
t

r

2ND CLASS MAIL THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY
August 26,1995 t :

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXVI Kaina 75 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 26, 1995 Nr. 166

t

*

t

„Lietuvos elektrinė” 
bando deginti 
orimulsioną

Moteris paskirta vadovauti 
Vatikano delegacijai

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (LR)
— Elektrėnuose „Lietuvos elek
trinės” antrajame garo katile 
rugpjūčio 15 d., 10:50 vai. ryto 
pradėtas kūrenti orimulsionas
— naujas kuras, kurio Lietuva 
pirko iš Venezuelos.

Kaip rašo Feliksas Žemulis 
„Lietuvos ryte”, elektrinė dirbo 
mažiausiu 60 megavatų režimu 
(veikė tik vienas energetinis 
blokas), melsvi dūmai kilo iš 
vieno kamino (elektrinėje jų trys) 
ir tik iš būrelio žmonių, susis
pietusių prie garo katilo, veidų 
galima buvo suprasti, kad čia 
vyksta kažkas naujo.

„Pasirodo, dega. Benzino pri
dėti nereikės”, juokavo elek
trinės technikos direktorius V. 
Mekas ir pakvietė prie katilo 
stebėjimo langelio. Viduje — 
degančių dujų ir orimulsiono 
liepsnos, ir nebent labai patyręs 
specialistas, pasak V. Meko, iš 
spalvos atskirtų, kas dega — 
mazutas ar orimulsionas.

Katilų vyriausiasis specia
listas J. Šapalas ir į elektrinę iš 
Londono atvykę „Bitor Europe 
Ltd.” bendrovės konsultantai 
nepatenkinti kraipė galvas — 
kuro išpurškimo kampas perne
lyg didelis, liepsna pulsuoja. 
„Kol surasim optimalų režimą, 
kad kuras sudegtų visiškai ir 
teršalų dūmuose liktų kuo 
mažiau, praeis nemažai laiko”, 
aiškino J. Šapalas.

Elektrinės direktorius P. No
reika sakė, jog kol kas tik iš
bandomi katilo degikliai. Garo 
katile jų yra šeši. Orimulsioną 
į katilą iš vakaro tiekė tik 
vienas, o kiti, kaip įprasta, — 
mazutą. Elektrinės darbuotojai 
pasigamino kelis skirtingų 
konstrukcijų degiklius, vieną 
atvežė anglai. Pasak P. Norei
kos, iki kitos savaitės bus 
aiškinamasi, kuris geriausias. 
Išsirinkus ir visus sumontavus, 
jau pro visus šešis bus tiekiamas 
orimulsionas.

Per valandą pro kiekvieną 
degiklį į katilą bus išpurškiama 
_ir sudeginama apie 4 tonas 
orimulsiono. Iš Roterdamo at
plukdytų 25,682 tonų gamti
nio bitumo pasak P. Noreikos, 
užteks maždaug mėnesį, kūre
nant 60 megavatų režimu.
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Vienos skolos 
padengiamos kitomis

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (LA)
— Lietuvos vyriausybė rugpjū
čio 2 d. priėmė nutarimą (Nr. 
1069), kaip paskirstyti Tarp
tautinio Valiutos Fondo 16.1 
milijonų dolerių paskolą. Iš tos 
paskolos tik 1 milijonas dolerių 
skirtas investicijų projektams 
finansuoti. Visa likusi suma 
nueis senoms skoloms dengti, 
rašo „Lietuvos aidas”.

Akcinei bendrovei „Mažeikių 
nafta” paskirta 10 milijonų 
dolerių, kad ji atsiskaitytų su 
Vokietijos banku „Westdeu- 
tsche Landesbank Girocentra- 
le” ir grąžintų iš biudžeto 
skolintas lėšas.

Specialios paskirties akcinei 
bendrovei „Lietuvos avialini
jos” duota 2.9 milijonų dolerių 
kurių duotų milijonų paskirtis
— atsiskaityti su Finansų mi
nisterija, Lietuvos Taupomuoju 
ir Vilniaus bankais. Uždarajai 
akcinei bendrovei „Šiaulių 
aerouostas” vyriausybė pasky
rė 2.2 milijonus dolerių irgi iš 
biudžeto skolintoms lėšoms 

i grąžinti.

Kitą orimulsiono partiją, 
galbūt 75,000 tonų, planuojama 
atsigabenti kitų metų rugsėjo 
mėnesį.

60 megavatų galingumo pa
kanka minimaliam „Lietuvos 
elektrinės” varymui — gamin
ti šiek tiek energijos, kuri 
tiekiama į bendrą šalies ener
getinę sistemą, taip pat apšil
dyti Elektrėnų gyventojų butus 
bei Kietaviškių šiltnamių kom
binatą. Tačiau svarbiausia, kad 
„Lietuvos elektrinė” visą laiką 
budi — jei tektų sustabdyti Ig
nalinos atominę elektrinę, per 
keliolika valandų būtų paleisti 
visi aštuoni energetiniai blokai 
Elektrėnuose. Todėl čia visada 
turi būti ir kuro rezervo.

„Daug žmonių galvoja, kad 
orimulsionu kūrensime visus 
aštuonis garo katilus. Tačiau 
mes šiam kurui pritaikysime tik 
vieną katilą”, teigė P. Noreika. 
Paklaustas, gal pirmiausia rei
kėjo sumontuoti teršalų valymo 
filtrus, o paskui pradėti ban
dymus, P. Noreika sakė, jog tai 
ilgai užtruktų. „Mes tuo pačiu 
metu ir naujam kurui katilą 
pritaikysime, ir filtrus pasta- 

4tysime”, sakė P. Noreika.
Pasak elektrinės direktoriaus, 

ką tik orimulsiono bandymu 
domėjęsis telefonu ir premjeras 
Adolfas Šleževičius. „Pasigy
riau, kad jau turime būsi- 

' mųjų elektrostatinių filtrų 
brėžinius”, sakė elektrinės 
direktorius. Juos pristačiusi 
Vokietijos bendrovė „Rothe- 
muehle” siūlosi pradėti mon
tuoti filtrus ateinantį gegužės 
mėnesį, baigti iki spalio. Tai 
kainuotų apie 3 milijonus Vo
kietijos markių.

„Nėra blogo, kuris neišeitų į 
gerą — tai vienintelė galimybė 
Lietuvos elektrinei gauti 
teršalų valymo filtrus”, sakė 
bandymo pažiūrėti atvažiavęs 
valstybinės įmonės „Lietuvos 
energetikos sistema” genera
linio direktoriaus pavaduotojas 
A. Nemira. Filtrai išvalytų iš 
dūmų sunkiuosius metalus. Sie
ros valymo įrenginių greitai 
nenumatoma turėti — jie kur 
kas brangesni.

„Mes buvome rusų įvaryti į 
kampą, juk visas kuro rūšis teko 
pirkti iš jų. Viena tona dabar 
parsivežto orimulsiono kainavo 
apie 75 dolerius (čia turiu galvo
je kiekį, kaloringumu atitin
kantį vieną toną mazuto), tiek 
pat rusiško mazuto kainuoja 
90-100 dolerių”, kalbėjo P. 
Noreika.

Aplinkos apsaugos ministeri
jos darbuotojų bandymo metu 
„Lietuvos elektrinėje” nebuvo. 
Kaip „Lietuvos rytui” sakė šios 
ministerijos Jungtinio Tyrimų 
Centro generalinis direktorius 
A. Daubaras, tirti orimulsiono 
emisijas gamtosaugininkai pra
dės tada, kai juo bus kūrenamas 
visas garo katilas. „Dvi pasta
rąsias savaites matavome foninį 
užterštumą, taip pat kiek ter
šalų — vanadžio pentoksido, 
kadmio, švino, kobalto ir kitų 
sunkiųjų metalų, sieros (visa tai 
bus ir orimulsione) — susidaro 
deginant mazutą. Kai pradės 
kūrenti naują kurą, galėsime 
palyginti”, sakė A. Daubaras.

Pasak jo, tada tyrimai bus 
vykdomi nuolat, bus aiškina
masi, į kurią pusę vėjas neša 
teršalus, kur jų daugiausia 
nusėda ir t.t. Tyrimų programa 
jau sudaryta.

Sukūrenus 300,000 tonų gam- 
I

Ketvirtadienį Kinuos teismas nuteisė Amerikos kinietį, žmogaus teisių kovotoją Harry Wu 15 
metų kalėjimo. Bet užuot vežus į kalėjimą, įsodino jį į lėktuvą, namo į Kaliforniją, pas žmoną. 
Amerika darė didelį spaudimą, kad būtų paleistas JAV pilietis Harry Wu. JAV prezidento žmona 
Hillary Clinton buvo raginama nevykti į Kiniją kaip JAV delegacijos į IV Pasaulio Moterų 
konferencijos vadove, kol Harry Wu nepaleistas. Nors dar daug kitų klausimų trukdo geriems 
JAV santykiams su Kinija, dabar, Kinijai paleidus Wu, JAV valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Peter Tarnoff atvyko į Beidžingą tartis su Kinijos užsienio ministru ir kitais klausimais. H. 
Wu buvo suimtas birželio 19 d., bandydamas įvažiuoti į Kiniją per Kazachstaną, šį kartą, kaip 
ir daugelį kitų kartų, rinkti duomenis apiė Kinijos žmogaus teisių pažeidinėjimus kalėjimuose. 
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Alytuj Sąjūdis ragino 
protestuoti prieš skurdinimą

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (LR) 
— Alytuje įvyko miesto ir rąjono 
Sąjūdžio tarybos organizuota 
protesto demonstracija. Kvies
dami į ją organizatoriai ragino 
protestuoti prieš skurdinimo 
politiką, prieš nepagrįstą kainų 
kėlimą už šilumos ir elektros 
energiją.

Į demonstraciją atvykęs Sei
mo narys Juozas Listavičius 
kalbėjo apie beviltišką šian
dienos situaciją šalyje ir sakė, 
kad Lietuvoje nėra jėgos, ga
linčios viską pakeisti, nes val
džia, anot jo, yra suaugusi su 
mafija.

Savo kalboje Seimo narys 
minėjo artėjančius rinkimus ir 
kvietė nesukti iš kelio dėl 
takelio. Didžiąją savo kalbos 
dalį rinkimų temai skyrė ir 
Seimo narys Saulius Pečeliū
nas, linkėjęs protesto dalyviams 
ištvermės. Jis ragino žmones 
būti aktyviais, vieningais ir 
sugebėti ne tik skųstis, bet ir 
džiaugtis.

Alytuje gyvenanti pensininkė 
ir invalidė Janina Grėbliūnienė, 
atsistojusi prie mikrofono, pa
sakė: „Mes susirinkome čia ne 
tam, kad Seimo nariai mus 
apramintų”.

Anot jos, geriau jau eiti į 
kalėjimą, negu gyventi taip, 
kaip dabar Lietuvoje gyvena 
pensininkai ir invalidai. Leng
vatų panaikinimą vaistams įsi
gyti J. Grėbliūnienė pavadino 
„visos tautos genocidu”.

Plojimais ir pritariančiais 
šūksniais dauguma susirinku
siųjų reagavo į Alytaus gyven
tojo Stasio Leonavičiaus išsa
kytą kritiką. Jis ją taikė ne tik 
dabartinei valdžiai, bet ir Vy
tautui Landsbergiui bei jo vado
vaujamai Aukščiausiąjai Tary

tinio bitumo, anot A. Daubaro, 
gamtosaugininkai pateiks galu
tines išvadas. „Tada bus apsis
pręsta, ar šis kuras mums pri
imtinas. Pažiūrėjau sutartį — jo- statyba. Išlaidos bus įtrauktos
je įrašyti penki punktai, lei- į elektros energijos savikainą.
džiantys jo atsisakyti. Vienas jų 
— jei Lietuva negali vykdyti su
tarties dėl gamtosauginių reika 
lavimų”, sakė A. Daubaras.

bai. Pavadinęs protesto dalyvius 
„vergais ir baudžiauninkais”, 
jis jiems siūlė pasirinkti vienin
telį tokiems žmonėms likusį ke- 
bą — revoliuciją. S. Leonavi
čiaus manymu, visos partijos 
yra vienodos ir, atėjusios į 
valdžią, vienodai elgiasi.

Susirinkusiuosius jis ragino 
busimuosiuose rinkimuose ne
balsuoti už partijų sąrašus, tik 
už atskirus žmones.

Tarp arčiausiai prie mikro
fonų stovėjusiųjų pasigirdus 
nepritariančiam murmesiui, S. 
Leonavičius nuo mikrofono 
pasitraukė, šalia stovintiems 
pastebėdamas, jog jis nespėjęs 
pasakyti visko, ką norėjęs.

Protesto dalyviai priėmė 
rezoliuciją Lietuvos prezidentui 
ir vyriausybei, kurioje sakoma, 
kad nepriklausomybę iškovojusi 
Lietuva nesugebėjo politiškai 
apsivalyti, ir siūloma nustatyti 
realias, gyventojų pajamas ati
tinkančias energijos resursų 
kainas, kad galutinai nebūtų 
nuskurdinti Lietuvos gyven
tojai.

Ruošiamasi uždaryti
Ignalinos elektrinę
Vilnius, rugpjūčio 24 d. 

(AGEP) — Pradedama ruoštis Ig
nalinos atominės elektrinės už
darymo darbams. Kaip rašo
„Lietuvos rytas”, tikimasi, kad 
pirmasis reaktorius ir po to ir skaičiaus. Buvo pranašaujama, 
antrasis bus uždaryti 2007-2010 kad šildymo sezonui prasidėjus,
metais

Kaip liudija tarptautinė patir 
tis, vieno bloko uždarymas kai 
nuoja apie 300 milijonus dole 
rių. Lietuvos vyriausybės nariai 
suabejojo, ar apibendrinta iš 
laidų suma elektrinės išardy 
mui nėra padidinta, todėl nu 
tarė palaukti užsieno ekspertų 
išvadų.

Numatoma, kad vieno reakto
riaus uždarymo darbai kainuo
ja maždaug tiek pat, kiek ir jo

Teigiama, kad vartotojams 
elektros energijos kaina turėtų 
didėti ne daugiau kaip vienu 
centu už kilovatvalandę.

Miestų merai kritikavo 
vyriausybės nutarimus

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (LR) 
— Rugpjūčio antrą savaitgalį 
Neringoje susirinkę didžiųjų ir 
kurortinių miestų merai bandė 
aptarti pasirengimą artėjan
čiam šildymo sezonui. Jie 
kalbėjo apie tai, kaip vykdomos 
savivaldybių bei valstybės biu
džetuose numatytos užduotys.

Posėdyje kritiškai įvertintas 
vyriausybės nutarimas per savi
valdybes kompensuoti padidėju
sias šildymo išlaidas mažas pa
jamas gaunantiems žmonėms.

Marijampolės meras A. Žva
liauskas sakė, kad niekam iki 
šiol neišaiškintas tokio kompen
savimo mechanizmas.

Palangos meras J. Šatkaus
kas, teigdamas, kad kai kurios 
šeimos dabąr fiktyviai išsis
kiria, kad patektų į socialiai 
remtinų asmenų kategoriją ir 
mokėtų mažiau, pabrėžė, jog pa
langiškiai už komunalines pa
slaugas jau įsiskolinę savi
valdybei apie 200,000 litų.

Panevėžio vicemeras R. 
Alekna sakė, kad, norint 
įvykdyti minėtą vyriausybės 
nutarimą, reikia dar daug 
tūkstančių litų, kurių Finansų 
ministerija neskirs.

Klaipėdos meras S. Šukys, 
šildymo sezoną pavadinęs 
„grėsme, kurios dydis neįvar
dytas”, kolegas paragino „kur
ti greito reagavimo modelį”. 
Pasak jo, niekas nežino ir tikro
jo socialiai remtinų žmonių

asmenys, kuriems reikės kom
pensuoti išlaidas už šildymą ir 
karštą vandenį, daugelyje Lie
tuvos miestų sudarys nuo 50% 
iki 70% visų ten gyvenančių 
žmonių.

Kritikuotas „suinteresuotų

— Lietuvoje šią savaitę labai 
šilta ir saulėta. Ketvirtadienį 
buvo 30 laipsnių Celsijaus (87 
F). Naktimis šaltoka — 12-14 C 
(53-58 F). Savaitgaliui prana
šaujamas lietus su perkūnija. 
Dieną bus 18-23 C (65-73 F) 
laipsniai, naktimis — 12-14 C 
(53-58 F) laipsnių. Vanduo Bal
tijos jūroje ties Nida — 20 C (68 
F) laipsnių.

New Yorkas, rugpjūčio 24 d. 
(NYT) — Vadovauti savo delega
cijai į Beidžinge vyksiančią 
Jungtinių Tautų IV Pasaulinę 
Moterų konferenciją Vatikanas 
pasirinko amerikietę, Harvard 
universiteto teisės profesorę 
Mary Ann Glendon. Tai pirmas 
kartas, kada Vatikano delegaci
jai į svarbią tarptautinę kon
ferenciją vadovaus moteris — 
šiuo atveju žymi, iškalbi, ger
biama konservatorių pakraipos 
teisės mokslininkė.

Jungtinėse Tautose Vatika
nas turi tik stebėtojo statusą, 
bet jo stiprus balsas dažnai 
įtakoja svarstybas socialiniais 
klausimais, rašo Barbara Cro- 
sette „The New York Times” 
laikrašty. M. Glendon yra viena 
iš tik saujelės Harvard univer
siteto Teisės mokyklos moterų 
profesorių. Ji gausiai rašo ly
ginamosios šeimyninės teisės 
bei socialinės teisės klausimais 
ir yra stipri Vatikano pozicijos 
prieš abortus palaikytoja.

Ketvirtadienį duotame pasi
kalbėjime ji sakė suprantanti 
Bažnyčios priešinimąsi dirbti
nėms gimdymų kontrolės prie
monėms. Bet ji prisipažino 
abejojanti, ar šeimos dydžio 
ribojimo programos turėtų būti

ministerijų siekimas” kom
pensacijas derinti su savival
dybių pasiekimais.

Aptardami savivaldybių biu
džeto formavimo ir vykdymo 
praktiką, merai kritikavo 
vyriausybę, kuri „kapitalo in
vesticijas skirsto, neatsi
žvelgdama į miestų specifiką”.
Neringoje išsakytų merų 

minčių ir problemų neišgirdo į 
susirinkimą kviesti, bet dėl 
įvairių priežasčių nedalyvavę 
energetikos, finansų, valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministrai.

Saulius Stoma gali 
būti paleistas iš 

kalėjimo
Vilnius, rugpjūčio 24 d. 

(AGEP) — „Lietuvos ryto” žinio
mis penktadienį iš kalėjimo 
turėtų būti išleistas buvęs 
„Lietuvos aido” redaktorius 
Saulius Stoma.

Jis buvo suimtas š.m. gegužės 
1 d. vakare. Lukiškių kalėjime 
Saulius Stoma praleido 113 
dienų. Generalinis prokuroras 
mano, kad Sauliui Stomai pa
skirtas suėmimas neatitiko 
nusikaltimo, kuriuo jis 
kaltinamas ir jo asmenybės. 
Tačiau tardytojai, tiriantys šią 
bylą, manė, kad Saulius Stoma 
ruošiasi „kažkur dingti”, nes 
neturi jokio turto, netgi ofi
cialios žmonos.

Tuo metu Saulius Stoma turė
jo 13% „Lietuvos aido” akcijų.

Gaisras pelkėje
Vilnius, rugpjūčio 24 d. 

(AGEP) — Jau antrą savaitę 
gaisrininkams nepavyksta 
užgesinti Vilkaviškio Rėčiūnų 
kaime užsiliepsnojusios iš
džiūvusios pelkės. Vienoje vieto
je išnykus iš gilumos besiver
žiantiems dūmams ir karščiui, 
židinys atsiranda kitoje vietoje.

Arti šios pelkės nėra jokio 
vandens telkinio, todėl vanduo 
vežamas iš Vištyčio ežero. 
Gaisrininkams padeda ir krašto 
apsaugos kariai, tačiau didžiau
sios viltys siejamos su žadamu 
lietumi.

pagrindinė priemonė kovai su 
skurdu daug gyventojų turin
čiuose besivystančiuose kraš
tuose. Anot jos, tai bandymas 
šalinti skurdą, atsikratant ne

turtingaisiais.
Profesorė Glendon siūlo skur

dą šalinti, mažinant valstybines 
skolas bei ekonomine politika — 
būdai, kuriuos propaguoja ir be
sivystančios šalys. Jos paskyri
me įžiūrimas Vatikano noras 
kurti ryšius su neturtingųjų 
šalių delegacijomis.

Prof. Glendon yra devynių 
knygų autorė, kurių viena — 
„Abortai ir ištuokos Vakarų tei
sėje” — išgarsino ją kaip vado
vaujantį intelektualinį balsą 
Amerikos anti-abortiniame ju
dėjime ir stiprią moterų bei 
vaikų teisių gynėją ištuokų at
vejais.

JAV Vyskupų Konferencijos 
atstovas Vašingtone pranešė, 
jog numatoma, kad Roma šį pa
skyrimą paskelbs penktadienį, 
rugpjūčio 25 dieną. Tuo metu 
Vatikanas paskelbs ir 20 kitų jo 
delegacijos narių pavardes, 
kurioje manoma, kad dauguma 
bus moterys iš įvairių šalių.

Kalbėdama iš savo kabineto 
Harvard universitete, 56 m. 
amžiaus prof. Mary Ann Glen
don pasakė, jog ji nemano, kad 
ši konferencija kels praėjusioje 
konferencijoje Kaire iškeltus 
klausimus apie abortų politiką. 
Ji pabrėžė, kad šioje, jau ket
virtoje Pasaulinėje Moterų 
konferencijoje, nustatytoji tema 
yra apie veiklą, skatinančią 
lygybę, vystymąsi ir taiką. „Esu 
labai patenkinta, kad tai bus 
konferencija, kurioje pagrindinė 
tema yra kaip pereiti iš kalbų 
bei gerų norų į veiklą”.

Prof. Glendon, kuri yra ište
kėjusi už advokato ir turi tris 
suaugusias dukras, sako, kad 
formuluodama savo pozicijas 
apie moterų lygybę ji naudojasi 
savo patirtimi tiek šeimoje tiek 
ir profesijoje ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II raštais.

„Tikra lygybė reikalauja, kad 
motinystė ir šeimyninis gyveni
mas būtų stipriai palaikomi”, 
pareiškė M. Glendon. „Neturi
me nuvertinti moterų, kaip mo
tinų ir priežiūros teikėjų, darbo. 
Bet kokia lygybė, kuri nesiskai
to su moterų laisvanorišku sie
kimu gero šeimyninio gyveni
mo. lygybės darbovietėje ir 
vaidmens visuomeniniame gy
venime, nelaiduos tikros ly
gybės”, kalbėjo Vatikano dele
gacijos vadovė į IV Pasaulinę 
Moterų konferenciją prof. Mary 
Ann Glendon.

Tuoj po sulaikymo Saulius Sto
ma buvo apkaltintas valiutinių 
operacijų taisyklių pažeidimu ir 
turtinės žalos padarymu.

Buvęs „Lietuvos aido” redak
torius suteikė paskolą aferisto 
Glušakovo firmai „Deira”, o 
šioji kredito negrąžino.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 26 d.: Zefirinas, 
Adelinda, Gailutė, Valmantas. 
1604 m. perkeltos Šv. Kazimie
ro relikvijos. 1920 m. Lietuvos 
kariuomenė įžengė į Vilnių.

Rugpjūčio 27 d.: 21 eilinis 
sekmadienis; Monika, Cezari- 
jus, Gaudas, Aušrinė, Eimantas.

Rugpjūčio 28 d.: Šv. Augus
tinas, vyskupas, Bažnyčios mo
kytojas (354-430); Mėta, Steig- 
vilė, Augintas, Liūtas.

Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono 
Krikštytojo nukankinimas; Sa
bina, Adolfas, Svajonė, Gaud 
vydė.
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Sėkminga gegužinė

Karšta buvo rugpjūčio 13-ji 
diena parinkta Ateitininkų 
namų gegužinei. Nepaisant to, 
susirinko gražus būrys darbuo
tojų ir dalyvių. Vieniems patiko 
pavėsis po medžiais, kitiems 
namų viduje buvo patogu, jei 
sėdėjome prie vėduoklių. Ska
niai pavalgėme cepelinų, dešrų 
ir kopūstų. Sunku tikėti, kad 
šeimininkės įstengė paruošti 
karštus valgius tokią karštą 
dieną! Sunku tikėti, kad mes 
norėjome valgyti karštus val
gius! Grojo nuotaikinga A. 
Barniškio muzika. Kai kurie 
asmenys net pašoko vieną kitą 
energiją eikvojantį šokį. 
Laimėjimai pavyko — kai kurie 
asmenys net padovanojo savo 
laimikius ateitininkams. Tad, 
galima sakyti, kad garsinimai 
ir pastangos, ruošiant Ateitinin
kų namų gegužinę, pasisekė.

Pasitarimas ateitininkų 
veiklos klausimais

Ateitininkų namų gegužinei 
artėjant prie galo, Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas Poli- 
kaitis surinko mažą likusios 
valdybos dalį trumpam posė
džiui. Federacijos vado kadenci
ja tęsiasi iki 1996 m. Tuo tarpu 
naujai išrinkti Ateitininkų 
tarybos nariai abipus Atlanto 
pradės savo darbus.

Tikimasi, kad bent kai kurie 
šiuo metu JAV-se viešintys 
Lietuvos ateitininkų tarybos 
nariai galės dalyvauti posėdyje, 
kuris numatytas rugpjūčio 27 d. 
Čikagoje. Tai kun. Gintaras 
Grušas, Indrė Čuplinskaitė ir 
Vidas Abarius. Numatyta, kad 
naujai išrinkti (už Lietuvos 
ribų) Tarybos nariai išrinks 
prezidiumą ir pradės apipavida- 
linti Lietuvos ir užsienio 
ateitininkų struktūrą ir formą.

Ateitininkų federacijos valdy
bai 1995-96 m. reikės pasitarti 
Ateitininkų fondo, Ateities lei
dyklos ir kitais veiklos reika
lais. Sendraugių centro valdy
bos energinga pirmininkė Nijolė 
Balčiūnienė žada lankytis Čika
goje ir tartis su Čikagos sen
draugiais. Šiek tiek rūpesčio 
kelia MAS (Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos) reikalai — šios 
vasaros stovykloje dalyvavo tik 
vos per 40 moksleivių, o ši 
stovykla kadaise būdavo labai 
populiari jaunuolių tarpe, dau
giau negu 100. Kokias priežas
tis nurodė jaunimas, nevykęs 
stovyklon? Darbas neleido, ar
ba tėvai nelabai rėmėjų važiavi
mą. Naują MAS centro valdybą 
„sulipdyti” nelabai sekasi ir tai 
kelia rūpesčio Federacijos va
dui. Stovyklą pravedusieji nebe
nori pratęsti pareigų kadencijas. 
JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos) centro valdyba po dvejų 
metų darbo pasitraukė iš parei
gų š.m. birželio mėn., nors iki 
šiol dar nėra naujos valdybos 
perimti tas pareigas. Jaunučių 
stovykla sėkmingai pavyko, nes 
veikė specialiai sukviestas
komitetas Čikagoje gyvenančių 
jaunučių motinų ir stovykla 
buvo labai sėkminga. Ateitinin
kų sąjungų rūpesčiai taip pat 
randami studentų tarpe, nors 
kai kurie dirba kaip vadovai 
kitose sąjungose, jų sąjunginė 
veikla didesniuose miestuose 
nėra labai atmintina.

Federacijos vada^^yra optimis

tiškas kai kuriais atžvilgiais 
Sendraugių centro valdyba, pri
pažįstanti, kad daug veiklių 
sendraugių dirba ir gyvena toli 
nuo lietuvių telkinių. Ji ragina: 
užangažuokime pajėgesnius pa
skaitininkus jų tarpe ir kvieski- 
me juos pristatyti temas, daly
vauti pokalbiuose įvairių simpo
ziumų, kursų, akademijų ir sto
vyklų metu.

Nuo rudens sės. Ona Mikailai- 
tė bus „Ateities” žurnalo redak
torė. Jos talkininkų eilėse bus 
ir buvęs redaktorius kun. K. 
Trimakas. Techniniu redakto
rium toliau sutiko būti Jonas 
Kuprys.

Rytų pakraščio ateitininkai 
bus raginami susirūpinti a.a. 
kun. S. Ylos statytos pilies 
remontavimu ir išlaikymu. Ta 
pilis, pastatyta Putnamo vie
nuolyno pakraštyje, yra svečių 
lankoma, bet nuolatinio prižiū
rėtojo nėra turėjusi nuo kun. 
Ylos mirties. Dr. Kraučiūnas, 
sės. Igne Marijošiūtė ir kiti to
je apylinkėje gyvenantys gali 
suorganizuoti finansinę paramą, 
jei pilį lankantys galės paaukoti 
tam tikslui steigtam fondeliui 
ar pan. Federacijos valdyba iš 
Čikagos tokio reikalo negali 
išspręsti, tik paremti pastangas,, 
pagerbiant Lietuvos istoriją 
primenantį paminklą ir jo pro
jektuotoją.

Tradicija tapęs ateitininkų 
Studijų savaitgalis vyks ilgąjį 
Darbo dienos šventės savaitgalį, 
Dainavoje. Dr. A. Norvilas šie
met vėl energingai kviečia įdo
mius paskaitininkus, ir iš 
norinčių dalyvauti registracijų, 
atrodo, kad ateitininkų vasari
nės veiklos sezonas baigsis 
sėkmingai. Savaitgalyje daly
vaus net rys kunigai: kun. Cu- 
kuras (Ateitininkų fed. dvasios 
vadas), kun. Gudaitis (studijuo
jantis prie Bostono) ir diakonas 
Julius Sasnauskas bei du sve
čiai iš Lietuvos. Yra numatoma, 
kad Čikagos ateitininkai, kurie 
domisi Lietuvos ateitininkų 
veikla, turės progos susitikti ir 
susipažinti su dviem Lietuvos 
ateitininkais — Vidu Abraičiu, 
einančiu Lietuvos ateitininkų 
pirmininko pareigas ir Lietuvos 
Sendraugių sąjungos veikėju 
Petru Plumpa. Kai kurie atei
tininkai jau susipažino su 
svečiais, dalyvaudami 1994 m. 
Lietuvoje vykusioje Ateitininkų 
konferencijoje. Kiti turės progos 
išgirsti jų įžvalgių komentarų 
per Frontininkų stovyklą Dai
navoje, ar per Studijų dienas. 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis tikisi, kad 
pasiseks suruošti vakaronę su 
svečiais iš Lietuvos, gal 
trečiadienį, rugpjūčio 30 d.
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Ateitininkų namuose vykęs 
trumpesnis posėdis buvo pilnas 
informacijų, nuomonių pasikei
timų. Reikia tikėti, kad Fede
racijos vadas ir ateitininkai 
už Lietuvos ribų dar nepraras
energijos kilti ir kelti.

R.K.

KĄ DARYTUME BE 
RĖMĖJŲ?

Kiekviena visuomeninė 
organizacija neapsieina be 
rėmėjų pagalbos aukų formoje. 
Lietuviai gali didžiuotis, kad 
rėmėjų netrūksta, nepaisant 
kiek paramos praiymų gauna. 
Vis atsiranda geradarių.

ateitininkų namų gegužinėje smagu su pažįstamais pabendrauti pavėsingame Namų ąžuolyne.
Nuotr. V. Žadeikienės

VAKARONE SU ŽYMIAIS 
LIETUVOS ATEITININKAIS

Ateitininkų Studijų savait
galis vyks Dainavoje, rugsėjo 
1-4 dienomis. Yra numatyta 
įvairi ir įdomi akademinė pro
grama, kuria rūpinasi dr. Algis 
Norvilas. Dar neužsiregistravu
sieji raginami nedelsiant tai 
atlikti, nes dalyvių skaičius 
sparčiai auga. Į Studijų savait
galį atvyksta pora iškilių atei
tininkų iš Lietuvos. Savaitę 
prieš Studijų savaitgalį jie žada 
praleisti Čikagoje, čia aplankyti 
lietuviškas institucijas ir susi
tikti su lietuvių visuomene.

Naudojantis šia reta proga, šį 
trečiadienį, rugpjūčio 30 dieną, 
7 vai. vak. Ateitininkų namuose 
ruošiama vakaronė susipažinti 
su iškiliais Lietuvos atei
tininkais — Vidu Abraičiu ir 
Petru Plumpa.

Vidas Abraitis, gimęs 1955 
metais, gyvena Kaune. Jis yra 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
tarybos pirmininkas, vykdąs 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
pirmininko pareigas dr. Ar
vydui Žygui nesant Lietuvoje. 
Vidas Abraitis yra inžinierius. 
Dirba vilnos akcinėje įmonėje 
„Drobė”. Kaune. Okupacijos 
metais dalyvavo pogrindžio 
veikloje. Jis buvo vienas tų drą
suolių, kurie atstatinėjo Kryžių 
Kalną po jo sunaikinimų. 
Okupacijos metu jis buvo akty
vus Eucharistijos Bičiulių 
narys. I ateitininkų veiklą įsi
jungė 1992 metais. Antrame 
Lietuvos ateitininkų suvažia
vime, vykusiame 1992 metų 
gruodžio 11-12 d., Vytauto Di
džiojo universiteto patalpose, 
Kaune, jis buvo išrinktas 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
vicepirmininku jaunų šeimų ir 
bendruomenės reikalams. Dr. 
Arvydui Žygui išvykus į kuni
gų seminariją ir vėliau susirgus, 
Vidas Abraitis buvo išrinktas 
laikinai eiti Lietuvos Atei
tininkų federacijos pirmininko 
pareigas. XII Ateitininkų 
federacijos kongreso metu, 
Vilniuje, jis buvo išrinktas į 
Ateitininkų federacijos tarybą, 
kuri šį sekmadienį posėdžiaus 
Ateitininkų Namuose, Čika
goje. Su žmona Loreta augina 
trijų vaikų šeimą — Jurgitą, 
Paulių ir Mariją.

Petras Plumpa šiuo metu 
gyvena Vilniuje. Nuo 1993

Ateitininkų namai didžiuojasi 
ir dėkoja vėliausiems rėmė
jams, parėmusiems mūsų pa
stangas išlaikyti Ateitininkų 
namus. Štai stambesnės jų 
aukos: R. & A. Marchertai — 
200 dol., Rūta ir Kęstutis 
Sušinskai — 100 dol., kūn. An 
tanas Bertašius — 108 dol., 
Leonas ir Marija Bajorūnai — 
50 dol., Mr. & Mrs. Vito V. Vai
— 40 dol., Stasys ir Elena Barai
— 40 dol., Feliksas Valaitis — 40 
dol. Čia paminėti stambesni rė
mėjai. Aukojusius mažesnes 
sumas vertiname nemažiau už 
pajėgiančius suteikti didesnę 
paramą. „Našlės skatikas” 
užsitarnauja nemažesnės pa
dėkos. Ačiū visiems padedan
tiems išlaikyti Ateitininkų 
namus.

Ateitininkų namų valdyba

metų sausio mėnesio jis yra pa
skirtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patarėju religijų 
klausimais. Per Lietuvos atei
tininkų atkuriamąjį suvažia
vimą, 1989 metais, Petras 
Plumpa buvo išrintkas į pirmąją 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
tarybą. Šiuo metu jis yra 
Lietuvos Ateitininkų sendrau
gių sąjungos centro valdybos 
narys ir dažnas prelegentas 
ateitininkų susibūrimuose, aka
demijose ar kursuose. Gimė 
1939 metais Rokiškio apskri
tyje. Beveik per visą okupacijos 
laikotarpį buvo pogrindininkas 
ir už tai baustas laisvės 
atėmimais ir tremtimi. Jau 
1954 metais įsijungė į mokslei
vių priešsovietinę organizaciją 
ir bendradarbiavo nelegaliame 
laikraštėlyje „Laisvės balsas”.
1957 metais Kaune ir Vilniuje, 
kartu su bendraminčiais stu
dentais, sukūrė pagrindinę 
priešsovietinę organizaciją, 
gamino ir platino lapelius, o
1958 metais vasario 16 dieną 
ant Petrašiūnų elektrinės kami
no (85 metrų aukščio) iškėlė 
Lietuvos vėliavą. Po mėnesio, už 
šį žygį, kartu su septyniais 
draugais, buvo nuteistas laisvės 
atėmimu Septynerių metų baus
mę atliko Mordovijos lageriuo
se. 1968 metais pradėjo dirbti 
Žemprojekto techniniame sky
riuje, kur nelegaliai rotatoriumi 
išspausdino 3,000 egzempliorių 
T. Toto knygutę „Jaunuolio bū
das”. Nuo 1969 metų perėjo į 
nelegalų gyvenimą PLUERO pa
varde ir užsiėmė vien tik nele
galios religinės literatūros 
leidyba, t.y. Maceinos, Girniaus, 
kun. Ylos ir Ribbentropo pakto 
medžiaga. 1972 metais kartu su 
kun. Sigitu Tamkevičiumi (da
bar jau vyskupu) pradėjo leisti 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”. 1973 metų lapkričio 
19 dieną buvo suimtas ir Lietu-

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. 
Westchoster, IL 601*3

Tol. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.

Ophlalmologas/Akių Chirurgas
••30 S. RMgeland Ava 
Chicago RMga. IL 00415

708 836 8*22 
4140 W 63rd SI

312-735-770*

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoji 
Pensininkams nuolaida 

4007 w 59 St. Chicago. IL
Tel. 312 73$ 5556

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tol. 708 352-4487

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 83rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v p P —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

vos SSR aukščiausiojo teismo 
nuteistas 8 metams laisvės 
atėmimu. Kalėjo Permės srities 
lageriuose ir Čistapolio kalė
jime. Nuo 1989 m. buvo „Cari
tas” žurnalo atsakingasis 
sekretorius, o nuo 1990 m. „XXI 
amžiaus” laikraščio jaunimo 
skyriaus vedėjas. Nuo 1991 
metų spalio mėn. buvo paskir
tas Kauno Kultūros ir Švietimo 
skyriaus inspektorius etikai. Po 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, pirmoji Aukščiausioji 
Taryba, 1992 metų rugpjūčio 
mėn. jį paskyrė Lietuvos Res
publikos Saugumo tarnybos 
generaliniu direktorium. 
Pasikeitus valdžiai, jis iš tų 
pareigų buvo atleistas. Petras 
Plumpa yra Lietuvos Katalikų 
Mokslo akademijos narys. 
Vedęs. Su žmona augina dukrą 
ir 2 sūnus.

Lietuviškoji visuomenė, ypač 
ateitininkai, kviečiami, šį 
trečiadienį, rugpjūčio 30 d., 7 
vai. vak. atvykti į Ateitininkų 
namus, susipažinti su jais ir 
pasidalinti nuomonėmis, mums 
visiems rūpimais klausimais. 
Nepraleiskime šios retos progos.

Juozas Polikaitis

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV........................................... 395.00 355.00 335.00
Kanadoje ir kitur......... (U.S.) 3110.00 360.00 340.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ......................................... 355.00 340.00 330.00
Kanadoje ir kitur ......... (U.S.) 360.00 345.00 335.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)................................. 3100.00 355.00
Tik šeštadienio laida............. 355.00
Užsakant i užsienį
oro paštu 3500.00 3250.000
Tik šeštadienio laida 3160.00 385.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• 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.

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
Chicago, IL 60629

(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY

MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St.
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

Kab. 312-735-4477
Rez. 708-248-0087 arba 708 246 6541 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Ortand Perk 
708-348-8100

10 W. Martin, Napervllle 
708-385-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-6383

DR. ELIGIJUS LEMS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505-127 St.
Lamont. IL 50438

, Tai. 815-723-1854 
7800 W. CoMege Dr.

Palos Halghts, IL 80453 
Tai. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

, DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road 

Hlckory Hllla
Tai. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITI6
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRUACŽ?

FamMy M«<ttcal CNntc
15SOS — 127 tt.. Lamont. IL 50430
Priklauso Palos CommuiMty Hosptiai 

Stlver Cross Hospdsl
Valandos pacjal susitarimą

Tol (70B) 217 2215

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

L\ 7915 W. 171«t
V V Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St. 

Mattesson, IL 80443
Tel. 706-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS

DANTŲ GYDYTOJA
3600 Hlghland Ava., Sto. 201

(skersai gatvės nuo
Good Samaritan ligoninės)

Oownors Grovo, IL 60516
Tol. 706-960-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaski Rd.
Tel. 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. Seštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Medlcare Asalgnment".
Sumokama po vizito

DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Harlom, tol. 708-594-0400 
Brldgeview, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oafc Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

Dr. V. J. VASAITIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4917 W. 83 St., Burbank, IL

Tai. 706-423-6114
Valandos susitarus

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

3800 W. 88 8t. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 vpp

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 8. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

8132 t. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-8888 arba (312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1168 Dundee Ava., Elgln, IN. 60120

Tol. (706) 742-0258
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 551h Si , Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tol. (708) 598-6101
Vai pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

8055 S. Robertą Rd., Hlckory HHIs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (706)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., 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 8. Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v p p 
Seštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2890

Namų 708-448-5648
Priklauso Holy Cross ir

Palos Communlly ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgija

172 SehMer BL, EJmhuret, IL 80128 
706-841-2608

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais M. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7758

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 80882 
Tol. 312-434-2123

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

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcel Center 

Napervllle Campus
1020 6. Ogden Ava., Buhe 310, 

Napervllle IL 80663
Tel. 708-527-0080

Valandos pagal susitahmą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 00652



Rimties valandėlė

DIEVAS VEDA DANGUN
Šio sekmadienio skaitiniuose 

esame mokomi, kad, kai Dievas 
veda savo tautą, žmogui reika
lingos pamokos kartais būna 
skaudžios, bet tai yra tikrasis 
kelias į išganymą.

Pirmame skaitinyje iš Izaijo 
knygos (Iz 66:18-21) girdime 
Dievo žodžius, kaip jis išgelbė
tuosius surenka iš visų tautybių 
ir jie išvysta Dievo šlovę. Ir 
tuomet jis juos pasiunčia „pas 
tuos, kurie nieko apie mane dar 
nėra girdėję ir mano šlovės dar 
nėra regėję”. Ir , jie skelbs tau
tose mano šlovę. Visus jūsų bro
lius jie pargabens iš visų tautų 
kaip atnašą Viešpačiui”.

Dievas išgelbsti žmones, veik
damas per žmones. Kai Dievas 
žmogų pasirenka ir atveda prie 
savęs, žmogus pamato Dievo šlo
vę — pajunta jo nuostabų geru
mą — ir nori tą džiaugsmą per
duoti kitiems. Būtina tą norą 
įgyvendinti, nes tai yra Dievo 
pašaukimas į misiją kitiems 
žmonėms, „pas tuos, kurie ... 
mano šlovės dar nėra regėję”. 
Žinome, kad paskutinę dieną 
Dievas užskaitys mums ne visus 
kartus, kai Dievo šlovę regėjo
me — jo gerumą jautėme, o tai, 
ką darėme, atsiliepdami į Dievo 
kvietimą.

Iš to, kaip Dievas vedė ir ugdė 
savo pasirinktąją tautą, galime 
pasimokyti, kaip Dievas ir mus 
veda, kad nepražiopsotume jo 
duodamų malonių. Skait’nyje iš 
Izaijo knygos girdime Dievo 
žodžius, kaip per savo pasirink
tąją tautą jis kviečia į išgel
bėtųjų šeimą ir kitas tautas. Bet 
svarbu pastebėti, kaip Dievas 
tai įvykdė. Jeruzalė buvo sunai
kinta ir jos gyventojai ištremti 
į Babiloniją dėl savo nuodėmių, 
dėl to, kad nepaisė Dievo. Kai 
Izaijas klausė Dievo, kaip ilgai 
tauta neklausys Dievo, jis gavo 
atsakymą: „Kol miestai netaps 
griuvėsiais ir nebus apleisti, 
namai palikti be žmonių ir kol 
žemė nevirs dykavietė” (Iz 6:11).

Pažindamas žmogų, Dievas ži
no, kad paprastai žmogus nekei
čia savo gyvenimo būdo į kitą, 
kol senuoju būdu nebeįmanoma 
toliau gyventi. Tai principas, 
kuriuo veikia, pvz., Anoniminių 
Alkoholikų organizacija. Jos 
pirmasis gydymo žingsnis yra 
tas, kai žmogus pagaliau su
vokia, jog toliau taip nebeįma
noma gyventi. Todėl, norintys 
alkoholikui padėti, šeimos na
riai yra mokomi nebepadėti jam 
ar jai nuo visuomenės slėpti 
savo ydą, nepaisant kaip skau
du tai būtų — tiek pačiam alko
holikui, tiek ir šeimos nariams. 
$u tuo prisipažinimu prasideda

PRAEITIES KLAIDOS
E. RINGUS

sveikimas.
Panašiai buvo ir Izraelio 

tautai, kai ji, visko netekusi, 
tremtyje šaukėsi Dievo. Jis ne 
tik išgirdo ir parvedė į namus, 
bet per juos į savo išgelbėtųjų 
žmonių šeimą pakvietė ir dau
gybės tautų žmones. Kai žmo
gus Dievo šaukiasi, Dievas mo
ka žmogaus išgelbėjimui panau
doti net ir jo paties užsitrauktą 
bausmę.

Todėl tikintieji, išgyvenantys 
persekiojimus dėl savo ar kitų 
nuodėmių, laiške Žydamas (Žyd 
12:5-7, 11-13) yra raginami 
nenusiminti ir jų padrąsinimui 
pacituojama ištrauka iš Patar
lių knygos: „Mano sūnau, nepa
niekink Viešpaties drausmės ir 
nenusimink jo baramas: nes 
Dievas griežtai auklėja, ką 
myli” (Pat 3:11-12). Hebraiškas 
žodis „yasar” kuris čia ver
čiamas žodžiu „drausmė”, kartu 
turi ir prasmę „bausmė”. Šis 
žodis dažnai pasirodo ir Jeremi
jo knygoje, pvz.: „Tavo paties 
nedorumas nubaus tave... Taigi 
apsvarstyk ir praregėk, kaip bai
siai kartu tau palikti Viešpatį, 
savo Dievą” (Jer 2:19). Ta baus
mė, kurioje mes suvokiame, kad 
palikti Dievą yra kartu ir skau
du, mūsų nesunaikina, o sustip
rina, nuskaistina, pamoko — ir 
dėl to ji mus pakeičia, pritrau
kia prie Dievo.

Todėl šio sekmadienio Evange
lijoje (Luko 13:22-30) Kristus 
sako, kad norint būti išgelbė
tiems, reikia stengtis „įeiti per 
ankštus vartus”. Išgelbėjimas 
nėra patogus. Pirmiausia žmo
gus turi suvokti, kad yra mirti
name pavojuje, ir šauktis pagal
bos. O kai pagalba ateina, ji taip 
pat nėra lengva, bet ji yra vie
nintelė ir neveikia be paties 
žmogaus sunkių pastangų. No
rėdamas pabrėžti, kaip svarbu 
atsiliepti į Dievo teikiamą 
pagalbą, nes nežinome, kada 
pasibaigs mūsų gyvenimas ir su 
tuo progos atsiliepti į visas 
priemones, kurias Dievas mums 
duoda, Jėzus panaudoja duris 
užrakinančio šeimininko įvaiz
dį: „Kai namų šeimininkas at
sikels ir užrakins duris, stovė
dami lauke, jūs pradėsite belsti 
ir prašyti: Viešpatie, atidaryk 
mums! O jis atsakys: Aš neži
nau, iš kur jūs”.

Laikas Dievo pagalbos prašyti 
nėra tada, kai jau gulime mir
ties patale, kai jau atėjome iki 
dangaus vartų, bet randame 
juos užrakintus. Dievo pagalbos 
reikia prašyti, kol dar turime 
laiko į ją atsiliepti, kol dar 
gyvename žemėje, kai mūsų bė
dose Dievas tiesia mums drau-

Mūsų valstybės istorija, man 
lankant lietuviškas mokyklas 
Vilniuje, pagal istorijos moky
toją, susidėjo iš dviejų laiko
tarpių: nuo Mindaugo iki Vy
tauto, dar trumpai primenant 
Liublino uniją ir pokario 
nepriklausomybės laikotarpio. 
Keli šimtmečiai Lietuvos is
torijos kažkur dingo. Tos pačios 
istorijos klausosi ir išeivių 
vaikai, pridedant sovietų okupa
cijos laikotarpį.

Klaidos, padarytos gilioje pra
eityje, žinomos visiems. Klaidos 
padarytos tarp 1939 ir 1990 m. 
žinomos mažiau, bet dabar ban
domos nagrinėti. Daug jų liks 
neatitaisomų, bet gal yra būdų 
jas kiek sušvelninti.

Užaugusiam Vilniaus krašte, 
visų pirma man rūpi Rytų Lie
tuvos likimas. Sovietų 1939 m. 
nustatyta sieną tarp Lietuvos ir 
Gudijos galima buvo padaryti 
taip, kad už Lietuvos ribų ne
būtų likęs nei vienas lietuvis. 
Matyt, mūsų komunistiniai 
pareigūnai tiek drebėjo prieš 
Maskvą, kad nedrįso prašyti net 
mažų pakeitimų. Užteko tik ke
liolikos kilometrų ir Gervėčiai 
bei Pelesa būtų buvusi Lietuvos. 
Tuo tarpu paprasti ūkininkai, 
likę Gudijoje, dėjo visas pastan
gas, kad būtų prijungti prie 
Lietuvos. Vienu metu sovietai 
jau buvo pažadėję, kad, kas nori, 
gali persikelti į Lietuvą. Nema
žas lietuvių skaičius jau buvo 
pasiruošęs palikti savo gimtines 
ir peržengti sieną. Be tikrų 
lietuvių pradėjo rašytis 
nemažas skaičius sugudėjusių 
lietuvių. Tas išgąsdino vietinius 
pareigūnus taip, kad, darant są
rašus, pradėjo tikrinti lietuvių 
kalbos mokėjimą.

Be tuometinės Lietuvos val
džios, labai paklusnios Maskvai, 
paramos, Gudijos lietuvių pa
stangos nebuvo sėkmingos. Tik 
dalis jaunosios kartos drįso rizi
kuoti ir persikelti į Vilnių. Esu 
tikras, kad nebūtų reikėję daug 
rizikos išreikalauti iš Maskvos 
mažų sienų pakeitimų ir visos 
lietuviškos salos būtų prijung
tos prie Lietuvos. Netgi su sovie
tų propaganda daugumas vieti
nių gyventojų, nekalbančių 
lietuviškai, nebūtų protestavę.

Antra galimybė prijungti 
lietuviškas vietoves prie Lietu-

gystės bei pagalbos ranką ir 
nori, kad jį pažintume, kaip 
mylintį ir išgelbstintį Dievą. 
Tuomet ateisime prie atvirų 
dangaus vartų jau ne vieni, o 
lydimi tų, kuriuos savo gerais 
darbais pritraukėme prie Kris
taus.

Aldona Zailskaitė

vos neišnaudota po Antrojo 
pasaulinio karo, kai daug sienų 
buvo keičiama Europoje, kai gy
ventojų kraustymasis vyko ne
girdėtu mastu. Čia jau reikia 
kaltinti vietinę Vilniaus lietu
višką inteligentiją. Matyt ir jie 
buvo paveikti masinės baimės 
psichozės. Jeigu jau sienų pakei
timas buvo tikrai neįmanomas, 
tai kodėl Gudijos lietuviai ne
buvo paskatinti kraustytis į 
Vilniaus kraštą ir bent iš dalies 
užpildyti išvykstančių lenkų 
paliktą tuštumą. Juk sovietams 
grįžus, jų žemė jau buvo ne jų, 
bet valstybės. Pastangos Gudi
jos lietuviams prisijungti prie 
Lietuvos vėl nepavyko ir visų 
pirma dėl Sniečkaus vyriausy
bės abejingumo, ar gal iš 
baimės, kad nebūtų apkaltinti 
nacionalizmu.

Taip pat klaida buvo trū
kumas pastangų prijungti lietu
viškiausią kampą už Lietuvos 
sienų — Suvalkų-Seinų sritį. O 
tam buvo dvi progos. Pirmoji po 
vokiečių karo su Lenkija 1939 
m. Mūsų tuometinės valdžios at
sisakymas atsiimti Vilnių 
buvo pateisinamas, net žiūrint 
į istoriją iš dabartinio taško. 
Tačiau praleista proga atgauti 
Suvalkus jau nėra pateisinama. 
Šiuo atveju reikia kaltinti mūsų 
ambasadorių Berlyne, kuris 
neva buvo geruose santykiuose 
su Ribbentropu. Suvalkija buvo 
prijungta prie buvusios Lenkijos 
likučio (Varšuvos gubernijos). 
Karui pasibaigus, kai Stalinas 
sprendė Lenkijos sienas ir nepri
jungė Suvalkų prie Gardino ap
skrities, dar buvo galimybė

Prof. Alfred Erich Senn iš University of Wisconsin liepos 24 d. kalbėjo Baltis
tikos studijų vasaros institute, Seattle, WA, apie Lietuvos vaidmenį Sovietų 
Sąjungos žlugimui. Kairėje — Washington valstijos LB pirm. Rasa Raišytė, 
dešinėje — Ina Bertulytė-Bray. Nuotr. Zitos Petkienės

prašyti Maskvos Suvalkų pri
jungimo prie Lietuvos ir pa
stumti Sąjungos sieną truputį 
toliau į vakarus, kas buvo Stali
no planuose.

Trečia klaida tai dalies Ryt
prūsių atsisakymas. Pasi
teisinimui skelbiama mintis, 
kad į prijungtus Rytprūsius 
būtų privežta rusų. Dabar jau 
matome, kad argumentas ne
buvo rimtas, nes Lietuvai rei
kėjo tik kairės Nemuno srities 
su visa delta. Nedaug rusų bū
tų atvykę į tą mažą žemės at
karpą dėl gamtinių nepato
gumų, bet Kuršių marios šian
dien būtų lietuvių kontroliuo
jamos.

Romantiškos svajonės apie 
„Mažąją Lietuvą” yra tik 
svajonės mūsų tarpe ir pačioje 
Lietuvoje. Rusai, kad ir su
mažinę karines įgulas, Rytprū
sius vargiai kam perleis. Pra
radus Taliną, Rygą ir Klaipėdą, 
Karaliaučiaus uostas jiem tapo 
ypač svarbus. Lietuvai neliko 
jokių galimybių, „nes į Rytprū
sius veržiasi visų pirma 
vokiečiai, skirdami daug „mar
kių”, steigdami įmones, kiek
vieną vasarą siųsdami tūks
tančius turistų. Su jais konku
ruoja lenkai, panaikindami 
sienų kontrolę. Rytprūsių rusai 
važiuoja Lenkijon uždarbiauti ir 
paprekiauti.

Ar galima padarytas klaidas 
bent iš dalies, atitaisyti? Kol 
kas ne, bet ekonominei būklei 
pasitaisius, nedidelis mūsų tau
tiečių likutis būtų galima per
kelti į Vilniaus kraštą ir toliau 
atlietuvinti rytinę Lietuvą. Tuo 
tarpu daug pastangų turi būti 
dedama į Gudijos lietuvių 
tautinį išsilaikymą.

Danutė Bindokienė

Tvirtovė liko 
nepaimta

Tautų istorijoje būta įvairių 
tvirtovių. Nuo žiliausios seno
vės pavieniai asmenys, šeimos 
bei didesnės žmonių grupės 
rūpinosi savo gyvenvietes taip 
sutvirtinti, kad joks priešas — 
dvikojis ar keturkojis — neįsi- 
veržtų. Deja, nepaisant, kaip 
sumaniai buvo pastatyta tvir
tovė, kokia budri jos apsauga, 
anksčiau ar vėliau priešai pra
lauždavo sutvirtinimus ir 
patekdavo į vidų. Paprastai, 
prieš puldami tvirtovę, ka
riuomenės vadai gerai apsvars
tydavo savo planus, išžvalgy- 
davo gynėjų pajėgumą ir tik 
tada duodavo įsakymą: pirmyn! 
Tik visiškas neišmanėlis (arba 
per daug savo jėgomis pasiti
kintis garbėtroška) būtų pasi
ryžęs pradėti kovą be tinkamo 
pasirengimo.

Tokios analogiškos svarstybos 
apie senovės tvirtoves ateina 
mintin, kai skaitome bei gir
dime vienos jaunos moters 
nesėkmes karinėje akademijoje, 
pavadintoje simbolišku „Cita- 
del” (tvirtovė) vardu. Citadel, 
esanti Charleston, SC, veikia 
daugiau kaip pusantro šimto 
metų. Ji pasižymi dviem ypa
tingom tradicijom: labai griežta 
drausme, kuri pirmamečius 
kadetus tiesiog terorizuoja 
(tikslas: paversti juos „vyrais”), 
ir tuo, kad per visą akademijos 
gyvavimo laikotarpį niekuomet 
į kadetų eiles nebuvo priimta 
mergina. Tai yra iki šių metų 
rugpjūčio vidurio. Shannon 
Faulkner galėjo didžiuotis, kad 
pagaliau, po dvejus su puse 
metų trukusių pastangų, su 
teismų pagalba jai pirmajai 
pavyko „pralaužti tvirtovės” 
užtvaras. Jeigu ne simpa
tizuojančių advokatų savano
riška talka, tas „mūšis” mer
ginai būtų kainavęs apie 5 mln. 
dolerių. Citadel taip pat turėjo 
prisitaikyti prie naujos kadetės 
(tarp maždaug 2,000 vyrų) — 
įruošti jai atskirą prausyklą, 
kambario apsaugą ir kitus pa
togumus, kainavusius apie 
25,000 dol.

Pagaliau atėjo pirmoji orien
tacijos savaitės diena ir 
Faulkner, kartu su 590 kitų 
naujokų, turėjo atlikti įvairias 
karinio pasiruošimo pratybas, 
susietas ne tik su fiziniais sun
kumais, bet ir su psichologiniu 
spaudimu. Naujoji kadete 
įtampos neišlaikė ir atsidūrė 
pirmosios pagalbos stotyje. 
Galima sakyti, kad jos karinė 
karjera akademijoje pasibaigė

po kelių valandų mankštos ir 
keturių dienų sirguliavimo. Po 
to Shannon Faulkner susirinku
siems žurnalistams pasakė 
staigmeną: iš akademijos išsto
janti! Žaidimas jai nepatiko, tad 
pasiima savo žaislus ir eina pas 
mamą...

Šiuo metu buvusioji kadete — 
kaip įprasta šiame krašte — 
tapo garsenybe ir jau pasirodė 
specialiose TV laidose, kur 
ašarodama pasakojo savo „bai
sius išgyvenimus”, kaltindama 
dviejų su puse metų įtampą, 
staiga prasiveržusią tą pirmąjį 
rytą akademijoje ir pavertusią 
gan stambaus sudėjimo mer
giną „ištižusią lepšele”. Be abe
jo, ji bus „priprašyta” parašyti 
ir knygą, o galbūt Holly woodas 
net susuks filmą... Taip ateina 
pagarsėjimas ir pinigai.

Tuo tarpu jau kelios kitos 
merginos ruošiasi „pulti tvirto
vę”. Gal jos geriau supranta, į 
kokį gyvenimą ruošiasi žengti, 
bet keistai atrodo Faulkner 
nežinojimas, ko reikalaujama iš 
pirmamečių kadetų toje aka
demijoje. Nejaugi ji tikėjo, kad 
pora tūkstančių jaunuolių 
aplinkui šokinės ir visus jos 
norus pildys?

Sparčiai artėja pasaulinė mo
terų konferencija Kinijoje, kaip 
tik stipriai atkreipianti dėmesį 
į moterų teises, tų teisių pažei
dimus, skriaudas ir prievartą, 
kurią moterims tenka patirti 
kone kiekvienoje mūsų planetos 
vietoje. Jeigu iš tos tarptautinės 
konferencijos ir nebūtų kitokios 
naudos, jau pats faktas, kad 
visos tos problemos bus 
iškeliamos viešumon, turi 
nepaprastos vertės. Kova už 
moterų lygias teises vyksta se
niai. Tai rimtas ir garbingas 
užmojis pagerinti nemažos žmo
nijos dalies buitį. Gaila, kad 
kartas nuo karto moterų sąjū
džio grupelės pradeda kovoti 
„su vėjo malūnais” ir išstato ne 
tik save, bet ir visą sąjūdį pajuo
kai. Shannon Faulkner noras 
patekti į, šimtmečio tradicijas 
turinčią, vyrų „tvirtovę” buvo 
sutiktas ir su pašaipa, ir su pasi
didžiavimu. Jos lengvabūdiškas 
pasitraukimas, susidūrus su 
pačiu pirmuoju sunkumu, at
nešė nusivylimą šalininkams ir 
pasitenkinimą priešininkams. 
Nepaisant, kokius pasiteisi
nimus ir kaltinimus ji dabar 
žarsto, Faulkner per lengvai 
savo siekių atsisakė ir pasi
traukė „tvirtovės nepaėmusi”.

GELBSTINT
NEĮKAINUOJAMĄ TAUTOS 

TURTĄ
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

2

Sovietinė valdžia, kaip atrodo, skubėjo įvedinėti 
naująją tarybinę tvarką, todėl netrukus po šio įstatymo 
įsigaliojimo į muziejų pradėjo plaukti 1940-1941 m. na
cionalizuojamų, likviduojamų, uždraudžiamų įstaigų ar 
organizacijų istorinę, meninę ar kitokią išliekamąją 
vertę turintis turtas. Kadangi įstatymas skelbė, kad 
kultūros paminklais laikomi kilnojami ir nekilnojami 
daiktai, kurie dėl savo mokslinės, istorinės vertės 
pripažįstami saugotinais, tai dalis turto, kaip knygos, 
rankraščiai, dokumentai, buvo nukreipti bibliotekoms 
ir archyvams. Visų šių vertybių perdavimas užfiksuo
tas perdavimo aktuose, kurie bent muziejuje yra išsau
goti iki dabar. Svarbu paminėti tokį faktą, kad, per-, 
duodant turtą, kartu su sovietiniais likvidatoriais komi
sijose dalyvavo ir likviduojamų organizacįjų ar įstaigų 
tarnautojai bei muziejaus įgaliotas asmuo. Štai, per
duodant prezidento kanceliarijoje buvusius apdovano
jimus, perdavimo-perėmimo komisijoje:— LTSR Aukš
čiausios Tarybos sekretorius B. Jankevičius, buvęs 
prezidento kanceliarijos vedėjas P. Bielskus, muzieji
ninkas P. Karazija. Taip galbūt išvengta įdomesnių ver
tybių grobimo ar svarbesniųjų dokumentų naikinimo 
naujųjų valdžios atstovų rankomis ir užtikrintas per
davimas į muziejų ar kitą įstaigą, pagal įstatyme numa
tytą tvarką.

Tokiu būdu 1940 m. rugsėjo 5 d. aktu į muziejų buvo 
perduota Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų turto 
dalis, 1940 m. rugsėjo 13 d. aktu į muziejaus Istorinį 
skyrių perduodamas likviduojamos Šaulių sąjungos tur- 
tas-apdovanojimai, įvairūs žyminiai ženklai. Tų pačių 
metų lapkričio 5 d. aktu į muziejų patenka Lietuvos 
Skautų sąjungos palikimas, tarp jų vėliavos ir keli 
apdovanojimų pavyzdžiai bei žyminiai ženklai. 1941 m. 
balandžio 3 d. aktu muziejui perduodama buvusios pre
zidentūros rūmų istorinę, meninę, muziejinę vertę turin
tys daiktai — tarp jų baldai, įvairios dovanos Lietuvos 
prezidentui A. Smetonai nuo Lietuvos žmonių, keletas 
asmeninių prezidento daiktų. Atskirais aktais per
duodamas ir kt. likviduojamų įstaigų bei organizacijų 
turtas. 1941 m. birželio 17 d. muziejui perduodamos 
Lietuvos prezidento kanceliarijos vertybės — neįteikti 
ordinai, medaliai, bei kt. pasižymėjimo ženklai. Tai ir 
buvo paskutinysis, bet labai svarbių Lietuvai relikvijų, 
perdavimas į muziejų. Svarbu paminėti dar vieną, 
muziejuje saugomą, tų dienų aktą, tiesa, tai antrasis 
akto egzempliorius, nurodantis, kad LTSR Aukščiausia 
Taryba perėmė iš prezidento kanceliarijos ir dokumen
tus. Tačiau tame akte jie neskaičiuoti, o tik paminėti. 
I muziejų jie nebuvo perduoti. Šiandien jų likimas neži
nomas. Belieka spėlioti, ieškoti, gal visgi aukščiausi 
Tarybų Lietuvos vadai neįsakė jų sunaikinti ar slapta 
išvežti Maskvon. Gal jie dar užslėpti kokiam Lietuvos 
archyve ir laukia savo „išlaisvinimo”.

Atrodytų, kad po paskutiniojo perdavimo muzie
jininkai galėjo ir giliau atsikvėpti. Jų planas pavyko. 
Tačiau džiaugsmas neilgai tęsėsi. Praėjus vos keletai 
dienų po birželio 17 d. prezidento kanceliarijos vertybių 
perdavimo, į muziejų pas direktorių P. Galaunę prisi
statė tarybinio saugumo darbuotojai ir įsakė visą, nau
jai į muziejų perduotą, turtą paruošti išvežimui. Tikriau

siai iš Maskvos atėjo naujos instrukcijos, nes ir anks
čiau uolesnius vietinius tarybų valdžios talkininkus er
zino muziejuje sukauptos religinio meno skulptūrėlės, 
nesuprantamas jiems buvo ir „fašistinės smetoninės” 
Lietuvos vertybių gelbėjimas. Nuolatinis parsidavėlių 
bumbėjimas bus pasiekęs tikslą. Ne veltui žmonėse 
sakoma, kad šuo už savo šeimininką visad piktesnis. Bet 
ir šiuokart muziejaus administracija nepasimetė. 
Naujuosius krašto tvarkytojus pavyko pergudrauti. 
Jiems buvo paaiškinta, kad muziejus dabar neturi nei 
tinkamų dėžių vertybių pakrovimui, nei transporto. 
Sutarta, kad saugumiečiai ateis po kelių dienų, kai 
viskas bus paruošta išvežimui. O po kelių dienų, t.y. 
1941 m. birželio 22 d., prasidėjo Rusijos-Vok ietįjos karas, 
kuris faktiškai ir sutrukdė Lietuvos vertybių išvežimą 
į TSRS. Taip užsibaigė nepriklausomos Lietuvos verty
bių pirmasis, bet ne paskutinis, gelbėjimo etapas. Taip 
šiuo sunkiu Lietuvai ir jos žmonėms laikotarpiu muzie
jaus darbuotojai padėjo tvirtą pagrindą būsimam tau
tos atgimimui ir valstybės atstatymui.

Didelė grėsmė muziejui kilo karo metu. Vieną 
okupantą pakeitė kitas. Vokiečiai, kaip ir per Pirmąjį 
pasaulinį karą, vežė į Reichą prisiplėštas vertybes. 
Muziejaus direktorius P. Galaunė, o ir kiti muzie
jininkai, buvo labai susirūpinę muziejaus likimu. Todėl 
vertingiausi šio muziejaus eksponatai buvo slepiami 
Lietuvos banko rūsiuose. Muziejaus darbuotojai, kurių 
karo metu buvo belikę vos keli, gyveno ir dirbo labai 
sunkiomis sąlygomis. Okupantai sauvaliavo. Vieną po 
kitos uždarinėjo ekspozicijas, o vieną dieną pareikala
vo meno kūrinių, kaip dovanos, aukštam pareigūnui 
Rygoje. 1944 m. liepos 29 d. du vokiečių pareigūnai, atėję 
į muziejų, teiravosi apie vertingiausius rinkinius. 
Direktorius P. Galaunė apsimetė mažai muziejaus fon
dus išmanančiu administratoriumi, todėl patiems

vokiečiams teko rinktis, kokias vertybes išsivežti. Jie 
pasirinko archeologinio skyriaus eksponatus. Vėl duo
tas nurodymas eksponatus sukrauti į dėžes ir paruošti 
išvežimui. Nepasisekė ir šiems atėjūnams išvežti muzie
jinių vertybių, nes konservatorius Baleliūnas į dėžc3 
sukrovė akmenis, plytas, gipso nuolaužas... (P. Galaunė 
„Muziejininko novelės”, V. 1967 p. 127-129). Tad ir vėl 
muziejininkai rizikavo savo pačių likimu ir gyvybe. Pa
dėjo ir atsitiktinumas, kad vokiečiai skubėdami ncap 
sižiūrėjo, nes jiems ant kulnų lipo ir prie Kauno artėjo 
tarybinė armįja „vaduotoja”.

Vos pakilusi iš karo meto sunkumų ir negandų, 
Lietuva pajuto naują smūgį: nuvilnijo nauja žmonių ir 
krašto kultūros naikinimo banga. Ir vėl riedėjo 
traukiniai į Sibirą su Lietuvos žmonėmis ir vėl 
kalėjimuose kentėjo kankinami patriotai, po Lietuvą 
siautė sovietų saugumo daliniai, o vietiniai stribai tary
bų valdžios priešų ieškojo net rašomųjų stalų stalčiuose... 
Ir vėl per Lietuvą slinko teroras, smurtas, sauvalė, 
svetimo turto grobimas. Nauja krašto kultūros 
naikinimo banga neaplenkė nei mokslo įstaigų, 
bibliotekų, archyvų, muziejų. I muziejus, kaip ir kitas 
įstaigas, prisiųsta senų pasižymėjusių čekistų, 
pogrindininkų, revoliucionierių, mačiusių gyvą Leniną, 
karo veteranų, kurių nurodymu buvo naikinama viskas, 
kas bent kiek priminė garbingą mūsų krašto senovę, 
Lietuvos valstybingumą. Tai jų nurodymu Vytauto Di
džiojo Kultūros muziejaus sodelyje buvo kertami kry
žiai, niekinami paminklai, plėšomos Lietuvos ka
riuomenės pulkų vėliavos ir jomis plaunamos grindys...

(Bus daugiau)
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82-sis LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS

REGINA JUŠKAITĖ

Priešseiminės išvykos

Lietuvos Vyčių 82-sis metinis 
seimas š.m. rugpjūčio 10-13 d. 
vykęs Novi Hilton viešbutyje, 
Novi, Michigan. Anksčiau at
vykstantiems seimo dalyviams 
trečiadieni, rugpjūčio 9 d., buvo 
surengtos dvi įdomios išvykos.

Viena 40 asmenų grupė vyko 
į Michigan šiaurėje esantį 
bavarišką Frankenmuth mies
telį, šią vasarą švenčiantį 150 
metų sukaktį. Rytas buvo drėg
nas, padangė apsiniaukusi, bet 
tai nepakenkė dalyvių nuotai
kai. Buvo lankomos įvairios 
parduotuvės. Ypač įdomi Bron- 
ners krautuvė parduodanti 
50,000 kalėdinių papuošalų iš 
viso pasaulio. Aplankėm Silent 
Night Memorial Chapel. Koply
čia sukurta pagal koplyčią 
Oberndorf, Austrijoje, kurioje 
pirmą kartą buvo giedama 
„Tyliąją naktį” giesmė. Prie 
koplyčios apžiūrėjome 200 
plokščių su įvairiomis kalbomis 
šios giesmės įrašais. Grįždami 
prie Bronners matėme įvairių 
tautybių vėliavas, kurių tarpe 
plevėsavo ir lietuviškoji. Prie 
krautuvės įėjimo — 200 kalėdi
nių sveikinimų įvairiomis kal
bomis, jų tarpe ir lietuvių. Pasi
vaišinome vokiškais maisto pa
tiekalais. Patarnautojai apsi
rengę gražiais vokiškais tauti
niais drabužiais. Apžiūrėdami 
miestelį — matėme smėlio pilį 
su įrašu ,,150”, žymintį miesto 
sukaktį. Apsilankėme prie deng
to tilto, klausėmės 35 varpų 
Glockenspiel, kur, pasibaigus 
muzikai pasirodo medinės 
figūros ir pasakojama „Pied 
Piper of Hameln” legenda. Į 
viešbutį grįžome pavargę, bet 
patenkinti įdomia išvyka. 

Antroje išvykoje 15 vyčių
grupė apsilankė World Medical
Relief įstaigoje. Apžiūrėjom, 
kaip paruošiami siuntimui į Lie
tuvą įvairūs vaistai ir medicinos 
priemonės. Įsijungėm darbo tal
kon, nes neseniai paaukoti 45 
IBM kompiuteriai buvo ruošia
mi siuntimui į Lietuvą. Sunkiai 
fiziniai dirbom. Dalyviai, kurie 
nežinojo apie šį darbą, įsigijo 
supiatimą pamatę ir dalyvavę 
„Pagalba Lietuvai” darbe.

82-sis SEIMAS - „MŪSŲ
KILMĖ - DIEVO DOVANA” 

DVASIOJE

82 s Lietuvos Vyčių seimas, 
š.m. igpjūčio 10-13 d. vykęs 
Novi Hilton viešbutyje, Novi, 
Michigan praėjo šūkio „Mūsų 
kilmė — Dievo dovana” dvasio
je.

Seimą globojo Detroito 102 
Vyčių kuopa, šįmet švenčianti 
75 metų veiklos sukaktį. At
vykstančius į seimą viešbučio 
prieangyje sveikino Mykolo

Abariaus sukurtas didžiulis pla
katas su užrašu: „Welcome 
Knights of Lithuania”. M. Aba
rius padarė dar du plakatus. 
Vienas jų kabėjo viešbučio kon
ferencijų salėje, o kitas ant Šv. 
Antano parapijos bažnyčios virš 
didžiųjų durų.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
ketvirtadienį šv. Mišiomis Šv. 
Cyril ir Methodius seminarijos, 
esančios Orchard Lake, Michi
gan, Švč. M. Marijos koplyčioje. 
Ši seminarija 1917 m. buvo 
įkurta Lietuvos Vyčių 54-tos 
kuopos lietuviams klierikams, 
besiruošiantiems kunigystei. 
Daugelis ją baigusių buvo 
įšventinti kunigais ir dirbo 
įvairiose parapijose. Tarp ją bai
gusių buvo kun. Juozas Cižaus- 
kas, dirbęs Šv. Jurgio parapijo
je ir mūsų didžiai gerbiamas 
kun. Ignas Boreišis.

Mišias aukojo Lietuvos Vyčių 
centro valdybos dabartinis 
dvasios vadas kun. Juozas An- 
derlonis, 102 Vyčių kuopos dva
sios vadas kun. J. Walter Sta- 
nievich ir į seimą iš Vilniaus at
vykęs Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos sekretorius kun. Gin
taras Grušas.

Iškilmingai įnešus vėliavas, 
Mišios buvo aukojamos už Lie
tuvos Vyčius. Vargonavo Rita 
Giedraitienė. Skaitinius skaitė 
John Stanievich ir Michael 
Shea.

Kun. Anderlonis pamoksle pa
reiškė, kad Lietuvos Vyčiai turi 
dirbti ir aukotis Dievui ir 
Tėvynei. Turime liudyti Kristų. 
Laimino L.V. organizaciją ir šį 
seimą, linkėdamas, kad jis būtų 
darbingas ir sėkmingas. Aukas 
atnešė Ievutė ir Juozas Aukšta
kalniui, Theresa Shea ir Ruth 
Wagster. Mišioms patarnavo 
Robertas Boris ir Don Strakšys. 
Mišioms pasibaigus, sugiedotas 
Lietuvos Vyčių himnas.

Pirmasis seimo 
posėdis

Po Mišių oficialus seimo 
atidarymas vyko viešbučio 
salėje. Įnešus vėliavas, Centro 
valdybos pirm. Evelyna Ože- 
lienė atidarė seimą ir pakvietė 
kun. Anderlonį sukalbėti 
maldą. Sugiedoti JAV, Lietuvos 
ir Vyčių himnai. Dalyvius 
sveikino šio seimo rengimo 
komiteto pirm. Tim Baibek ir 
102 kuopos pirm. Lavvrence 
Hofner.

Prezidiumą sudarė John Mic- 
kūnas, 3 kuopa, Philadelphia; 
Anne Klizas Wargo, 144 kuopa, 
Anthracite; ir Tom Brūzga, 86 
kuopa, Dubois. Sekretoriavo 
Bernice Aviža, 136 kuopa, 
Hudson-Mohawk ir Regina 
Kott, 100 kuopa, Amsterdam. 
Tvarkdariai (Sargent at arms) 
Jack Brandt, 140 kuopa, Syra-

Dayton, Ohio, vyčiai — tautinių šokių „Vėjelis" grupės šokėjai, gražiai pasirodė Lietuvos Vyčių 
82 jo seimo Kultūrinio vakaro programoje, š m rugpjūčio 11 d , Novi, Michigan.

Nuotr. Reginos Juškaitės

mo šv. Mišias ŠvLietuvos seimo
Lake, Michigan, š.m. rugpjūčio 10 d. aukoję kunigai (iš k.) kun. Juozas Anderlonis, kun. Gin
taras Grušas ir kun. Walter Stanievich.

cuse, Peter Jasaitis, 112 kuopa, 
Čikaga, John Sakai, 152 kuopa, 
E. Long Island; Frank Bunikis, 
102 kuopa, Detroit ir John 
Skrieki, 27 kuopa, Norwood.

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Vincas Boris, 102 kuopa,'Det
roit; Frank Petrauskas, 140 
kuopa, Syracuse; Theresa 
Strolia, 36 kuopa, Čikaga ir 
seselė Helen Ivanauskas, 1 
kuopa, Brockton.

Sveikinimų komitetą sudarė: 
Robert A. Martin, Jr., 112 
kuopa, Čikaga; Mirga Bablin, 
100 kuopa, Amsterdam; Nellie 
Bayoris Romanas, 143 kuopa, 
Pittston; Isabel Peterson, 50 
kuopa, New Haven. Seimo eigos 
parlamentarinės eigos patarėjas 
— Peter Paul Zansitis, 16 
kuopa, Čikaga.

C.V. pirm. Evelyna Oželienė 
atliko išsamų praėjusių metų 
organizacijos veiklos pranešimą, 
apibūdino savo oficialią kelionę 
Lietuvon ir susitikimą su ALTo 
ir Lietuvių Bendruomenės na
riais, turėjo spaudos konfe
rencijas. Lankėsi Palangoje, 
Kretingoje ir ūkyje. Ji paste
bėjo, kad prekių kainos kyla, 
gyvenimas sunkus, pasikei

timai lėti.

Iždininkas Edvvard Barkovvs- 

ki pasiūlė biudžetą 1995-96 
veiklos metams.

Seimą žodžiu sveikino: LSS 
Tarybos pirm. K. Ječio įgalio
ta, Lietuvių Skautų s-gos vardu 
šventino ir dovanėlę Evelynai 
Oželienei įteikė skautininke 
Gailė Dėdinienė. Sės. Igne 
Marijošiūtė, provincijole, 
sveikino Nekaltai Pradėtos M. 
Marijos seserų vienuolijos var
du. Lietuvių jėzuitų provincijo
las Amerikoje kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, — Jėzuitų 
vienuolijos vardu. Sveikinimus 
pareiškė Mykolas Abarius, 
Lietuvos Šaulių išeivijoje s-gos 
vadas; prel. Algimantas Bart
kus, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje direktorius. Sveiki
nimai raštu gauti iš Lietuvos 
Respublikos prezidento Algirdo 
Brazausko, Lietuvos Respub
likos ambasadoriaus Washing- 
tone dr. Alfonso Eidinto, Vil
niaus arkivyskupo metropolito 
Audrio Juozo Bačkio, ALKOS 
direktoriato pirm. Juozo S. 
Kriaučiūno, Lietuvių fondo

tarybos pirmininkės Marijos 
Remienės, dienraščio „Draugo” 
redakcijos vardu — vyr. redak
torės Danutės Bindokienės, 
LCRA — Sauliaus Kuprio, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Re
ginos Narušienės, ALTo pirm. 
Grožvydo Lazausko, Lietuvos 
generalinio konsulo dr. Petro 
Anuso, Tautos fondo valdybos 
pirm. Juozo Vilgalio, Am. 
Travel Service pirm. Vytauto 
Lauraičio, Pranciškiečių seselių 
vyresniosios sės. Margaret 
Carney, Marijonų vienuolijos 
provincijolo kun. Donald S. Pet
raičio, MIC, Glen Haydon — 
Mercy International Health 
Services, ir kitų organizacijų.

Pranešus, kad archyvo pirmi
ninkas, garbės narys Longinas 
Švelnis neseniai šventė 82-jį 
gimtadienį, jam palinkėta iš
tvermės ir sėkmės.

Mandatų komisijos pra^ 
nešimu, pirmajame posėdyje 
dalyvavo 142 asmenys. Jų tarpe 
2 Garbės nariai, 123 atstovai, 
5 svečiai ir 12 Centro valdybos 

narių, iš 5 rajonų ir 33 kuopų.
Vakare vyko susipažinimo 

vakaras — vakarienė ir šokiai 
viešbučio salėje. Maldą prieš 
vakarienę sukalbėjo kun. Gin
taras Grušas. 102 kp. nariai 
Juozas Aukštikalnis, John Sta
nievich ir Ray Petkavich visus 
linksmino muzika, o sol. Algir
das Brazis padainavo kelias 
dainas. Vėliau, kartu su muz. 
Faustu Strolia, jie palydėjo 
bendrą dainavimą. Šiam 
suvažiavimui buvo išspausdinta 
dainų knygelė, kurios spaus
dinimo išlaidas sumokėjo G.T. 
International — Al Grigas ir Rū
ta Pauperas. Vyko saldainių 
žaidimas „pora - nepora”, 
anksčiau buvęs populiarus įvai
riuose renginiuose. Vyko ir pini
giniai laimėjimai (50/50 raffle). 
Dalyvavo arti 200 vyčių ir jų 
draugai.

Antroji suvažiavimo diena

Penktadienį, rugpjūčio 11 d. 
šv. Mišias už mirusius Lietuvos 
Vyčių organizacijos narius ir 
rėmėjus viešbučio auditorijoje 
aukojo kun. Juozas Anderlonis 
ir kun. Gintaras Grušas.

Po Mišių posėdį malda pradėjo 
kun. J. Anderlonis. LŠSI vadas 
Mykolas Abarius sveikino 
Lietuvos Vyčius, linkėdamas 
sėkmingo seimo. Iždo patikė
tiniai John Baltrus ir Peter 
Paul Zansitis pranešė Vyčių or
ganizacijos nuosavybės būklę. 
Tom Brūzga dalyvius supa
žindino su kviestais svečiais — 
sės. Igne Marijošiūtė ir kun. 
Gintaru Grušu. Svečiai kalbėjo 
tema: „Katalikų tikėjimo atgi 
mimas Lietuvoje”.

Seselė Igne džiaugėsi galė
dama dalyvauti seime. Ji at
kreipė visų dėmesį į plakate iš
rašytą seimo šūkį „Mūsų kilmė 
— Dievo dovana”. Tai tikras 
džiaugsmas. Turime turėti ry
šius su Dievu. Sės. Igne apibū
dino jos aplankytas mokyklas 
Lietuvoje, kuriose vyksta reli
ginis auklėjimas. Lietuvoje yra 
6 diecezijos. Pasakojo, kad yra 
12 tarimai katalikiškų mo
kyklų, bet tikrovėje jos tik taip 
vadinamos. Religinis auklėji
mas priklauso nuo mokyklų 
direktorių. Katalikiškos mo

Nuotr. Reginos Juškaitės

kyklos atsakingos švietimo mi
nisterijai. Yra naujai įsteigtas 
religinio mokslo skyrius ir va
saros institutas. Iš evangeliza
cijos kilo ir katalikų jaunimo or
ganizacijų steigimas. Daug pa
sikeitimų religiniam gyvenime 
įvyko 1990-1995 metų laiko
tarpyje.

Kun. Gintaras Grušas pasako
jo, kad tikėjimas visuomet 
gyvavo, buvo ir tebėra 
kultūriniai skirtumai. Reikia 
atnaujinti tikėjimą. Žmonės 
nesidalina savo tikėjimu su ki
tais. Jis atkreipė dėmesį į šeimų 
padėtį Lietuvoje. Dabartinė 
bažnyčios statistika rodo, kad 
daugėja abortai, o taip pat 
savižudybės jaunimo tarpe. 
Kyla alkoholizmas ir skyrybos 
(66%).

Ekonomija blogėja, algos 
mažėja. Reikia daugiau šalpos 
— maisto/sriubos virtuvių sene
liams, bedarbiams ir vaikams. 
Kyšiai dabar nelegalūs. Didelis 
vaistų ir medicinos priemonių 
trūkumas. Daug padeda organi
zacijos kaip „Americares” ir 
„Pagalba Liętuvai”. Žmonės 
ligoninėse turi atsinešti savo 
maistą ir vaistus (kurie parduo
dami Vakarų kainomis). Kalbė
damas apie Bažnyčios ir valsty
bes santykius, iškėlė parapijų 
trūkumą.- Dauguma kunigų 
gyvena butuose, nes klebonijų 
nėra. Tikimasi arti 10% bažny
čios turto grąžinimo, tačiau 
grąžinamų bažnyčių pastatai 
sugriuvę ir nenaudotini. Yra 
tradicinės ir pripažintos reli
gijos, kurių tarpe yra ir kultai, 
sektos, net tokios, kaip šėtono 
garbintojai. Dalyvių šv. Mišiose 
sekmadieniais mažėja, bet 
švenčių metu jų daugėja. Kun. 
Grušas padėkojo Šv. Kazimiero 
kolegijai už paramą. Pritarė, 
kad būtų koordinuojamos 
aukos, dovanos ir parama Lietu
vos bažnyčiai. Sakė, kad netru
kus bus pradėta vykdyti kateki- 
zacijos programa. Baigdamas 
kun. Grušas pareiškė, kad 
Lietuvos žmonės reikalingi mal
dos ir dalyviams padovanojo jo 
kunigystėn šventinimo proga 
išleistą maldos kortelę.

Posėdis baigtas malda. Šiame 
posėdyje dalyvavo 146 asmenys; 
jų tarpe 2 dvasininkai, 2 Garbės 
nariai, 8 svečiai ir 13 Centro 
valdybos narių, iš 5 rajonų ir 31 
kuopos.

Popietinis, jau trečiasis šio 
seimo posėdis vėl buvo pradėtas 
kun. J. Anderlonio malda.

Edward Barkowski pranešė 
apie Centro v-bos iždo stovį. 
„Pagalba Lietuvai” vadovas Ro
bertas Boris apibūdino šio 
vieneto veiklą, jo biudžetą 1966 
metams. 1990 m. įsteigus 
„Pagalba Lietuvai” buvo 
kasmet siunčiami 4 talpintuvai 
vaistu ir medicinos priemonių, 
bet 1&94 metais jau buvo pasiųs
ta lktalpintuvų! Catholic Me-1Lt
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Mission Board iš New 
pasiūlė siųsti po 4 talpin- 

tuvus į metus, kurių kiekvieno 
vertė siekia daugiau negu du 
mil. dolerių. Iki šiol pasiųsta 15 
talpitituvų, kurių vertė yra ar
ti 15*mil. dol. Robertas Boris 
padėkojo visiems už paramą ir 
dosnumą.

Posėdžio dalyviams prista
tytas lietuvių Jėzuitų provin
cijolas Amerikoje kun. Antanas

dical
Yor

Saulaitis, SJ, pasveikino visus 
ir linkėjo gero seimo. Jis taip 
pat atkreipęs dėmesį į plakatą 
su šūkiu „Mūsų kilmė — Dievo 
dovana”, pareiškė, kad turime 
džiaugtis ir dėkoti Dievui už 
savo kilmę. Suvažiavimo daly
viams buvo išdalinti klausimų 
lapai „Savanoriška talka — tilto 
tiesimas”. Vyko diskusijos dėl 
klausimų ir teisingų atsakymų. 
Posėdis baigtas malda. Jame 
dalyvavo 141 asmuo sekančiai:
3 dvasininkai, 3 Garbės nariai, 
117 atstovų, 3 antrininkai, 3 
svečiai ir 12 Centro valdybos 
narių iš 5 rajonų ir 32 kuopų.

Vakare viešbutyje vyko 
Kultūros vakaras, kuriame 
programą atliko Dayton, Ohio, 
„Vėjelio” tautinių šokių šokėjai. 
Grupės vadovė Molly Geiger 
apibūdino visus 7 atliktus 
šokius. Grupę sudaro 19 šokėjų 
iš Lietuvos Vyčių 96 kp.,nariai 
ir jų draugai. Dalyviai juos šiltai 
priėmė ir negailėjo plojimų. 
Paskui buvo rodomos trys vaiz
dajuostės — „Baltic States”, 
„Velnio nuotaka” ir „Singing 
Bird’. Paskutinioji režisuota 
Kimberly Conely iš Detroito, 
vaizduojanti lietuvių emigrantų 
gyvenimą Detroite 1920-1930 
m. laikotarpyje.

Trečioji suvažiavimo 
diena

Šeštadienį, rugpjūčio 12 d. 
pradėjo dalyvaudami šv. Mi
šiose už Lietuvą, aukotose kun. 
J. Anderlonio ir kun. G. Grušo.

Ketvirtąjį seimo posėdį pradė
jome kun. Anderlonio sukalbė
ta malda. Anna Klizas Wargo 
apibūdino Šv. Kazimiero gildi
jos veiklą ir pristatė Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje direktorių 
prel. Algimantą Bartkų ir jam 
įteikė 10,000 dol. čekį liturginių 
rūbų fondui. Prelatas padėkojo 
visiems už maldas ir paramą 
jam bei Šv. Kazimiero kolegijai, 
kuri 1998 m. švęs savo 50 metų 
gyvavimo sukaktį. Pranešė apie 
tos kolegijos restauravimą.

Robert A. Martin, Jr., C.V. 
pirmininkės antras pavaduo
tojas, pranešė, kad Schemokin, 
PA, įsteigta nauja 156 kuopa, 
turinti 21 jaunesnio amžiaus 
narį. Jis įteikė Elsie Kosmisky 
žymenį už naujos kuopos įstei
gimą. Toliau R. Martin per
skaitė ir įteikė narystės 
žymenis. Buvo pasveikintos ir 
apdovanotos: Detroito 102 ir 79 
kuopos; Čikagos Marųuette 
Parko 112 kuopa; Worcester 26 
kuopa; Waterbury 7 kuopa; ir 
Anthracite 144 kuopa. C.V. 
ritualų komisijos pirmininkė 
Ann Marie Kassel paskelbė 4-to
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laipsnio kandidatus. Taip pat 
paskelbė 1995 Garbės narius — 
Faustą Strolią ir Frank Pet
rauską. 1994 garbės narių kan
didatai — Alexander Akule ir 
vysk. Paul Marcinkus.

Loretta Stukienė pranešė me
tinę fondo apyskaitą ir paskelbė 
rašinio konkurso laimėtojus:

1- a vieta Bonnie Electra 
Gulas — 300 dol. jaunų vyčių 
141 kuopa Bridgeport, CT;

2- tra vieta Pranciška Petkus 
— 200 dol., Garbės narė 96 
kuopa Dayton, OH;

3- čia vieta Anne Sikora — 100 
dol., 144 kuopa Anthracite, PA.

Sekė naujos Centro valdybos 
rinkimai.

Naują 1995*1996 m. Centro 
valdybą sudaro:

Dvasios vadas — kun. Juozas 
Anderlonis, Philadelphia, 3 
kuopa,

Pirmininkė — Evelyna Ože
lienė, Čikaga, 36 kuopa,

I vicepirm. — Thomas Brūzga, 
Dubois, 86 kuopa,

II vicepirm. — Robert A. Mar
tin, Jr., Čikaga, 16 kuopa,

III vicepirm. (jaunimui) Elena 
Mikalauskas, Dayton, 96 
kuopa,

protokolų sekr. — Agnės 
Mickūnas, Philadelphia, 3 
kuopa,

finansų sekr. — Dorothy 
Banos, Pittston, 143 kuopa,

iždininkas — John Baltrus, 
Pittsburgh, 19 kuopa,

iždo patikėtiniai — Mark Bell, 
Dayton, 96 kuopa, ir Mary Beth 
Slakis, Čikaga, 16 kuopa,

Komisijos:
Lietuvių reikalų — Vincas 

Boris, Detroit, 102 kuopa,
Lietuvių kultūros — John 

Mankus, Binghamton, 72 
kuopa,

Ritualų — Nellie B. Romanas, 
Pittston, 143 kuopa,

Stipendijų — Maria Deksnis, 
Čikaga, 112 kuopa,

Ryšių su visuomene — Regina 
Juškaitė, Detroit, 102 kuopa,

Archyvų — Longinas Švelnis, 
Boston, 17 kuopa,

Lietuvių kalbos — dr. Virginia 
Vaitakonis-Obando, Elizabeth, 
52 kuopa,

L.V. fondas — Loretta Stukie
nė, Newark, 29 kuopa,

Šv. Kazimiero gildija — Anne 
Klizas Wargo, Anthracite, 144 
kuopa,

„Pagalba Lietuvai” — Robert 
S. Boris, Detroit, 102 kuopa.

Posėdis baigt.i malda.

Po pietų vykusiame penktame 

posėdyje kun Anderlonis 

sukalbėjo maldą ir pristatė 

(Nukelta i 7 psl.)



KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ 
VAIKAS IR GAVĖNIOS 

SKATIKAS
JADVYGA DAMUŠIENĖ

DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS 
TRAGEDIJOS 50-ties METU 

PAMINĖJIMO

LOS ANGELES, CA DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. rugpjūčio men. 26 d

Jau kuris laikas Lietuvoje ryš
kėja pradžios mokyklų dife- 
renciacija. Vienos jų yra užsian
gažavusios, kaip privačios, 
kurias lanko tik pasiturinčių 
vaikai, kitos valstybinės, dar 
kitos — katalikiškos, kurios yra 
vienuolijų, ar parapijų globoje.

Tam tikra prasme jos visos 
veikia kaip valstybinės, nes 
gauna valdžios paramų. Bet 
pastaruoju metu, vis daugiau 
savivaldybių švietimo skyrių 
reiškia pretenzijas kontroliuoti 
katalikiškas mokyklas. Nori 
apriboti vaikų stojimą į kat. 
mokyklą iš tolimesnių vietovių.

Katalikiškose mokyklose 
vaikų skaičius didėja. Tas kaip 
tik išryškina tėvų pasitikėjimą 
mokyklomis. Tėvai mato, kad 
tose mokyklose kartu su 
mokomąja medžiaga perteikia
mas ir dvasinis-moralinis vaiko 
auklėjimas, kurio nebuvo so
vietmečiu. *

Kai kuriose Lietuvos mo
kyklose dar vartojami soviet
mečio vadovėliai, o ir mokytojų 
dauguma tie patys, kuriems, 
kaip ir daugeliui mūsų tau
tiečių, sunku „perjungti bėgius" 
į jiems nepažintų krikščioniškų 
vertybių kelią. Tokie mokytojai 
daugeliui tėvų yra palikę skau
džius prisiminimus iš jų mokyk
linių dienų.

Katalikiškos mokyklos nuo 
tokių mokytojų yra atsiriboju
sios. Čia mokytojai aiškiai 
įsipareigoję su perduodamomis 
žiniomis auginti vaiką tikru 
krikščioniu, tobulėti dvasia, 
pažinti Katalikų Bažnyčią, tapti 
vertu jos nariu, o tuo pačiu tau
tos ir visos žmonijos, doru bei 
teisingu žmogumi. Katalikiškų 
mokyklų priskaičiuojama Lietu 

voje jau 17, bet .--uju skaičiumi 

auga ir rūpesčiai: gausių šeimų 
ir skurde gyvenančių vaikai 
dažnai mokyklose nualpsta. 
Priežastis daugiausia ta pati — 
stoka tinkamos mitybos. Nors 
mokyklose yra galimybė nusi
pirkti mažą kiekį maisto, bet 
daugumai nėra finansinių gali
mybių. Mokytojai skundžiasi, 
kad vaikų dėmesys ir imlumas 
perduodamai medžiagai labai 
nukenčia, nes vaikas yru 
alkanas.

Ne vienas vyriausybėje esan 
tis ateistas nuolat pabrėžia, kad 
Katalikų Bažnyčia turtinga ir. 
jei valdžia rems mokyklas 
vienodai, tai katalikų mokyklos 
bus geresnėje padėtyje, dėl to 
nevertėtų jų remti.

LKR Šalpa, su dideliu rūpes
čiu sekdama katalikiškų 
mokyklų būklę Lietuvoje, šį 
pavasarį, Gavėnios metu, 
sudarė „ad hoc” komitetą į kurį 
įeina Gintė Damušytė, seselė 
Igne, Loreta Stukas (vyčių 
veikėja) ir dr. Rožė Šomkaitė. To 
vieneto LKRŠ-je tikslas yra 
telkti lėšas, kad alkanuosius ap
rūpinti bent vienu stipresniu 
pavalgymu mokykloje. Pava
dino tą vargšų vaikų priešpiečių 
fondelį „Gavėnios skatiku”, 
kuris turėtų aprūpinti vaikus 
priešpiečiais iki baigsis tos 
„gavėnios” laikas Lietuvoje, iki 
tikrojo „Prisikėlimo ryto” tauto
je •

LKRŠ eina į pagalbą katali

kiškoms mokykloms, eina 

gydyti ateistinio auklėjimo ir 

sovietinės okupacijos paliktos 

moralinės žaizdos, per krikš

čionišką auklėjimą vystyti žmo

gaus socialini atsakomingumą.

LKRŠ pos dėka, ryšyje su AP

PLE organizacijos ruošiamais 

kursais, Lietuvoje jau antrą 

vasarą vyko kursai religine 

tema, kuriuose šiemet dar

bavosi ir „Draugo” dienraščio 

religinių temų autorė ir 

redaktorė Aldona Zailskaitė. 

Tie kursai, tai yra kaip pagal

binė mokykla Lietuvos katali

kiškų mokyklų mokytojams. 
Mokslo pradžia jau čia pat.

Bet koks didelis skirtumas tarp 
šio krašto ir mūsų tėvynės 
mokyklų! Čia nieko mokiniui 
netrūksta, viskuo aprūpintas: ir 
mokomąja medžiaga ir vaizdinė
mis priemonėmis ir priešpie
čiais, tik trūksta noro mokytis. 
Dažnai girdimas klausimas — 
„kodėl Jonukas nemoka skai
tyti?” atrodo paremia to skun
do priežastį. Visko perteklius ir 
drausmes stoka vaiko dėmesiui 
susitelkti į mokslą nepadeda.

Mūsų tėvynės mokyklose 
trūksta reikalingiausių priemo
nių mokymui, bet nepaprastas 
mokytojų pasišventimas ir 
pastangos esamose sąlygose, 
duoda teigiamą rezultatą — 
skundo, kad Jonukas nemoka 
skaityti, nėra. Mokytojams 
padeda ir tėvų pastangos dorai 
išmokyti ir išauklėti savo vaiką.

Atkreipkime dėmesį į šį 
LKRŠ-pos rūpestį. Reikalas 
pagalbai „degantis”. Rugsėjo 
men. viduryje, LKRŠ atstovas 
išvyksta į Lietuvą su pirmai
siais „Gavėnios skatikais”. 
Kiekvienas alkstantis vargs
tančių seimų va'kas tebūna pa
sotintas mūsų, lietuvių, Kat. 
Bažnyčios narių, kad jo fizinis 
stovis suteiktų jam jėgų augti ir 
pažinti tą pasaulį, kurio jo tė
vams neteko pažinti.

LKRS prašo Katalikų Bažny
čios narius atkreipti dėmesį j sį 
dideles reikšmes darbą Lietu
voje ir paremti jį visa širdimi su 
savo „skatiku”. Aukos siun
čiamos Lith. Cath. Religious 
Aid, Ine. vardu, 351 Highland 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11207 (tel. 

(718)647 2434, pažymint Gavė
niai. Aukos, jei čekiu, išrašomos 
LCR Aid, nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių.

Tikrai būtų didelis auklėja
masis darbas atliekamas 
jaunimo organizacijų, jei 
jaunimas būtų įjungiamas į šį 
kilnų darbą. Kiekvieno menesio 
asmeninės vaiko santaupos 
(kasdien dešimtukas . įparei
gotų grupes vadovą tą auką per
siųsti Gavėnios skatikui — 
LKR Šalpai — alkano broliuko 
priešpiečiams.

SUGRIAUTA GROZNO 
BAŽNYČIA

Grozne sugriauta vienintele 
šiame mieste buvusi katalikų 
bažnyčia. Mažytei katalikų 
bendruomenei vadovavo lenkų 
kunigas Bronislav Czaplicki.

Šiuo metu didžioji dalis 
katalikų, ištrūkę iš apsiausto 
miesto, laikiną prieglobstį rado

1944 m. spalio 16-toji — visos 
Mažosios Lietuvos tragedijos 
pradžia. Tai ne tik visos mūsų 
tautos skausmas, bet ir gėda tų 
Vakarų valstybių valdovų, ku
rie į Rusijos glėbį pastūmėjo 
milijonus žmonių kančioms, 
mirčiai ir pažeminimui. Tiek M. 
Suslovo ketinimas palikti Lietu
vą be lietuvių, tiek tų pačių 
okupantų ir vietinių komunistų, 
išdavusių savo Tėvynę, siautė
jimas ir Mažojoje Lietuvoje ne
buvo atsitiktinis. Jis buvo iš 
anksto suplanuotas bei ne
paprastai žiauriai ir sadistiškai 
vykdomas. Nors Maskvos radi
jas karo metu skelbe visam pa
sauliui apie teisėtą Mažosios 
Lietuvos grąžinimą Lietuvai, 
tačiau I. Erenburgas „šlovin
guosius” rusų karius įsiveržimo 
į Mažają Lietuvą išvakarėse 
ragino be gailesčio žudyti ir 
prievartauti gyvus ir negimu
sius, tokiu būdu palaužti jų 
rasinį išdidumų.

Tuo pačiu metu kaip ir Lietu
voje, tie patys okupantai šaudė 
ir korė Mažosios Lietuvos vyrus. 
Moteris, senutes, net nepilna
metes mergaites žiauriai prie
vartavo ir gyvas kale ant' 
medžių, durų ir sienų. Tūkstan
čiai gyvų žmonių buvo sudeginti 
prie Gelupės geležinkelio. Visur 
metėsi lavonai: pakelėse, šuli
niuose, upėse. Tūkstantines 
kolonos buvo suvarytos ant 
Kuršių marių ledo, ten buvo 
sušaudytos ir susprogdintos. 
Daugiau kaip 10,000 Tepliuvos 
konclageryje numarino badu. 
Griovė meno ir istorinius pa
minklus. Keite upių ir ežerų 
vardus. Ištisi miestai ir kaimai' 
buvo nušluoti nuo žemes pavir
šiaus. Dar ir šiandien Įsrutyje 
veikia prieš trisdešimt metų 
įkurtas, liūdnai pasaulyje pa
garsėjęs „specp-iciikonclage- 

ris”, prieš žmogų naudojantis 
baudžiamąją mediciną. Daugiau 
nei milijonui žmonių atėmęs 
gyvybę, Mažosios Lietuvos holo
kaustas gresi* ir šiandien gresia 
visai Lietuvai.

Tačiau ne tik karo ir pokario 

metais, ir šiandien, ne tik 

okupantai, bet ir kolaborantai, 

Lietuvoje pateisina ir slepia 

snios žiaurius nusikaltimus, 

l'uo jie išduoda ir parduoda 

musų nuKamiintų brolių atmi

nimą ir Lietuvą.

Nv.iudij.tnl .storines tiesos.
.« įssprendi.s M.i/.osios Lietuvos 

a.o ilsimo. n< tos. nebus likviduo

tas Lietuvai u daugeliui kitų 

saitų pavojingas n.iiitarizinoži

dinys. bet ir išliks lietuvių 

moralėje bei politikoje nepilna 

vel t iškurnu Kompleksas — nesu

gebėjimas suvokti Mažosios Lie

tuvos vertės ir lemiamos reikš

mes viso- Lietuvos išlikimui. 

Todėl nieką.p nepateisinamas 

1991 m. liepos 31-osios dienos 

Mažosios Lietuvos pardavimas

Rusijai, kuris išprovokavo taip 
vadinamą tranzito konfliktą. 
Kas už tai atsakys? Jeigu pre
zidento mundurui įteisinti buvo 
reikalingas referendumas, tai 
Mažosios Lietuvos pardavimui 
užteko vieno parašo. Kas šios 
išdavystės autorius?

Mūsų plėšiamai, žudomai ir 
okupuojamai Tėvynei jokia 
tarptautine teisė neegzistavo, o 
apie moralę ir dvasią nebuvo ir 
kalbos. Todėl penkiasdešimt 
metų draudė minėti ne tik nu
žudytus, bet ir Mažosios 
Lietuvos vardą. Net ir krikščio
nių hierarchai iki šiol sąmonin
gai vengia paminėti tų pačių 
budelių aukas, skirstydami jus 
į politines ir nepolitines. Tuo 
dar kartą demonstruodami pasi
baisėtiną abejingumą mūsų 
protėvių žemei ir dvasiai.

Brangūs Lietuvos žmones, 
kviečiame spalio 16-tąją pami
nėti Mažosios Lietuvos tragedi
ją: šv. Mišiomis, maldomis, kon
ferencijomis, susirinkimais ar 
plukdant upėmis vainikus už 
ten nužudytus, bei pareikalauti 
Lietuvos vadovų nutraukti jos 
laisvei priešiškus veiksnius.

P. Cidzikas

LIETUVIŲ 
POPULIARUMAS 

WILSON LEIDINIŲ 
INDEKSE

„Wilson Periodicals Index” 

turi citatas iš periodikas straips

nių verslo, visuomeninių ir 

humanitarinių mokslų, meno 

srities, bibliotekos ir griežtųjų 

mokslų nuo 1982 metu iki 1995 

m. birželio 29 d. Politikų tarpe 

17 kartų minimas Vytautas 

Landsbergis tarp 1990-1995 

metų, po to — Valdas Adamkus, 

4 kartus tarp 1982-1985 metu, 

Algirdas Brazauskas 3 kartus 

tarp 1990-1993 .metų, Kazi

miera Prunskiene 3 kartus 1990 

metais. Nėra jokių citatų A. 

Sleževičiui, Juršėnui, Berna- 

toniui, Bičkauskui, dr. Bobeliui,. 

Kirkilui, R. Ozolui ir kitiems 

seimininkams bei ministrams. 

Sportininkai: Šarūnas Mar

čiulionis tampa paminėtas 6 

kartus tarp 1989-1993 metų, 

Sabonis irgi 6 kartus tarp 

1986-1988 metų. Mokslo srity

je pirmauja prof. Jonas Vederas 

iš University of Alberta su 24 

straipsniais biosintezes srityje. 

Jis yra generolo Povilo Plecha

vičiaus vaikaiti.-.. Po jo — prof. 

Viktoras Sniečkus iš Universi

ty of Waterloo su 15 straipsnių 

organinėje chemijoje.

Saulius Šimoliunas

EUCHARISTINIS
KONGRESAS

46 asis Pa-auiini- eucharis

tinis kongresas vyks 1996 m. 

Vroclave. Kongreso šūkis: 

„Eucharistija ir laisvė”.

RUOŠIAMOS LIETUVIŲ 
DIENOS

LB Los Angeles apylinkes 
didysis metinis renginys yra 
Lietuviu dienos, kurios šįmet 
ruošiamos rugsėjo 30 — spalio 1 
d. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos ribose.

Šių metų Lietuvių dienų šūkis 
— „Vaikai — Lietuvos ateitis”. 
Bus pagerbtos visos draugijos, 
kurių veiklos pagrindinis tiks
las yra: padėti vaikams Lietu
voje, auginti savus, kad nelik
tume be vadovų. Esame labai 
laimingi, nes šių metų Lietuvių 
dienų rengimo vadovai yra jau
ni, Amerikoje gimę ir augę, su
sipratę lietuviai.

Lietuvių dienų renginio pir
mininkė yra Živilė Tomkute, 
gimusi ir augusi Californijoje. 
Mokslus baigė University of 
Pensylvania. Aktyviai dalyva
vusi ateitininkų ir skautų veik
loje, mokytojavusi Šv. Kazimie
ro lituanistinėje mokykloje. 
„Bangos” sporto klubo tinklinio 
žaidėja. „Health Care Delivery 
Systems” specialiste.

Lietuvių dienų garsinimu rū
pinasi Karigaila Petrulis, gimęs 
ir augęs Detroite. Baigęs Valpa- 
raiso universitetą. Buvo veiklus 
ateitininkas, Detroito Kara
liaus Mindaugo moksleivių kuo
pos globėjas. Ateitininkų sto
vyklose Dainavoje vadovavo ir 
net šeimininkavo. Mėgsta šokti 
tautinius šokius, priklausė 
„Kovo” sporto klubui, lošia ledo 
ritulį. Apsigyvenęs Los Angeles, 
dirba Great Western banke. Su
sižiedavęs su losangelietę Un
dine Mulokaite.

Jaunimui pageidaujant, šiais 
metais Lietuvių dienų proga 
ruošiamas didžiulis banketas. 
Šiam užsiinojnnui labai energin

gai vadovauja jaunas teisinin
kas Linas Udrys, gimęs ir augęs 

Detroite, kur aktyviai reiskesi 
ateitininkų veikloje. Ekono
mikos bakalauro laipsnį įsigijo 
University of Michigan; mokes
čių teisės.laipsnį — Georgetovvn 
University; teisės daktaro 
laipsnį — University of Detroit 
School of Law. Dirba advokatu 
Internal Revenue Service įstai
goje, Lagūna Niguel, CA.

Visi trys yra pasižymėję spor
tininkai, visi lankėsi Lietuvoje. 
Karigaila net dalyvavo Tautinių 
šokių ir dainų šventėse Lietu
voje: Živilė lankė lituanistikos 
kursus Vilniaus universitete. 
Dabar jie labai nuoširdžiai ruo
šia Lietuvių dienas. Los Angeles 
lietuviai tikisi gausaus lietuvių 
— vietinių ir iš kitų vietovių, da
lyvavimo šiose jaunimo rengia
mose Lietuvių dienose. Neap
vilkime jų lūkesčių.

Liuda Avižonienė

Los Angeles Lietuvių dienų rengėjui. Iš k. —- Karigaila Petrulis, Živilė 
Tomkute ir Linas Udrys.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas uz siųstą 

sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes suma> 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardu- pavardes, adrti.us, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus muisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltic Expediting 
517 Fruitland Rd.

Stoney Creek, Ont.
Canada 18E 5A6

Tel. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980

IMPORT~F.XPORT Ine.
2¥A!

SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTIMUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

Chicago, SSL <»<> <»!£*>
(&rjO)7'75-SEI«3

<312)4134-2121

Pietų Rusijoje.

i..Katalikų pasaulis”, Nr.6)

Naujas krikščionis Los Angeles, CA, lietuvių bendruomeneje, pakrikštytas Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Iš kairės: Raimundas ir Renata Pauliai, krikšto tėvai Audra Nelsaitė-Narbutienė ir 
dr. Severin Debiasi, prel Antanas Bertašius.

AMERICA jy ^BROAI), INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 - Tel.: 312-830-8888

VASAROS
KAINOS

Belmont/Laramie
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020

Belmont/Central
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747

OUT OF STATE

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 VV. I’eterson 

Tel. 312-725-9500

1-(800)-342-5315

Ten ir atgal

Vilnius $675
Eiga $675
Tai Ii n n $675
Minsk $675

Į vieną pusę

Vilnius $505
Riga $505
Tallinn $505
Minsk $505

t
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA

tyta montuoti, bet vėliau, po 
pirmųjų orimulsiono bandymų. 
Filtrai kainuos kelis milijonus 
dolerių.

AR TRUKS LIETUVOJE 

KVIEČIŲ?

Lietuvoje jau prasidėjo 
javapjūtė, tačiau koks bus der
lius, sunku prognozuoti. „Lietu
vos rytas” rašo, jog agrarinės 
ekonomikos instituto direkto
riaus pavaduotojas, Bronius 
Kužulis, mano, kad kitais 
metais, kaip ir šiemet, Lietuvoje 
truks kviečių. Mat JAV ir 
Europoje kviečiai pabrango iki 
180 dolerių už toną. Dėl 
kylančių pasaulinių kainų, tei
gia B. Kužulis, Lietuvos 
verslininkai, priešingai negu 
grūdų perdirbimo įmonės, bus 
pasiruošę iš karto žemdirbiui jo 
kieme sumokėti už kviečius ir 
juos tuoj pat išvežti iš Lietuvos. 
Jo nuomone, grūdų eksporto ne
sustabdys ir priimtas drau
dimas juos išvežti, nes yra per 
daug „skylių” valstybės sieno
je. Pagrindiniai lietuviškų 
grūdų supirkėjai tai yra latviai. 
Iš grūdų perdirbimo įmonių 
šaltinių girdisi, kad jos vis 
neturi pinigų supirkti pagal 
valstybines kvotas nustatytą 
grūdų kiekį.

McDonald’s steigia
RESTORANUS VILNIUJE

„McDonald’s” restoranų fir
ma nusprendė 1996 metų pava
sarį atidaryti bent du restora
nus Vilniuje. Vienas jų įsikurs 
Vilniaus centre. Kitas prie 
būsimos „Statoil” degalinės 
Šeškinės mikrorąjone. Sutartis 
restoranus statyti buvo pasi
rašyta tarp „Lietuva Statoil” ir 
Austrijos firmos „McDonald’s 
Central Europe” Lenkijoje.

Tačiau čia irgi atsirado galimi 
biurokratiniai trukdymai. 
„Verslo žinios” rašo, kad Vil
niaus savivaldybė be apskrities 
valdytojo sutikimo negali 
nuomoti numatyto žemės skly
po „Lietuva Statoil” bendrovei 
statyti savo degalinę ir res
toraną Šeškinėse. O to sutikimo 
dar negauta.

KALTINAMAS

SUKČIAVIMU

Buvęs „Lietuvos” viešbučio 
darbuotojas Vidmantas Kuda- 
rauskas ir dabar vienas iš juo
kės” bendrovės savininkų, buvo 
suimtas ir apkaltintas sukčia
vimu. „Luokė” privatizavo 
daugybę įmonių ir jų vardu im
davo paskolas iš bankų. Bend
rovė nusipirko 68 proc. „Auro- 
banko” akcijų ir per statytinius 
ji supirko 40 proc. „Vilniaus 
banko” akcijų. Tada iš šių 
bankų pareikalavo dideles 
paskolas. Dėl paskolos „Luo
kei”, „Aurobankas” dabar turi

LIETUVOS SKOLOS

Lietuvos oficialios užsienio 
skolos jau viršija 1 milijardą, 
113 milijonų dolerių. Krašto 
valiutos ir aukso atsargos šiuo 
laiku yra vertos apie 600 mili
jonų dolerių. Lietuva jau turės 
pradėti mokėti palūkanas ir 
grąžinti dali šių užsienio skolų. 
Šiais metais reikės mokėti virš 
23 milijonų dolerių tokiems 
skolininkams, kaip Tarptau- 
tiniui valiutos fondui, Pasaulio 
bankui, Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankui ir kitoms 
organizacijoms.

Nors iki 1995 metų 75 proc. 
paskolų buvo sunaudojama pra
gyvenimui, šiemt jau per 90 
proc. jų numatyta skirti inves
ticijoms. Didžiausia dalis yra 
panaudojama ūkio infrastruktū
rai atnaujinti — energetikai, ry
šiams, Klaipėdos uostui, 
Vilniaus aerodromui, magistra
liniams dujotiekiams, šilumos 
tinklams ir geležinkeliams.

Ramūnas Janušauskas, rašy
damas „Verslo žiniose”, teigia, 
kad galimybė skolas sugrąžinti 
priklausys nuo to, kaip jos bus 
panaudotos ir ar pavyks lie
tuviškai produkcijai įsitvirtinti 
užsienio rinkose ’inušauskas 
toliau pastebi, ka u šiol Lietu
voje nebuvo skatinamas taupy
mas. Pernai ir šių metų pirmą 
pusmetį infliacija viršijo bankų 
palūkanas už indėlius litais. 
Neigiamos palūkanos, finan
sinės firmų ir bankų aferos, 
indėlių draudimo nebuvimas 
skatino vartoti, o dalį laisvų 
pinigų laikyti „po matracu” ar
ba užsienyje.

„Nesugebant skatinti vidu
tinio kaupimo, Lietuvai būtina 
pritraukti užsienio investicijas. 
Tačiau tam trukdo draudimas 
juridiniams asmenims ir užsie
niečiams pirkti žemę, teisinės 
sistemos painiava, politikų 
trumparegystė ir biurokratija”, 
rašo „Verslo žinios”. Pramonės 
politika, užuot skatinusi viso 
ūkio struktūros keitimą yra 
apribojama pirminių ūkio šakų 
šelpimu. Kol paskolų politika 
yra lemtinga šalies ūkio raidai, 
jos tikslas turėtų būti laipsniš
kas ekonomikos perėjimas prie 
savarankiško augimo, rašo R. 
Janušauskas.

ORIMULSIONAS JAU 

LIETUVOJE

Pirmas laivas su 25,000 tonų 
orimulsiono (angį.: liąuified 
bitumen) jau pasiekė Klaipėdą 
ir geležinkelio cisternomis buvo 
nuvežtas į Lietuvos elektrinę 
Elektrėnuose. Orimulsionas yra 
palyginti pigus, bet gamtos 
aplinkai kenksmingas, kuras. 
Lietuva ir Venezuela pasirašė 
sutartį dėl šio mazutui alterna
tyvaus kuro tiekimo iki 2012 
metų. Pirmieji treji metai ski
riami orimulsiono bandymui 
Elektrėnų šiluminėje elekt
rinėje. Per tą laiką Lietuva 
naująjį kurą gaus lengvatinėms 
kainoms — su pervežimo išlai
domis 1.5 tonas orimulsiono 
(kiekis kaloringumu atitin
kantis 1 toną mazuto) kainuos 
apie 75 dolerius. Šiemet pirkto 
mazuto vienos tonos kaina yra 
90 dolerių.

Tačiau atsirado kliūtis 
orimulsiono projektą įvykdyti. 
Trakų rajono atstovai priėmė 
sprendimą uždrausti Elektrė
nuose, kurie yra Trakų rajono 
teritorijoje, deginti orimulsioną, 
kol nebus sumontuoti elektro
statiniai filtrai ir sieros su
rinkimo įrenginiai. Elektrė
nuose tokius filtrus yra numa

BALTIA EXPRESS CO LTD 
3782 VV 79TH STREET 
CHICAGO, IL 60652

didelius sunkumus pats išsi
laikyti. Iš viso „Luokė”, turė
dama pati tik 9 milijonus litų 
turto, įvairiems bankams yra 
skolinga 88 milijonus litų.

NAUJIENOS IŠ 
PRAMONĖS IR VERSLO 

ĮMONIŲ VEIKLOS

Valstybinė įmonė Mažeikių 
„Nafta” liepos 18 d. persiregist
ravo į akcinę bendrovę „Mažei
kių nafta”. Gamykloje, kurioje 
perdirbama nafta į įvairius naf
tos produktus, dirba 3,500 žmo
nių. Apie 2,000 jų, už savo in
vesticinius čekius, išsipirko 10 
procentų bendrovės akcijų. 
Visos kitos akcijos priklauso 
valstybei. Kol kas įmonės 
valdyba nepasikeitus, bet keti
nama išrinkti naują „Mažeikių 
naftos” vadovybę rugsėjo 
mėnesį.

Bankrutuojančios Kauno 
radioelektronikos įmonės 
„Banga” kreditoriai, nusprendė 
atgauti šios įmonės, jau 115 
milijonų litų siekiančią skolą, 
įmonę likviduojant ir išparduo- 
dant jos turtą varžytinėse. 
Tačiau prieš imant tokį žingsnį, 
dar bus bandoma per ateinan
čius šešis mėnesius susirasti 
valstybinių ar privačių struk
tūrų, kurios sutiktų „Bangą” 
išpirkti. „Banga” anksčiau 
gamino populiarius televizorius 
„Šilelis” ir joje dirbo 9,000 
asmenų. Vienas variantas 
„Bangą” išgelbėti, suskaldant 
ją į 6 savarankiškus padalinius, 
nebuvo priimtinas darbuotojų 
profsąjungai. Buvo ir abejonių, 
ar toks perorganizavimas 
grąžintų kreditoriams jų inves
tuotus pinigus.

Prasiskolinusios Anykščių 
uždarosios akcinės bendrovės 
„Modus” turtą ir verslo kryptį 
perėmė Ukmergės bendrovė 
„Artokis”. Naujas savininkas 
vėl gamina baldus ir interjerų 
įrangą iš natūralaus medžio. 
Pereitais metais „Modus” bend
rovė buvo atsidūrusi ant 
bankroto ribos, kai ekspertų 
patarimu, už dideles paskolas 
nusipirko brangias ir ne
tinkamas vokiškas medžio ap
dirbimo stakles. Pritrūko tada

KARDAS TRAD1NG - NAMO TECHNIKA uab
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

KREIPKITĖS JAV IR LIETUVOJ - SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VILNIUS 
Antakalnio 86 

74-1791

PANEVĖŽYS 
Beržų 44

’ 54-33733

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

Bake

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)

SIUNTINIAI BE MUITO Į LIETUVĄ
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS;

ARBA
SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRAND RAPIDS

ir apyvartinių lėšų ir žaliavos.
Privati Vilniaus kepykla 

,,Flota” pradėjo konkuruoti su 
„Vilniaus duona”, parduodant 
duoną ir bandeles per maždaug 
50 sostinės parduotuvių. 
„Vilniaus duona” valdo per 70 
procentų Vilniaus duonos 
rinkos. „Flotos” vadovybė save 
laiko pajėgesne ir lankstesne 
pristatyti aukštos kokybės pro
duktus, nes vartoja naują 
technologiją. Tačiau, dėl 
kylančių kainų, nesitiki uždirb
ti pelno kokius dvejus metus.

„Lietuvos telekomas” nu
pirko iš Italijos įmonės „Urmet” 
2,000 viešam vartojimui tele
fonų automatų, kuriais galima 
paskambinti, naudojant mag
netinę kortelę. Vienas tokių 
aparatų kainuoja 1,300 dolerių, 
bet aparatai bus gauti nemo
kamai. Sutarta, kad „Urmet” 
firmai bus pavesta 60 proc. 
pinigų, gautų pardavus magne
tines korteles (kurios gami
namos irgi Italijoj). Naujieji tele
fonai automatai montuojami 
viešbučiuose, aerodromuose, 
stotyse ir kitose uždarose 
patalpose, kur jie neturėtų būti 
niokojami. Gatvėse esančius 
telefonus naujais aparatais 
keisti dar reikės laukti ilgai.
KUR SEKASI VERSLAS

Gerėja lietuviškų saldainių 
kokybė ir juos dabar perkūną 
dažniau negu importuotus. Taip 
pasakojo „Lietuvos rytui” kai 
kurie saldainiais prekiaujantys 
verslininkai. Sako, kad Lietu
vos žmonės, paragavo užsieūie- 
tiškų ir vėl grįžta prie 
lietuviškų saldainių, nes Įšie 
gaminami iš gerų produktų, be 
cheminių priedų ir yra daug pi
gesni. Net ir įpakavimas jau 
panašėja į importinių. Tačiau 
bėda, kai dėl šviežių produktų, 
lietuviškų saldainių yra labai 
trumpas vartojimo periodas. 
Viena populiari saldainių 
gamykla tai Šiaulių akcinė 
bendrovė „Rūta”.

Klesti vestuvinių suknelių 
nuomos verslas. Kaip pasakojo 
verslininkė Rita Dudėnienė, 
savo trijų kambarių bute, 
Vilniaus Fabijoniškių rąjone, ji

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

ŠIAULIAI 
RadviliSkio 122 

14-29425

LOS ANGELES 
(818) 349-6114

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 

BENSENV1LLE, 1L 60106

turi 32 vestuvines sukneles iri 
jas nuomoja. Visos suknelės iš 
Lenkijos, nes pasak verslinin-. 
kės, Lietuvoje nėra tinkamų au
dinių, siuvėjų sugebėjimas per 
žemas ir jų kainos per aukštos. 
Suknelės nuoma savaitgaliui 
kainuoja tarp 200 ir 550 litų. 
Vasarą per savaitgalį ji vidu
tiniai išnuomoja 10 suknelių. 
„Jei turėčiau daugiau pinigų, 
nusipirkčiau 100 suknelių, 
pasisamdyčiau skalbėją ir 
suknelių lygintoją”, sakė R. 
Dudėnienė.

Rima Jakutytė

MISCELLANEOUS

FLAT RATE CALLS 
Sef kurią dlana • Bat kokiu laiku 

Latvija. Lietuva. Estija, 
Rusija, Ukraina—$.85Zmin 

informacijai kreipkitės 
1-800-453-0957 ext 370 

CYBERUNK

Norint Lietuvoje įnirusiems giminėms pa
statyti granitinį paminklą, sutvarkyti antka
pį, kreiptis į Arvydą Klimavičių, U.A.B. 
„Bllksnis”, Kaunas, Pikulio g-vė 184. 
Tel. 011-370-7-285-389.

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-7S7-1929

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC.
7800 W. 95 SL, Sta. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full service lender for-

• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits

Call Renata today:
708-974-2727 Office 
708-481-3495 peger

LENDER

I.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 89th Straat 
Tai.: 312*776*1486

• TtG WELDER
IUST READ Blueprints & tapė measure. 
tarting pay $8Zhr Excetlent benefits App- 
r in person: COMSAT RSI MARK AN- 
ENNA8,1757 Wlnthrop, DesPtanes, IL
».o.e.m/f/d/v)

SIŪLOME DARBUS!

aail. seserų padėjėjoms, kom- 
tanijonėms ir namų ruošos dar- 
lininkėms. Galima gyventi kar- 
u arba atvykti į darbą ir išvykti, 
(reiptis:

Ali Care
Employmant Agency 

Tai. 312-738-7900

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

I

. 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

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

ACCEMT REALTY. INę,'
5255 VVest 95th Street

Oak Lswn, llltapis 60453

Bus. 708-838-9400 . 
Ree. 700-423-0443

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

OAKLAVVN HfflhįįT 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 705400-7000 
Fax. 708-409-7006

Res. 312-7753071 
Pager 312-308-0307

St. Petersburg Beach, FL par
duodamas „condo”; 2 mieg., 2 
vonios, 850 kv. pd., pirmas aukš
tas, kampinis, visai arti pliažo ir 
parduotuvių; su baldais (ar be jų). 
$78,500. Tel. 813-544-5159.

LEMONT ILL
Owner — Job transfer, beautiful raised 
ranch on double lot. 5 br, 2 bths, basement. 
Updated — $219,900 own. (708) 
257-1131 or HELP-U-SELL of LaGrange 
(709) 579-5454.

HELP WANTED

Reikalingi sunkvežimių vairuotojai,
turintys „CDL” (commercial driver’s 
license) išvežiojimui žemių, smėlio, 
žvirgždo. Kreiptis: Jerry, tel. 
312-595-8343 nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.

MISCELLANEOUS

8LĖKTROS 
(vedimai — Pataisymai

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Vi Weat 95tti Street 

Tai. (708) 424-8054
(312)501-8054 ’

J K I CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA p

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS
r

• Perkant ar parduodant ' .,
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Penęininkams nuolaida

KMIECIK REALTOltSf 
“ĮPjl .* 7922 S. Pulaski Rd.

- 4365 s. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-3900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęnijkai 
patarnaus. (kaiAavimas veltui. ’ <.

FOR SALE IN LEMONT '
Oversized Forester, 3 bedrooms, 2’/2 baltis, 
2 decks, and 2 garages. Possible related 
living. Close to the Lithuanian Center Ask 
ing $215.000. Please Call 708-301-2679.

FOR RENT

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

Išnuomojamas 2 mieg. butas
Gage Pk. apyl. Pageidaujami pen
sininkai. Savininkas aprpoka 
šildymo dujas ir elektrą.

Tai. 312-776-3949 w

For Rent 4 bedroom house. 
. Largo rooms — In Rogors Faric 
$800./month. (708) 679-1850.

Klaipėdoje išnuomojamas pri
vataus namo antras aukštas. 
Adresas: Liepojos 26, Klaipėda, 
tai. 011-370-0-21-13-50.

IEŠKO BUTO

Pensininkas Ieško išsinuomoti 
kambarį. Negeria ir nerūko. Skam
binti 312-471-2540, tarp 7 v.v. 
Ir 9 v.v.

IEŠKO DARBO

Moterie atvykus iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. Skambinti 

312-247-4970 arba 
312-047-3824

FOR SALE

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of Amorica

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

r
I
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

PERKANT SENĄ AUTOMOBILĮ, 
GALIMA SUTAUPYTI

3

U.

*

Šiais laikais automobilis 
* »J dažnai yra susisiekimo būti- 
/ ..uiybė. Ypač asmenims, kurie gy- 
į • įvena toliau nuo miesto trans- 
l portacijos, automobilis yra 
j -būtina susisiekimo priemonė.
■' Visi norime pirkti naujus ir 
{ gerus automobilius, tačiau šių 

dienų kainos naujų automobilių 
yra labai aukštos ir ne visiem 
prieinamos. Jonas Jonaitis, at
važiavęs į šį kraštą, galvojo susi
taupyti pinigų ir nusipirkti nau
ją ir gerą automobilį. Tačiau, 
kai pradėjo parduotuvėse auto
mobilius apžiūrinėti ir derėtis, 
išsigando, kainos jam naujaku- 

Cj;>, riui buvo neprieinamos. Tada jis 
.U nusipirko ketverių metų senu- 

} * * mo mašiną, kuria ir šiandieną,
I po penkerių metų, važinėja ir 

jokių bėdų neturi. Nors, perkant 
vartotą automobilį, kadaise 
buvo sakoma, kad perki „kitų 

--žmonių bėdas”, bet Jonas ne- 
‘ sigaili. Jis sako, kad jis įsigijo 

puikią mašiną ir sutaupė ma
žiausiai 10,000 dolerių. Jei jam 
vėl reiktų pirkti automobilį, jis 
ir vėl pirktų tik naudotą. Auto- 

-•* mobilių industrijos specialistai 
'“"‘‘“Sako, kad tokie patenkinti nau- 

Uotų automobilių pirkėjai yra 
dauguma, o ne išimtys. „The 

— National Automobilie Dealer
Ass.” atstovai sako, kad numa- 

r* tomą, kad per šiuos metus bus

parduota 18 milijonų naudotų 
automobilių, o privačiai bus par
duota mažiausiai irgi tiek pat. 
Jie sako, kad naudotų automo
bilių pardavimas sudaro di
džiausią parduodamų mašinų 
dalį. Naujų automobilių perei
tais metais buvo parduota tik 15 
milijonų.

Dėl įvairių priežasčių naudotų 
automobilių rinka duoda gerų 
galimybių ir pirkėjams ir par
davėjams. Naudoto automobilio 
pirkimas nėra jau toks papras
tas dalykas, jis yra gana kompli
kuotas. Jums reikia žinoti, kiek 
jis turi nuvažiuotų mylių, koks 
jo stovis, kokios yra garantijos 
ir 1.1. Jei perkant darote tei
singus sprendimus, galite daug 
sutaupyti. Bet jei padarysite 
klaidingus sprendimus, naudo
tas automobilis gali jums kai
nuoti daug pinigų ir rūpesčių, 
sako ekspertai.

Šie penki patarimai gali jums 
padėti padaryti teisingus 
sprendimus, perkant naudotą 
automobilį

1. Prieš perkant pasirinkite 
firmą, modelį ir žinokite vi
sas kitas galimybes.

Rūpestingi naujų automobilių 
pirkėjai pasiklausia draugų, 
giminių ir peržiūri automobilių 
pirkimo patarimo knygeles, kad 
žinotų, kokios firmos ir kokie

Panevėžyje birželio 17 d. 
buvo surengta Lietuvos tremti
nių chorų respublikinė dainų 
šventė „Leiskit į Tėvynę”. 
Renginys prasidėjo šv. Mišiomis 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau 
tremtinių chorai iš visos Lietu
vos giedojo Skaistakalnio parke. 
Šventėje dalyvavo ir Panevėžio 
ateitininkai bei skautai.

II1tlĮ
j
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Trys našlaičiai — Sauliukas, Jurgitėlė ir Linutė Lietuvoje Pirmosios Komuni
jos šventėje. Jie yra globojami R. Puskunigienės Kybartuose. Dr. Janina

- Jakševičienė globoja Jurgitėlę per „Lietuvos Našlaičių globos” komitetą. Be 
__t°> dr. Jakševičienė pasiuntė savo globotinei siuntinį, už kurį našlaičiai ir

jų globėja nuoširdžiai dėkoja.

M t
a

•» (Atkelta iš 4 psl.)
vysk. Paulių Baltakį. Vyskupas 

—^sveikino seimą ir jo dalyvius,
: linkėdamas ir toliau dirhti kar- 

I Hu. Jis džiaugėsi seimo šūkiu:
„Mūsų kilmė — Dievo dovana”. 

•Lietuvos Vyčiai įsipareigoję
įgyvendinti Dievo žodį.

Centro valdybos 3-čia pirm- 
• ninkės pavaduotoja, dirbanti su
jaunais vyčiais, Pranciška Pet
kus apibūdino jaunimo veiklą 
šio suvažiavimo metu. Dalyvavo 
10 jaunų vyčių ir vietiniai 
draugai. Suvažiavimo metu jie 
apsilankė Motor Sports Hali of 
Fame, Novi, MI ir Dainavos 
stovykloje. Jauni vyčiai buvo 
pristatyti seimui ir apdovanoti 
seimo dalyvių žymenimis. Nina 
ir Natalija Padalino padainavo 
delegatams naują dainą, kurią 
jos išmoko Dainavoje. Padėkos 
ženklan jaunimas įteikė Pran
ciškai Petkienei puokštę gėlių ir

padėkojo Tim Baibek už seimo 
organizavimą. Pranciška Pet
kienė pristatė Ireną Vizgirdaitę 
ir Valentiną Bulotienę, naujos 
jaunimo kuopos padėjėjas 
Detroito rajone. Po to buvo pri
imamos rezoliucijos, sveiki
nimai ir mandatų komiteto pra
nešimai.

Brockton, MA, 1-ji kuopa pa
siūlė (ir buvo pi iimta) globoti 
83-jį Lietuvos Vyčių seimą, 
kuris bus ruošiamas 1996 metų 
rugpjūčio mėn. antrąją savaitę.

Malda ir Lietuvos vyčių 
himnu oficialiai baigėme 82-jį 
Lietuvos Vyčių seimą.

Vėliau seimo ruošimo komi
tetas suruošė pobūvį naujai iš
rinktai Centro valdybai ir gar
bės nariams. Po to viešbučio 
saleje vyko iškilmingas banke 
tas.

modeliai labiausiai patenkina 
pirkėjus. Tai yra pirmas žings
nis, perkant naudotą automobi
lį. Būkite labai atsargūs su ne
aiškių modelių automobiliais,'1 
kurie yra daugiau negaminami, 
pataria ekspertai. Dažnai tų 
modelių gamyba sustabdyta, 
nes turėjo kokių trūkumų. 
Jiems sugedus, pataisymas būtų 
brangus ar gal ir negalimas, nes 
būtų sunku jiems surasti rei
kiamų dalių.

2. Patikrinkite kainas
Sužinoti, kiek kainuoja nau

dotas automobilis, yra lengva. 
Reikia nueiti į viešąją miesto 
biblioteką ir paimti „Kelly Blue 
Book” naudotiems automobi
liams. Ten rasite daug infor
macijos apie įvairių firmų ir 
įvairių modelių naudotų auto
mobilių vertę. Turint šias 
žinias, yra lengva — jūs žinote, 
kiek gali tas ar kitas automo
bilis kainuoti, ir jūsų niekas 
neapgaus. Taip pat laikraščių 
skelbimai yra puikus šiuo atve
jų žinių šaltinis bendrai orienta
cijai. Jei jūs tuos skelbimus

KAUNO BAŽNYČIOS 
CHORUI - AUKSAS

Svarų ir reikšmingą apdova
nojimą — I vietą — į savo 
gimtąjį miestą Kauną iš Ispani
jos parsivežė Vytauto bažnyčios 
choristai. Patį vidurvasarį, 
liepos 13-16 d., Katalonijoje 
vykęs XIII pasaulio chorų kon-' 
kursas „De musica Cantonigros 
1995” sukvietė dalyvauti net 50 
ansamblių iš įvairiausių Žemės 
rutulio vietų: Afrikos, Prancū
zijos, D. Britanijos, Argentinos, 
Filipinų, Latvijos, Estijos ir t.t.

Kantonigros mieste buvo su
sibūrę apie 1,500 muzikų ir 
šokėjų, kurie tarpusavyj varžėsi 
penkių grupių konkursuose: 
mišrių, vaikų ir moterų chorų, 
liaudies muzikos bei liaudies 
šokių. Mūsų miesto muzikalie
ji dalyviai Lietuvai atstovavo 
dviejuose pogrupiuose — mišrių 
chorų ir moterų chorų.

išstudijuosite, nujausite rinkosi 
kainas ir galėsite pasakyti, ar 
pardavimui skelbiamas auto
mobilis yra geras pirkinys.

3. Suži iūkite automobilio 
istoriją

Automobilio istorija yra lygiai 
taip pat svarbi, kaip ir odometro 
užregistruotos nuvažiuotos 
mylios. Mylių skaičius yra labai 
svarbus, bet svarbu yra žinoti, 
ar tos išvažinėtos mylios buvo 
pade rytoms, važinėjant miesto 
gatvėse, ar greitkeliuose tolimų 
distancijų kelionėse. Važinėji
mas mieste daug pakenkia stab
džiams ir motorui. Reikia būti
nai sužinoti, ar automobilis yra 
turėjęs didelių nelaimių, ir ko
kių.

4. Leiskite automobilį pa
tikrinti patikimam mechani
kui

Daugelis ekspertų sako, kad 
motoro patikrinimas yra pats 
svarbiausias dalykas, perkant 
vartotą automobilį. Brošiūroje 
„10 Keys to Buying a Used Gar”, 
išleistoje National Independent 
Automobile Dealers Ass., Ar- 
lington, TX, nekalbama apie

nieką kitij, tik apie motojo tik
rinimus. *

Užveskite motorą ir palikite jį 
einanti kurį laiką. Apžiūrėkite 
automobilį dienos šviesoje, kad 
matytumėte, ar automobilio da
žai vistar yra lygūs. Nelygumas 
gali,reikšti, kad automobilis 
buvo iš pagrindų remontuotas. 
Atidarykite ir uždarykite baga
žinę, ir visas duris, patikrin
dami ar nėra kur nors išrūdiji- 
mų. Atsistokite apie 15 pėdų 
nuo mašinos priekio, kad maty
tumėte, ar padangos yra lygiai 
išbalansuotos. Įlipkite į auto
mobilį, patikrinkite visus 
įrengimus, ar jie veikia, ir 
klausykite, ar nėra garso, kai 
keičiate bėgius. Taip pat patik
rinkite, ar nėra kokių ištekė
jimų ar nulašėjimų po mašina, ar 
nėra juodų dūmų, einančių iš 
išmetamojo vamzdžio. Jei auto
mobilis neperkaito, kol jūs visa 
tai tikrinote, išvažiuokite ban
domajam pasivažinėjimui, kad 
patikrintumėte stabdžius, vairą 
ir mašinos judėjimo lygumą 
(suspension). Yra labai svarbu 
stebėti, ar motoras neperkaista.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Solistė PRUDENCIJA BIČKIENĖ 

JOKUBAUSKIENĖ

Prisimename a.a. Prudenciją su pagarba ir meile. Velionė 
Prudencija gyveno, puoselėdama gražiausias lietuvės ypaty
bes: jos daina žadino meilę grožiui ir tėvynei.

Liūdėdami prašome ją prisiminti savo maldose.
Mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d Palaidota Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse, sekcija 62, blokas 8, sklypas 9.

Vyras Stasys ir šeima.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Švenčia savo 90-tąjįJUBILIEJŲ!

2212 W. Cermak Rd. 
Chicago, Illinois 60608

(312)847-7747

Siūlome Mūsų Naują 9 mėn. Terminuotą Indėlį

Annual Percentage Yield

5.97%
t=t
(OUMI 
LENOER

Minimam deposit of $900 One month intcrest 
penalty for early withdrawal Rates are elfective 
as of 9/01/95, and subject to changc vvithout 
notice

Z \

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. Rugpjūčio mėn. 26 d.

Neįmanoma patirti, ar motoras 
perkalto, kad buvo nepakeistas 
50 dol. kainuojąs vamzdelis, o 
gal tas motoras tiek suiidevęjęs, 
kad reikia jį keisti, kas gali 
kainuoti iki 500 dol. Prašykite 
patikimą mechaniką iš pagrin
dų automobilio motorą patikrin
ti.

5. Pagalvokite ir apie 
garantiją

Privatūs automobilių parda
vėjai neduoda garantijų nau
dotiems automobiliams. Bet jei 
perkate automobilį iš automo
bilių parduotuvės, tai naudoti 
automobiliai gali turėti bent

dalių pakeitimo garantiją. 
Pardavėjai turi uždėti „Byers 
Guide” lipinuką ant auto
mobilio lango, kur pasakoma, ar 
automobilis turi garantiją,ar 
parduodamas toks, “koks yra.

Perkant naudotą automobilį, 
turite šiek tiek patys padirbėti, 
išsiaiškinti, bet tuo pačiu, jei 
pirksite atsargiai ir gudriai, 
galite sutaupyti daug pinigų.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (Your Money 1995-8-1 
„Here’a the deal” by Kathy 
Kristof).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

A. t A.
EMILIE B. PROSE

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette Parko 
apylinkėje.

Mirė 1995 m. rugpjūčio 24 d., 1:10 vai. p.p., sulaukusi 85 
metų.

Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sesuo Helen Allen, ir jos vyras Alexander; 

broliai Adolph-Ad ir jo žmona Josephine; Valentine, žmona 
Evelyn; daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionė buvo duktė a.a. Anthony ir a.a. Anna.
Šv. Kazimiero seserų rėmėjams. Lietuvių Moterų sąjungai 

ir buvo pirmininkė International Catholic Alumnae.
Vėlinė pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 27 d. nuo 4 iki 8 

v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S.’Archer Avė. 
(prie Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 28 d. Lankymas 
nuo 8 vai. ryto. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto bus atlydėta 
į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus 
aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse. ‘
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
. Tel. 800-994-7600.

1 . A-+A- . n,..vn

ELENAI GERULAITIENEI '■

mirus, dukterį IRENĄ VIRKAU, sūnus LEONARDĄ 
ir JURGĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Metmenys
Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas

• i -- *

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 P ARK 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 HIČHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

t

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ. (A DERBY RD )
» EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST.

TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVĖ 
' ALL PHONES * ’ , <-

CHICAGO 1-312-476-2345 <
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

I
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
■I

BALFO KRIVULĘ

BALFo krivūlė, skelbusi apie 
vasaros šventę šį sekmadienį, 
rytoj, rugpjūčio 27 d., 10 vai. r. 
sustos prie Jaunimo centro ir 
paskelbs: „Septyni jaučiai 
iškepti, septynios statinės 
joniškiečių alaus atridentos, 
bent tiek pat ir dzūkų midaus... 
Prašom, sveteliai, į ‘ledaunę’, 
atsigaivinti, pasivaišinti!” Kai 
pagalvoji, kad čia, gegužinėje, 
išleistas doleris — kitas — 
dešimtas, pralinksmins vaikelį 
Lietuvoje, našlaitėlį paguos, 
ligonį ar senelį suramins, 
skriaudžiamai partizanų 
šeimai, Sibiro tremtiniui padės, 
išgirs vargstančio žmogaus 
šauksmą iš bet kur... Toks yra 
per 50 metų vienybės vėliavą 
nešantis BALFas. Bus svečių, 
neseniai grįžusių iš Lietuvos, 
tad bus džiugu pasiklausyti jų 
pasakojimų. Tarp tų svečių: 
Juozas Vaineikis, besirūpinąs 
Joniškio prieglaudos statyba, o 
taip pat svečias Petras Plumpa 
(1:30 vai. p.p.), kuris yra Lietu
vos vyriausybės narys reli
giniams reikalams. Susirinks 
visi, mylintys Lietuvą ir besi
rūpinantys joje vargstančiais. 
Nejaugi Jūs neatvyksite?

Vyt. Kasniūnas

Ateitininkų Studijų dienos
Dainavoje vyks Darbo šventės 
savaitgalyje, rugsėjo 1-4 d. Bus 
plati ir įdomi programa, kurio
je dalyvaus ir svečiai iš Lietu
vos. Visi kviečiami. Neatidėlio
dami registruokitės pas Lidiją 
Ringienę, 50 Carriage Trail, 
Palos Heights, II 6043, tel. (708) 
361-2557.

Remigijus Misiūnas, kuris 
jau antrą kartą atvykęs į Litu
anistikos tyrimų ir studijų cen
tro archyvus, renka medžiagą 
savo doktorato disertacijai 
„Lietuviškų knygų leidyba 
Vakarų Europoje 1945-1952 
m ”, jau yra pakalęs sparnus 
namo. Jis Čikagą apleidžia rug
sėjo 2 d., nes reikia užbaigti 
įsipareigojimus Vilniuje. Jis iš 
savo disertacijai surinktos me
džiagos yra parašęs keletą 
straipsnių, kuriuos paskelbė 
„Lietuvos ryte” ir „Drauge”. 
Reikia pridėti, kad R. Misiūnas 
Vilniaus universitete yra stu
dijavęs bibliotekininkystę, bib
liografiją ir knygotyrą.

A. Birutės Sirutytės — Ruth 
Wohl atminimui josios sūnus 
Christopher Wohl, Littleton, Co, 
per patėvį Joną Juodį, Beverly 
Hills, FL. atsiuntė Draugo fon
dui $1,000 čekį. Birutė mirė šių 
metų rugpjūčio 8 dieną namie. 
Ji gimė 1934 m. vasario 5 dieną 
Marijampolėje. Gyveno Beverly 
Hills, FL., anksčiau Brooklyne 
ir Germantovvn, NY.

Nuoširdžiai dėkojame Draugo 
fondo garbės nariui Jonui 
Juodžiui, jau anksčiau fondą 
parėmusiam 200 dolerių.

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio ir ML fon
do visuotinis susirinkimas
š.m. rugsėjo 2 ir 3 d. vyks Čika
goje, Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Visi maloniai kviečiami. 
Informacijai kreiptis į Ramūną 
Buntiną, 908 Rob Roy Place, 
Downers Grove, IL 60516. Tel. 
708-969-1316.

f, ■
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Pasaulio lietuvių centras ruošia madų parodą, pavadintą „Rudens simfoni
ja spalio 15 d., 12 vai.. Centro didžiojoje salėje. Ruošos komitetui vadovauja 
Irena Kriaučeliūniene (dešinėje, ir jau dabar planuoja, kad visi atsilankiu
sieji turėtų kuo pasigrožėti. Rezervacijas priima Genė tel. 708-279 1717. Kiek 
girdėjome, anksčiau užsisakiusieji ir užsimokėjusieji už bilietus, gaus stalus 
arčiau modeliuotojų tako; turbūt ir Alfonsas Pargauskas tuo reikalu „derasi”
su I. Kriaučeliūniene... x, . ,, . . ...

Nuotr. V. Jasinevičiaus

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus namų, apdraudų, „in- 
come tax” reikalais ir gaunant 
vairavimo teises. Casa Blanca 
R.E., 6529 S. Kedzie, Chicago, 
IL, tel. 312-434-7085.

(sk)

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip 
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455.

(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 Palikimo reikalu ieškome 
giminių arba žinančių apie 
Lauryno Zozo (a.k.a. Lauran- 
ce Zozas) gimines. Jis gimęs 
1908 m. Šiaulių apskrityje, gy
veno Australijoje, o prieš tai 
Kemptene, Vokietijoje (1939 m. 
gyveno Kaune). Prašome sku
biai pranešti: Law Offices of Ro- 
bert J. Ralis, 561 W. Diversey 
Pkwy., Suite 206, Chicago, IL 
60614, tel. (312) 327-2302.

(sk)

Remigijus Misiūnas, Vilniaus universiteto doktorantas, Jaunimo centre.
Nuotr. Ed Šulaičio

Brighton Parko Moterų
klubo narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 12 
vai., Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos 
susirinkime dalyvauti,nes yra 
daug svarbių reikalų ir bus 
atliekamas knygų patikri
nimas. Kurios dar nesate užsi
mokėjusios savo duoklių, tai 
prašome tuoj užsimokėti, kad 
nebūtumėte išbrauktos iš są
rašų. Šis jau paskutinis susirin
kimas šiais metais. Po susi
rinkimo bus ir vaišės.4

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, rugpjūčio 30 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
Dainų popietė su muzikų Faus
tu Strolia. Dainuosime, pa
bendrausime, išmėginsime 
laimę „šulinyje’, pripildytame 
gausių fantų, o po to — visi ben
drai papietausime. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite!

Dienos išvyką autobusu į 
„United Center” pamatyti 
pasaką ant ledo „Wizard of Oz”, 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cent
ras spalio 5 d., ketvirtadienį. 
Registruotis galima asmeniškai 
„Seklyčioje”, arba telefonu (312) 
476-2655.

Lithuanian Mercy Lift orga
nizacija remia Lietuvą — jos 
sergančiuosius, bet nepamiršta 
’r mūsų: LML darbu'toj a1' iau

' sake sta • ,.D»
, uris. rugst, 

Martiniųue salėje. Biliet' i j 

„Draugo” put! . .tą
„Spaudos baliaus ’ vardu, 
gaunami administracijoje.

Stanley Balzekas kasmet 
dalyvauja „Draugo” bankete, iš 
anksto užsisakydamas stalą. 
Tai jau padarė ir šiemet. Stalus 
į banketą, kuris bus rugsėjo 24 
d. Martiniųue salėje, galima 
užsisakyti „Draugo” administ
racijoje.

Algis Nausėdas, Toronto, 
Ont. Kanada, „Drauge” nusipir
ko knygų už tikrai nemažą pini
gų sumą. Malonu, kad net iš 
Kanados atvykęs svečias 
aplankė mūsų knygyną ir įsigijo 
lietuviškų knygų. Nuoširdus 
ačiū.

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

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Disney World atostogos 
— $359. Skambinti: T.
Lesniauskienei, TravelCen- 
tre, Ltd., tel. 708-5264)773.

(sk)

x Ieškomos Gražina Dzen- 
kauskaitė-Archuleta ir Danu
tė Dzenkauskaitė. Asmenys, 
turintys apie jas žinių arba ži
nantys jų adresą.prašomi skam
binti „collect” Benny Ar- 
chuleta tel. 904-928-0968 po 3 
vai. p.p. bet kurią dieną. Šios 
moterys dingo iš Jacksonville, 
FL š. m. rugpjūčio 9 d. Teatly
gina Dievas už jūsų pagalbą!

(sk)

PAGALBA ŽMONĖMS

Šiemetinės, karštos vasaros 
metu Čikagos miestas, arba gal 
geriau sakyti — miesto gyven
tojai, buvo paskelbti nukentėję 
nuo gamtos nelaimės — nenor
maliai aukštos oro temperatū
ros. Dėlto valdžia, norėdama 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
tos nelaimės, padėti, visiems, 
kurių pajamos yra mažos, 
užmokės elektros sąskaitas. 
Lietuvių gyvenamame rajone — 
Marųuette Parke — ši paslauga 
teikiama „Portorican Center” 
2935 W. 71st St., Čikagoje, tel. 
312-436-1159. Yra ir daugiau 
vietų, kur Čikagoje pagalba 
teikiama. Žmonės, kurie jau 
gauna valdžios pragyvenimo 
pagalbą (Public aid), kreipiasi 
ten nuo 8:30 vai. ryte iki 3 vai. 
p.p. Žmonės, kurie kreipiasi 
pagalbos į valdžią, prašydami 
pirmą kartą, turi tai padaryti 
nuo 3 vai. p.p. iki 4:30 vai. p.p.

Kas gauna šią pagalbą? Visi 
asmenys, kurių mėnesinės paja
mos neviršija — vieno asmens 
$780, dviejų asmenų — $850. 
Kreipiantis reikia turėti;

1. „Sočiai Security” korteles 
(visų šeimos narių);

2. gaunamų pajamų įrodymą;
3. įrodymą, kiek mokate už 

buto nuomą arba kiek mokate 
namo nuo ’ es rr »kesčr

4. elek -kai
Kas pa, gf

ri i (fan). ? us ^trga

SUVAŽIUOS 
SANTARIEČIAI -

ŠVIESIEČIAI

42-sis Santaros-Šviesos suva
žiavimas bus rugsėjo 7-10 d. 
Watervliet, MI, „Camp Ranora” 
vasarvietėje.

Suvažiavimas pradedamas 
rugsėjo 7 d., ketvirtadienio 
popietę, kun. Valdo Aušros pa
skaita: „Kryžius ir politinis 
aktyvumas Juergen Moltmann 
teologijoje”; Giedriaus Suba
čiaus tema: „Pastangos kurti 
bendrinę žemaičių kalbą XIX 
a.”. Vakare: Vainis Aleksa 
„Nalų įnašas į šių dienų 
amerikiečių literatūrą” ir 
Artūras Tereškinas: „Įvadas į 
‘Absonią’ ”.

Penktadienį, rugsėjo 8 d. Rim
vydas Šilbajoris: „Pakeliui iš 
sodžiaus: naujesnioji Lietuvos 
poezija”; Algis Mickūnas: „Her
meneutika ir moteris indų tra
dicijoje”; Ilona Maziliauskienė; 
„Jūros motyvas Lietuvos poka
rinėje prozoje”; Liūtas Mockū- 
nas: „Lietuvių frontas ūkano
se”. Penktadienio vakare: kūry
bos vakaras, dalyvaujant Ic- 
chokui Merui, Antanui Šileikai; 
Violetos Kelertienės pokalbis su 
Icchoku Meru; kūrybos vakaras 
po kūrybos vakaro: Rasa Kali
nauskaitė, Ingrida Matusevičiū
tė, Rimas Vėžys ir kiti.

Rugsėjo 9 d., šeštadienis: 
Aleksandras Štromas: „Ideolo 
ginė politika pokomunistiniame 
pasaulyje”; Vytautas Žalys: 
„Lietuvos geopolitinio kodo pa 
ieškos”; Bronys Savukynas: 
„Kas darytina lietuvių bendri 
nės kalbos ateičiai: kalbos 
politikos strateginės nuostatos 
ir kalbos planavimas”; ap
skritas stalas: „Leiskit į tėvynę 
— kodėl mes negrįžtame”: I. Ma
ziliauskienė, Vitalija Bogutaitė, 
Zenonas Rekašius, Kęstutis 
Keblys; AM & M leidybos fon
do ir Santaros-Šviesos federaci
jos posėdžiai; šeštadienio vaka
re: Aldonos Stempužienės kon
certas.

Sekmadienis, rugsėjo 10 d.: 
Virginijus Gasiliūnas: „Algi
mantas Mackus: tarp raiškos ir 
saviraiškos”.

informacijos prašome 
f tel. 312 233-0345.

x Lietu ia moksli
ninkų. Lapki.eio 23-26 d., 
Vilniuje vyks XV Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas. Prane
šimus siųskite prof. K. Pyragui, 
Lietuvos Mokslo sąjunga, Jakš
to 9, Vilnius 26000. Kelionę 
tvarko Birutė Zalatorienė iš 
Travel Advisers. Nusipirkus 
bilietus iki rugpjūčio 30 d., 
siūlome $600.95 į abi puses iš 
Čikagos ar New Yorko. Tel. 
708-524-2244.

(sk)

x Clevelando Maldos Bū
relis, per Albiną Petukauskienę 
kas mėnesį atsiunčia $20 — 
našlaičio, kurį globoja Lietuvo
je, paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

a r r' pa
žymėjimu gau -et, .esmtuvą 
(air conditioner) be mokesčio. Ta 
pagalba bus teikiama tol, kol 
gauti pinigai iš valdžios 
pasibaigs.

Birutė Jasaitienė

ALTo Čikagos skyrius ren
gia gegužinę rugsėjo 4 d., pirma
dienį, Labor Day, Anio ir 
Aldonos Grinių sodyboje, Lock- 
port IL. Pradžia 12 v. Autobu
sas išvažiuos 11 vai. r. nuo Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčios. Registruotis tel. 312 
434-4645 arba 312-434 3713. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

x Čikagos Lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus 
šeštadienį, rugsėjo 9 d. Regist
racija 9 vai. ryto, po to — 
reguliarios pamokos.

(sk)

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

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

Prigužėjo „svieto devynios galybės”, viską suvalgė, viską išgėrė ir labai maloniai laiką praleido. 
Kur? Nagi Pasaulio lietuvių centro gegužinėje rugpjūčio 20 dieną

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus.

RUOŠA RUDENS VAJUI DRAUGO 
FONDE

Stengiantis priartėti prie pu
sės milijono dolerių kapitalo iki 
šių metų pabaigos, Draugo fon
de, rugpjūčio 16 d. DF direkto
rių taryba sprendė daug svarbių 
reikalų neeiliniame posėdyje, 
kurį sukvietė tarybos pirminin
kas Bronius Juodelis. Posėdyje 
dalyvavo visi direktoriai, iš
skyrus vasarojančią Gražiną 
Liautaud. Dalyvavo ir Kontro
lės komisijos pirm. Marija Re
inienė.

Susipažinus su „Draugo” ad
ministracijos 1995 m. pirmojo 
pusmečio finansine apyskaita, 
kuri rūpesčių nesukėlė, buvo 
apgailestauta, kad dar nepra
dėti spaustuvės mašinų remon
to darbai, kuriems DF sausio 
pradžioje išmokėjo 27,000 dol. 
(Redakcijos pastaba: pradėti šios 
savaitės pirmadienį). Pasirodo, 
remonto užsakymas seniai pa
darytas, pinigai įmokėti dalių 
pagaminimui, bet darbas gero
kai užtruko. Yra pažadėta 
spaustuvės mašinų remontą už
baigti iki rugpjūčio mėn. galo, 
bet DF duotų lėšų tam neužteks.

Iždininko pareigas einančiam 
Br. Juodeliui pateikus DF pava
sario vajaus pajamų ir išlaidų 
apyskaitą, buvo pasidžiaugta 
surinktąja 60,000 dol. suma, 
turint tik 2,000 dol. išlaidų. Pa
vasario vajui nemažai padėjo 
stambesni Draugo fondo garbės 
narių įnašai. Ši Draugo fondo 
garbės narių bronzos lenta su 76 
įrašais buvo atidengta liepos 30 
d. „Draugo” gegužinės metu. 
Dabar jau yra 80 garbės narių. 
Jų reikia žymiai daugiau: Jiems 
lentoje palikta vieta laukia 
naujų vardų ir pavardžių, ku
rios užtikrins dienraščio „Drau
go” išlaikymą.

Su rugsėjo pradžia ateinantis

x A.a. Onos Tamulaitytės,
mirusios š.m. liepos mėn. 22 d. 
Lietuvoje, šviesiam savo tetos 
atminimui, Penčylų šeimos at
siuntė $200 auką „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
sušelpti našlaičius Lietuvoje. 
„Saulutė” nuoširdžiai dėkoja už 
auką ir reiškia užuojautą a.a. 
Onos Tamulaitytės seseriai 
Jadvygai Penčylienei ir kitiems 
artimiesiems.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis,dėkoja už aukas 
paremti našlaičius, invalidus 
vaikus ir daugiavaikes šeimas 
Lietuvoje: S. ir A. Jelioniai $50 
a.a. Raimundo Šedo atm.; G. ir 
A. Mikai $240 antrų metų para
ma našlaitei; B. Navickienė 
$240 antrų metų parama 
našlaičiui; R. ir R. Griškeliai 
$25 a.a. J. Karalienės atm.; S. 
ir A. Jelioniai $25 a.a. Ednos 
Vaškelienės atm.; P. Skeen $10 
ir S. Perkins $10 a.a. Stefanijos 
Pareigienės Rimkutės atm.; 
Omahos Lietuvių moterų klu
bas per Virginiją Šičiūnienę $25 
jo narės a.a. Elizbietos Petriko- 
nienės atminimui. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

DF rudens vajus turėtų atnešti 
reikiamą sumą, didesnę už pa
vasario vajų, pasiekiant pusę 
milijono. Lėšų telkimo komiteto 
pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, ko
miteto nariai Vaclovas Momkus 
ir Jurgis Riškus bei visi kiti 
posėdžio dalyviai pareiškė nuo
mones dėl rudens vajaus prave 
dimo. Nuspręsta vėl kreiptis' 
laišku ir vajaus lankstinuku į 
„Draugo” skaitytojus bei or
ganizacijas, kadangi tik 1,463 jų 
yra Draugo fondo nariai bei rė
mėjai iš maždaug 6,000 prenu
meratorių. Tiems, kurie dar 
neįstojo į Draugo fondą, dabar 
bus gera proga tą atlikti. O vi
siems DF nariams bei rėmėjams 
bus galimybė padidinti įnašus ir 
tapti garbės nariais.

Posėdyje labai svarbų prane- * 
Šimą padarė Investavimo komi
sijos pirm. Jonas Vaznelis. Bir
žos duomenimis, Draugo fondo 
investavimų portfolio rugpjūčio 
15 d. rodė 91,000 dol. kapitalo 
prieauglį, alba 25% pelno nuo 
visų investavimui išmokėtų 
Drauo fondo lėšų. Jau vien dėl 
tokio sėkmingo investavimo 
verta stipriau paremti Draugo 
fondą.

Buvo aptartas ir Draugo fon
do narių metinis suvažiavimas 
š.m. lapkričio 18 dieną, 10 vai. 
ryte Jaunimo centro mažojoje 
salėje, ir tam reikalingi pasi
ruošimai. Tą vakarą didžiojoje 
Jaunimo centro salėje ruošiamo 
pokylio su diplomų įteikimu DF 
garbės nariams reikalus refera
vo pokylio ruošos pirmininkas 
Vaclovas Momkus. Direktoriai 
priėmė dail. Ados Sutkuvienės 
paruoštą Draugo fondo emble
mą Gogo) ir aptarė kitus eina
muosius reikalus.

Br. J.

x Roselle Park Rotary 
Club, Rosele Park, NJ per 
Jeanne Dorr, atsiuntė $450 — 
trijų našlaičių metinį globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, II 
60629.

(sk)
x ThANSPAK praneša: 

„Prieš 585 metus liepos mėn. 
Lietuvos kariuomenė Žalgirio 
mūšyje sutriuškino daugiau, 
kaip 200 metų Lietuvą puldi- 
nėjusius kryžiuočius”. Siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

x A.a. Viktoro Tapulionio,
mirusio Lietuvoje, atminimui, 
Joana Kirvaitienė atsiuntė $60 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo 
bos būreliui, kuriuos suaukojo 
K. J. Kirvaičiai, L. G. Traškai 
ir L. Kizlaitienė. „Saulutė” 
dėkoja už auką vargstantiems 
Lietuvos vaikams ir nuoširdžiai 
užjaučia a.a. Viktoro Tapulionio 
seserį, „Saulutės” narę, Meilu 
tę Kusak ir kitus velionio arti
muosius.

(sk)

Irt


