavo 
Panevėžio miesto gatvėmis į 
Skaistakalnio parką, kur įvyko 
dainų ir poezijos šventė.

Sunku nustatyti, koks buvo 
choristų skaičius, nes nebuvo 
spausdintos programos nei kitos 
informacijos. Žiūrovų akimis, 
reikėtų skaičiuoti ne mažiau 
kaip 500 dalyvių. Šventę atida
rė Lietuvos konservatorių — Tė
vynės sąjungos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis, ku
ris sakė: „Nedaug yra Europoje 
tautų, kūrusių naujas liaudies 
dainas ne pramogai, koncer
tams, o išdainuoti visą skaus
mą, meilę ir ilgesį Tėvynei. Gal 
tokia mūsų Tautos prigimtis”. 
Po to buvo pakeltos vėliavos ir 
giedotas Tautos himnas. Tylos 
minute prisiminti — pagerbti 
žuvusieji kovoje už laisvę.

Pirmoji daina skambėjo iš vi
sų lūpų: „Leiskit į Tėvynę”. Iš 
viso buvo 11 dainų. Beveik buvo 
tiek ir dirigentų, kurie pasikeis
dami dirigavo. Po kiekvienos 
dainos dirigentai buvo apdova
noti gėlėmis. Ypač malonu šir
džiai buvo girdėti vieną dainą — 
maldą išeivių kūrybos „Parves- 
ki, Viešpatie”, muziko Juozo 
Strolios, žodžiai Pauliaus Jur
kaus. Dainas keitė poezijos pos
mai. Savo kūrybą skaitė V. Ci-

darbai. Kur mes atsidurtume, 
jeigu staiga viskas sustotų? Kas 
palaikys lietuvių kultūrą, 
švietimą, suteiks nurodymus, 
organizuos pašalpas Lietuvai ir 
čia? Kas besirūpins mūsų ir 
Lietuvos teisiniais reikalais? 
Tad raskime laiko pasidalinti 
mintimis su bendruomeninin- 
kais ir paremkime LB veiklą.

nauskas, G. Iešmantas, A. Su- 
šylienė, J. Kinderis ir viešnia iš 
Australijos L. Šimkutė. Poetų 
tremtinių posmus deklamavo 
skaitovai.

Šventėje dalyvavo ir žodžiu 
sveikino Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidentas Balys Gajauskas, 
Panevėžio miesto meras Tomas 
Josas, Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikštas, svečias 
vyskupas Paulius Baltakis. Be 
jų šventėje dalyvavo šv. Petro ir 
Povilo klebonas mons. Jonas 
Juodelis. Žalius ąžuolo vainikus 
— amžinybės ir vilties girliandas 
laisvės kovotojams nešė unifor
muoti skautai. Parkas buvo 
nusmaigstytas plakatais su 
užrašais: Norilskas, Vorkuta, 
Pečiora, Abezė, Laptevų jūra, 
Surgutas, Irkutskas ir kt. Virš 
galvų pora sykių praskridęs 
lėktuvas pabėrė gyvų gėlių, ku
rias rinko žiūrovai. Šventės 
metu rašytojų draugijos pirmi
ninkas V. Sventickas paskelbė, 
kad D. Glemžaitei, žuvusiai 
1949 m. kartu su partizanais, 
paskirta pasipriešinimo metų 
poezijos premija ir įteikta jos 
artimiesiems.

Šventės organizatoriai ir cho
rai įdėjo daug darbo, suvažiuo
dami iš visų Lietuvos kampų, 
ypač šiuo sunkiu laiku. Tačiau 
į politinius kalinius ir trem
tinius nekreipia dėmesio nei da
bartinė Lietuvos valdžia, nei 
stambios komunikacijos priemo
nės ’ šventę neatsilankė nei 
vienas valstybės vadovas. Nebu

American Travel Service siūlo:
* Septynių dienų kelionę Norvvay laivu 

sutikti '96 Naujus Metus Karibų jūroje.
Pilną kaina, įskaitant skrydžius iš įvairių
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Registruotis iki liepos 25 d.

* Pigiausias kainas skrydžiams į Lietuvą, 
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vo nei televizijos koresponden
tų, nerodyta šventės TV laidose. 
Vos menkos žinutės spausdintos 
laikraščiuose „XXI amžiuje” ir 
„Lietuvos aide”. Kalinių ir 
tremtinių dalią patyrę tautie
čiai Lietuvoje nėra „lepinami”. 
Jų pensijos — mažos. Sunkaus 
gyvenimo palaužti, per anksti 
iškeliauja amžinybėn, o likusieji 
šeimos nariai neišgali nei tinka
mai jų palaidoti. Dabartinė Lie
tuvos valdžia nesirūpina trem
tinių lygiateisiškumu. Nuosavy
bės negrąžinamos. Išeivija skel
bė nuo pat pirmųjų pasitrauki
mo metų iš Lietuvos padarytas 
tautai skriaudas. Išeivijos ren
giniai, stovyklos, organizacijos 
bei demonstracijos neleido pa
miršti ateinančioms kartoms ir 
pasauliui Sibiro vergijos. Išeivi
ja ir dabar mato, stengiasi trem
tinius bei buvusius partizanus 
paremti. JAV LB Socialinis sky
rius yra įsteigęs specialų komi
tetą, pavadintą „Lietuvos par
tizanų šalpa”, kurio pirminin
kas yra Leonas Maskoliūnas. 
Aukos yra priimamos, siunčiant 
LB vardu į Socialinių reikalų 
tarybą, 2711 W. 71st St., Chica
go, IL 60629, pažymint, kad 
auka skiriama Lietuvos parti
zanams. Visos aukos yra nura
šomos nuo federalinių mokes
čių.

Dalyvaujant tremtinių dainų 
šventėje, dar kartą kiekvienas 
galėjo pajusti, kad lietuviams 
daina buvo paguoda tremtyje, 
lageriuose ir tardymų izoliato
riuose. Ir šiandien tos dainos 
yra tremtinių jungiamoji jėga. 
Kita tokia dainų šventė bus už 
dvejų metų Klaipėdoje.

Marija Remienė
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
__  312/476-2655 • Fax 312-436-6909_________

„LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
GLOBOS” KOMITETO 

DARBAI

SEMINARAS „SOCIAL SECURITY” 
IR IMIGRACIJOS REIKALAIS

Šiais laikais visi renka aukas, 
visi visų prado pinigų ir viso
kiems tikslams. „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas prašo 
jūsų aukų, paramos, pinigų. 
Paskui dėkoja asmeniškai ir 
viešai „Draugo” puslapiuose. 
Lietuviška patarlė sako, kad 
yra lengviau duoti negu prašyti. 
Tačiau mūsų lietuviai yra labai 
geri ir dosnūs, ypač kai prašoma 
pagalbos vargstantiems vai
kams Lietuvoje. Kiekvienam 
yra įdomu žinoti, kas daroma su 
jo pinigais ir ar jie yra panaudo
jami tam, kam duodami-skiria- 
mi.

„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas prašo iš jūsų tik 150 
dol. metams vieno vaiko-našlai- 
čio pagalbai — globai Lietuvoje. 
Kiekvienas globojamas vaikas 
— jo globėjas - gauna į mėnesį 
12.50 dol. Šiuo metu „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas 
globoja Lietuvoje 400 vaikų-naš- 
laičių ir 20 studentų-našlaičių 
invalidų. Našlaičiams pinigai 
yra siunčiami į Lietuvą kas trys 
mėnesiai. 400 vaikų reikalinga 
per metus surinkti 60,000 dol. 
Studentams pinigus duoda Lie
tuvių fondas ir kitos lietuviškos 
institucijos bei bankai. Šiais 
metais Lietuvių fondas paskyrė 
5,000 dol. Lietuvos studentams 
našlaičiams. Studentų vardu 
Lietuvių fondui dėkojame. Ta
čiau dar reikės kreiptis ir į kitas 
institucijas, prašant studentam 
aukų. Pinigai yra siunčiami vie
ną kartą metuose — vasaros 
gale.

Birželio 21 d. komitetas nu
siuntė į Lietuvą našlaičių globai 
pinigus už liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius, iš viso 15,000 
dol. Pinigai siunčiami globė
jams, kurie juos išdalina globo
tinių šeimoms. Šiuo metu per 
Gražinos Landsbergienės — 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetą Lietuvoje mes remiam 
190 vaikų, pasklidusių po visą 
Lietuvą, per „Kaimo vaikai” 
fondą remiami 99 vaikai Lietu
vos kaimuose, per kun. K. Ralį 
N. Daugėliškyje — 19 vaikų, 
kun. Ričardas Repšys Tabariš
kėse prie Kauno globoja 11 
vaikų, kun. R. Ramanauskas 
Krakėse — 8 vaikus, kun. V. 
Aukštakalnis Viduklėje — 45 
vaikus, kun. Baniulis Klaipė
doje — 2 vaikus, kun. L. Damb
rauskas Mosėdyje — 9 vaikus, 
kun. K. Gražulis Vilniuje — 11 
vaikų.

Ant mūsų stalo guli dar apie 
60 prašymų — našlaičių anketų, 
kurie laukia globėjo — iš Ame
rikos gero dėdės ar geros tetos. 
Kasdieną paštu per žmonių ran
kas gauname prašymus — anke
tas. Kiekvienas prašymas, jeigu 
nėra atėjęs iš mūsų patikėtinių 
Lietuvoje, yra grąžinamas į Lie
tuvą ir patikrinamas. Į Lietuvą 
per Mercy Lift dar išsiuntėme 
44 dėžes rūbų, maisto ir kitokių 
gėrybių. Dvi dideles dėžes muilo 
nupirko Antanas ir Viktorija 
Valavičiai. Mūsų prašymu, Bro
nė Aleknienė iš Čikagos išsiun
tė 12 dėžių rūbų kun. Ričardo 
Repšio vaikams, 12 dėžių rūbų 
kun. L. Dambrausko globoti
niams, ir 2 dėžes vienai didelei 
šeimai. Iš viso B. Aleknienė 
neseniai nusiuntė 26 dideles dė
žes gėrybių, už persiuntimą už
mokėdama agentūrai pati. Prieš 
tai B. Aleknienė yra nusiuntusi 
daugybę gėrybių reikalingiems 
žmonėms Lietuvoje. Omahos 
skautės, kurioms vadovauja 
Laima Antanėlienė, nuolat glo
boja 19 vargingų šeimų Lietu
voje. Dabar joms nusiuntė 31 
dėžę gėrybių. (Prieš Kalėdas jos 
nusiuntė 26 dėžes). Omahoje

skautės verda cepelinus, rengia 
pietus sutelkti lėšas, renka 
aukas ir gėrybes, tiek iš lie
tuvių, tiek iš kitataučių, o, gavę 
padėkos laiškus, skaito, visos 
verkia, girdėdamos skurdų žmo
nių gyvenimą, džiaugiasi, galė
damos padėti ir palengvinti sun
kias vargšų dienas.

Louis A. Sliažis, Lithuanian 
American Club of No. Jersey 
atstovas, atsiunčia gėrybių, kad 
mes jas persiųstume į Lietuvą. 
Šį kartą atsiuntė dideles 4 dėžes 
Raseinių vaikų namams ir 4 dė
žes Viduklės našlaičiams. J. ir 
J. Žebrauskai atvežė daug gė
rybių, kurias prašo persiųsti 
kun. Linkevičiaus Kaltinėnų 
vaikams. Ir taip kiekvieną 
dieną geri žmonės, tiek pinigais, 
tiek daiktais remia Lietuvos 
vaikus.

Per Vasį ir Robert Boris 
gautų iš „Red Wing” įmonės 
2,000 batų jau išdalinta 
Lietuvos vaikams, o iš 
gavusiųjų batus atsiunčiamos 
padėkos persiunčiamos „Red 
Wing” batų įmonei. Ariana 
Kumpienė iš Miami, mūsų 
bendradarbė, su Mercy Lift 
pagalba, nusiuntė vieną talpin- 
tuvą (iš viso tai jau ketvirtas iš 
Miami jos siunčiamas, kuriame 
tarp visų jos surinktų gėrybių, 
buvo ir kelios siuvamos maši
nos).

Komiteto atstovė rytuose 
Jeane Dorr iš Philadelphijos, 
renka aukas tame krašte, 
kontaktuoja nekalbančius lietu
viškai, pasiekdama juos asme- 

; niškai arba per straipsnius apie 
Lietuvos vaikų vargą „Bridges”
žurnale.

Komiteto pirmininkei dr. A. 
Prunskienei truputį sunegala
vus, kitiems komiteto nariams 
reikėjo persitvarkyti ir paimti 
daugiau darbų, nes darbai, kaip 
matote, nemažėja, bet plečiasi. 
Pirmininkės darbus teko laiki
nai perimti Birutei Jasaitienei.
Į komitetą atėjo du nauji nariai: 
Albinas ir Regina Smolinskai. 
Albinas Smolinskas perėmė ka
są ir finansinę atskaitomybę, o 
Regina — padėkų ir greitų 
laiškų rašymą. Dana Bazienė 
žino visus vaikus ir rėmėjus — 
ji tvarko sudėtingą našlaičių — 
globėjų kartoteką. Dr. Alina Do- 
manskienė, pirmininkės pava
duotoja, atlieka susirašinėjimus 
su aukotojais. Jūra Galinytė- 
Kredienė, susirašinėjimą anglų 
kalba. J. Kredys — daro, keičia, 
paruošia našlaičių, globėjų ir 
rėmėjų sąrašus kompiuteryje. 
Tie sąrašai nuolat keičiasi, 
nuolat turi būti taisomi, juos 
siunčiame į Lietuvą su pinigais 
ir čia naudojame, kad žinotu
mėme, ką darome. Irena Kairy
tė — protokolų sekretorė. Al
donai Kaminskienei tenka visi 
darbai, kurių kiti nepadaro. 
Irena Kazlauskienė seka ir rašo 
rėmėjams priminimo laiškus, 
kad jau reikia mokėti paramos 
mokestį už ateinančius metus. 
Nijolė Maskaliūnienė — karto
tekos viršininkė — ji turi visų 
vaikų anketas, rėmėjų ir globėjų
istoriją — ir viskas gražiai, 
pagal alfabetą, sudėta. Aldona 
Šmulkštienė — savo gražiu ir 
šmaikščiu žodžiu garsina mus 
spaudoje. Laimutė Stepaitienė 
rašo padėkas rėmėjams. Algir
das Stepaitis tvarko sudėtingą 
atsiskaitymą su Lietuva. Dr. 
Vida M. Tumasonienė verbuoja 
naujus narius ir labai gražiai 
komitetą visus reprezentuoja. 
Dr. Edmundas Ringus, Vanda 
Prunskienė ir Marija Radzevi
čienė — nauju narių verbuotojai.

Nors narių komitete nemažai, 
tačiau įvairių darbų daug ir jų

Socialinių reikalų taryba porą 
kartų į metus organizuoja semi
narus apie įvairius, mūsų 
žmonėms reikalingus žinoti, 
socialinės apdraudos ir imigra
cijos įstatymų pasikeitimus ir 
įvairia, su tuo susijusia, infor
macija. Seminarai vyksta Čika
goje „Seklyčioje”, o kalbėtojai 
yra įvairūs miesto imigracijos 
specialistai advokatai ir „Sočiai 
security” įstaigos pareigūnai.

Esame geruose santykiuose su 
„Advisory Counsil on Im- 
migrant and Refugee Affairs” 
direktore Mary Koblas, o, be to, 
dažnai palaikyti ryšį su įvairiais 
miesto departmentais padeda 
Alė Kėželienė — Kultūros tary
bos pirmininkė. Gautas žinias, 
stengiamės panaudoti — pa
skleisti gyvu žodžiu ir per spau
dą reikalingiems asmenims.

Toks seminaras įvyko š.m. 
birželio 28 d. Jame kalbėjo ir į 
klausimus atsakinėjo Socialinės 
apdraudos administratorius 
David Hillis ir imigracijos 
reikalų specialistė advokatė 
Debra Kartje. Vertėjavo Aldona 
Šmulkštienė.

Šiomis dienomis esame visi 
susirūpinę ir labai sekame 
Washingtone respublikonų ban
domą subalansuoti Amerikos 
biudžetą. Daug kalbama apie 
„Sočiai Security” pensijų ir 
Medicare - Medicade draudimų 
apkarpymą. Tačiau David Hillis 
paaiškino, jog nereikėtų rū
pintis, kad socialinė apdrauda 
bus apkarpyta. Socialinė 
apdrauda apima tris fondus:

1. mėnesinius „Sočiai Securi
ty” pensijos čekius — turintiems 
teisę juos gauti;

2. pagalbą žmonėms su 
negalia;

3. Medicare.
Iš šių trijų fondų Medicare yra 

blogiausioje padėtyje, bet ir tai 
dar nereiškia, kad jis bus stip
riai apkarpytas. Ateityje gali 
būti pataisų, didesnių primokė- 
jimų, bet didelių pasikeitimų 
nereikėtų laukti. Nei vienas,

vis daugėja. Nė vienas nenuobo
džiauja, tik retkarčiais nusis
kundžia, kad darbo per daug.

Atėjus atostogų — vasaros lai
kui, daugelis valdybos narių 
lankosi ar dar lankysis Lietuvo
je. Kiekvienas turi užduotį ap
lankyti vaikus, globėjus, šeimas 
ir pan. Negalima visų komiteto 
darbų, rūpesčių aprašyti keliose 
dienraščio eilutėse. O visą dar
bo sudėtingumą ir sunkumą pa
matai, tik pradėjęs dirbti ir 
susidurti su visomis labdaros 
darbo problemomis.

Šiandien matome Lietuvai 
okupanto padarytą skriaudą. Su
naikintą turtą galima kaip nors 
atgauti, uždirbti, bet sunaikintą 
žmogų — jo dvasią atitaisyti 
truks daug laiko. Regina Švo- 
bienė, Kaimo vaikų fondo atsto
vė „Pagalba Lietuvai” konfe
rencijoje kalbėjo: „Anais laikais 
kun. Valančiui ir kitiems buvo 
sunku kelti Lietuvos žmogų į 
blaivybę ir gerą gyvenimą, bet 
tada dar buvo išlikę šeimos, ti
kėjimas, o dabar ką daryti?. 
Dabar, kada Lietuvoje ypatingai 
kaime, nebėra daug likusių stip
rių ir gerų šeimų, nebėra tikė
jimo”.

Mes, gyvendami patogiame ir 
visko pertekusiame Vakarų pa
saulyje, neužmirškime tų, kurie 
nieko neturi, bet nori gyventi 
kaip geri žmonės. Padėkime 
jiems.

politikas irtnorės padaryti 
politinę savižudybę, apkarpant 
„Sočiai Security” ar Medicare. 
Politikai gerai žino, kad vyres
nieji yra labai apdairūs balsuo
tojai ir sudaro labai stiprų bei 
didelį balsuotojų bloką. O juk 
mes visi gerai'Žinome, kad po- 
litikieriaĮns yra labai svarbūs 
mūfų balsai.

Tolįa'itbuvo kalbėta apie so
čiai ru: apdraudos pensijos 
čekius norintiems gyventi 
Lietuvoje. JAV piliečiai neturi 
jokių problemų. Jie gali gyven
ti bet kur ir gauti „Sočiai Secu
rity” pensijas. Kitas dalykas yra 
tiems, kurie turi „žalias kor
teles”. Jie, išvykę iš Amerikos, 
„Sočiai Security” pensiją gali 
gauti svetimame krašte tik šešis 
mėnesius. Paskui turi grįžti 
atgal ir po 30 dienų vėl gali 
pradėti gauti šią pensiją. Po to 
ir vėl gali važiuoti ir gyventi 
kitur šešis mėnesius. Tačiau, 
žiūrint iš imigracijos depart- 
mento taško, jei asmuo, turįs 
„žalią kortelę”, dažnai ir daug 
važinėja, jis gali prarasti „žalią 
kortelę” arba teisę gyventi 
JAV.

Su Vakarų Europa JAV yra 
sudariusios sutartis ir, gyve
nant pvz., Vokietijoje, Anglijo
je, Šveicarijoje ar kitose Vaka
rų Europos šalyse, socialinės ap
draudos čekius gali gauti ir „ža
lią kortelę” turintieji. Su Bal
tijos šalimis yra taip. Su Estija 
nesusitarta, nes estų socialinės 
apdraudos nuostatai nepatenki
na JAV Socialinės apdraudos 
įstaigų. Su Latvija jau susitar
ta ir žmonės su „žalia kortele” 
gali gauti čekius Latvijoje. Su 
Lietuva dar tariamasi. Padėtis 
iki šiol dar nėra paaiškėjusi. Ta
čiau čia yra kalbama apie „So
čiai Security” įstaigos įstaty

tis. Reikia taip pat suderinti 
n. ,racijos įstatymus, kurie 
sako, kad asmuo, turintis „žalią 
kortelę” arba teisę gyventi 
Amerikoje, turi gyventi Ameri
koje. Jei jis dažnai važinėja ir il
gai būna kituose kraštuose, im
igracija gali prileisti, kad tam 
asmeniui nereikalinga „žalia
kortelė”, ir ją atimti.

Yra išimtinų atvejų, kur Ame
rikos valdžia arba Amerikos di
delės korporacijos siunčia savo 
darbininkus — specialistus į 
kitus kraštus. Jeigu, pavyzdžiui, 
tas siunčiamas asmuo nėra dar 
pilietis, jam daroma ar gau
nama iš imigracijos specialus 
leidimas gyventi ilgesnį laiką 
kitame krašte. Kaip matote, 
nėra per daug didelių lengvatų 
nepiliečiams. Todėl patartina

> visiems, kurie gali, išsiimti 
Amerikos pilietybę, o tie, kurie 
dar negali, palaukti 3-5 metus, 
išsiimti pilietybę, tada važinėti 
ir gyventi, kur nori, kiek nori ir 
kada nori.

Nei piliečiai, nei „žalią kor
telę”, turį asmenys, jiems susir
gus kitame krašte, nėra dengia
mi Medicare draudimo. Medi
care draudimas veikia ir galio
ja tik Amerikoje. Yra kelios 
išimtys. Vienas atvejis: jei jums 
būnant Kanadoje ar Meksiko
je, susergate ir papuolate į ame
rikietišką ligoninę, tai kartais, 
išimtinu atveju, jus gali dengti 
Medicare draudimas, bet tas 
galioja tik Meksikos ir Kanados 
amerikiečių ligoninėse. Kitas 
atvejis. Jeigu vykstate į Aliaską 
(Aliaska yra JAV dalis — viena 
iš jos valstijų), ir, skrendant ar 
važiuojant per Kanadą, suser
gate, atsiduriate Kanados ligo
ninėje — galite tikėtis, kad Me
dicare šiuo atveju, jūsų gydymą 
apmokės.

Buvo daug klausimų. Kai ku
riuos čia aprašysime. Pvz., ar ne 
pilietė žmona, turinti „žalią 
kortelę”, galėtų gauti piliečio 
vyro pensiją, jei jie persikeltų 
gyventi į Lietuvą ir vyras ten 
mirtų. Jei vyras yra išdirbęs 10 
metų (arba 40 soc. sec. ketvir
čių), tai ji gali gauti vyro pensiją, 
žinoma, prieš tai per JAV amba
sadą paprašydama iš „Soc. Sec.” 
našlės pensijos. Bet jei ji ne pi
lietė, o tik „žalią kortelę” turin
ti, tai po pusės metų turi grįžti 
į JAV. Pabuvus čia 30 d., vėl 
gali pradėti gauti vyro pensiją.

Čia David Hillis, kalbėjo tik 
apie „Soc. Sec.” įstatymus, visai 
neliesdamas imigracijos 
įstatymų, kurie varžo „žalių 
kortelių” asmenų važinėjimą ir 
gyvenimą kituose kraštuose. Ką 
tik iš Lietuvos atvykusi vyres
nio amžiaus moteris — JAV-bių 
pilietė klausė, ar ji, išdirbusi 5 
metus ir sulaukusi 65 metų, 
gautų Medicare ir „Soc. Sec.” 
pensiją bei draudimą? Atsaky
mas buvo, kad įstatymai rei
kalauja išdirbti 10 metų, kad 
gautų „Soc. Sec.” pensiją ir 
Medicare draudimą, sulaukus 
65 metų, galioja visiems. Viena 
išimtis yra, kad dabar Medicare 
draudimą galimą pirkti (apie 230 
dol. mėn. „Part A”, o „Part B” 
— 46.10 dol. mėnesiui). Tai gali 
daryti asmenys, sulaukę 65 me
tų ir neišdirbę nustatyto laiko.

Toliau kalbėjo advokatė Deb
ra Kartje imigracijos klausi
mais. Ji atkreipė klausytojų 
dėmesį į tai, kad iš 1993 metų 
vizos loterijos („žalių kortelių”) 
yra užsilikę 1,000 vizų. Jos skir
tos Europai, o jų mažytė dalelė 
ir Lietuvai. Patarė sekti infor
maciją Socialinių reikalų rašti

DRĄUGAS, šeštadienis, 1995 m. liepos mėn. 8 d.

nėje Čikagoje, o esibitiems Lie
tuvoje — JAV ambasadoje.Ji 
pabrėžė, kad yra labai naudinga 
turėti JAV pilietybę, ne* tik 
keliaujant, apsigyvenant Lie
tuvoje, bet ir gimines čia atsi- 
kviečiant. Pvz., piliečiai greitai 
gali atsikviesti savo vaikus, 
tėvus, brolius, seseris. Turintieji 
„žalią kortelę”, turi ilgai lauk
ti ir gali atsikviesti tik šeimos 
narius — artimus gimines.

Buvo ir čia daug klausimų. 
Pvz., moteris ištekėjusi, ar vyras 
vedęs Amerikos pilietį/ę, bet kol 
kas turįs tik „žalią kortelę”, 
norėtų važiuoti kelioms savai
tėms Lietuvon giminių aplanky
ti. Kokių dokumentų reikia? 
Advokatė Kartje sakė, kad už
tenka „žalios kortelės” ir 
Lietuvos paso. Paso neturint, 
galima Lietuvos konsulate (ar 
ambasadoje) išsiimti laikiną 
Lietuvos pasą, kuris galioja 3 
mėnesius ir kurį galima gauti 
per kelias savaites. O, nuvykus 
Lietuvon, išsiimti Lietuvos pa
są.

Kitas klausimas: JAV pilietė, 
atvykusi iš Lietuvos, norėtų 
iškviesti vedusius vaikus čia ap
sigyventi. Ką ji turi daryti? Ji 
turi nueiti į imigracijos įstaigą 
ir paprašyti kiekvienam vaikui 
specialių blankų (jos yra gelto
nos ir vadinasi I 130). Prie jų 
reikia pridėti vaikų gimimo 
metrikų kopijas, nustatytą 
užmokestį ir nusiųsti nurodytu 
adresu (Lincoln, Nebraska). Lai
mingu atveju, leidimas atsi
kviesti gali trukti 4-5 mėnesius, 
kartais ilgiau,. 7-8 mėnesius. 
Kadangi vaikai bus laikomi 
legalūs JAV imigrantai, jie 
gaus „žalią kortelę”.

Kitas klausimas irgi apie vai
kų atsikvietimą svečio viza. 
Šiuo atveju „žalios kortelės” 
savininkė yra ištekėjusi už JAV 
piliečio. Advokatė pabrėžė, kad 
JAV konsulatai labai nenoriai 
duoda vizą tokiems asmenims, 
nes galvoja, kad jie, atvykę į 
JAV, čia ir pasiliks. Toks asmuo 
Lietuvoje, nors iš pirmo karto ir 
negavęs vizos, gali bandyti 
įrodyti, kad jis važiuoja tik į 
svečius porai savaičių, kad 
Lietuvoje turi rimtą, pastovų 
darbą (reikia atsinešti pa
žymėjimą iš darbovietės) ir 
tikrai sugrįš, nes jį riša šeima, 
darbovietė Lietuvoje ir pan. 
Tokiu atveju gali būti lengviau 
gauti įvažiavimo į JAV vizą. Ki
tas klausimas: asmuo, buvęs 
JAV kaip turistas, laimėjo 
„žalią kortelę”, turėjo pasima
tymą su imigracija ir jau gavo 
„žalią kortelę”, bet jis norėtų 
atsikviesti 19 metų dukterį, 
kuri dabar gyvena Lietuvoje ir

• *_-*** žalios
kortelės” prašyme. Ką jis turi 
daryti? Nieko nedelsiant, reikia 
kreiptis į imigracijos įstaigą ir 
prašyti, kad jie nusiųstų prane
šimą į Varšuvą (nes Lietuvos 
imigracijos reikalai šiuo metu 
dar tvarkomi Amerikos amba
sadoje Varšuvoje) dėl dukters at
vykimo. O dukrai į Lietuvą 
nusiųsti kopiją savo dokumentų 
(„žalios kortelės’) ir nurodyti, 
kad ir ji su tais dokumentais 
kreiptųsi į Varšuvos ambasadą. 
Reikia veikti iš abiejų pusių, 
sakė advokatė, ir nereikia dels
ti, nes dokumentus atvažiavi
mui, išloštus praeitoje loterijo
je, reikia sutvarkyti iki rugsėjo 
mėnesio.

Buvo klausimas, kad giminės, 
pasiturinčiai gyvenantys, vy
resnio amžiaus, norėtų čia at
sikviesti savo brolvaikius, 
dukterėčias ar kitus tolimesnius 
gimines nuolatiniam apsigyve
nimui, kad juos prižiūrėtų ir 
jiems ilgainiui net savo turtą 
užrašytų. Tokių vizų nėra. Juos 
gali atsikviesti tik kaip svečius. 
Jei giminaitis yra studentas, tai 
giminės čia gali teirautis uni
versitetuose apie galimybes jam 
čia studijuoti; bet, žinoma, 
giminės turės mokėti už to stu
dento mokslą ir išlaikymą.

Dar viena galimybė yra at
vykti per darbovietę, jei darb
davys įrodo, kad jis tos spe
cialybės žmogaus čia JAV ne
gali rasti. Paskutiniais metais 
pagerėjo ir verslo vizų reikalai, 
nes yra vis daugiau rytų euro
piečių, ar amerikiečių firmų, 
dirbančių su Rytų Europa, ir 
jiems reikia specialistų, žmonių 
mokančių kalbas ir 1.1. Todėl 
Lietuvoje, žmonės turėtų kreip
tis į amerikiečių firmas, ten 
veikiančias, ir prašyti darbo.

Dar vienas klausimas: studen
tas iš Lietuvos baigė čia uni
versitetą, studijavo verslą ir 
norėtų padirbėti JAV, bet ne
gauna darbo. Studentai iš užsie
nio, baigę čia universitetą turi 
teisę vienus metus praktikuotis, 
t.y. čia dirbti. Advokatė patarė 
kreiptis į bankus ir kitas 
įstaigas, kurioms verslą baigęs 
asmuo būtų reikalingas. Gavęs 
ten darbo, ir jei darbdaviui jis 
patiks, gali per darbdavį prašyti 
ilgesnio uždarbiavimo šioje sri
tyje vizos.

Svečiai prelegentai, advokatė 
Debra Kartje ir Socialinės ap
draudos administratorius David 
Hillis įvairią informaciją apie 
imigracinius reikalus ir „Soc. 
Sec.” reikalais brošiūrų paliko 
Socialinių reikalų raštinėje.

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė
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Birutė Jasaitienė
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A major U.S. multinational developer/manufacturer of 
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— . >no apie 195 mln. litų indėlių — 
daugiausia statybinėmis me
džiagomis, vertybiniais popie
riais ar net pastatais. Tai su
daro apie 20 proc. skolos. Bend
ra skola siekia apie 7 mln. litų. 
Likęs firmos nekilnojamasis 
turtas — statybinių medžiagų 
parduotuvė Vilniuje, kurios 
dalis įkeista banke ir statomas 
prekybos centras Gariūnuose 
(garsiajame turguje). Užbaigus 
statybą, tai būtų didžiausias 
prekybos centras Vilniuje. Eks
pertų nuomone, šio statinio kai
na dabar galėtų siekti 3 mln. 
litų. Pasak R. Murėno, krizė ki
lo žaibiškai, nes pradėjo pa
nikuoti kreditoriai, kilus finan
sinei krizei „Kauno holdingo” 
bendrovėje. Anot jo, didelė pi
nigų suma yra Šveicarijoje, kur 
vienas bendrovės vadybininkas 
„Fidus” lėšas panaudojo ne pa
gal paskirtį.

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 8 d prekybos nekilnojamuoju turtu, 
kuriuo tebesiverčia ir dabar. 
Sakė, kad 80 proc. akcijų turi jo 
maskvietė žmona. V. Bieliaus
kas sakė, kad dabar su visom 
dukterinėm įmonėm bendrovėje 
„Status” dirba apie 5,000 žmo
nių. Pasak V. Bieliausko, firma 
dirba su stambiais investito
riais, prie kurių priskaitomi ir 
JAV fondai, kurie investuoja į 
Rytų Europą. Sako, kad per 
„Status” investuota į Lietuvą 
daug milijonų dolerių. Centrinė 
būstinė randasi Vilniuje.

NEGALIMA PARDUOTI 

LIETUVIŠKŲ KIAULIŲ

Vyriausybė pritarė Žemės 
ūkio ministerijos pasiūlymui pa
pildomai skirti 10 mln. litų 
kiaulienai subsidijuoti. Iki šiol 
žemės ūkio produkcijos subsidi
javimui buvo skirta 138 mln. li
tų. Buvo subsidijuojami rugiai, 
pienas, jautiena ir linai.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
šiuo metu susidarė kiaulienos 
perteklius, ir mėsos perdirbimo 
įmonėj nesuperka kiaulių. 
Kiaulių augintojai negali par
duoti apie 100,000 kiaulių. Per 
paskutinį mėnesį kiaulienos su
pirkimo kaina nukrito iki 3.8 
lito už kilogramą. Už tokią kai
ną valstiečiams auginti kiaules 
nebeapsimoka. Palyginti su pra
ėjusiais metais, šiemet vien 
kiaulių auginimo kompleksuose 
laikoma 18 proc? daugiau gyvu-

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703)471-1711
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LIETUVOSIŠ
ATSKRIDO NUPIRKTAS 

„BOEING”

Birželio 23 d. Vilniaus tarp
tautiniame aerodrome nusileido 
pirmasis nuosavas Lietuvos 
avialinijų „Boeing” lėktuvas. 
Už jį sumokėta 8.3 mln. dolerių, 
įsigytas „Empire Capital Corpo
ration” bendrovės ir atskraidin
tas iš Arizonos valstijos. „Boe
ing”, pasak Lietuvos avialinijų 
generalinio direktoriaus Stasio 
Dailydkos, atsipirks geriausiu 
atveju per 5, blogiausiu — per 
10 metų. Lėktuvas pavadintas 
Stepono Dariaus vardu. Lėktu
vas skraidys pagrindiniais Lie
tuvos avialinijų maršrutais į 
Frankfurtą, Amsterdamą, Pary
žių, Londoną. Iki šiol į Vakarų 
Europos miestus skrisdavo iš 
Airijos nuomojamas „§oeing” 
lėktuvas.

Dabar Lietuvos avialinijos tu
ri lėktuvą. Tęsiamos derybos dėl 
antro „Boeing” pirkimo. Lėktu
vas bus pavadintas kito garsio
jo Atlanto nugalėtojo — Stasio 
Girėno vardu.

„AURABANKĄ” NUPIRKO 

VYRIAUSYBĖ

Vyriausybė už simbolinę I lito 
kainą nupirko 68 proc. finansi
nės krizės ištikto „Aurabanko 
akcijų. Tai pirmas atvejis Lietu
vos bankininkystėje, kai priva
tus bankas vėl tampa valstybi
niu. Pasak premjero Adolfo Šle
ževičiaus, toks vyriausybės 
sprendimas priimtas atsižvel
giant į tai, kad „Aurabankas” 
yra vienas didžiausių Lietuvos 
bankų ir priklauso „antrajai 
didžiausių bankų grupei”. Vy
riausybė nusprendė perimti ko
mercinį banką ir todėl, kad ja
me biudžetinės įstaigos savo są
skaitose turėjo 50 mln. litų.

Vyriausybės sprendimą gelbė
ti „Aurabanką”, spauda, politi
kai ir ekonomikos bei finansų 
ekspertai vertina prieštaringai. 
Vyriausybei priekaištaujama, 
kodėl ji negelbėjusi kitų bank
rutuojančių bankų, kuriuose 
žmonės prarado savo indėlius. 
Vyriausybė, įsigydama „Aura
banko” kontrolinį akcijų pake
tą, kartu gavo ir 60 mln. litų 
skolą, kurią greičiausiai teks 
grąžinti iš biudžeto, t.y., iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. 68 
proc. šio banko akcijų turėjo fi
nansinės „Luokės” grupės bend
rovės. Jos iš banko yra paėmu- 
sios apie 40 mln. litų paskolų, 
kurios priskiriamos rizikingų 
paskolų grupei. Neseniai ši gru
pė įsigijo 40 proc. „Vilniaus 
banko” akcijų ir nesėkmingai 
jau bandė gauti iš „Vilniaus 
banko” 20 mln. litų kreditą. Ke
li „Luokės” savininkai „Die
noje” paskelbė pareiškimą, ku
riame rašoma: „Esame pasi
ruošę parduoti du trečdalius tu
rimų „Aurobanko” akcijų vy
riausybei, tačiau tuo pat metu 
norime gauti tvirtas garantijas, 
kad investicijų projektai nebus 
žlugdomi, o tūkstančiai žmonių 
iš dirbančių įmonių nebus me
tami į gatvę”. „Respublika” 
apie šį pareiškimą sako, jog

„Luokė” savo skolas ultimaty
viai užkrauna ant vyriausybės 
pečilį. Maža to, dar ir pareika
lauja, jog būtų garantuoti jų 
pradėti investicijų projektai.

Spauda atkreipia dėmesį, jog 
šalia „Luokės” pareiškimo 
„Dienoje” spausdinama „Vil
niaus banko” reklama, kurioje 
skelbiama, kad „Vilniaus ban
kas” didina akcinį kapitalą iki 
50 mln. litų, išleisdamas 50,000 
paprastųjų vardinių banko ak
cijų už 25 mln. litų. 30 dienų 
nuo emisijos pradžios banko ak
cininkai turi pirmumo teisę pa
sirašyti šias akcijas proporcin
gai jų turimų akcijų nominaliai 
vertei. Ekspertai prognozuoja, 
kad „Luokė” iš „Aurabanko”
„išplautus” pinigus gali panau
doti nupirkti „Vilniaus banką”.
PARDUODAMAS TELE-3

Vilniaus privačios nuosavybės 
televizijos kanalas „Tele-3” yra 
parduodamas. „Tele-3” įkūrė to
jam ilgą laiką vadovavo Aineri- . ,
kos lietuvė, Liucija Baškauskai- * Lietuvos mėsos kombinatai,

baldams pagal pirkėjų iš Japoni
jos, Anglijos, Vokietįjos ar Olan
dijos užsakymus. Pirmajame 
etape, kol dirbs viena pamaina, 
įmonei pakaks 60 žmonių. Ža
liava bus perkama Lietuvoje ir 
Rusijoje. Jei gerai seksis, ir rin
ka bus palanki, numatoma įmo
nę plėsti ir į darbą bus galima 
priimti dar 80-90 žmonių.

„Ochoco Lumber” įmonės va
dovas Ch. Eamesas, metus dir
bęs Kupiškyje, išvyko atostogų 
į JAV. Rudenį į Kupiškį gyven
ti atvažiuos ir jo žmona, praneša 
„Lietuvos rytas”.

Rima Jakutytė

Popiežius Jonas XXIII1415 
m. sausio 17 d. panaikino kry
žiuočių ordino teises į Lietuvą.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

fl OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oek Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 
Fbx. 708-499-7006

Res. 312-778-3971 
Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

tė. Pastaruoju laiku akcijų 
daugumą įsigijo finansinė pra
moninė grupuotė, „Status”, ku
ri ir nusprendė kanalą parduoti. 
„Status” viceprezidentas, Vla
das Bieliauskas, ^sakė dienraš
čiui „Respublikai”, jog dera
masi su verslininkais iš Los 
Angeles. Sakė, kad jie siūlo 1.2 
milijonų dolerių už kanalą,bet 
„Status” tikisi sulaukti 2 
milijonų. Tvirtinama, kad yra ir 
keletas Lietuvos firmų, norinčių 
nusipirkti „Tele-3”.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
dėl „Tele-3” vyksta konfliktas 
tarp L. Baškauskaitės ir „Sta
tus” vadovybės. Po to, kai „Sta
tus” perėmė nuosavybę, L. Bač- 
kauskaitė buvo pareiškusi, kad 
„Tele-3” atsidūrė finansinėje 
krizėje. Skundėsi, kad „Tele-3” 
darbuotojai yra šantažuojarn ir, 
kad jos gyvybei gresia pavojus. 
Siūlė nedelsiant daryti auditą 
ir, kad jis būtų atliktas patiki
mos tarptautinės firmos. Taip 
pat kaltino Vladą Bieliauską, 
kad jis buvęs KGB karininkas. 
Atsižvelgiant į tokius pareiški
mus, birželio 8 d. „Status” kont
roliuojama „Tele-3” valdyba su
stabdė L. Baškauskaitės įgalio
jimus ir pareiškė, kad su ja to
liau nedirbs.

Be to, V. Bieliauskas „Lietu
vos rytui” pareiškė, jog L. Baš
kauskaitė asmeniniams tiks
lams išleido apie 200,000 litų 
(50,000 dol.), kurie buvo skirti 
apmokėti siųstuvų nuomą. V. 
Bieliauskas tvirtino, kad „Te
le-3” veikia pelningai. L. Baš
kauskaitės pasisakymų šiais 
reikalais spaudoje dar nepasiro
dė.

V. Bieliauskas, 27 metų, prisi
pažino „Lietuvos rytui”, kad 
praeityje jis buvo paskirtas vy
resniu leitenantu pasienio ka
riuomenėje, kuri priklausė 
KGB. Tarnavo kaip specialios 
paskirties žvalgybos būrio va
das ir buvo pats pasiprašęs į Af
ganistaną. Pasakojo, kad „Sta
tus” firma buvo įkurta Vilniu
je ir Maskvoje. Pradėjo nuo

išskyrus „Krekenavos agro
firmą” neturi teisės išvežti 
mėsos produktų į Vakarų Euro
pą, o vietinė rinka .mėsos pro
duktais jau perpildyta.■ . f ,

ŽLUNGA BENDROVĖ 
„FIDUS”

„Fidus”, kuri daugiausia ver
tėsi prekyba, buvo viena pirmų
jų Lietuvoje, pradėjusi skolintis 
pinigus iš gyventojų. Ji bene 
vienintelė iki šiol neturėjo fi
nansinių sunkumų. Jie firmą 
užklupo maždaug prieš mėnesį. 
Pastaruoju metu bendrovė indė
lininkams mokėjo 48 proc. 
metinių palūkanų — maždaug 2 
kartus daugiau negu bankai. 
Kaip „Lietuvos rytui” sakė 
„Fidus” direktorius 43 m. Ro
mualdas Murėnas, kuris nese 
niai dar buvo Lietuvos pi .t 
taus kapitalo aljanso koordi
natorius, Milijonierių kbib 
rys, akcininkai ruošiasi skelbti 
bankrotą. Apie 90 proc. indėli
ninkų pareiškė norą atsiimti pi
nigus. Iš viso „Fidus” turi apie 
1,000 indėlininkų. Firma grąži

ŪKININKAI PRADEDA 
DOMĖTIS LINAIS

Linininkystė Lietuvoje prade
da atsigauti. Šiemet geresnės 
linų supirkimo kainos, o pradė
jęs veikti Obelių aliejaus fab
rikas žada supirkti visus ūki
ninkų išaugintus sėmenis. Tre
čius metus linus augina Šir
vintų rajono Bagaslaviškio kai
mo ūkininkas Bronislovas Voš- 
teris. Pernai iš 6 ha ploto prikū
lė apie 5 tonas sėmenų. Šiaude
lius pardavė Ukmergės linų fab
rikui, o iš sėmenų nutarė spaus
ti aliejų. Nusipirko padėvėtą 
presą, pataisė, patobulino ir 
spaudžia aliejų šaltuoju būdu, 
t.y., nekaitinant sėmenų. Taip 
aliejus nepraranda vitaminų ir 
kitų veikliųjų medžiagų, reika
lingų organizmui. Žiemą savo 
aliejumi prekiavo Vilniaus Kal
varijų turguje po 4 litus už pus
litrį. Sako, kad jo aliejus turi di
delę paklausą, nors ir brangus. 
Išspaudas ūkininkas parduoda 
kitiems ūkininkams, bendro
vėms. Tai puikus priedas verše-, 
liams šerti. Šiemet ūkininkas li
nais apsėjo jau 20 ha, rašo „Lie
tuvos aidas”.
AMERIKIEČIAI PASTATĖ

, ĮMONĘ KUPIŠKYJE
Ameriko- ioco Lumh<i” 
įonė jau pust ' Hj;

dienos apdirbimo ; .n.- -ę Kupiš-
■ ie Įrengto* los su

montuoti med. .lUb .punoiiiio 
įrenginiai. Dabar jie išbandomi, 
ir netrukus bus pradėta gaminti 
produkcija — išdžiovintos ir 
obliuotos lentos grindims bei

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ACCENT REALTY, INC.
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KARDAS TRADING — NAMO TECHNIKA u«b
DĖMESIO! SU ŠIA IŠKARPA 10% NUOLAIDA IKI 95.12.31

NAMU ĮRENGIMUI JAV PREKĖS GAUNAMOS LIETUVOJE. 
PAGAL KOKYBE - ŽEMOS KAINOS

AMERITONE PAINT—Dažai, teptukai 
ADVANCE VVINDOVVS—įvairaus dydžio langai 
L A. FIREPROOF DOOR-Metalinės durys

SCHLAGE—Spynos, užraktai 
PEMCO—Apdaila, Izoliacija 
P.C. BRUSH—šepečiai, Šluotos

KREIPKITĖS JAV IR LIETUVOJ - SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VILNIUS 
Antakalnio 86 

74-1791

PANEVĖŽYS 
Beržų 44 
54-33733

ŠIAULIAI 
RadviliSkio 122 

14-29425

LOS ANGELES 
(818) 349-6114

10°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 
□as mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
•priemiesčiuose.

KMIECIK REALTORS

ai 7922 S. Pulaskl Rd. 
* ’ 4365 S. Archer Avė.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Mills, IL 60457

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

OAK LAWN BI-LEVEL
3 bedroom, 11/2 bath, updated kitehen 
and baths, Super Clean, Many extra’s. 

For appointment 708-425-7104 (owner) 
Price reduced

DANUTE MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrąęniškai 
patarnaus. Įkaii’rąvir^ąs.veltui. *.

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits kUUAk INU1IMG
LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

Kokybiškai pliekų vidaus,
išorės dažymus, remontus. Pigiai, 
greit, sąžiningai.“ Turiu rekomen
dacijas ir darbo leidimą. Kreiptis: 
708-656-6599.

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

-» darbai ir pataisymai. Virtuvės 
u vonios kabi' atai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išv ■ n< žsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 708-836-2960

Savininkas parduoda 2 miega
mų kondominiumą, Parkshire 
Estates, Oak Lawn, IL.

Tel. 708-599-9252

CONDO FOR SALE 
9840 S. Pulaskl Rd.,

Oak Lawn, IL
1 bdrm, 3rd fl., elevator bldg. 
Very nice condition;-$53,000. 

Low taxes. Call:
McKey & Poague 

312-238-8448 or 708-422-1605

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

lllll
įjįįri

Namas atviras apžiūrėjimui
sekmd. liepos 9 d. 1-3 v.p.p.

2114 S. Kenilvvorth, 
Bervvyn, IL

Kreiptis: PAV Realtors 
Geri Zenkus 

708-795-7100

KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 
Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

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

Bake

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

sekmadienj, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. Julius Sasnauskas, OFM

(Naujai Įšventintas Torontą per Sekmines)
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA

Vėliavų nuleidimas
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo
i

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti -
pasikvieskite Ir savo draugus!

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-8168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tel. (312) 881-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-989-2658.

Banking
TELLER

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
vvorking with customers. Previous 
banking and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Maln St.

Lemont, IL 60439 
(708) 267-2241

MISCELLANEOUS

a

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. 

vienam arba dviem pensininkams. 
Kreiptis: 7136 S. Mozart Avė.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Prie 66 St. Ir Kedzie Avė. Iš
nuomojamas 3 kamb. butas. 
Šiluma ir visi virtuvės įrengimai.
$350. Tel. 708-425-7160.

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

•V?
*♦*« *«šš«K«l> «4«Vt

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

f



KNYGA APIE LIETUVĄ 
AMERIKOS JAUNIMUI

š.m. gegužės pabaigoj Cobble- 
hill Books, žinomos Penguin lei
dyklos šaka, leidžianti knygas 
jaunimui, išleido knygą „Li- 
thuania: a Nation That Would 
Be Free”. Knyga, pritaikyta 
jaunimui nuo vienuolikos metų 
amžiaus, pristato trumpą Lietu
vos istoriją, jos vargus per pusę 
šimtmečio tarybinės okupacijos, 
Lietuvos žydų išnaikinimą vo- 
kietmečiu ir JAV lietuvių tel
kinių veiklą, pagrįstą lietu
viškos kultūros išlaikymu Va
karuose. Knygos autoriai yra 
Stephen Chicoine ir Brent 
Ashabranner. Pirmasis, nors 
nelietuvių kilmės, yra Houstono 
Lietuvių bendruomenės narys. 
Apie jį ir noriu plačiau parašyti. 
Brent Ashabranner, jau senyvo 
amžiaus žmogus, kelių žinomų 
ir premijuotų knygų autorius, 
buvo ilgametis Taikos korpuso 
(Peace Corps) narys ir vėliau 
vienas iš direktorių. Jį sudomi
no Steve noras pagarsint Lietu
vą Amerikos visuomenei. Jis 
daug Steve padėjo įvykdyti sa
vo projektą.

Dabar trumpai apie Steve, jo 
susidomėjimą Lietuva ir apie 
mūsų telkinio bendravimą su 
juo. Jis gimė ir augo Decatur, 
Illinois, kur mokėsi drauge su 
vienu lietuviuku, Linu Sadaus
ku. Tada jis nežinojo daug apie 
Lietuvą ir netgi nežinojo savo 
draugo kilmės. Jo šeimos nariai 
kilę iš prancūziškos Kanados, 
Italijos ir Ispanijos. Įdomu buvo, 
kaip jis tapo mūsų bendruome
nės nariu ir dar įdomiau, kodėl 
susidomėjo Lietuva, išleido šią 
knygą ir renka medžiagą antra
jai.

Kodėl susidomėjo Lietuva? 
Steve nuo mažens tiesiog ryte 
rijo knygas. Ypač mėgo skaityti 
apie tolimus kraštus ir apie 
įvairias kultūras. Suaugęs daug 
keliavo. Labiausiai jį domino 
tolimi kraštai kaip, pvz., Kini
ja, kinų okupuotas Tibetas, bu
vusios Sovietų Sąjungos Kauka
zo šalys ir pan. Pradėjo rašyti 
savo kelionių atsiminimus. „Ga
le 1990 metų pasaulio dėmesys 
buvo atkreiptas į besiartinantį 
Persų įlankos karą su Iraku. 
Man atrodė, kad sovietai pasi
tarnaus ta proga sutriuškin
dami nepriklausomybės sieki
mą Lietuvoje. Nors aš dar nebu
vau aplankęs Lietuvos, mane 
traukėjos žmonių stiprus ir ne- 
baimingas nusistatymas. Ati
džiai sekiau įvykius Lietuvoj, 
kurie baigėsi su sausio metų žu
dynėm prie Vilniaus Televizijos 
bokšto. Tų lietuvių drąsa, sto
vint prieš sovietų šarvuočius ir 
rinktinius kariuomenės dali
nius, mane taip paveikė, kad aš 
nutariau aplankyti Lietuvą, 
kad geriau galėčiau suprasti 
tuos narsius žmones”, sako 
Steve.

Pirma iš daugelio kelionių 
įvyko 1992 m. vidury. Skrisda
mas į Rusiją darbo reikalais, 
pasiėmė dalį atostogų ir užsuko 
į Vilnių. Tuo laiku Steve neži-J 
nojo, kad Houstone yra lietuvių. 
Vilniuje nepažinojo nfcfti gyvos 
dvasios, bet apje Lietuvą buvo 
gerai apsiskaitęs. Išlipęs aero
drome, nuvyko į jam kelionių 
biuro užsakytą viešbutį, paliko

jame savo daiktus ir pėsčias pa
traukė susipažinti su Vilnium. 
Sekančią dieną traukiniu pats 
vienas nuvyko į Trakus aplan
kyti pilį. Tada prasidėjo ste
buklai.

Bevaikščiodamas po pilį ir 
žiūrėdamas eksponatus, persi
metė keliais žodžiais su viena 
lankytoja. Ji buvo Amerikos lie
tuvė, Ivona Kaz-Jepsen iš Mary- 
lando. Išsikalbėjo kodėl jis 
Lietuvoj. Ivoną sudomino jo 
noras pažinti Lietuvą ir rinkti 
medžiagą knygai. Ji pilį lankė 
su savo dukra ir giminėm iš Vil
niaus. Supažindino Steve su gi
minėm. Lietuvių draugiškumas 
neapvylė. Nepaisant mašinos 
dydžio, jie pasiūlė Steve nuvežti 
atgal į Vilnių. Taip susidrauga
vo su Vaiva ir Antanu Blažiais, 
kurie tik ką buvo išgyvenę tuos 
įvykius, kurie taip Steve domi
no. Vaiva studijavo konservato
rijoj, vienas jos profesorius buvo 
Vytautas Landsbergis. Susida
rė proga ir su juo susipažinti.

Po šios pirmos kelionės Steve 
grįžo,, kelis kartus Lietuvon 
rinkti medžiagą knygai, vis ne
žinodamas, kad Houstone yra 
lietuvių. Čia įvyko antras 
stebuklas. Kadangi jis v,isą gy-

dėvėdamas į Houstono sporto 
stadioną pamatyti Šarūną Mar
čiulionį, lošiant su Warriors ko
manda. Na, o mūsų tenykčiai 
bendruomenės nariai Rimas ir 
Ąldona Gaškos irgi nepraleisda
vo progos dalyvauti rungtynėse, 
kai Marčiulionis atvykdavo į 
Houstoną. Nepaisant tūkstanti
nės minios, Steve atsirado arti 
Rimo, o šis pastebėjęs Grateful 
Dead marškinėlių dėvėtoją, už
klausė, kas jis. Taip ir prasidėjo 
mūsų bendruomenės ryšiai su 
Steve Chicoine.

Truputį apie knygą. Ji nėra 
standartinės „kraštas ir jo žmo
nės” kategorijos. Yra intymiai 
asmeniškas žvilgsnis nelietuvio 
į mūsų tėvynę, mūsų brolius ir 
seseris ir jų drąsą per pusšimtį 
okupacijos metų. Steve buvo 
ypač sujaudintas, aplankant 
Žiūrų kaimą. Ten buvo šiltai su
tiktas kaimo gyventojų. Bevai
šindami ilgai jam pasakojo apie 
savo gyvenimą, supažindino jį 
su „Miško brolių” istorija. 
Vakaras užsibaigė bedainuojant 
„Miško brolių” dainas, prives 
damas ir busimąjį autorių prie 
ašarų. Knyga yra dedikuota 
Bronei Kavaliauskienei, vieno 
žuvusio „Miško brolio” seseriai. 
Dedikacija tokia: „To Bronė Ka
valiauskienė, who, likę so many 
other Lithuanian grandmo- 
thers, kept the faith alive in the 
family throughout the Soviet 
occupation”.

Houstono bendruomenė žada 
keliai knygos egzempliorius pa
dovanoti vietinėm mokyklom ir 
bibliotekai. Ji nėra brangi 
(16.99 dol.) ir būtų gera reklama 
Lietuvai. Norint knygą įsigyti 
ar sau, ar dovanai, geriausiai 
paprašyti vietinių knygynų, kad 
ją užsakytų. Taip pirkėjas susi
taupys persiuntimo mokestį, ir 
knygynai užsakys daugiau eg
zempliorių, pamatę kad knyga 
yra paklausi. Taip padėsim, kad

venimą domėjosi krepšiniu ir ži- Lietuvos vardas skristų aplink 
nojo lietuvių įnašą šiam sportui, pasaulį, kaip Gedimino sapno
labai džiaugėsi 1992 m. olimpi
niu rezultatu — bronzos meda
liu lietuvių komandai. Nusipir
ko per Ticket Master Grateful 
Dead marškinėlius ir, pirmai 
progai pasitaikius, nuvyko juos

geležinis Vilkas simbolizuoja. 
Trumpa pastaba. Knygoj yra

kelios klaidos. Nors jos nenu
stelbia knygos svarbos, dovano
jant ją Amerikos mokyklom ar 
bibliotekom reiktų įklijuoti

ISTORIJOS BRANGENYBĖS JAV 
VYSKUPIJŲ ARCHYVUOSE

i
i.

LIETUVOJE JAU DYGSTA 
GRYBAI

Iš Dzūkijos į Vokietiją jau iš
vežta apie tona pirmojo voverai
čių ir baravykų derliaus. Už ki
logramą voveraičių viena iš 
grybų supirkimo bendrovių mo
kėjo po 32 litus (8 dol.). Miškų 
ūkio ministerija neleidžia rinkti 
voveraičių, kurių kepuraitės 
skersmuo mažesnis kaip 1.7 cm, 
ir baravykų, kurių galvučių 
skersmuo mažesnis kaip 3 cm.

Šiemet Lietuvoje drėgna ir 
šilta vasara, tad grybų sezonas 
jau prasidėjo.

Ruošdamas antrą tomą „Li
thuanian Religious Life in 
America” vien tik apie Penn- 
sylvaniją, norėčiau pabrėžti bū
tiną reikalingumą knistis 
Amerikos kurijų archyvuose, 
kur mūsų, JAV lietuvių imi
grantų istorikai turbūt mažai ar 
visai nebuvo apsilankę. Iš tų 
archyvų galima papildyti ir 
patikslinti dabartinių šaltinių 
informaciją, štai vienas pavyz
dys.

Imkime Lietuvoj gimusį kun. 
Paulių LuVskį. Jis nepaminėtas 
Bronif‘U£ Kviklio nuostabioje 
serijoiapie Lietuvos bažnyčias, 

toliau ieškoti žinių? At-
.Aideiskime Kunigų Vienybės 
žurnalą „Lux Christi” (^973, 
liepa). Ten yra paragrafėlis apie 
kun. Lunskio mirtį: „Kun. Pau
lius Lunskis mirė pereitų metų 
gruodžio mėn. 26 d. Pittsburghe. 
Jis buvo gimęs Lietuvoje, o 
kunigu įšventintas 1933 m. 
Kaune. Velionis buvo atvykęs į 
Ameriką dar prieš Antrą pasau
linį karą, klebonavo Švento 
Vincento parapijoje”.

Bet kur gimė Lietuvoj? Kada 
ir kur įšventintas? Kur veikė 
Lietuvoj ir Amerikoje? Joks 
lietuviškas šaltinis to nenurodo.

Kai paruošiau savo serijos 
pirmą tomą, neveltui aplankiau 
šių vyskupijų kurįjų archyvus: 
Boston ir Springfield, MA, Man- 
chester, NH, Burlington, VT; 
Providence, RI; New York: 
Albany, Brooklyn, Buffalo, Ro- 
chester, Syracuse; Newark, NJ; 
Baltimore, MD. Vadinasi, būti
nai reikia apžiūrėti kiekvieną 
archyvą kiekvienoj vyskupijoj, 
kur buvo bent vieną, lietuvių

parapiją. Ruošdamas antrą 
tomą, esu buvęs šių Penn- 
sylvanijos kurijų archyvuose: 
Scranton, Philadelphia, Pitt- 
sburgh, Allentown, Harrisburg, 
Erie ir Greensburg.

Grįžkime prie kun. Lunskio. 
Iš Pittsburgho kurijos archyvo 
galima sužinoti, pagal paties 
kunigo liudijimo anketą, kad jis 
gimė Šiauliuose 1903 m. lap
kričio 5 d. (dar jo pažymėta, kad 
23 spalio pagal, seną kalendo
rių), buvo įšventintas 1903 m. 
balandžio 1 d. vysk. Juozo Skvi
recko, vikaravo Veliuonoje nuo
1933 m. Iieposl4 iki rugp. 5 d.;
1934 ir Eržvilke nuo 1934 rugp. 
5 d. iki 1937 m. rūgs. 1 d. Ofi
cialiai jam suteikta teisė veikti 
lietuvių naudai užsienyje Ragai 
dokumentą Nr. 3417, išduotą iš 
Kauno kuruos 1938 m. lapkr. 29 
d. su Vicarius Generalis prel. 
Kazimiero Šaulio parašu. 
Toliau tiksliai nurodo, kur ir 
kiek laiko tęsė pastoracinį 
darbą Amerikoje, iki paralyžius 
jį nukirto 1958 m. Kai mirė, iš 
giminių liko tik viena sesuo 
Adolfina Lietuvoje. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse, Castle 
Shannon, PA.

Kai reiks ruošti trečią ir 
paskutinį tomą apie likusias 
parapijas: Cleveland, Detroit, 
Chicago ir toliau, bus labai 
sunku aplankyti visas kurįjas 
dėl laiko ir lėšų stokos. Būtų 
gerai, jei atsirastų dosnių 
mecenatų ir padėtų su antru bei 
trečiu tomu. Bet viskas paaiškės 
ateityje.

Kun. Vincas Valkavičius 

Šv. Jurgio parapija

Norwood, MA

trumpą Errata. p. 34 Statue in 
photo erroneously identified as 
Pensive Christ is a sculpture of 
a folk myth character. p. 37 The 
Castle of Trakai is on an island

of Lake Galvė. There is no Lake 
Trakai. Steve žino apie šias klai 
das, kurios bus ištaisytos sekan 
čioj laidoj.

Liuda Čėsnaitė Flores

Skaudžios netekties valandoje
A.tA.

PRANUI STANELIUI

mirus, žmonai STASEI, dukrai VIDAI, sūnui RIMAN
TUI su šeima, broliui TADUI Lietuvoje, giminėms ir 
bičiuliams reiškiame užuojautą.

Romas ir Ramutė Bartuškai 
Algis ir Genutė Dūdai 
Antanas ir Vanda Gruzdžiai 
Antanė Kliorienė 
Ramutė Krivienė 
Dr. Jonas ir Elena Narbutai

, Dr. Juozas Petrikas ir duktė Margarita
Stasė Prekerienė 
Juozas ir Bronė Taorai 
Kazys ir Stasė Urbšaičiai 
Kazys ir Alena Vilniškiai

Daugelio metų mūsų apylinkės gyventojui, sunkios 
ligos iškankintam

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

►
mirus, dideliame liūdesyje likusiems — žmonai
GRAŽINAI, dukterims — DAIVAI ir LAURAI su
šeimomis, motinai p. ONAI PETRULIENEI ir
broliams — VYTAUTUI ir MINDAUGUI su šeimomis
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Juozas Andriušis Joana Podžiūnienė į
A. D. Augūnai P. M. Ruliai
V. L. Beržmskai M. K. Sodoniai
V. A. Biliūnai H. A. Soliai ■■
Pranas Budininkas Apolonija Staškūnienė 1
A. P. Čiuriai J. J. Šalnos' I
Elena Damijonaitienė Jonas Štaras
V. E. Dudėnai V. A. Burbos
Regina Duobienė V. O. Vaitkai
Jonas Goria R. D. Volodkos
L. E. Kazakevičiai Angelė Zarr su šeima
Povilas Mikšys Rimgailė ZotovienėJ. R. Mildažiai V. L.Žibai
Aldona Olienė Lina Žitkienė
Bronius Oniūnas

Jupiter-Juno Beach, FL ________________________L

A.tA.
JADVYGAI KARALIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrui JURGIUI, sūnui MEDAR
DUI, marčiai AUDRONEI ir vaikaičiui VYTUKUI, 
seserims — TEODORAI, EUGENIJAI bei jų šeimoms 
ir kitiems giminėms reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Ona Pavilčienė 
Vytautas Tauras

Vasaros skrydžiai į

LIETUVĄ
Nuo $765 iš Chicagos 

Nuo $740 iš New Yorko

Papiginti bilietai iš visų JAV orouostų 
pagrindinėmis oro linijomis

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

FAX 718-423-3979

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. liepos mėn. 8 d.

A.tA.
RAIMUNDAS J. ŠVEDAS
Gyveno Chicagoje, McKinley Park apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 6 d., sulaukęs 75 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Lynežeriu kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Eleonora Ardickaitė, podukros — 

Živilė E. Lewis, žentas James, Jūratė S. Newman, žentas Stu- 
art su šeimomis; Lietuvoje broliai — Jonas Švedas, brolienė 
Zoja, Antanas Švedas, brolienė Danutė; sesuo Vitalija Mes- 
kerevičienė, jos vyras Algis ir kiti giminės.

Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 9 d. nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukros, broliai, sesuo ir kiti 
giminės.

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

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, didžiame skausme 
ir liūdesyje likusiems — Mamytei ONAI PETRU
LIENEI, žmonai GRAŽINAI, dukroms DAIVAI ir 
LAURAI su šeimomis ir broliui VYTAUTUI ir MA
RIJAI PETRULIAMS su šeima reiškiame labai nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Algirdas Banys 
Otonas ir Vanda Vaitai

A.tA.
RASAI PAUKŠTIENEI ŠIMKUTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą ERIKĄ, sūnų 
ALEKSANDRĄ, motiną VALERIJĄ ŠIMKIENĘ ir 
visus artimuosius.

Elena Rukienė 
A. ir R. Parakininkai 
Č.ir D. Bakšiai

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.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARŲUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST.
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'

TĘSIAMAS PAVASARIO VAJUS 
‘ DRAUGO FONDE

Prašome užpildyti visas 
šakneles! Jau pradeda grįžti 
laimėjimų bilietėlių šaknelės su 
čekiais. „Draugas” visiems 
atsiuntusiems ir ateityje siu
siantiems yra nuoširdžiai dė
kingas, bet administracijos 
tarnautojos turi labai svarbų 
prašymų: ant kiekvieno bilie
tėlio šaknelės užrašykite vardų, 
pavardę, adresų, telefonų. Dau
gumas užrašo tik ant pirmosios 
šaknelės, o kitos lieka tuščios. 
Prisiminkite, kad šaknelės 
atskiriamos ir atskirai metamos 
į dėžę, iš kurios bus traukiami 
laimėtojai. Jeigu ant šaknelės 
neužrašyta laimėjusiojo pa
vardė, kaip žinosime, kam do
vana priklauso? Administracija 
tikrai neturi laiko šimtus bilie
tėlių užrašinėti, todėl ir pra
šome kiekvieno siuntėjo 
pagalbos.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, liepos 12 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus 
(Holy Cross) ligoninės viceprezi
dentė, kazimierietė sės. Juline 
Rėvas informuos susirinkusius 
apie naujausius ligoninės 
įrengimus, teikiamų medici
niškų pagalbų ir t.t. Bus rodoma 
ir vaizdajuostė su paaiški
nimais. Po to — bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite!

Tenka pridurti, kad Šv. Kry
žiaus ligoninė pastaraisiais 
metais tikrai pasikeitė į gerųjų 
pusę. Kas joje neturėjo progos 
lankytis — kaip pacientas ar 
kitais reikalais — paskutiniųjų 
poros metų laikotarpyje, tikrai 
būtų maloniai nustebintas 
pasikeitimais. Sės. Juline 
informacija visiems bus nau
dinga, todėl verta jos šį trečia
dienį pasiklausyti.

„Bingo” žaidimų talkininkai PLC Lemonte: Rimvydas Rimkus ir Kristina 
Razmienė.

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

(sk)

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

Tel. (1-312) 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

—
ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 VV. 63th Street 

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100
Valandos pagal susitarim4

Jaunųjų talentų popietę pa
remti „Draugų” ruošia Korp! 
„Giedra” sekmadienį, spalio 22 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Kviečiamas jaunimas nuo 15 iki 
30 metų amžiaus dalyvauti 
programoje su savo muzikiniais, 
literatūriniais, vaidybos ir ki
tais sceniniais sugebėjimais. 
Apie dalyvavimų prašome pra
nešti Indrei Tijūnėlienei, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL, 
60089, tel. 708-537-7949 arba 
708-541-3702.

Stasė Šidlauskienė, Spring- 
field, IL, ne tik atsiuntė tris 
savo rankų darbo fantus „Drau
go” gegužinės (įvyksiančios lie
pos 30 d.) laimėjimams, bet 
pridėjo ir tokio turinio šiltų 
laiškelį: „Mielas mūsų Drau- 
guti! Skaičiau laikraštyje, kad 
ruošiesi gegužinei. Tad siunčiu 
3 fantus — panaudokit ten, kur 
Jums geriau išeina. Čia yra 
mano rankų darbas. Megzdama 
užpildau tuštumų savo pen
sininkės dienose. Gero pasi
sekimo ruošiamai gegužinei”. 
Labai nuoširdžiai dėkojame 
darbščiajai mūsų skaitytojai už 
fantus ir primename, kad dar 
daug jų reikia gegužinei. Gal 
turite atliekamų?

Pianistė Mūza Rubackytė
liepos 16 d., 3 vai. popiet, kon
certuos Jaunimo centre. Salė 
vėsinama (tikrai!) Bus automo
bilių apsauga. O už pianistės 
talentų ir atlikimo meistriš
kumų galvą guldo muzikos žino
vai. Argi gali kitaip būti, jeigu 
jos vardas Mūza? Visuomenė 
kviečiama atsilankyti, bilietai 
iš anksto gaunami „Margutyje” 
arba Leono Narbučio „Lion 
Frame” galerijoje. Bilietų bus ir 
kasoje koncerto dieną.

x Perkant nekilnojamą 
turtą, kreipkitės į Vidą Poš
kų, Century 21/Ford & Lyons, 
tel. 708-424-1199 arba 312- 
737-6901. Speciali informacija 
naujai atvykusiems.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)
x A.a. prof. dr. Arimantui 

Arbui tragiškai žuvus, jo tė
vams Elenai ir Edmundui Ar- 
bams Petronėlė ir dr. Jurgis 
Starkai reiškia gilią užuojautą 
ir „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui, aukoja $50. 
„Saulutė” dėkoja už auką ir 
nuoširdžiai užjaučia velionio 
artimuosius.

(sk)

Nors pavasaris jau baigėsi, bet 
atsiliepimai ir aukos Draugo 
fondo pavasario vąjui tęsiasi net 
karštos vasarėlės metu. 
Maloniausia, kad vis daugiau 
atsiranda Draugo fondo garbės 
narių su stambesniais įnašais. 
Jie labai padeda augti fondo 
kapitalui, kurį sėkmingai 
augina ir DF Investavimų komi
sija su dabartiniu 18% prieaug
liu. Draugo fondo garbės narių 
vardai ir pavardės bronzos 
lentoje „Draugo” patalpose dar 
daug metų liudys ateinančioms 
kartoms apie fondo narių

Kazimiera Škėrienė, Chi
cago, IL, taip pat supranta, kad 
gegužinėje laimėjimų stalas — 
populiarus. Ji atnešė fantų 
„Draugo” gegužinei. Ačiū!

Virginija Jurcienė, Bervvyn, 
IL, „Draugo” knygyne nusipir
ko brangių knygų. Nuoširdžiai 
jai dėkojame, nes tik skaitytojų 
dėka, lietuviškas žodis knygose 
yra dar gyvas.

Turistams skiriamose bro
šiūrose mėgstama išsireikšti, 
kad Čikaga yra „plačių pečių 
miestas”, kuris gali priglausti 
daugiataučius, daugiarasius, 
įvairiausių pažiūrų bei įsi
tikinimų žmones ir visi jie tų 
„plačių pečių” globoje išsitenka. 
Iš tikrųjų Čikaga yra artimai 
susibičiuliavusi ir su nemažu 
skaičiumi miestų iš daugelio 
pasaulio tautų. Tarp tų seseriš
kų — giminingų Čikagai mies
tų yra: Hamburgas Vokietijoje, 
Osaka Japonijoje, Milanas Itali
joje. Casablanca Moroke, She- 
nyang and Shanghai Kinijoje, 
Gothenburg Švedijoje, Accra 
Ghanoje, Praha Čekų Respubli
koje, Kijevas Ukrainoje, Toron
tas Kanadoje, Mexico City 
Meksikoje, Vilnius Lietuvoje, 
Birmigham Anglijoje, Petach 
Tikva Izraelyje, Varšuva Lenki
joje.

Čikagos miesto savivaldy
bės sveikatingumo įstaigos 
džiaugiasi, kad naujagimių kū
dikių mirtingumas praėjusiais 
metais sumažėjęs; 1993 m. iš 
tūkstančio gimusių kūdikių iki 
pirmojo gimtadienio mirė 13.7, 
o 1994 m. iš tūkstančio mirė 
12.3 naujagimiai, arba iš viso 
1993 m. mirė 806 kūdikiai, 1994 
m. — 704. Tai didžiausias statis
tinių duomenų pagerėjimas, 
įvykęs per pastaruosius 15 
metų.

x A.a. Genovaitės Ažuba- 
lienės atminimui, jos žento dr. 
Casimir Woss darbovietė, Bax- 
ter Healthcare Corporation, per 
viceprezidente Elizabeth C. 
Dudley atsiuntė „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
$100 auką. „Saulutė” dėkoja už 
paramą vargstantiems vaikams 
ir reiškia užuojautą Daliai ir dr. 
Casimir Woss ir jų šeimai.

(sk)
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)

x Žibutė Gudelienė ieško 
Irenos Samuolis-Labeikytės, 
gyv. Čikagoje, 4032 S. Maple- 
wood. Irenos motina — Kazi
miera Labeikienė mirė 1960 m. 
Atsiliepkite, rašykite: Žibu
tė Gudelienė, Žadeikos 4-12,’ 
Vilnius 2035, Lithuania, ar
ba' skambinkite: Liga 708- 
381-1235 (Barrington, IL)

(sk)
* x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

pastangas išlaikyti mūsų 
„Draugą”, vienintelį dienraštį 
už Lietuvos ribų.

Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentos iškilmingas ati
dengimas įvyks š.m. liepos 30 d. 
„Draugo” patalpose metinės 
gegužinės metu. Nespėjusius 
atsiliepti į Draugo fondo pava
sario vajų, kviečiame tai atlik
ti dabar. Visiems atsiliepusiems 
reiškiame didelę padėką ir 
kviečiame visus į Draugo fondo 
garbės narių bronzos lentos ati
dengimo iškilmes liepos 30 
dieną.

Pavasario vajaus dalyviai
Su 1,000 dolerių:
Dr. Anthony Valis-Labokas, 

garbės narys, St. Petersburg, 
FL.

Petrė ir Bronius Andriu
kaičiai, garbės nariai, 60 metų 
vedybinės sukakties proga, 
Chicago, IL.
Su 600 dolerių:

Jadvyga ir Petras Gruodžiai, 
garbės nariai, Chicago, IL. 
Su 200 dolerių:

Karolina ir Kostas Bružai, 
garbės nariai, Homevvood, IL.

Anastasia ir Jonas Sema, 
garbės nariai, Chicago, IL.

American Travel Service — 
Vytas Lauraitis, garbės narys, 
Evergreen Park, IL.

The Jakubs & Son Funeral 
Homes, per įgaliotinį V. Rociū- 
nų, Cleveland, OH.

Ksavera ir Justinas Stasiū- 
naitis, Hot Springs, AR.

Gabrielė ir Benediktas Roč- 
kus, M.D., Oak Park, IL.

Marija ir Viktoras Mariūnai, 
a.a. Gailutės atminimui, Rich- 
mond Hgts, OH.

Helen Schanel, Wood Dale, 
IL.
Su 100 dolerių:

Gedas Kaunas, a.a. Algio 
Valiukaičio atminimui, Redon- 
do Beach, CA.

K.S. Hot Springs, AR.
Zuzana Pupienė, St. Pete 

Beach, FL.
Laimutė O. Griniūtė, M.D., 

Melrose Park, IL.
Su 60-50 dolerių:
Sofia Vėbras, Oak Lawn, IL.
Ona Adomaitienė, Sun City, 

AZ.
Eugenia Kolupaila ($25,-), 

Chicago, IL.
Fondo iždininkas

x Adolfas ir Genė Arma- 
liai, St. Petersburg Beach, FL 
atsiuntė $300 — dviejų Lietuvos 
našlaičių metinį globos mokestį. 
Dėkojame „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. R.E.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilįja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

• (sk)

Maironio lit. mokyklos šių mokslo metų abiturientai su tikybos mokytoju kun. Algirdu Palioku, 
SJ. Iš kairės: P. Stasiulytė, L. Lendraitytė, L. Nolytė, A. Ringutė, kun. A. Paliokas ir V. Gylytė.

R.L.B-NĖS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Birželio 4 d., sekmadienį, tuo
jau po lietuviškų pamaldų Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos sporto salėje įvyko R.L.B- 
nės Marųuette Parko apylinkės 
narių susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė, einąs valdybos 
pirmininko pareigas, Juozas 
Bagdžius. Į garbės prezidiumų 
buvo pakviesti visi apdovano
tieji: centro valdybos garbės 
narys kan. Vaclovas Zaka
rauskas, centro valdybos pirm. 
dr. Vytautas Dargis ir centro 
valdybos ižd. Aldona Kačins
kienė. Sekretoriauti pakviesta 
A. Katelienė, susirinkimų pra
vesti — inž. Stasys Dubauskas.

Juozas Bagdžius prieš keletą 
mėnesių iš pirm. A. Repšienės 
perėmęs tas pareigas, pirmu
tinis padarė pranešimą apie 
apylinkės veiklą. Jis pažymėjo, 
kad per trumpą laiką buvo daug 
padaryta, bet „pamiršo” 
pasakyti, kad nors pats buvo 
registracijos įgaliotiniu, organi
zacija per trejus metus nebuvo 
užregistruota.

Ignas Petrauskas perskaitė 
revizijos komisijos aktą. Toliau 
prasidėjo apylinkės veiklos 
reikalai. Pirmasis prabilo C.v. 
garbės narys, mesdamas juo
džiausius kaltinimus buvusiai 
pirmininkei, kad nebuvo 
veiklos, organizacija uždaryta ir 
t.t. Kita c.v. narė taip pat 
kalbėjo, kad niekas nešaukė 
valdybos posėdžių, narių susi
rinkimų. Pats „stipriausias” 
kalbėtojas buvo RLB tarybos

x A.a. R. Genčiaus atmini
mui dukterėčios, sūnėnai ir ar
timieji paaukojo $75 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame Donna Genčius, Paul Gen- 
čius, John Genčius ir Robert 
Ott. Reiškiame užuojautas 
velionio giminėms ir artimie
siems.

(sk)
x Keliaujantiems į Lietuvą, 

būtina įsigyti knygą su informa
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė. Galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Ad- 
visers Ine., 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302. Tel. 
708-524-2244.

(sk)

x Dana ir George Sved, 
Chicago, IL, pratęsė globojamo 
našlaičio globą kitiems metams 
atsiųsdami $150. Dėkojame. 
„Lietuvos našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)

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

(sk)

narys, kuris, net iškėlęs rankas 
šaukė, kad „gaila”, organizaci
ja pateko į nepatikimo asmens 
rankas...”

„Didžiausia kaltininkė”, 
gavusi iš pirmininkaujančio 
leidimą tarti žodį, ramiai 
kalbėjo. Pirmiausia ji pastebėjo, 
kad čia nėra RLB Marųuette 
Parko apylinkės susirinkimas, 
bet jau yra suvažiavimas, nes 
dalyvauja žmonės iš Indianos, 
Michigan, Cicero, Brighton 
Parko ir Marųuette Parko. Apie 
veiklą tiek galima pasakyti: 
dirbta, kiek galėta ir kiek buvo 
reikalinga. „Metamas man 
kaltinimas, kad aš organizaciją 
uždariau. Aš niekur nepasi
rašiau ir organizacijos neužda
riau. Pažiūrėkime kas ją 
uždarė? Maždaug prieš 10 metų 
raštą pasirašė ir teismo bylą 
nutraukė: VI. Šimaitis (jau 
miręs), dr. V. Dargis ir kan. V. 
Zakarauskas. Taigi nemeskite 
savo kaltės man. Pažiūrėkime į 
Centro valdybą. Pereitais 
metais birželio 30 d. iš Michigan 
atvyko Tarybos prezidiumo 
pirmininkas, nes buvo susitaręs 
su Centro valdybos pirmininku 
dėl bendro posėdžio. Išbuvęs 8 
dienas išvažiavo. Posėdžio 
nebuvo. Šiais metais vasario 10 
d. vėl atvažiavo ir vėl posėdžio 
nebuvo. Kas čia kaltas? Tada jis 
pasakė: su žmonėmis, kurie 
neturi savigarbos daugiau netu
riu jokio reikalo”.

Tuo kaltinamosios žodis buvo 
baigtas. Tam tikru laiku buvo 
reikalingas Bendruomenės 
skilimas. Dabar, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, RLB 
nėra reikalinga. Ji savo parei
gas atliko. Pirmieji vadovai

Čikagos savivaldyb s svei
katingumo įstaiga pfimena vy
resnio amžiaus žmonėTns ’.eper- 
kaisti, užėjus vasarį barš
čiams. Kiekvieną vasarų'"Mes
te pasitaiko susirgimų ir <iet 
mirčių, susietų su perkaitimu, 
bet to galima išvengti, vartojant 
atsargumą ir sveikų nuovokų. 
Karščiausiu dienos metu pa
tariama nebūti lauke, nespor
tuoti, per daug nejudėti, gerti 
daug vėsių (ne šaltų) skysčių, 
kad su prakaitu prarastas skys
tis kūno audiniuose vėl pasipil
dytų; nepatariama gerti alko
holio, taip pat siūloma neimti 
„druskos tablečių”, nes maistas 
paprastai suteikia visų, organiz
mui reikalingų, druskos kiekį. 
Jeigu turite vyresnio amžiaus 
giminių ar pažįstamų, verta 
patikrinti, ar jie sveiki, kaip 
juos karštis veikia. Susirgimų 
nuo karščio simptomai papras
tai yra silpnumas, galvos svai
gimas, vėmimas arba bent pik
tinimas. Pasijutus nesveikai, 
geriausia paskambinti savo 
apylinkės ugniagesių būstinės 
greitosios pagalbos personalui 
(skambinti 911).

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

buvo idealistai, o dabar beliko 
— rėksniai. Per 21-rius metus aš 
daug padariau. Tegu parodo 
dabartiniai „veikėjai”, ką jie 
yra nuveikę? 1994 m. liepos 19 
d. nulūžau ranką. Ar nors 
vienas tų „idealistų” atsiuntė 
kortelę, ar paskambino. Vien 
tik Cicero apylinkės valdyba 
rado reikalų atsiųsti gėlių ir 
užuojautų.

• Jau prieš porą metų susidaręs 
toks būrelis, kuris deda pastan
gas mane sūniekinti. Pirmiau
sia ėjo per ALTų. Vėliau pasi
rinko „Lietuvių balsą”, 
kuriame mano pavardė brau
kiama net iš straipsnio, 
parašyto apie Cicero Nepriklau
somybės minėjimą. Trečiu — 
pasirinko mirštančią RLB, kur 
ir suruošė šį „teismą”. Kokį 
kelią pasirinks toliau?

Matau, kad su tokiais savigar
bos neturinčiais žmonėmis dirb
ti neįmanoma, todėl tepasilieka 
tuos kaltinimus sau patiems, o 
aš viešai pareiškiu, kad iš 
R.L.B-nės Marųuette Parko 
apylinkės pasitraukiu.

Ant. Repšienė

BAIGĖ MOKSLUS

Mykolas (Michael) Ewert, Zi
tos Barskevičiūtės-Ewert sūnus 
ir Matildos Barskevičienės vai
kaitis, šį pavasarį, gegužės mė
nesį, baigė Northern Illinois 
universiteto Law mokyklos tei
sių fakultetą, įsigydamas Juris 
daktaro laipsnį. Mykolas vasa
romis dirbo DeKalb County 
Public Defender padėjėju, o 
paskutiniais metais praktika
vosi Cook apskrities prokura
tūros aplinkos apsaugos įstai
goje. Studijuodamas jis buvo 
universiteto dėstytojų asis
tentas ir dirbo NIU „Office of 
International Relations, Train- 
ing and Consultation” skyriuje.

Mykolas yra įsigijęs politinių 
mokslų bakalaurą ir buvo pri
imtas į „Political Science Natio- 

Honor Society”. Už ypatingą 
pasižyroėjfrną moksle jam buvo 
suteiktas Pųlitical Science 
Scholar” titulą* t Šiuo metu 
Mykolas ruošiasi Illinois Bar 
egzaminams, o po*to laikys 
„Multi-State Professional Res-
ponsibility” egzaminų.

Mykolo pasisekimais džiau
giasi Barskevičių ir Ewertų 
šeimos, linkėdamos jam sėkmės 
ateities planuose.

Z.B.

Mykolas Ewert.
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