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P. Gylys lankėsi 
Pentagone

Vašingtonas, rugsėjo 28 d. — 
Antrąją vizito dieną Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys susitiko su JAV 
Atstovų rūmų nariu Richard 
Durbin, kurį informavo apie 
Lietuvos ekonominę ir socialinę 
raidą, pozityvias permainas ir 
problemas, praneša Lietuvos 
ambasada. Ministras P. Gylys 
padėkojo kongresmanui R. Dur
bin už nuolatinę paramą Lietu
vai, ypač priimant rezoliuciją 
Kongrese, neleidusią užkirsti 
kelią galimai Baltijos valstybių 
narystei NATO. Jis pažymėjo 
aktyvų Baltijos valstybių bend
radarbiavimą įvairiose, ypač 
saugumo, srityse. Kartu buvo 
atkreiptas dėmesys į persilau
žimą santykiuose su Lenkija, 
besiplečiančius abiejų šalių 
ryšius, bendradarbiavimą kari
nėje srityje. Pokalbio metu 
aptarti Lietuvos santykiai su 
Rusija, jų perspektyvos.

Ministras Gylys išreiškė pa
geidavimą, kad 1996 m. sausio 
mėnesį trijų Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministrai 
Kongrese pristatytų savo 
požiūrį į situaciją regione. 
Kongresmenas Richard Durbin 
pažadėjo savo paramą, organi
zuojant šį vizitą. Ministras Gy
lys perdavė Lietuvos Seimo na
rių pageidavimą, jog JAV įsta
tymų leidėjai palaikytų tarptau
tinių tarpparlamentinių organi
zacijų veiklą.

Iš JAV Kongreso ministras P. 
Gylys nuvyko į Pentagoną, kur 
susitiko su JAV gynybos pasek- 
retoriaus pavaduotoju Walter 
Slocombe. Susitikimo metu bu
vo konstatuoti labai dinamiškai 
besivystantys abiejų šalių ryšiai 
karinėje srityje ir ypač bendra
darbiavimas „Partnerystės var

NATO ieško rolės Rusijai 
Bosnijoje

Briuselis, rugsėjo 27 d. (NYT) 
— NATO diplomatai trečiadienį 
pranešė, kad sudarytas komite
tas spręsti klausimą, kaip šalys, 
nepriklausančios šiai Europos 
gynybos organizacijai galėtų da
lyvauti karinėje operacijoje, 
kurios užduotis būtų užtikrinti 
taikos sutarties vykdymą Bos
nijoje, rašo Craig Whitney „The 
New York Times” dienraštyje.

JAV nori, kad tik NATO vado
vautų bet kokiai tokiai misijai 
ir tik su ta sąlyga siųstų iki 
25,000 JAV karių (apie pusė 
tokiai operacijai numatyto skai
čiaus) į Bosniją tokį pavedimą 
vykdyti.

Kai kurios NATO sąjungai 
nepriklausančios šalys, jų tarpe 
ypač Rusija, visvien tikisi tokio 
vaidmens Bosnijoje.

NATO šalių atstovai buvo 
principiniai pritarę planui 
duoti roles ir šiai gynybos nepri
klausančioms šalims, užtikri
nant taikos sutarties vykdymą 
Bosnijoje. Ypač Prancūzija rei
kalavo tokios rolės musulmoniš
koms šalims, kurių kai kurios, 
manoma, teikia ginklus ir lėšas 
Bosnijos musulmonams.

Bet rugsėjo 29 d. Briusely su
sitinkantys NATO šalių atsto
vai tarp kitų klausimų turės 
konkrečiai nustatyti, kokie bus 
santykiai tarp NATO ir Rusijos 
pajėgų, vykdant tokią misiją.

Vienas Britanijos diplomatas 
mano, kad galima bus rasti bū
dą patenkinti Rusijos norą. 
Kitas NATO pareigūnas pareiš
kė: „Mes matome, kad reikia

dan taikos” programos rėmuose. 
W. Slocombe sakė, kad ši prog
rama teikia galimybių ateičiai, 
turi didelį potencialą. Su pasi
tenkinimu pastebėta, kad pirmą 
kartą dvišalių santykių istorijo
je JAV kariškiai dalyvavo ma
nevruose Lietuvoje, o lietuviai 
— Jungtinėse Valstijose.

Pokalbio metu pasikeista nuo
monėmis saugumo klausimais. 
Ministras Gylys išdėstė Lietu
vos požiūrį į Europos saugumo 
problemas, pažymėdamas, kad 
Baltijos šalys yra mažiau sau
gios nei kitos regiono valstybės. 
Saugumo Europoje užtikrinimo 
kontekste aptarta ir NATO 
plėtimo problematika. Paliesti 
ir Rusijos vidaus politinės raidos 
įtakos Rytų ir Vidurio Europos 
šalių saugumui klausimai.

Walter Slocombe patvirtino 
JAV paramą Baltijos batalionui 
bei regioninės oro erdvės kont
rolės sistemos kūrimui. Jo nuo
mone, busimasis JAV gynybos 
sekretoriaus William Perry vi
zitas į Lietuvą lapkričio mėne
sį padės gilinti abiejų šalių 
bandradarbiavimą karinėje sri
tyje.

Vėliau ministras Povilas Gy
lys susitiko su JAV Senato Už
sienio reikalų komiteto nariu 
senatoriumi Hank Brown, kurio 
metu kalbėta apie JAV vaidme
nį, užtikrinant saugumą Euro
poje bei Lietuvos ir JAV santy
kius. Pasikeista nuomonėmis 
dėl santykių su trečiosiomis 
šalimis, naujų narių priėmimo 
į NATO ir kitais aktualiais 
klausimais. Senatorius palin
kėjo Lietuvai kuo greičiau tap
ti NATO nare. Buvo aptartas 
galimas senatoriaus Hank 
Brown vizitas į Lietuvą.

konsultacinės grupės, ir yra 
gera galimybė, kad rasime dar
bo su rusais pasidalinimo 
formulę. Jie turi labai geras 
išminavimo pajėgas, ir jiems 
gali būti pavesti inžineriniai 
uždaviniai, kaip tiltų bei kelių 
atstatymas”.

Rusijos gynybos ministras Pa- 
vel Gračev pareiškė, kad Rusi
jos kariai nedirbs NATO kari
ninkų vadovaujami taikos pa
laikymo operacijoje Balkanuose, 
nebent rusai generolai pasikeis
dami su NATO karininkais va
dovautų operacijai.

„Aiškiai, NATO sąjungai ne
įmanoma sutikti su tokiu pla
nu”, pareiškė vienas diploma
tas. „Bet yra ir kitų galimybių. 
Bosnijos serbai nori, kad rusai 
dalyvautų, o būtų sunku NATO 
pajėgoms siųsti karius į Bosni
jos serbų pusę po paliaubų pa
skelbimo”.

— Lietuvos Seimas ketvirta
dienį priėmė įstatymo pakeiti
mus, kurie numato represuotų 
asmenų reabilitacijos pažymė
jimų išdavimo bei atsisakymo 
juos išduoti ar panaikinimo pro
cedūras. Už įstatymo pakeiti
mus balsavo 46 parlamentarai, 
prieš — 16; 15 susilaikė.

— Lietuvoje praėjusią savai
tę buvo šalta ir lietinga. Dieno
mis buvo 12-14 laipsnių Celsi
jaus (53-57 F), naktimis — 7-10 
C (45-50 F) laipsnių. Namuose 
ir įstaigose dar nešildoma. Dėl 
to, pasak gydytojų, daug žmonių

Poetas Bernardas Brazdžionis Kaune duoda autografus Kauno miesto tarybos nariams. Rugsėjo 
21 d. miesto tarybos neeiliniame posėdyje jam buvo suteiktas Kauno garbes piliečio vardas už 
ypatingus nuopelnus Lietuvai ir miestui. 1989 m. pirmą kartą sugrįžęs j Lietuvą, B. Brazdžionis 
tais metais tapo Poezijos Pavasario laureatu, 1994 m. Vytauto Didžiojo universitetas jam suteikė 
garbės doktoratą. , Nuotr. Algirdo Kairio

Lietuvos taikos palaikytojai 
palieka Kroatiją

Vilnius, rugsėjo 28 d. (AGEP)
— Nutraukiama Danijos Jungti
nių Tautų taikos palaikytojų ba
taliono — DANBAT — misija 
buvusioje Kroatijoje. Šiame ba
talione tarnauja ir Lietuvos bei 
Estijos taikos palaikytojų bū
riai. Tokį, kol kas oficialiai ne
patvirtintą sprendimą, trečia
dienio vakarą Niujorke priėmė 
Jungtinių Tautų vadovybė po 
kelių dienų derybų su Kroatijos 
ir Serbijos vadovais. Derybose 
buvo mėginama pasiekti, kad 
Danijos batalionas iš Kostanicos 
būtų perdislokuotas į Rytų Sla- 
voniją.

Šis kraštas juridiškai priklau
so Kroatijai, bet dabar tai yra 
serbų kontroliuojama teritorija. 
Taiką ten saugo Belgijos ir 
Rusijos „žydrųjų šalmų” dali
niai, ir JT vadovybė ketino pa
stiprinti taikos palaikytojų pa
jėgas.

Tačiau teoriškai Lietuvos tai
kos palaikytojų misija nenu
trūksta, ir Jungtinės Tautos 
toliau mokės jiems atlyginimą, 
ketvirtadienį pasakė Povilas 
Malakauskas, Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos Tarptau
tinių ryšių departamento direk
torius, kalbėdamasis su kores
pondentu. Batalionas laikinai 
grįš į Daniją, kur lauks naujo 
Jungtinių Tautų paskyrimo. 
Kalbama apie kelias galimas 
naujos misijos vietas, tarp kurių 
dažniausiai minima buvusios 
Jugoslavijos respublika Make
donija.

Planuojama, kad DANBAT 
Kroatiją paliks iki spalio vidu
rio — tiek laiko gali trukti su
rinkti per kelis misijos metus 
įkurtus postus, stebėjimo ir 
kontrolės punktus, gyvenamuo
sius pastatus.

Šio bataliono sudėtyje misiją 
atlieka jau trečiasis Lietuvos 
taikos palaikytojų būrys. Dislo
kacijos vietoje — Sunjos kaime
— apsiskelbusios Serbų Kraji- 
nos teritorįjoje, įtempta padėtis 
buvo susidariusi šios vasaros vi
duryje. Ten vyko kovos, kai kro
atai iš serbų atsiiminėjo prieš

serga slogomis. Šildymo sezonas 
bus pradėtas tada, kai tris paras 
iš eilės vidutinė oro temperatū
ra bus mažesnė nei 8 C (45 F). 
C (45 F)

trejus metus prarastas žemes. 
Tačiau dabar ten padėtis visiš
kai normali, ir JT pajėgų taikos 
palaikymo misija nebereikalin
ga.

Landsbergis priminė apie Rusijos 
okupuotas Lietuvos ambasadas
Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 

— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis Europos Tary
bos Parlamentinės Asamblėjos 
sesijoje pabrėžė, kad Rusija ligi 
šiol okupuoja Lietuvos teritori
jas ir pastatus — ambasadas Pa
ryžiuje ir Romoje, todėl jis nega
lįs balsuoti už Rusijos prašymo 
įstoti į Europos Tarybą svarsty
mo atnaujinimą.

Lietuvos delegacijos narys Eu
ropos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje V. Landsbergis 
kalbėjo Strasbourge antradienį, 
kai ET parlamento sesijoje buvo 
svarstomas Rusijos klausimas, 
pranešė Seimo dešiniosios opo
zicijos atstovė. Europos Tarybos 
parlamentas antradienį nutarė 
atnaujinti Rusijos priėmimo 
procesą, kuris buvo sustabdytas 
šiemet rudenį, dėl karo veiksmų

Seime vyko karštos diskusijos 
dėl maldos Lietuvos mokyklose

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 
— Valstybinės mokyklos pagal 
Konstituciją yra pasaulietinės, 
todėl jose neturėtų būti atlieka
mos religinės apeigos, trečia
dienį spaudos konferencijoje pa
reiškė LDDP frakcijos atstovė 
Gema Jurkūnaitė.

Ji sakė, jog konstitucinė nuo
stata yra pagrindinė priežastis, 
kodėl Seimo dauguma nutarė iš 
svarstomo religinių bendruome
nių ir bendrijų įstatymo 
išbraukti galimybę atlikti vals
tybės pripažintų religijų apeigas 
valstybinėse švietimo ir auklė
jimo įstaigose.

Praėjusią savaitę dėl šio įsta
tymo projekto straipsnio Seime 
kilo smarkios diskusijos, o 
LDDP nariai vėliau buvo apkal
tinti kėsinimusi į religijos lais
vę, grįžimu prie ateizmo, sakė 
kitas LDDP frakcijos atstovas 
Albinas Lozuraitis.

Kita vertus, pažymėjo G. Jur
kūnaitė, Lietuvoje yra devynios

Rugsėjo viduryje Lietuvos tai
kos palaikytojus Jugoslavijoje 
aplankęs Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius sakė, 
kad kariai nebijo keltis į naują 
misijos vietą, kad ir kokia padė
tis ten būtų. Jie sakė, kad kur 
kas labiau nenori grįžti namo, 
nebaigę misijos.

Čečėnijoje.
V. Landsbergis svarstymo me

tu pažymėjo, kad Lietuvos am
basados Romoje ir Paryžiuje 
negrąžintos teisėtam savininkui 
Lietuvos Respublikai nuo pat 
Antrojo Pasaulinio karo laikų. 
„Antrasis Pasaulinis karas kar
tu su visomis nacių ir sovietų 
okupacijomis turi būti pabaig
tas anksčiau, negu mes čia 
svarstysime Rusijos priėmimą”, 
kalbėjo Landsbergis. „Tai ir 
mano kreipimasis į kolegas, 
rusų parlamentarus”, sakė V. 
Landsbergis.

Jis taip pat pažymėjo, kad yra 
„daug daugiau problemų dėl 
Rusijos tarptautinio elgesio, ne 
tik tas purvinas karas prieš Če
čėniją ir ten įvykdyti nusikalti- 
mai .

valstybės pripažintos religijos, 
todėl, numačius galimybę atlik
ti apeigas, „mokyklos gali tap
ti įdomia vieta”. Ji pabrėžė, kad 
įstatymai numato konfesines 
mokyklas, kuriose galima būtų 
atlikti religines apeigas.

Tuo tarpu numatyti tokią ga
limybę kariniuose daliniuose at
sisakyta taip pat todėl, kad nėra 
vienos valstybinės religijos. Tad 
jeigu būtų tik vienos konfesijos 
karo kapelionas ir būtų atlieka
mos tik vienos konfesijos apei
gos, būtų pažeidžiamas pasi
rinkimo ir lygybės principas, 
sakė G. Jurkūnaitė.

Seimo narė taip pat sakė, kad 
kituose įstatymo straipsniuose 
bus numatytos sankcijos, jeigu 
naujai įregistruotų religinių 
bendrijų veikla grėstų visuome
nės saugumui ar žmonių sveika
tai. Tačiau tokių faktų nustaty
mu turėtų užsiimti Lietuvos 
specialiosios tarnybos, sakė Ge
ma Jurkūnaitė.

Žurnalistai Vagnoriaus 
neapkaltino korupcija

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 
— buvęs Lietuvos premjeras Ge
diminas Vagnorius buvo pirma
sis, dalyvavęs viešoje apklauso
je pagal Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) paruoštą 
antikorupcinių veiksmų planą. 
Vagnorius pastebėjo, kad, nors 
ir buvo kviesti, nedalyvavo tei
sėtvarkos institucijų, Seimo 
ekonominių nusikaltimų tyrimo 
komisijos atstovai. „Matyt, to
dėl, kad praktiškai neturi ką pa
sakyti”, jis sakė.

Pasak ekspremjero, per dvejus 
metus nei Prokuratūra, nei 
Valstybės kontrolės departa
mentas, nei Ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisija nesu
gebėjo įrodyti nė vieno konkre
taus fakto, kad jo vadovaujama 
vyriausybė būtų skyrusi lėšų ar 
turto „kokiai nors įmonei ar pri
vatiems asmenims”.

Žurnalistų klaustas, Gedimi
nas Vagnorius paneigė turėjęs 
kokių nors komercinių ryšių su 
kitu buvusiu premjeru Bronis- 
lavu Lubiu, žinomu bankruta
vusiu aferistu Arvydu Stašaičiu 
bei draudimo bendrove „Tuka- 
na”. Vagnorius sakė nesąs jokių 
investicinių ar akcinių bendro
vių bendrasavininkas ar akci
ninkas. Savo investicinius če
kius G. Vagnorius sakė panau
dojęs paskutinę minutę ir net 
gerai nežinąs, į kokią bendrovę 
juos investavo jo žmona.

Apie praeitį ekspremjeras bu
vo klausinėjamas nedaug ir be
veik vien apie privatizavimą. 
Vagnorius sakė, kad pirminio 
privatizavimo įstatymas buvo 
geras, tačiau blogai buvo, kad 
už grobimą ir vagimą nebuvo 
baudžiama. Kadangi nebuvo 
vykdomi įstatymai, Vagnorius 
sakė siekęs dar 1992 m. refor
muoti Generalinę prokuratūrą 
ir atleisti tuometinį generalinį 
prokurorą iš pareigų. Pasak jo, 
tuomet tikrinant, kaip buvo pa
skirstytas buvusiųjų kolūkių 
turtas, buvo nustatyta tūkstan
čiai grobstymo faktų, tačiau

Lietuva pareiškė 
protestą Lenkijos 

prezidentui
Varšuva, rugsėjo 28 d. 

(AGEP) — Lietuvos ambasado
rius Lenkijoje A. Valionis rug
sėjo 21 d. perdavė Lenkijos Už
sienio reikalų ministerijai Lie
tuvos ambasados Lenkijoje pa
reiškimą dėl Lenkijos preziden
to Lech Walęsos kalbos rugsėjo 
17 d., atidengiant Varšuvoje 
pastatytą paminklą Rytuose žu- 
vusiems ir nužudytiems len
kams.

Walęsa sakė, kad 1939 m. So
vietų Sąjungos okupuotose že
mėse gyvenusių lenkų tragediją 
„papildė ukrainiečių ir lietuvių 
šovinistų kruvinas tautinis kon
fliktas, smurto ir prievartos ak
tai”. Lietuvos ambasados Len
kijoje nuomone, toks vienpusiš
kas ir tendencingas sudėtingų 
istorinių faktų vertinimas ne
atitinka nei tiesos, nei gerų kai
myninių Lietuvos ir Lenkijos 
santykių dvasios.

Lenkijos prezidento spaudos 
atstovas Lietuvos reakciją į L. 
Walęsos pasisakymą pavadino 
„pernelyg jautria”. Jis sukon
kretino kaltinimus, priminęs 
Lenkijos žydų žudynes Pane
riuose, netoli Vilniaus, per 
nacių okupaciją Antrojo Pasau
linio karo metais.

taip ir nebuvo iškelta nė viena 
baudžiamoji byla.

Vagnorius atmetė teiginius, 
kad pirminio privatizavimo įsta
tyme buvo užprogramuota gali
mybė apeiti jį ir savanaudiškai 
privatizuoti valstybės turtą. Jis 
sakė, kad įstatyme buvo aiškiai 
įrašyta nuostata, draudusi pri
vatizuoti įmonę kitokiu būdu, 
nei nustatyta privatizavimo 
įstatyme — t.y., apeinant priva
tizavimo tarnybas. Šis straips
nis buvo pakeistas 1994 m., ir 
tas pataisas konservatoriai yra 
apskundę Konstituticiniam 
Teismui. Bet Konstitucinis Teis
mas iki šiol nepradėjo svars
tymo.

Toliau ekspremjeras buvo 
klausinėjamas apie tolimesnę 
veiklą pagal konservatorių an
tikorupcinį planą ir žadėjo 
pateikti korupciją skatinančių 
įstatymų ir nutarimų sąrašą, 
nurodyti ir konkrečius dėl jų 
patirtus nuostolius, reikalauti, 
kad jie būtų atšaukti.

Konservatoriai ketina tęsti 
tokias apklausas. Gediminas 
Vagnorius sakė, kad jei sutiks 
jose dalyvauti valdančiosios 
partijos atstovai, jų apie ko
rupciją klausinės ir konserva
torių atstovai. Jis taip pat pa
brėžė, kad konservatoriai akty
viai dalyvaus, jeigu į tokias ap
klausas būtų pakviestas koks 
nors jų partijos narys — vietos 
valdžios pareigūnas.

„Jeigu iš tiesų žurnalistų 
pagalba išryškės kokie nors 
mūsų atstovų piktnaudžiavimai 
savivaldybėse, ar kitose valdžios 
struktūrose, mes nedelsiant 
tuos klausimus svarstysim ir su
sikompromitavusių pareigūnų 
tikrai neglobosim”, sakė G. 
Vagnorius korespondentui.

Su korupcija, pasak Vagno
riaus, reikia kovoti ne tik 
teisinėmis, bet ir politinėmis 
priemonėmis. Kadangi, pasak 
jo, teisine tvarka galima įrodyti 
tik vieną iš dešimties korupci
jos atvejų, susikompromitavę 
pareigūnai turėtų būti at
leidžiami politiniais spren
dimais, siekiant ne sukompro
mituoti kokį nors pareigūną, o 
išgyvendinti korupciją.

Dėl LDDP frakcijos narių ini
ciatyvos sudaryti Seimo komisi
ją korupcijos faktams tirti, G. 
Vagnorius sakė, kad konserva
toriai sutiktų joje dalyvauti, jei 
ji netaptų „korupcijos slėpimo 
komisija”. Tuo tarpu, pasak jo, 
tokia bus naujoji komisija, jeigu 
joje daugumos neturės opozici
nės partijos.

Seimo narys taip pat pabrėžė, 
kad konservatoriai neatsisakys 
užimti generalinio prokuroro 
posto, jeigu jiems tai pasiūlytų 
prezidentas.

KALENDORIUS
Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas, 

Bažnyčios mokytojas (340-420 
m.); Sofija (Zofija), Žymantas, 
Gudrė.

Spalio 1 d.: 26 eilinis sekma
dienis. Pagarbos gyvybei sek
madienis. Teresėlė, Remigijus, 
Emanuelis, Jonilė, Regimantas. 
1602 m. mirė rašytojas Jonas 
Bretkūnas. 1885 m. gimė vals
tybininkas kun. Mykolas Kru
pavičius.

Spalio 2 d.: Šventieji Angelai 
sargai; Modestas, Liza, Girdutis, 
Pavandė.

Spalio 3 d.: Evaldas, Karki
na, Rimtas, Eitvilas, Atlanta. 
1458 m. gimė šv. Kazimieras.

* F
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO♦

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

DVASINES ATGAIVOS IR 
POILSIO SAVAITĖ

Per 40 ateitininkų sendraugių 
iš Atlanto pakraščio rugpjūčio 
12 d. suvažiavo i nuostabiai 
gražių ir jaukią Tėvų Pranciš
konų sodybą praleisti savaitę, 
pabendrauti, pasilsėti ir pasi
semti dvasinio peno. Šeštadienį, 
pirmąją savo susitikimo dieną, 
gėrėjomės Francis Kavaliaus
kaitės koncertu. Ji skambino 
pianinu plačios apimties Liszto 
kūrinį „Vallee d’Obermann”, 
kurio pradžios elegija, nors ir 
krinta į tamsią nusivylimo aud
rą, išsivysto j triumfuojantį 
finalą. Antroje koncerto dalyje 
suskambo Frederic Chopin 
minorinis šerco. Tai tautinių 
nuotaikų kūrinys, išoriniai 
audringas ir aistringas, o vidi
niai ramus ir lyriškas. Abu kū
riniai sukėlė gilų muzikinį iš
gyvenimą.

Sekmadienį koncertavo dvi 
jaunutės smuikininkės — Joana 
ir Kristina Zdanytės. Jos grojo 
solo ir duetus J. S. Bacho, L. 
Bocherinio, F. Seitzo ir C.M. von 
Weberio kūrinius. Po to dar gro
jo tradicines melodijas ir šokių 
rinkinius. Nors juodvi dar labai 
jaunos, bet galima buvo jausti jų 
pajėgumą grojamus kūrinius 
įvertinti ir perduoti juos klau
sytojams.

Šiemet savaitės kapelionu bu
vo kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras. Jis kiekvieną dieną aukojo 
šv. Mišias ir pamoksluose aiš
kino paskutinius septynius 
Kristaus žodžius, jautriai per
duodamas klausytojams giliai 
išmąstytus Jėzaus Kristaus žo
džius ir atvėrė jų ryšį su Jo dar
bais bei gyvenimu.

Žolinės — Švč. Mergelės Mari
jos dangun ėmimo šventės — 
dieną dalis dalyvių, pagal senas 
lietuviškas tradicijas, nešėsi 
koplyčion žolynų puokštes, ku
rias kapelionas pašventino. 
Vakare jis kalbėjo tema: „Mūsų 
ideologija, einant į XXI amžių”. 
Jojo žodžiais popiežius Jonas 
Paulius II renka iš griuvėsių 
gėrio ir kilnumo likučius, kad iš 
jų atstatytų tai, ką sugriovė šio 
šimtmečio karai. Prof. Arvydas 
Žygas pažadino Lietuvos atei- 
tininkiją. Nors ji dar nėra pilnai 
subrendusi, tačiau 1994 metų 
kongresas įrodė, kad Lietuvos 
ateitininkija turi ateitį. Jie sie
kia rūpintis ideologiniu turtu ir 
dalytis jo gyvybe. Lietuvoje yra 
nemažai uolių, talentingų atei
tininkų. Mes, užsieno atei
tininkai, privalome įsijungti į 
mūsų visų bendrus siekius, pa
dėti moraliniai ir materialiniai. 
Ateitininkija turi veržtis į visus 
pasaulio kraštus, kad visa būtų 
atnaujinta Kristuje. Po paskai
tos kapelionas pravedė bendra 
maldą — rožinį ir žvakių proce
siją už pasaulio atsinaujinimą.

Pirmadienį klausėmės pulki
ninko Donato Skučo paskaitos: 
„Vašingtono politika Lietuvos 
atžvilgiu”. Jis pabrėžė, kad 
dabar finansiniai, o ne idelo- 
giniai reikalai yra JAV valsty
bininkų pagrindas. Valstybės 
pajamos mažėja. Jų stoka veikia 
Amerikos aprūpinimą, paramą 
Lietuvai ir bendrą politiką.
Amerikos politikai rūpi: 1) 
neišprovokuoti atominio karo, 
2) naudotis didžiule Rusijos 
rinka ir jos gausiais žemės tur
tais.

Lietuvos Apsaugos Ministeri
ja labai suinteresuota tapti 
pilnateise NATO nare. Tačiau 
kyla klausimas, kaip to 
pasiekti. Lietuva dar nėra

pasiruošusi įstoti į NATO, nėra 
išpildžiusi visų reikalavimų. Jos 
kariuomenės parengtis žema, 
nes nėra lėšų. Vokietija nesku
ba pasisakyti už Baltijos vals
tybių partnerystę. Nei JAV, nei 
jokia kita valstybė nekovos už 
Lietuvos laisvę. Kylantis žydų 
reikalavimai grąžinti jiems 
Rytų Europoje nuosavybes ap
sunkina mūsų darbą Vašing
tone. Lietuva jau ir anksčiau 
sugebėjo laviruoti tarp galin
gesnių, įnoringų kaimynų, net 
atgauti nepriklausomybę, ir 
dabar turi eiti tuo keliu. 1940 
m. Lietuvos kariuomenė buvo 
gerai aprūpinta, tačiau nepri
klausomybės neišsaugojo, o 
1990 m. ją atgavo dar okupan
tui joje siautėjant.

Trečiadienį Bostono ir apylin
kės sendraugių valdybos pirmi
ninkė dr. Mirga Girniuvienė 
skaitė paskaitą tema: „Atei
tininkų vaidmuo Amerikos Lie
tuvių Bendruomenėje”. Ji pami
nėjo, kaip labai yra užsiėmęs 
Bostono lietuviškas jaunimas, 
kaip nelengva tėvams, padedan
tiems savo vaikams vykdyti jų 
organizacinius, mokyklinius ar 
individualaus lavinimosi įsipa
reigojimus. Ji abejodama klau
sė: jei šiuo metu būtų suorga
nizuoti Bostono jaunučiai 
ateitininkai, ar jie sugebėtų ką 
nors duoti apylinkės tautišku
mui, inteligentiškumui? Todėl 
būtina yra kelti bręstančio jau
nimo inteligentiškumą. Išorinė 
įtaka yra neigiama, ir tik stip
rieji prieš ją atsilaiko. Reikia 
prašyti Bostono Bendruomenės, 
kad remtų Bostono ateitinin
kus, ugdant jaunus inteligen
tus.

Ketvirtadienį, J. Giedraitis 
kalbėjo tema: „Demokratijos at
kūrimo problemos Lietuvoje”. 
Jis nušvietė ten esamą būklę, iš 
kurios matome, kad dabartinė 
LDDP valdžia nėra demokratiš
ka. Dabar jau laikas ruoštis 
1996 metų rudens rinkimams:
1) per konsulatus įsigyti 
Lietuvos pasus, kad galėtume 
balsuoti: 2) remti dešiniųjų 
spaudą Lietuvoje, nes tenai 
kioskai atsisako ją pardavinėti; 
3) teikti Lietuvai, ypač sto
vyklaujančiam jaunimui, ma
terialinę ir moralinę paramą; 4) 
būtina stiprinti paramą dešinio- 
sioms partijoms, nes 1996 m. 
rinkimai bus lemtingi. Tautos 
fondas, Leono XIII Literatūros 
fondas ir k. remia studentiją, 
profesūrą bei kitus demokrati
nius procesus Lietuvoje. Naujie
ji Tautos fondo įstatai suteikia 
daugiau lengvatų per IRS. Kaip 
jau įprasta, LDDP ir KGB infil
truoja ir skaldo partijas. Padrą
sinantys faktai, kad yra gausu 
sąžiningų ir sumanių žmonių. 1) 
Paskutiniu laiku įsisteigė Kata
likų moterų sąjunga. 2) įregis
truota Krikščionių ūkininkų 
sąjunga. 3) Atsisteigė Lietuvos 
darbininkų sąjunga. Praėjusių 
savivaldybių rinkimų rezultatai 
taip pat kalba, kad dešinieji gali 
laimėti Mūsų įsijungimas yra 
svarbus ir reikšmingas.

Šalia paskaitų popiečiais žiū
rėjome prof. Č. Masaičio parū
pintų vaizdajuosčių. Stebėjome 
įvykius, susijusius su Marijos 
apsireiškimais Ispanijoje Gara- 
bendalio apylinkėje, gėrėjomės 
Lietuvos vaizdais, „susitikome” 
su žymesniais lietuviais. Taip 
pat M Vygantienės atvežtoje 
vaizdajuostėje susipažinome su 
Siamo dvynukėmis Vitalija ir

Būrelis Žemaitijos ateitininkų prie bažnyčios Palangoje.
Nuotr. Algimanto Žižiūno

ILSĖJOMĖS, MOKĖMĖS, 
MELDĖMĖS...
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Mes, Žemaitijos ateitininkų 
kuopų vadovai, globėjai bei 
moksleiviai ateitininkai džiau
giamės, kad 1994 metais Palan
goje įkurtas Telšių vyskupijos 
Jaunimo centras. Čia per trum
pą laiką labai daug padaryta. 
Nuo 1994 metų rugsėjo kas 
mėnesį išleidžiamas Telšių vys
kupijos jaunimo centro leidinys 
— laikraštėlis „Mūsų ateitis”. 
Jau antri metai organizuojamos 
vasaros poilsio stovyklos įvai
raus amžiaus ateitininkams, o 
šią vasarą ir jų vadovams bei 
globėjams.

Liepos 24-29 d. Palangoje, 
Telšių vyskupijos Jaunimo cen
tro patalpose ilsėjomės, mokė
mės, meldėmės, diskutavome, 
kūrėme ateities planus 39 Že
maitijos ateitininkų kuopų glo
bėjai, vadovai. Mus sukvietė, 
apgyvendino, sudarė sąlygas 
ilsėtis, dalintis darbo patirtimi, 
tobulinti savo dvasinį pasaulį 
Žemaitijos Ateitininkų dvasios 
vadas, Palangos klebonas, kun. 
Vytautas Petrauskas ir atei
tininkų valdyba.

Čia mums patogu, nes ne
reikia toli važiuoti; gera, nes 
jaučiame rūpestį ir dėmesį, 
netoli bažnyčia, jūra. Čia dažnai 
atvyksta įdomių žmonių, su ku
riais turėjome galimybę pasi
klausyti, paklausinėti kunigą 
Renaldą Reivytį. Jis, šiemet bai
gęs Romoje teologijos studijas, 
liepos mėnesį įšventintas ku
nigu. Paskaitų, pokalbių metu 
kunigas Renaldas mus uždegė 
dėmesiu ir pagarba Šv. Raštui, 
atskleidė daug mums nežinomų 
nuostabių paslapčių. Kunigas 
Renaldas ir vėl išvyksta į Romą 
tolimesnėms studijoms. Grįžęs į 
Palangą pas tėvus atostogoms, 
žadėjo ir toliau bendrauti su 
ateitininkais bei jų vadovais, 
globėjais. Toks asmuo tai Dievo 
dovana, ne tik mums, Žemai
tijos ateitininkams, jaunimui. 
Gaila, kad negalime pasinau
doti Palangoje, Basanavičiaus

Vilija, su jų pirmais žingsniais į 
normalų gyvenimą. Jų tolimes
nio gydymo išlaidoms savaitės 
dalyviai paaukojo 316 dol.

Penktadienio vakarą buvo sa
vaitės užbaigiamasis solistės 
Ginos Čapkauskienės koncer
tas. Jai akompanavo dr. S. Ci
bas. Jie maloniai džiugino sa
vaitės dalyvius ir kitus svečius. 
Pirmoje koncerto dalyje skam
bėjo liaudies dainos ir lietuvių 
kompozitorių kūriniai, o antro
je klausėmės populiariųjų operų 
arijų. Po koncerto savaitės 
komendantas dr. A. Stankaitis 
širdingai padėkojo visiems pri- 
sidėjusiems prie šios savaitės 
programos ir pakvietė prie vai
šių, paruoštų tėvų pranciškonų 
rūpesčiu.

Šeštadienį, anksti rytą, užbai
gėme savaitę kun. Cukuro au
kotomis šv. Mišiomis ir skirs- 
tėmės į namus su viltimi atei
nančiais metais vėl ten susitik
ti.

Konstancija Valiuškienė

gatvėje esančiais, 1994 metų 
žiemą ateitininkams grąžintais 
rūmais kitų vyskupijų ateiti
ninkai, jaunimas, svečiai atei
tininkai iš kitų kraštų.

Kartu su mumis ilsėjosi, papa
sakojo apie Lietuvos ateitininkų 
veiklą jo jaunystės metais 
seniausias Lietuvos (o gal ir 
pasaulio) ateitininkas, gimęs 
1903 metais, ilgai gyvenęs 
Amerikoje, Kazimieras Pabe
dinskas.

Keletą dienų su mumis bend
ravo, papasakojo apie Amerikos 
jaunimo ir katalikų problemas, 
pasidžiaugė ateitininkų veikla, 
pateikė naudingų patarimų, 
įdomių minčių, Amerikoje gyve
nantis ir dirbantis kunigas 
Zenonas Smilga. Jis taip pat 
ateitininkas.

Daug dėmesio ateitininkų pro
blemoms skiria Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Jis dažnai 
dalyvauja įvairiuose Žemaitijos 
ateitininkų renginiuose, vadovų 
ir globėjų susirinkimuose, pa
deda, pataria sprendžiant įvai
rius organizacinius uždavinius. 
Aplankė vyskupas stovyk
laujančius Žemaitijos atei
tininkų vadovus, globėjus ir šį 
kartą. Kartu su mumis papie
tavo, po to, mums, susirinku
siems salėje, kalbėjo apie atei
tininkuos uždavinius, supažin
dino su vyskupijos ateitininkų 
veikla ir problemomis. Mums ši 
stovykla buvo tikra dvasios ir 
kūno atgaiva, patirta per 
nuoširdaus dvasios vado kunigo 
Vytauto Petrausko rūpestį.

Kazytė Sipienė, 
Gargždų ateitininkų kuopos 

globėja
Rūta Urbanavičiūtė, 

Mažeikių kuopos globėja
Lina Mizinaitė, 

Sedos kuopos globėja

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
T«l. 708-436-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

UNAS A. SIDRYS, M.D.

Ophtalmotogas/Akių Chirurgas
MM 8. Rldgeland Ava 
CMeago Rldge. IL 60415

706-436-4422 
414* W. 63cd 81.

312-734-7704

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoji 
Pensininkams nuolaida ■

4007 W 59 St. Chicago. IL
Tai. 312-738-8666

4707 S Gilbed, LaGrange. IL 
Tai. 786-362-4487

Kak. lai. 212-886-3186 
Namų 788-361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6746 Weet 03rd tiram
Vai pirmad ir ketvrld 3v. p.p.-6v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

KVIEČIAMI VISI 
STUDENTAI

Clevelando studentų atei
tininkų pirmasis šių metų susi
rinkimas sekmadienį, spalio 22 
d., 12 vai. (vidudienyje) vyks 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje. Kviečiami visi lietu
viai studentai — bus smagu 
susitikti ir padiskutuoti įvai
riais klausimais, o taip pat 
maloniai studentiškai pa
bendrauti. Informacijoms 
kreipkitės į Rimą Ješmantaitę, 
tel. 216-371-5298, arba į Vidą 
Žiedonytę, tel. 216-944-8979. 
Ateikite ir draugus atsiveskite.

„ATEITIES” STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

Tradicinis rudens „Ateities” 
studijų savaitgalis š.m. lapkri
čio 3—5 d. vyks Jaunimo cent
re, Čikagoje, ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. Savaitgalio 
programoje dalyvaus ir iš Lietu
vos atvykstanti Aldona Žemai
tytė, „Dienovidžio” redaktorė.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

metama H metu 3 mėn.
JAV............................................. 396.00 $55 00 $35 00
Kanadoje ir kitur.......... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ........................................... $55.00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur.......... (U.S.) $60.00 $45 00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo).................................. $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida .............. $55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu $600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončiua

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini 
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 
atraipanių 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. 708-248-0047 arba 704-246-4581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
6449 So. Pulaaki Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Or. McElllgotl Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S3OO Wesl Ava., Ortand Park 
708-348-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
706-368-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-657-9363

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St. 
Lemont. IL 80439 
Tel. 915-723-1654

7S00 W. Cotlege Dr. 
Palos Helghta. IL 80453 

Tel. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
8358 S. Robertą Road 

Hlckory Hllla
Tel. (708) 588-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

r.mSy CSnlc
įstos - »»7 et.. Lement it ao4j»

Priklauso Palos Commumly Hoapital 
Siivar C rota Hoapital 

Valandos pagal auailanmą 
Tel. (70e> ui IMi

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
PO DANTŲ GYDYTOJA
1,1 7915 W. 171*1
V V Tlnley Park, 1L 80477

(708) 614-6671
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAK&EVIČIUS 1 
JOKŠA Į

• VAIKŲ LIGOS Į
6441 8. Puleekl Rd.. Chicago, IL 1 

Rez. 706-422-7807 Į
Kab. (1-312) 882-0221 Į

Valandos susitarus Į

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln 81.

Mattesson, IL 60443
Tel. 708-746-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWAUS Į

DANTŲ GYDYTOJA I

3600 Hlghland Avė., Ste. 201 j
(skersai gatvės nuo j

Good Samaritan ligoninės) 1
Dovrnere Grove, IL 60815 1

Tel. 706-860-3113 |
Valandos susitarus 1

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaskl Rd.
Tel. 312-565-2802

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

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

Priima „Medlcare Aeelgnmenl”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ 1

Chiropraktinis gydymas, sveikos 1 
mitybosjjritaikymas ir akupunktūra I

7271 S. Mariem, tel. 708-594-0400 | 
Bridgevlevr, IL 60455 Į

Valandos pagal susitarimą 1

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lewn, IL

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

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 1
Skausmo gydymo specialistai Į
JONAS V. PRUNSKIS, MD i

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD Į
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Šį sekmadienį, pateikdama 
Jėzaus palyginimą apie turtuolį 
ir elgetą Lozorių ir ko jie su
silaukė po mirties, Bažnyčia 
kviečia mus atkreipti dėmesį, 
kaip mes gyvename dar šiapus 
amžinybės.

Evangelijoje (Luko 16:19-31) 
Jėzus šį palyginimą pasako fari
ziejams, kurie yra panašesni į 
Jėzaus mokinius, negu pamany
tume. Jėzus į juos labai dažnai 
kreipiasi. Tai reiškia, kad jie 
nuolat buvo su juo keliaujančių 
žmonių būryje. Fariziejai buvo 
reformuojanti grupė žydų vi
suomenėje. Pamatę, kad Šven
tyklos kultas nutolo nuo papras
tų žmonių, fariziejai rado būdus 
padėti jiems praktikuoti savo ti
kėjimą. Jie kasdieniniame gyve
nime skatino įvairius papročius, 
kurie padėtų žmonėms prisi
minti savo pašaukimą būti 
Dievui pašvęsta tauta pagoniš
kos graikų-romėniškos kultūros 
dominuojamame pasaulyje.

Tad, kai Jėzus atėjo, skelbda
mas „Viešpaties malonės me
tus”, kad vargdienių yra dan
gaus karalystė, daugelis fari
ziejų juo susižavėjo ir tapo tik
rais Jėzaus mokiniais, kurie 
nuoširdžiai kvietė Jėzų į savo 
namus ir, po jo mirties, net pa
sirūpino jo palaidojimu. Moks
lininkai mano, kad greičiausiai 
ir pats Jėzus buvo fariziejų 
auklėtinis ir kad jis kritikavo ne 
visus, bet tuos, kurie veidmai
niškai laikėsi papročių, nesi
stengdami vykdyti Dievo valios 
— nesirūpindami į vargą pate
kusiais žmonėmis.

Palyginimą apie turtuolį ir el
getą Lozorių Jėzus taiko pado
riems žmonėms, kurie sunkiu 
darbu ir nuosaikiu gyvenimu 
neblogai apsirūpino; žmonėms, 
kurie nemažai prisideda ir prie 
savo sinagogos išlaikymo ir pa
laiko visas doro visuomeniško 
gyvenimo formas. Kaip visada 
savo palyginimuose Jėzus šiek 
tiek perdeda aplinkybes, kad 
išryškintų pamokymą. Šiuo at
veju jis pabrėžia kontrastą tarp 
turtuolio, kuris rengėsi bran
giausiais drabužiais ir „kasdien 
ištaigingai puotaudavo”, ir prie 
jo vartų gulinčio, votimis apte
kusio, elgetos, kuris „troško nu
marinti alkį bent trupiniais nuo 
turtuolio stalo, bet tik šunes 
atbėgę laižydavo jo žaizdas”.

Nors gyvenime galėjo atrody
ti, kad turtuolis Lozoriaus ne
matė, bet po jų abiejų mirties, 
pasirodo, kad net jo vardą žino
jo. Po mirties „atsidūręs pragaro 
kančiose”, turtuolis pakėlęs 
akis pamatė elgetą Abraomo 
prieglobstyje. Tada jis atsiminė, 
kad jis, kaip ir Lozorius, 
priklauso Dievo per Abraomą iš- 
sirinktajai tautai ir tad krei

piasi į jį: „Tėve Abraomai, pa
sigailėk manęs... atsiųsk čionai 
Lozorių”, kad šis palengvintų 
kančias.

Bet Abraomas jam priminė, 
kad gyvenime ignoruodamas 
Lozorių ir kitus varguolius, jis 
sukūrė neperžengiamą prarają 
tarp jų ir savęs ir dabar jau nėra 
kaip jos peržengti. Tuomet tur
tuolis prašo, kad Lozorius būtų 
pasiųstas bent jo brolius įspėti, 
nes , jei kas iš mirusiųjų nueitų 
pas juos, jie atsiverstų”. Bet 
Abraomas pasakė tiesą, kuri ga
lioja ir apie Jėzų, prisikėlusį iš 
mirties: „Jeigu jie neklauso Mo
zės nei pranašų (t.y., Šventojo 
Rašto ir jį perduodančių tikėji
mo mokytojų), tai nepatikės, jei 
kas ir iš numirusių prisikeltų”.

Ir mes iš savo patirties žino
me, jog, kai per giliai įklimps
tame į medžiaginį gyvenimą, 
pasidaro sunku ir Bažnyčios 
pamokymų klausyti, ir rasti jė
gų ir laiko prie savo vartų gu
linčiais lozoriais rūpintis. Bet 
esame įspėjami, kad laikas ma
žinti prarają tarp varguolių ir 
savęs yra dabar, kol jie yra arti 
mūsų.

Pirmame skaitinyje pranašas 
Amosas (Am 6:1,4-7) 8-me šimt
mety prieš Kristų, panašiai kaip 
Jėzus fariziejams, pasako tiesą, 
tiek Izraelio Šiaurinės kara
lystės didikams Samarijos kal
ne, tiek ir Pietinės karalystės 
vadovams Siono kalne, Jeruza
lėje. Jie, prabangiai gyvendami, 
gulinėdami ant dramblio kaulu 
inkrustuotų gultų, arfomis 
skambindami, kūrė ir giedojo 
(su panieka Amosas jiems sako 
„rėkaujate”) šventas giesmes, 
įsivaizduodami, kad jų kūryba 
prilygsta Dovydo psalmėms.

Jis juos įspėja, kad jie turėtų 
susirūpinti, kodėl ir kaip 
pražuvo viena iš Izraelio genčių 
— Juozapo — ir pagalvoti, kaip 
jie galėtų apsisaugoti nuo pana
šaus likimo. Kalbėdamas Izra
elio pranašų tradicijoje, jis rei
kalavo, kad jie rūpintųsi nega
linčiais apsirūpinti — našlė
mis, našlaičiais, elgetomis. Bet 
matydamas, kad jie verčiau no
ri patogiai gyventi, ignoruoda
mi neteisingumą šalyje, jis te
gali jiems pasakyti, kas jų lau
kia: „Todėl jūs išeisite dabar į 
tremtį visų tremtinių priekyje”.

Šv. Paulius pirmame laiške 
Timotiejui (1 Tim 6:11-16) ragi
na jį (taip pat ir mus, Kristaus 
sekėjus) siekti „teisumo, mal
dingumo, tikėjimo, meilės, iš
tvermės, romumo”. Jis primena 
jam, jog savo pašaukimą vykdy
ti Tėvo valią, kuriant žemėje 
dangaus karalystę, Jėzus išpa
žino, net prieš Pilotą, kuris 
turėjo galią jį nuteisti mirčiai. 
Ir tuomet Paulius drąsina ir Ti
motiejų, ir mus, kad be baimės

„Amerikos lietuviai remia Richard Durbin kandidatūrą!” Gausiai susirinkę svečiai Pasaulio 
lietuvių centre rugsėjo 15 d. tikrai įrodė tų žodžių tiesą. Iš kairės: dr. Jonas Daugirdas, Aldona 
Palukaitienė, Loreta Durbin, JAV atstovas Richard Durbin, Rūta Sušinskienė, Dalia Šlenienė, 
PLB pirm. Bronius Nainys.
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Sovietų imperijos skilimas dar 
nebaigtas. Mūsų planetoje visos 
tautos, kurios tik norėjo, net 
mažos salos vandenynuose, jau 
laisvos. Tik Rusija, pati visiš
kame bankrote, vis dar nori gy
venti praeityje — imperijoje. Iš 
15 respublikų visus ryšius su 
Maskva nutraukė tik Baltijos 
kraštai. Reikia tikėtis, kad tos 
trys mažos valstybės išsilaikys 
nepriklausomos, nors rusiški 
imperialistai skelbia, kad po ke
liolikos metų jos grįš į Maskvos 
glėbį. Jie savo svajones grindžia 
tuo, kad tie kraštai be rusiškų 
žaliavų ir rinkos neišsilaikys. 
Dėl vidinių nesutarimų ir be 
tvirtos piliečių paramos bei tau
tinio sąmoningumo Gruzija ir 
Gudija jau pasidavė Maskvos 
spaudimui.

Tačiau Kazachstanas ir Vidu
rinės Azijos tautos (buvęs Tur
kestanas) palengva, bet tvirtai, 
nori nutraukti santykius su 
Maskva. Šie milžiniški ir turtin
gi plotai kadaise priklausė Gen- 
gis-Khanui, vėliau Samarkando 
valdovui Tamerlanui. Dar vė
liau pateko turkų įtakon, todėl 
ir vardas — Turkestanas. 18-to 
šimtmečio pabaigoje kazokai 
pradėjo veržtis į rytus ir prijun
gė šias tautas prie savo imperi
jos. Tik 1924 m. Stalinas suskal
dė šią teritoriją į penkias res
publikas: Kazachstaną, Uzbe
kistaną, Kirgiziją, Tadžikistaną 
ir Turkmenistaną. Šias respub-

galime vykdyti savo tikėjimą, 
nes, kai Jėzus antrą kartą ateis, 
pasirodys jo teisingumas ir šlo
vė.

Aldona Zailskaitė

Nuotr. Indrės Tijunėlienės

Vidurinei Azijai gražią ateitį. 
Numatoma, kad šiose teritori
jose guli milijardai tonų naftos 
ir dujų. Jų klodus atrasti daro
mos sutartys su didžiausiomis 
firmomis. Kol kas didžiausia 
kliūtis yra transportas į vaka
rus. Sovietmečiu visi keliai vedė 
į Sąjungą, nebuvo geležinkelio su 
kaimyninėmis valstybėmis, ve
dančio į pietus. Todėl planuo
jami vamzdžių pervedimai per 
Turkiją ir Iraną. Tuo tikslu 
neseniai pasirašyta sutartis 
tarp Irano ir Turkmenistano 
pirmą kartą istorijoje sujungti 
geležinkelius. Nors nuotolis nuo 
šių respublikų ir Juodosios jūros 
daug trumpesnis, nuolatinis ne
sutarimas ir pilietiniai karai su 
Armėnija bei vietiniai kivirčai 
Gruzijoje, gruzinams artėjant 
prie Rusijos, verčia Vakarų 
verslininkus eiti aplinkiniu 
keliu prie jūrų. Kadangi Ameri
kos santykiai su Iranu yra blogi, 
tai tokia padėtimi naudojasi Eu
ropos firmos.

Be Irano, Vidurinės Azijos naf
ta bei dujomis yra suinteresuota 
ir Kinija, per kurią bus tęsiami 
vamzdžiai į Kinijos uostus, o iš 
ten kelias atviras į turtingą Ja
poniją.

Rusija jokiu būdu neatsilaikys 
prieš Rytų ir Vakarų konkuren
ciją, naudodama taikias priemo
nes. Klausimas, ar Maskva 
neieškos kitokių? Nors tos pen
kios respublikos viena kitai ar
timos, skirtumų yra. Svarbiau
sia problema ateityje bus jų 
sugebėjimas rasti taikių kelių 
išspręsti mažus nesutarimus, 
ypač dėl sienų. Daugelis respub
likų turi daug etninių mažumų, 
ypač kazachų. Gal todėl nauja 
Kazachijos konstitucija pripa
žįsta pilietybę, visiems kaza
chams, nesvarbu, kur jie gyve
na. (Geras pavyzdys Lietuvai!)

likas riša daugiau ar mažiau pa
našios kalbos, tikyba, kultūra, 
bendra praeitis, todėl, sovieti
niam režimui sugriuvus, tautos 
į ateitį pradėjo žiūrėti savo nuo
savomis akimis. Daug bandymų 
susijungti į vieną vienetą jau 
padaryta, daug konferencijų su
šaukta, bet į priekį nueita neto
li, kaip ir visur, dėl asmeninių 
ambicijų. Kai kuriose respubli
kose dabartiniai prezidentai nu
tarė likti savo pozicijoje iki 
ateinančio šimtmečio pradžios.
Tačiau pradžia padaryta, įsteig
tas Vidurinės Azijos bankas, 
gerbiamos visų respublikų va
liutos, sudarytas ekonominis 
komitetas, sumažinti muitai, 
bandoma dalintis gamtos tur
tais ir net sudarytas taikos ba
talionas, kurio dalis jau daly
vavo pratimuose Louisianoje 
drauge su lietuviais kariais.

Visų respublikų konstitucija 
reikalauja, kad vietinė kalba 
būtų valstybinė ir kad valsty
biniai tarnautojai mokėtų vieti
nę kalbą, jeigu jie nori dirbti 
valstybiniame aparate. Prieš to
kį reikalavimą rusiškai kalban
tieji smarkiai protestuoja ir 
vadina tai „kalbiniu teroru”. 
Nematydami gražios ateities, 
rusai grįžta į savo tėvynę taip, 
kad 1994 m. iš Kazachstano 
emigravo ketvirtis mln., iš kitų 
respublikų 200,000. Maža to, ru
sai grasina Kazachstano vyriau
sybei, reikalaudami autonomi
jos šiauriniam Kazachstanui ar
ba priskyrimo prie Rusijos.

Nepaisant rusiškų intrigų ir 
grasinimų, skyrybos su Azijos 
tautomis nesustabdomos. Vaka
rų ekonomistai pranašauja

Danutė Bindokienė

Atsiskleidžia KGB 
paslaptys

Literatūroje labai populiarus 
žanras yra špionažo temos. Slap
tieji agentai ir jų paini, pla
čiašakė, bet taip pat pilna pavo
jų, veikia dažnai vaizduojama ir 
filmuose. Paprastai knygose ir 
ekrane špionažas atrodo kone 
patraukliai, o asmenys, kurie 
šnipinėja svetimos valstybės 
naudai, pasižymi drąsa, apsuk
rumu, išgyvena visokius įdo
mius nuotykius.

Špionažo realybė ne tokia in
triguojanti, nors taip pat 
apgaubta paslaptimis ir pa
vojais. Po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo viešumon iškilo 
daug šnipinėjimo paslapčių ir 
paaiškėjo daugybė šnipų tapa
tybė. Komunistų partija ir KGB 
buvo patys geriausi žinovai, 
kaip įpainioti žmones į špiona
žo „voratinklį”. Sovietų šnipai 
— savieji „plačiojoje tėvynėje” ir 
vienokiu ar kitokiu būdu užver
buotieji užsienyje — reiškėsi 
visose pasaulio šalyse. Daugelis 
buvo tik smulkūs „smėlio grū
deliai”. Jie mažai galėjo pfa- 
kenkti šnipinėjamam kraštui, 
nedaug pasitarnaudavo ir 
Maskvai, bet tų žmonių lo
jalumas komunizmui buvo nau
dingas „bendram planui” — su
kompromituoti Vakarų pasau
lio įtakinguosius asmenis. Nuo
stabą šiandien sukelia „didieji 
akmenys”, ar net „kalnai”, 
dirbę svetimos (šiuo atveju — 
Sovietų Sąjungos) vyriausybės 
naudai. Pasirodo, kad komunis
tinio špionažo tinklas buvo tvir
tai apraizgęs ir Amerikos val
džios sluoksnius, ir mokslinin
kus, visuomenininkus, žinia- 
sklaidą, ginkluotų pajėgų va
dovybę bei kiekvieną asmenį, 
prieinantį prie bet kokios, sovie
tams naudingos, informacijos.

Atsiradus galimybei žvilgtelė
ti į KGB archyvus, atrastos ir 
lietuviškos pavardės, priklau
siusios net išeivijos visuomenėje 
gerbiamiems asmenims, o ką 
bekalbėti apie tėvynėje gyve
nusius ir šnipinėti užverbuotus 
žmones! Slaptųjų agentų su
rinkta informacija taip pat ste
bina savo smulkmeniškumu. 
Mes, gyvendami JAV, tik apy
tikriai žinojome (galbūt labiau 
intuicija, negu faktais), kad 
buvo tikrinami laiškai, siun
čiami į Lietuvą ir iš jos, kad 
atvykstantieji iš tėvynės keliau
davo su „angelu sargu”, kad 
apsilankantiems Lietuvoje taip 
pat buvo paskiriamas „šešėlis”.

Labai akivaizdžiai tokį „šešė
liavimą” aprašo lietuvaitė, 
pasižymėjusi žurnalistė, Jūratė 
Kazickaitė „Washington Post” 
dienraštyje (Jūrate Kazickas, 
„A Shadowv Game of ‘Cat’ and

Mouse”, š.m. rugpjūčio 27 d ).
Ji rašo, kad buvo KGB seka

ma apie 20 metų: nuo Vladivos
toko, iki Vilniaus, iki Va
šingtono. Buvo surinkta per 300 
puslapių smulkios informacijos, 
nes KGB ruošėsi ją įtraukti į 
savo tarnybą. Kazickaitei buvo 
duotas slaptavardis ,,Ket” 
(Cat) ir Maskvos agentai ją 
pradėjo sekti 1968 m., kelionėje 
traukiniu per Sibirą. Ji tuomet 
kaip žurnalistė buvo praleidusi 
pora metų Vietname ir ryžosi 
aplankyti Lietuvą, iš kurios iš
vykusi prieš 24 metus. Trauki
nyje susidūrė su pirmąja 
sekle. Tai buvo KGB susi
domėjimo Kazickaitė pradžia, 
nors ji tokio dėmesio nesitikėjo 
ir neįtarė.

Tik 1992 metais KGB surink
tą informaciją apie Jūratę 
Kazickaitę, trumpcm laikui 
leidus pasinaudoti Vilniaus 
KGB rūmuose sutelktais archy
vais, surado jos pažįstamas Ro
mualdas Misiūnas. Jam pavyko 
elektronine technika „papirkti” 
atitinkamus asmenis, kurie 
davė leidimą kopijuoti įvairią 
medžiagą. Misiūnas į JAV grįžo 
su daugiau kaip 16,000 puslapių 
slapčiausios informacijos, 
įskaitant apie Aldrich Ames (tą 
informacija perduota FBI įstai
gai).

Kazickaitė straipsnyje sako 
nesuprantanti, kodėl KGB buvo 
pasišovusi ją užverbuoti savo 
naudai. Tiesa, ji esanti lietuvė 
ir visuomet rėmusi Lietuvos 
nepriklausomybės siekius, bet 
šiaip nedaug tepasižymėjusi. 
Tačiau Jūratė Kazickaitė buvo 
žinoma žurnalistė, kuriai ne 
vienos slaptos durys lengvai 
atsiverdavo, kuri galėjo prieiti 
prie vyriausybės žmonių ir kitų 
įtakingų asmenų. Slaptuose do
kumentuose KGB agentai net 
pažymėjo, kad ji viename pobū
vyje šokusi su prezidentu Jim- 
my Carter. Kas žino, kokias 
„valstybės paslaptis” JAV 
prezidentas šokio sūkuryje pa
šnibždėjo patraukliai moteriai į 
ausį...

1992 metų rudenį, netyčia 
atsiradęs, priėjimas prie KGB 
archyvų Vilniuje vėl pranyko. 
Įdomu, ką tebeslepia jo slapto
sios spintos, kokios „staig
menos” sukauptos tūkstančiuo
se puslapių, kuriuose dar mums 
pažįstamos pavardės minimos. 
(Galbūt nemažiau svarbu būtų 
žinoti, kurių pavardžių KGB 
šnipų sąrašuose nėra. Tuomet 
gal nustotų įtarinėjimas ir 
mėgstamiausias šmeižto epi
tetas: „Jis buvo KGB agen
tas”...)

«
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Žiema. Šalta, pikta žiema. Gaila fronte šąlančių 

karių. Mes jiems renkame šiltus drabužius. Ūkininkai, 
džiaugdamiesi išsigelbėję nuo bolševikų teroro, noriai 
aukoja vilną ir kailius.

1942 m. vasario 3-čioji. Šiandien pradėjau dirbti 
Panevėžio Valstybinėje prekyboje, krautuvėje Nr. 8. Dir
bame čia penkiese šaltoje, nekūrenamoje krautuvėje. Aš 
patenkinta, kad dirbu ne bolševikams.

Vasario 16-toji. Tautos šventė! Vėl mūsų trispalvės 
plakas, mūsų himnas, mūsų dainos skamba. Krautuvių 
vitrinos dekoruotos tautinėm spalvom, bažnyčiose 
vyksta pamaldos.

Lietuvos Nacionalistų partijos štabas uždarytas. 
Vyksta kažkokia trintis su vokiečių sudaryta valdžia. 
Žmonės nepatenkinti turima savivalda. Vis galvoju, 
kodėl nebuvo priimta mūsų vyrų pagalba, kodėl nebuvo 
leista mums nepriklausomybę atstatyti. Jei vokiečiai ne
būtų užblokavę mūsų nepriklausomybės atstatymo, 
tuomet būtume, mano nuomone, galėję mobilizuotis ir 
paskelbti sovietams karą — eiti sykiu su vokiečiais. Tą 
pat būtų padariusios ir Latvija su Estija. Dabar mūsų 
vyrai išblaškyti tarp vokiečių karių taip pat šala, bet 
jų niekas nemini, jie ištirpsta tarp vokiečių kaip lašas 
jūroj, negalėdami stipriau pasireikšti.

Pavasaris. Vokiečiai reikalauja vis daugiau mūsų

vyrų. Šaukiami jie transporto tarnybai. Dabar vieni 
eina, o kiti slepiasi.

Lietuvoje oras vis labiau „kaista”. Vyrus šaukia 
registruotis į statybos batalionus, o į Vokietiją beveik 
prievarta veža. Žmonės slapstosi. Vokiečiai, kai siū- 
lėmės, tai nenorėjo, o dabar nori pagalbos, bet mes 
nenorime. Mane irgi jau antrą sykį ragina Vokietijon, 
bet vis pavyksta išsisukti. Nenoriu ten važiuoti todėl, 
kad vokiečiai nelaiko savo duotojo žodžio. Jie žadėjo, kad 
metus išdirbęs ten, gali gauti atostogas, o dabar štai 
mano brolis ten jau antri metai ir be atostogų. Vokiečiai 
mūsų darbininkus vadina bolševikais, muša juos ir laiko 
vergų vietoje, Jie mano, kad nukariavę kraštą, gali su 
žmonėmis elgtis lyg su gyvuliais. Mes siekiante tik vieno 
— laisvės. O jie siekia kitų tautų pavergimo. Tiesa, jie 
kovoja prieš bolševizmą ir už tai pasaulis turi būti jiems 
dėkingas. Dėkinga yra už tai ir Lietuva. Be jų pagalbos 
mes nebūtume įstengę išsivaduoti. Bet kodėl jie užmirš
ta, kad mes jiems taipgi padėjome ir padedame. Tuo 
pačiu tikimės ir iš jų žmoniškumo. Jie savo žiauriu el
gesiu sugriovė pasitikėjimą. Nebepasitiki mūsų 
ūkininkas, nebepasitiki Reiche dirbantysis ir mušamas 
mūsų darbininkas. Nepasitiki motina, belaukdama savo 
sūnaus ar dukters sugrįžtant. Nepasitiki lietuvis parti
zanas, nepasitiki apviltas lietuvis karys fronte.

Tokios sunkios mintys skverbiasi į mano galvą, besi
ruošiant Sekminėms. Smilgiuose atlaidai, kaip kasmet. 
Pas dėdę Andrišiūną bus alučio, o gal ir „midučio”. Ten 
visuomet linksma. Šiandien dar linksmiau, mat parvažia
vo brolis Jonas iš Vokietijos. Galų gale, trečiais po iš
važiavimo metais, išleido apsilankyti. Džiaugiuos,

matydama jį sveiką grįžusį. Aš taip baiminausi dėl jo 
ir, kiek galėdama, stengiaus jį aprūpinti maisto siun
tinėliais — po vieną kilogramą. Tiek tebuvo leidžiama 
siųsti. Siųsdavau dažnai, kad vienas tarnautojas 
paklausė: „Ar jūsų visi išvažinėjo, kad vis siunti?” Mat 
siunčiau ne tik broliui Jonui, dar ir kitiems dviems 
broliams į Kauną bei Vilnių.

1943-jų metų vasarą esu Utenoje, pakeliui į savo 
tėvo tėviškę Tauragnų valsčiuje, Liūniškės vk. Džiugu, 
kad nuėjus gerą gabalą kelio, pamatysiu tyvuliuojantį 
Balčių ežerą, apsuptą alyvų krūmais seną pirkią ir tą 
gražų, smėlėtą paežerės kelią.

Nakvojau Utenos geležinkelio stotyje ant palangės, 
vargingai, bet prabudau, išgirdusi, jog kažkas vyksta. 
Pasirodo, atvežė iš Vilniaus nušautą policininką Blažį. 
Tai gal lenkų ar banditų darbas. Liūdna buvo žiūrėti, 
kaip seserys, brolis ir senutė motina eina paskui karstą, 
vežamą mažais kaimiškais ratukais menkutės 
kumelaitės. Jis buvo apipintas vainikais ir uždengtas 
trispalve. Žuvusiojo šautuvą — ištikimiausią jo draugą, 
nešė vienas karstą lydėjusių policininkų. Nujudėjo toji 
žmonių saujelė bažnyčion. Prisidėjau ir aš prie jų, pa
reikšdama pagarbą broliui lietuviui, žuvusiam už 
tėvynę. Kaip teko girdėti, tai jau trečia auka iš tos 
šeimos.

Jau ir Balčiai, Liūniškės. Trumpai čia paviešėjusi, 
važiuosiu namon. Geri čia žmonės, myli jie mane, bet 
darbas. Nežinau, kada vėl čia atvažiuosiu. Seniai čia be
būta. Taip viskas pasikeitę, buvo samanotais stogais
kaimas, dabar skirstomas vienkiemiais. Nudegęs gražus 
paežerės pušynas, o pakelėse matyti mediniai kryželiai,

įbesti mūsų tikinčiųjų ūkininkų rankomis savo priešams 
bolševikams, kurie krito nuo vokiečių kulkos, 
pasilikdami čia gulėti. Atsigulė jie mūsų šventoje že
mėje, iš kurios taip norėjo mus išmesti ir štai mūsų 
ūkininkas nesulygino su žeme jų kapo, nes įnirusiems 
nekeršijama. Jis deda šventą ženklą — kryžių, duodamas 
tam nelaimingam kūnui ramų poilsį. Lietuvis yra giliai 
tikintis ir jis moka net savo priešus gerbti. O bolševikai 
ką darė su mūsų žuvusiais? Negana, kad nužudydavo, 
dar visaip išniekindavo.

Tauragnai. Daugybė namų sunaikinta, sudeginta. 
Tarp griuvėsių stovi kuklus paminklas paminėti žu
vusius nuo bolševizmo.

Bloga žinia iš Vilniaus. Serga brolis Anicetas. Jis 
sirgdamas grįžo iš Rytų, kur dirbo kaip medikas. Mama 
išvažiavo pas jį. Brolis Steponas pranešė, jog Anicetas 
silpnas. Meldžiuos už jį, nes tik Dievas galu jam 
pagelbėti.

Blogos žinios. Užskrenda rusų lėktuvai ir mėto 
apylinkėj bombas ar atsišaukimus, raginančius sabo
tažui. Žada sugrįžti pas mus. Kur jų protas. Jie 
nurodinėja vokiečių elgesį su mumis, o patys savo daug 
didesnių klaidų nemato. Gal galvoja, kad jų žiaurumai 
mums buvo malonumas? Jau geriau su savo neapykanta 
vokiečiai, negu su bizūnu bolševikas. Jei mums dabar 
visko trūksta, tai žinome, jog vyksta karas ir mes esame 
pasiryžę dar didesnį trūkumą pakelti, dar daugiau aukų 
sudėti. Ne jiems nurodinėti mūsų nepriteklius. Jie 
užmiršo, kad jiems, taikos metu pas mus „svečiuojantis", 
buvo toks pav trūkumas, kaip ir dabar.

(Bus daugiau!

* *
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TEN MŪSŲ TĖVYNĖ '
JUOZAS KREGŽDYS

BRANGUS SVEČIAS 
ABIPUS ATLANTO
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
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Praeitais metais, po mano pir
mojo gimtinės aprašymo buvau 
vyriausios „Draugo” redaktorės 
paragintas kądr. nors vėl 
paradyti. Šįmet grįžau vėl į 
gimtinę, tai iš ten ir rašau.

Frankfurte įsėdau į „Lietuvos 
Avialinijų” lėktuvą skrist per 
Palangą į Vilnių. Nustebintas 
buvau tokio didelio skaičiaus 
Vokietijos piliečių, vykstančių į 
Lietuvą atostogauti. ’ Tačiau, 
matydamos tokį mandagų, 
tikrai profesionalų lietuvaičių 
patarnavimą lėktuve, pajutau 
pirmą kartą, kad Lietuva yra 
jau „įžengusi į pasaulį”. Ne tik 
mes patys sakom,'bet mums ir 
artimas pasaulis primena, jog 
tokių kurortinių vietų, kaip 
Palanga, Nida, Druskininkai ir 
kt. ir tokiom palyginant žemom 
kainom kitur Europoje nėra. 
Koks gražus yra mūsų kraštas, 
ypač Baltijos pajūrys.

Tų mano bendrakeleivių 
laukė Palangoje, prie aerodromo 
už tvoros atėjęs pasitikt dar 
didesnis būrys jau ten matyt 
atostogaujančių. Suvokiau, kad 
šis vaizdas vasaros metu, 
kartojasi kiekvieną šeštadienį.

Taigi, tik atvykęs, buvau 
pirmųjų savo įspūdžių labai 
pradžiugintas.

Geresnio laiko savo kelionei 
negalėjau pasirinkt, nes 
rugpjūčio 26 d. jau Sintautai 
buvo pasiruošę šventint savo 
naujai atstatytą bažnyčią, o 
Rudžių kaimas (iš kur aš esu 
kilęs) rugsėjo 3 d. planavo šven
tint savo naują kryžių.

Šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 
dar ir prieš pietus, Sintautų gat
vėse didėjo mašinų ir žmonių 
skaičius. Berods, nemaža dalis 
Suvalkijos tą dieną atvyko pa
liudyti, įsitikint ir pasidžiaugt 
vėl kita gražia, nauja bažnyčia 
savo krašte. Apie pirmą valandą 
procesija pajudėjo iš senos, 
laikinos bažnytėlės ir ėjo naujo
sios link. Susidomėjimas mano 
šeimoje buvo didelis, nes šioje, 
dabar atstatytoje bažnyčioje 
prieš karą tuokėsi a.a. dėdė 
Petras Kreg^dys. Dėdienė dabar 
gyvena Lukšiuose, bet ji nepajė
gė į šias iškilmes atvykt. Tai 
daktaro Justino Dėdino sesuo.

Visi jungėsi į procesiją, bet 
mažai kas tikėjosi patekti į 
bažnyčią. Kiekvienam bokšte 
buvo pastatyti garsiakalbiai, 
kad gatvėse žmonės galėjo nors 
pasiklausyti kas vyko viduje.

Klausiausi prelato Maske
liūno žodžių pilnų džiaugsmo ir 
dėkingumo. Tai jo didelis tikė

Prel Maskeliūnas prie naujai pašventintos Sintautų bažnyčios altoriaus.
Nuotr. Juozo Kregždžio

jimas ir pasitikėjimas žmonėmis 
įpareigojo jį, vos tik prieš pen
kerius metus šį milžinišką 
darbą pradėti. Tą dieną ir 
kiekvieną dieną, prelato maldos 
buvo aukotos už visus tuos, 
kurie prisidėjo prie jo, jau šian
dien išsipildžiusio sapno. 
Padėką užsienio lietuviams 
prelatas perdavė ir per mane.

Dvi mašinos Kregždžių atvy
ko į Sintautų savaitę po šven
tinimo pasidžiaugti ir pasimels
ti bažnyčios viduje. Klausiau 
prelato kiek bažnyčios atsta
tymas kainavo, jo atsakymas: 
„kad vienos sumos neįmanoma 
suvest”. Darbas buvo pradėtas 
rubliais, jų vertė keitėsi, vėliau 
buvo pakeisti į talonus ir „žvė
riukus”, jų vertė keitėsi, o po jų 
atėjo litas. Prie tų visų reikia 
pridėti dolerius, svarus, markes 
ir kt. Įmanoma sudėti tik pasta
ruosius, bet medžiagų kainos ir
gi keitėsi statybai vykstant; po 
penkių metų jau visos yra daug 
kartų brangesnės. O apskai
čiuot šiandien šių dienų darbo 
ir medžiagų kainomis būtų nau
dinga tik dabar planuojantiems 
statyti panašią bažnyčią.

Prižadėjom prelatui vėl su
grįžt. Tą popietę važiavom pasi
imt K. Naumiesčio kleboną ir 
vykom į Rudžius, kur jau mūs 
laukė didelis būrys.

Kryželis, menininko-dievdir- 
bio Vido Cikanos padirbtas ir 
pastatytas, stovi vienišas 
išnaikintame krašte, lyg dy
kumoje. Nei namų, nei medžių 
ten nėra, kad būtų jam užuovėja 
ar pavėsis; stovi prie kryžkelės 
ant seniau buvusios Šipailų 
žemės, Salomėjos Astrauskienės 
tėviškės, o dabar ten gyvena 
Raimundas ir Dalia Vaikšnorai.

Po pastatymo ten artimi gy
ventojai pririnko akmenų, po 
akmenį iš visų aplinkinių sody
bų ir sudėjo juos prie kryžiaus. 
Mažoji Živilytė Žvingilaitė (ma
no jaunystės draugo anūkė) 
pasiėmė pareigas kryžių puošt; 
skina gėles iš močiutės darželio 
ir neša prie kryžiaus jau nuo 
pirmų dienų.

Kokia mums neįsivaizduotina 
jėga sutraukė ir sujungė 
žmones, iki šiol buvusioj tuš
tumoje. Sutikau ir kaimynų, ir 
giminių, dar niekaip nematytų. 
Draugės Eliukės sesutė buvo 
vos dvejų metų, kai išsiskyrėm. 
Mane pasitiko prie kryžiaus su 
gėlėmis. Laikiau ją ilgai savo 
glėbyje, kad ji mano ašarų 
nematytų. O kiek kitų brangių 
prisiminimų?

Procesija Sintautuose, šventinant bažnyčią. Trečiasis iš kairės 
— vysk. J. Žemaitis.

prel. Maskeliūnas; po uždanga 
Nuotr. Juozo Kregždžio

Kanauninkas Jasulaitis po 
gražių ir prasmingų įžanginių 
žodžių pašventino kryžių, o aš 
paprašiau visus sustot prie 
kryžiaus nusifotografuoti. 
Dabartiniai Kregždynės gy
ventojai pasikvietė visus kavu
tės; buvo paruoštas stalas su 
maistu ir gėrimais. Noriu paste
bėti, kad Lietuvoje, norint ne
prarasti sveikatos reikia imtis 
politikos — prie stalo mažai val
gyt, o daug kalbėt. O kas gi nau
jo politikoje?

Pernai rašiau, kad Europa 
nesupranta Amerikos politikos. 
Šiandien yra įrodymų, kad ir 
visos Vakarų valstybės 
nesupranta savo politikos. Duo
siu gražų pavyzdį. Kroatija, kal
bėdama apie serbų pagrobtas jų 
žemes pasakė: „Mes jas atsiim- 
sim ar prie derybų stalo, ar kaip 
kitaip!” Niekas pasaulyje 
neprašė šių žodžių paaiškint. O 
dabar, štai, susirinkę Vakarų 
valstybių atstovai Belgijoje, 
aptarė anksčiau paskelbtų 
Bosnijoje „saugumo miestų” 
apsaugos reikalus. Po kelių 
dienų išleido rezoliuciją, kurią 
patys bandė aiškint pasaulio 
spaudai daugiau kaip mėnesį 
laiko. Dabar jau Jungtinės Tau
tos kartais prieina prie konkre
čių sprendimų, kuriuos paremia 
oro karinėmis pajėgomis. Bet 
kur jos buvo pastaruosius tris 
metus, kada nekaltieji kentėjo
— tiek bažnyčia, tiek gyvento
jai šaukė pasauliui, kad tas 
skerdynes sustabdytų.

Šį tą galima pasakyti ir apie 
vietinę politiką: jeigu nori būt 
gyventojų mėgiamas, turi pult 
dabartinę valdžią. O tą darbą 
nuodugniai atlieka Lietuvos 
spauda. Puola visus, kad nieko 
neveikia, o jeigu ką nors padaro
— tas visuomet išeina blogai. 
Pasidalindami jėgomis ir laiku, 
jie vykdo šį valdžios politinį 
genocidą. Valdžios pareigūnas, 
kaip pats ministras pirminin
kas, puola spaudos atstovus už 
jų vienapusišką valdžios veiklos 
apžvalgą, sakydamos, kad jie 
rašo tik blogus dalykus, o kar
tais ir neteisingai įvertindami 
valdžios pastangas. Jam at
sakymas buvo labai trumpas: 
„mes rašome ir spausdiname 
tai, ko skaitytojai pageidauja”.

Gal šis reiškinys pastebimas 
ir kitur pasaulyje, jis yra 
kruopščiai praktikuojamas Lie
tuvoje. Žmonių beviltiškumą aš 
nevisiškai tiksliai iki šiol supra
tau; dabar aš pradėjau manyt, 
kad ten gyventojai yra užkietėję 
ir užsigrūdinę pesimistai. 
Aplamai, lietuviai visuomet 
buvo apsukrūs, sumanūs ir iš
radingi. Mes išeivijoje buvom 
visuomet tikri, kad jie (Lietuvo
je) kaip nors išsisuks iš blogiau
sių sąlygų — nebadaus ir pus
nuogiai nevaikščios. Bet jų nuo
taikos jau niekas nepakeis.

Prisimenu man pasakojimą 
apie vyriškį, stovintį ant tilto 
per upę, pasiruošusį šokt. Pri
eina policininkas ir klausia, 
„dėl ko?”, norėdamas atkalbint. 
Beviltiškai nuliūdęs, atsako po
licininkui, kad jis turėjo 300 
dolerių ir juos visus pamėtė.

Policininkas ištraukė 300 iš 
savo piniginės ir padavęs 
vyriškiui eina toliau. Bet 
atsisukęs vėl mato, kad anas vis 
dar nori į vandenį šokti. Grįžęs 
klausia: „o kas dabar”? Jam at
sako: „Jeigu nebūčiau anų 
pametęs, dabar turėčiau 600”. 
Gal mūsų artimieji apie tiltus ir 
negalvoja, bet savo vargų, ne- 
teklių ir neteisėtų skriaudų jie 
niekad neužmirš.

Ne viskas, ką valdžia išleidžia 
yra bloga. Bet nebus niekad 
tokios, kur visus patenkins. 
Šįmet valstybė supirks iš 
ūkininkų dvigubai daugiau 
kviečių kaip pernai, ir už aukš
tesnes kainas. Jau dabar 
ministras pirmininkas perspėjo 
gyventojus, kad ateityje duonos 
kaina vėl truputį gali pakilt. 
Jau dabar galiu įsivaizduot, ką 
miestiečiai sakys: „Anksčiau 
pirkdavo, kad ir supelijusius 
grūdus iš užsienio, o dabar ar 
negali rast kur nors 
nesupelijusių pigiau?”

Prieš dvejus metus mašinų 
išmetamosios dujos buvo didelė 
ir lengvai pastebima problema. 
Šiandien jau Vilniuje policija 
stabdo mašinas gatvėje ir 
tikrina nuodų lygį su naujausia 
technika. Po Naujų metų visos 
mašinos Lietuvoje, turės būt 
praėjusios minimalių nustatytų 
funkcinių ir ekologinių ribų 
patikrinimą. Tokie saugumo ir 
sveikatos palaikymo malo
numai kainuos krašto gyven
tojams nemažai. „Vėl valdžia iš
galvojo kitą būdą, kaip iš mūsų 
atimt pinigus”, sakys jie.

Mano manymu, gal blogiau
sias įstatymas žlugdantis preky
bos pramonę, tai pridėtinės ver
tės mokestis. Kiekvienos 
parduodamos prekės kaina turi 
būti pakelta apie 18 proc. 
valdžios sugalvotu mokesčiu. 
Tik ką atvykęs girdėjau televi
zijoj vieno piliečio pasisakymą: 
„Ką jūs visi atliekat, geriau 
padarytų vienakojis vokietis”.

Aš žinau, kad išeivijos lietu
viai pyksta už lietuvių kalbos 
darkymą. Girdėjau panašius li
tuanistų pasisakymus ir ten. 
Nežinau, ar esu savoj kalboj 
pakankamai pranašus, nes vos 
su ja susipažinęs, Amerikos kas
dienybėje pradėjau ją primiršti. 
Man kyla, tačiau, klausimas: 
kodėl vietoj kad pasakyt — 
„Demokratijos vystymasis 
Lietuvoje susiėjo su daug 
sunkumų”, čia sako „Lietuvos 
nepriklausomybės pradžia yra 
labai sudėtinga”. Atsiverčiu 
anglų-lietuvių kalbos žodyną ir 
skaitau ką reiškia „Difficult” — 
sunkus, varginantis, su kliū
timis... Tai V. Baravyko 1978 m. 
laidos žodynas. Gal „sudėtin
gas” prigijo dėl to, kad ten sako 
daug kas susidėjo į savo 
kišenes?

Aną dieną brolis kalbėjo apie 
kažkokį kompleksinį vyrą. 
Galvojau iš veido gražiai at
rodantį, bet man išaiškino, kad 
jis kalbėjo apie vyro sudė
tingumą. Na dabar, vėl pri
siminęs Baravyką, jau supran
tu: išleidom vieną dėl netiks
lumo, pasiėmėm kitą, pakeis

dami reikšmę, o į trečio vietą 
įrašėm svetimą. Kokia didelė 
pažanga, bet apibūdinant 
„apsčiau Dievulio apdovanotą 
moterį”, nedrįsčiau nė žodžio 
„sudėtinga”, nei „kompleksinė” 
panaudot.

Ten yra daug žodžių, prigiju
sių dėl angliškai kalbančio 
pasaulio įtakos. Pavyzdžiui, 
„konteineris” plačiai priimtas 
visoje Europoje. Iš savo pusės, aš 
siūlyčiau kompromisą: priim
kime dabar visus, jau prigiju
sius anglų kilmės žodžius, o nu
stokime svetimų vardų ir pavar
džių iškraipymus.

Bilas ir Hilerija Klintonas dar 
užrašyti neatrodo taip blogai, 
bet Džoana Rivers su šuniuku 
„Spaiku”, Elizabeta Teilor su 
„Šiugeriu”, Ša Ša Geibor, 
Džeinė Fondą su Tedu Temeriu. 
Džozefas (kodėl ne Juozas?)

Nežinau,ko dabartiniai ten 
gyventojai laukia. Šviesesnių 
dienų? Sekančių rinkimų? 
Prasmingesnės pagalbos iš 
užsienio? Bet žinau, kad kai 
kurie jaučiasi gyvenimo sąlygų 
nužeminti, nuvertinti, pažeista 
savigarba. Rasime ir tokių, 
kurie šviesesnių jau nesitiki, ki
tuose rinkimuose nebalsuos, iš 
užsienio nelaukia...

Aš jaučiu — esu čia nau
dingas: kuo negalėčiau pra
gyvent Amerikoje, čia patenki
nu save ir dar lieka kuo 
pasidalint su artimais.. Aš 
niekad nesijaučiau įpareigotas 
dėl prigimties grįžti tenai gy
vent. Gyvenimas mus išsklaidė 
po visą pasaulį. Dėkokim Dievui 
už tai.

Tačiau aš turiu pageidavimų 
iš savo bažnyčios, tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje.

1. Ar neatėjo jau laikas išaiš
kinti mums apie tuos vartus 
Jeruzalės sienoje, kurie yra pa
vadinti „Adatos skylute” ir kaip 
kupranugariai seniau per tuos 
vartus išlįsdavo?

2. Ar ne pats laikas mus 
pataisyt, kad „Senasis testa
mentas” yra skirtas ir šiems lai
kams, ir dar ateinantiems?

3. Ar dar ne per vėlu mus 
amžių amžiais klaidintus apie 
Dievo „išrinktąją tautą”, kad jis 
jos niekad neišsižadėjo, surinko 
iš visų pasaulio šalių ir grąžino 
i Šventąją žemę, kaip buvo 
pažadėjęs?

Perspausdinant maldaknyges, 
buvo lengva jas ištaisyt; dabar 
kapelionai ir klebonai ištai
sykite mūsų širdis.

• Plateliai. Kretingos Pran
ciškoniškojo jaunimo tarnyba 
liepos 5 d. čia surengė krikščio
niškos dainuojamosios poezijos 
vakarą.

• Želva (Ukmergės rąj). Lie
pos pradžioje čia veikė dva
singumo ir meno stovykla, ku
rios organizatoriai — Želvos 
parapijos klebonas Petras Avi
žienis ir mokytoja katechete 
Janina Danielienė. Apie 50 vie
tinių bei atostogauti iš Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio atvykusių 
vaikų stovykloje praleido 
savaitę.

Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos klebonui kun. Gedimi
nui Kijauskui.SJ, išvykus atos
togų, parapijiečiai nepaprastai 
nudžiugo, kad jį pavaduoja gerai 
pažįstamas, bet seniai matytas, 
kun. Leonas Zaremba,SJ., kuris 
prieš keletą metų du kartus po 
dvejus metus čia vikaravo ir 
šiaip įvairiomis progomis lan
kėsi.

Kun. Leonas Zaremba prieš 
trejetą metų išvyko į Lietuvą, 
grįždamas tik Kalėdų ar vasa
ros atostogoms. Pasinaudodama 
malonia proga, aš jį pakviečiau 
pokalbiui, norėdama pasiteirau
ti apie jo viešnagę Lietuvoje, ku
rioje jis yra paskirtas Kauno 
Kunigų seminarijos dvasios 
tėvu. Šalia tų pareigų jis 
Vytauto Didžiojo universitete 
dėstė asketinę teologiją, o 
humanitariniame fakultete 
dėstė sakralines senųjų hebrajų 
kultūrines apraiškas, bet jo 
pagrindinis darbas yra aukoti 
Mišias, duoti mąstymo medžia
gą seminaristams, klausyti jų 
išpažinčių ir atsakinėti į su 
pašaukimu susijusius klausi
mus.

Per savo ilgą dvasiškio gyve
nimo kelią jis įsigijo daug moks
lo ir patirties. Kunigu įšventin
tas Romoje 1948 metais, į jėzui
tų ordiną įstojo Čilėje 1952 me
tais. Kauno Kunigų seminarijo
je, Vytauto Didž. universitete, 
Eichstatto kunigų seminarijoje, 
Romos Gregorianumo univer
sitete jis studijavo teologiją ir 
filosofiją, išmoko italų, anglų, 
ispanų ir vokiečių kalbą, daug 
metų apaštalavo Pietų Ameri
kos kraštuose, o tarp 1977 ir 
1983 metų buvo lietuvių jėzuitų 
provincijolas. Taigi netenka 
stebėtis, kad jo turtingu mokslo 
ir patirties šaltiniu sėkmingai 
naudojasi Kauno Kunigų semi
narija, išgyvenusi liūdną reli
ginio persekiojimo istoriją. 
Komunistinei valdžiai uždarius 
visas seminarijas, liko neužda
ryta tik Kaune, bet ir jos veikla 
buvo griežtai suvaržyta, kaip 
buvo varžoma ir norinčių įstoti 
į seminariją atranka. Per metus 
buvo leidžiama priimti tik 25 
seminaristus, bet į galą oku
pacijos tas skaičius buvo pa
didintas iki šimto. Dėl to 
Lietuvoje tragiškai sumažėjo 
kunigų skaičius, kas dar ir šian
dieną labai jaučiama.

Paklaustas apie seminarijos 
kandidatų skaičių, malonusis 
svečias atsakė, kad prieš įsto
jamuosius egzaminus jų skai
čiaus negalima atspėti. Kandi
datai privalo išlaikyti lietuvių 
kalbos ir religijos egzaminus, 
turi pristatyti išeito mokslo 
pažymėjimus ir savo parapijos 
klebono rekomendaciją. Iš to 
sprendžiama, ar jaunuolis tinka 
seminarijai. Pereitais metais į 
pirmą kursą įstojo 180 jaunuo
lių, o seminariją užbaigė 168. 
Patirtis rodo, kad iš įstojusių 
seminaristų per šešerius metus 
dėl įvairių asmeniškų ar svei
katos priežasčių nubyra apie 50 
procentų. Lietuvoje šiuo metu 
daug parapijų yra be klebonų, 
o kai kuriose vyskupijose net 
ketvirtadalis parapijų neturi 
klebono, tai joms stengiasi 
padėti kaimyniniai.

Kun. Zaremba Lietuvoje turi 
mažai kontakto su eiliniais žmo
nėmis. Jis Vilkaviškio, Švenčio
nėlių dekanato ir Kauno arki
vyskupijos kunigams pravedė 
rekolekcijas, kurių temos yra 
pritaikytos šiems laikams, dau
giausia biblinės ir liturginės. 
Rekolekcijose dalyvavo apie 500 
kunigų. Grįžęs Lietuvon, kun. 
Zaremba jas pakartos kitiems 
kunigams.

I klausimą, kaip Lietuvos 
dvasininkija žiūri į moterų ir 
mergaičių patarnavimus Mišių 
metu, kun. Zaremba atsakė, 
kad mergaičių ir moterų dalyva

vimas, patarnaujant prie Mišių 
ir skaitant skaitinius, turi būti 
tik su diecezijos vyskupijos 
leidimu arba vyskupų konferen
cijos nutarimu. Tačiau jis pats 
pridėjo, kad mergaitės geriau ir 
rūpestingiau patarnauja. Pa
šaukimų klausimu jis gan opti
mistiškai tvirtina, kad visi 
vienuolynai turi kandidatų — ir 
jėzuitai, ir marijonai, ir pran
ciškonai, ir saleziečiai.

O kas jį suviliojo į Lietuvą? Jis 
pasisakė visą savo gyvenimą 
svajojęs apie tėvynę, bet, bū
damas jėzuitu, taip pat turi pa
klusti savo vyresniųjų nurody
mams, tai jėzuitai jį į Lietuvą 
pasiuntė. Kaip dvasios vadovas 
ir dėstytojas, jis apsigyveno se
minarijos patalpose, bet pripa
žįsta, kad sąlygos labai skiriasi 
tiek buto, tiek maisto atžvilgiu 
nuo gyvenimo Amerikoje. Ten 
maistas riebesnis, mažiau dar
žovių ir vaisių, bet sotus ir 
pakankamas. Taip pat yra ir 
psichologinis skirtumas, nes 
darbas parapijoje yra labai skir
tingas nuo darbo seminarijoje.

Kun. Leonas Zaremba, SJ.

„Jei galėčiau pasirinkti, ilgai 
turėčiau pagalvoti, ką pasirink
ti, — šyptelėjo malonusis sve
čias, — bet šiuo tarpu esu laim
ingas ir patenkintas”. Santy
kiai su Lietuvos dvasininkais, 
geri, be jokio antagonizmo. Vie
tiniai jį priėmė, kaip visapu
siškai patyrusį specialistą, 
kvalifikuotą ir pasiruošusį teo
logijoje bei pastoracijoje. O ką jis 
veikia laisvalaiko malonumui? 
„Mėgstu klausytis klasikinės 
muzikos, vaikštinėti gamtoje, 
lankyti muziejus”.

Vasaros metui kun. Zaremba 
atvyko į Čikagą pavaduoti Pal. 
J. Matulaičio lietuvių misijos 
kapelioną Lemonte, kun. Algir
dą Palioką, kuris mėnesiui 
išvyko į Lietuvą. Kun. Zarem
ba džiaugėsi, patekęs į Cleve- 
landą, kuriame anksčiau iš 
širdies dirbo, čia radęs daugybę 
pažįstamų, gerų žmonių, bet, 
perskaitęs mirusių sąrašus, 
pasigenda daugelio anksčiau 
pažintų parapijiečių. Iš jo gyvų 
ir turiningų pamokslų bei 
gerumu trykštančios asmeny
bės, jaunatviško veido su 
„amžino jaunuolio” išraiška, 
lengvai galima spręsti, kokią 
pozityvią įtaką jis padarys 
Lietuvoje į būsimų kunigų kar
tas. Tiek jo patirtis, tiek 
mokslas, šalia jo gilaus įsi
pareigojimo savo pašaukimui ir 
darbui, bus turtingas įnašas į 
nualintą, išsemtą Lietuvos 
dvasininkijos aruodą. Tepadeda 
jam Aukščiausias, bet retkar
čiais tesuteikia ir mums progą 
su juo pabendrauti.

• Panevėžio vyskupijoje, 
Krekenavoje, nuo seno ypatin
gai švenčiami Žolinės atlaidai 
Krekenavoje. Ateitininkai at
gaivino šio krašto tradiciją — 
pėsčiomis eiti į Žolinės atlaidus 
nusilenkti Švč. Mergelei Mari
jai ir padėkoti jai už visas 
vasaros dovanas. Jau šešerius 
metus iš eilės dekano mons. J. 
Antanavičiaus išlydimi iš 
Panevėžio katedros, ateitinin
kai ir šiais metais žygiavo į 
Krekenavą dalyvauti Žolinės at
laiduose.

*



Susipažinkime

LIETUVAITE VIENUOLE - 
PSICHOLOGIJOS DAKTARĖ

Sisters of Notre Dame 
(SNDdeN) vienuolijos seselei 
Marijai Jūratei Macytei (oficia
liai: Sister Mary Jūratė Macys), 
šių 1995-jų vasarą buvo suteik
tas klinikinės psichologijos 
filosofijos daktarės (Ph.D.) laips
nis.

Jūratė (šeimoje taip vadina
ma) gimė 1955 m. rugsėjo 21d. 
Toronte, Kanadoje. Šeimai emi
gravus į JAV ir apsigyvenus Či
kagoje, čia prasidėjo jos kelias 
į mokslą. Pirmoji mokykla — 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo parapijos pradinė. Sekė 
Marųuette Parko vidurinė, Ma
ria High School. Lygiagrečiai: 
Dariaus ir Girėno lituanistinė 
pradžios m-la ir ČALM — Čika
gos aukštesnioji lituanistinė 
Jaunimo centre. Negana to, šeš-

Dr. Mary Jūratė Macys

tadieniais kompiuterių kursą 
ėmė Illinois technologijos insti
tute. Visas minėtas mokyklas 
baigė geriausiais pažymiais.

Gavusi Illinois valstijos sti
pendiją, 1973 m. Jūratė įstojo j 
katalikų DePaul un-tą psicholo
gijos.studijoms. Baigė jį 1977 m. 
BS (Bache to r of Science) laips
niu. Šiame universitete studi
juodama antraisiais mokslo me
tais pasirinko religinį gyvenimą 
ir 1983 m. padarė vienuolės 
įžadus. Tarp 1977 ir 1985 metų 
ji mokytojavo bent keliose Čika
gos lietuvių parapijų mokyk
lose, įskaitant Maria High 
School, kur ji dėstė teologiją ir 
buvo pirmamečių gimnazisčių 
patarėja bei lietuvaičių klubo 
„Rūta” moderatorė. Ji taip pat 
tarnavo įvertintoja Illinois Jau
nių mokslo akademijos vietinio, 
vėliau apygardos ir valstijinio 
masto mokslinėse parodose, 
įvertinant socialinius, antropo
loginius ir psichologinius pro
jektus nuo 1978 iki pabaigos
1985 metų.

Persikėlusi į Cincinnati, OH,
1986 m. Jūratė įstojo į Xavier 
universitetą .klinikinės psicho
logijos studijoms. Čia mokslus 
1991 m. baigė MA (Master of

Arts) laipsniu. Šiame un-te ji 
rado daugeliui lietuvių gerai 
pažįstamą visuomenininką, 
buv. JAV LB c. v-bos pirm., psi
chologijos profesorių, dr. Vy
tautą Bieliauską, kuris tapo 
patarėju Jūratės pasirinktajai 
tezei. Čia, Xavier un-te, Jūratė 
priklausė Psi Chi National Ho- 
nor draugijai ir buvo išrinkta jos 
sekretore.

Psichologijos doktoratui ruoš
tis 1988 m. ji buvo priimta į 
Louisville un-tą, Louisville, KY. 
Lygiagrečiai ji dirbo psichinės 
sveikatos terapiste ir psicholo
gijos bendradarbe (psychological 
associate). Studijas baigė apgy
nusi tezę, kurios pavadinimo ne
bandau į lietuvių kalbą versti: 
„Stressful life events and a 
sense coherence as predictors of 
Women’s spiritual develop- 
ment”. Šį darbą teigiamai įver
tinus, 1995 m. rugsėjo 18 d. Ma
rijai Jūratei Macytei (pagal do
kumentus — Mary Jūratė Ma
cys) buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis iš psichologijos. 
Mary Jūratė Macys, SND, 
Ph.D., šiuo metu dirba kaip kli
nikinė psichologė Dr. Deborah 
G. Blair and Associates kliniko
je, Louisville, KY.

Dr. M. J. Macytė nėra tik 
amerikiečių vienuolė, tik ame
rikiečių akademike. Ji ir išti
kima, tauri lietuvaitė. Raši
nio pradžioje matėme, kad ji 
Čikagoje išėjo visą įmanomą 
lituanistinį kursą, o mokyto
jaudama buvo lietuvaičių 
„Rūtos” klubo patarėja. Be to, 
nuo vaikystės Lietuvių skaučių 
Seserijos narė. Kanadoje 
baigusi LSS „Gintaro” skaučių 
vadovių mokyklą ir tapusi 
vyresne skaute, Čikagoje buvo 

paukštyčių vadovė. Tarp 
amerikiečių ji reiškiasi poezija. 
1984-1987 m. laikotarpyje ke
letas jos poezijos kūrinių buvo 
išspausdinti religiniame žurna
le „Review for Religiuos”. Tiki
me, kad mokslus užbaigus, jos 
lyrika suskambės naujais kūri
niais.

Dr. Jūratės tėvai, Stasė ir 
Vytas Maciai, yra aktyvūs ir 
gerbiami Sunny Hills lietuvių 
telkinio gyventojai. Vytas, kele
tą metų pirmininkavęs vietinei 
LB apylinkei, „Antrosios jau
nystės” choro pirm., „Draugo” 
ir „Pasaulio lietuvio” bendra
darbis. Stasė — talentinga dai- 
lininkė-mėgėja, tapanti pei
zažus ir portretus.

Visi Macių draugai džiaugia
mės seselės dr. Jūratės moksli
niais pasiekimais. Linkime, 
kad, šalia religinės, klestėtų ir
jos mokslinė veikla!

Alfonsas Nakas

Mažosios Lietuvos fondo suvažiavime, Čikagoje. Iš k. — vysk. Hansas Dumpys, Maž. Lietuvos 
fondo v-bos pirm. Vilius Pėteraitis ir Vilniaus u-to prof. dr. Domas Kaunas.

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO IR 

FONDO SUVAŽIAVIMAS
IRENA REGIENĖ

Apie paramą lietuviškoms 
mokykloms Karaliaučiaus 
krašte, referavo Ieva Adoma
vičienė ir Ramūnas Buntinas. 
Šis reikalas iškilo, kai ML fon
das gavo aukų išimtinai šiam 
tikslui. Ištyrus geriausias ga
limybes, buvo nuspręsta šalpą 
siųsti per Maž. Lietuvos Bend
rijos iždininkę Rūtą Mačiū
nienę. Kanadoje ir Australijoje 
surinkti 1,200 dol. buvo pasiųs
ti R. Mačiūnienei, o ji, supirkusi 
reikalingas mokslo priemones, 
lankydamasi Tilžėje, Ragainėje, 
Karaliaučiuje, Gastuose ir Įsru-, 
tyje toms mokykloms skirtą 
paramą asmeniškai įteikusi. 
Gauta detali atskaitomybė, 
pakvitavimai ir padėkos laiškai. 
Vėliau iš Čikagos buvo pasiųsta 
800 dol. Pranešimo ir atskai
tomybės laukiama.

V. Pėteraitis pranešė, kad 
siekiant paskatinimo domėtis 
Maž. Lietuva, įsteigta kas
metinė L. G. Rėzos piniginė 
premija. Tuo labai susidomėjo 
Klaipėdos universitetas. Nu
tarta skirti dvi nedideles premi
jas. Sudaryta vertinimo komisi
ja, susidedanti iš ML fondo ir 
vertinimo komisijos pirm. 
Viliaus Pėteraičio ir jury komi
sijos narių — Jono Dainausko, 
Vytauto A. Jonyno, dr. Birutės 
Baltrušaitytės-Masionienės ir 
dr. Audronės Kaukienės. Šįmet 
paskirtos dvi premijos po 1,500 
dol. kiekviena — muzikologei 
Danutei Petrauskaitei už rank
raštį „Klaipėdos muzikos 
mokykla 1923-1939 m.”, ir 
Klaipėdos universiteto docentui 
Albertui Juškai, už rankraštį 
„Mažosios Lietuvos Bažnyčia”.

ML fondo Dr. Vydūno vien
kartinė 5,000 dol. premija pa
skirta Vilniaus u-to prof. Domui 
Kaunui už rankraštį „Mažosios 
Lietuvos knyga — lietuviškos 
knygos raida 1547-1940 m.”

AMERICA Ąr j^BROAD, INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 Tel.: 312-838-8888

Visi premijuoti rankraščiai 
atitinka ML fondo Dr. Vydūno 
premijos taisyklėms. Jury 
komisija rekomenduoja juos 
rengti ir leisti ML fondo knygų 
serijoje.

Nenumatytiems reikalams 
skirtu laiku buvo pasikeista 
nuomonėmis, klausimais ir 
sumanymais. Vienas aktualiau
sių buvo J. Dainausko paste
bėjimas, kad kraštų istoriogra
fijai, jos praeičiai ir įrodymui 
kieno tose plotuose gyventa, 
didelės reikšmės turi senieji 
antkapiai. Reikėtų galimai 
greičiau tirti ir rinkti Mažojoje 
Lietuvoje, ypač Karaliaučiaus 
krašte, dar išlikusių antkapių 
įrašus, kaip svarbią doku
mentinę medžiagą. Informacijai 
svarbi dokumentacija. Reikia 
rūpintis laiku pateikti tikslią 
informaciją ir išleisti ją anglų 
kalba.

Vilius Trumpjonas ragino 

visus prisidėti prie tyažvydo pa
minklo Klaipėdoje statymo. 
Aukas šiam projektui Čikagoje 
renka Vilius Trumpjonas ir 
vysk. H. Dumpys, o Kanadoje 
Irena Šernaitė Meiklejohn.

Algis Regis Mažosis Lietuvos 
ftezistencinio sąjūdžio vardu iš
reiškė padėką Viliui Pėteraičiui 
už pasigėrėtiną vadovavimą ML 
fondui, ypač už jo darbo dvide
šimtmetį pareikalavusį doku
mentinį veikalą „Mažoji Lie
tuva ir Tvanksta”. Pasidžiaugė 
ir ML fondo išleista Martino 
Brako „Mažosios Lietuvos po
litinė ir diplomatinė is
torija”, labai aktualia MLR 
sąjūdžio politinėje veikloje.

Pagal nuostatus, pasibaigus 
kadencijai buvo renkama nau
ja valdyba.

Maž. Lietuvos fondo v-bos 
pirmininku vienbalsiai išrink
tas Vilius Pėteraitis iš Mont- 
realio, torontiečiai — Ieva 
Adomavičienė, Ieva Andriške- 
vičienė. Milda Lapinienė, Irena 
Šernaitė Meiklejohn, čikagietis 
Ramūnas Buntinas ir atstovu 
Lietuvoje dr. Domas Kaunas iš 
Vilniaus. Revizijos komisija 
Kanadoje — Gytis Šernas, Ger
trūda Jocienė ir Vanda Nor

vaišienė.
ML fondo taryba lieka Čika

goje. Ji sudaryta iš Ramūno 
Buntino, Martino Buntino, Teo
doro Blinstrubo, Ievos Jankutės, 
Jurgio Lampsačio, Viliaus 
Trumpjono ir Kurto Vėliaus. 
Revizijos komisija — Aldona 
Buntinaitė, Aldona Markelienė 
ir Balys Račkauskas.

Knygų leidimo ir redakcinę 
komisiją sudaryti pavesta ML 
fondo pirm. V. Pėteraičiui, jam 
pakviečiant tam darbui kompe
tentingus asmenis.

6:15 v.v. (15 minučių prieš 
numatytą laiką) susirinkimas 
buvo baigtas Mažosios Lietuvos 
himnu.

Premijų įteikimo šventė
Sekmadienis, rugsėjo 3 d., 

buvo skirtas pasidžiaugti Maž. 
Lietuvos fondo darbo pasie
kimais. Šventė pradėta 10:30 
vai. ryte ev. liuteronų „Tėviš
kės” bažnyčioje vysk. Hanso 
Dumpio vedamomis pamaldo
mis ir atitinkančiu pamokslu. 
Dvasią kėlė muz. Arūno Ka
minsko vargonavimas ir ypač 
įspūdingai nuskambėjusi sol. 
Aldonos Buntinaitės giedama 

prūsų lietuvių giesmė „O, kad 
aš regėčiau”, — žodž. Vydūno, 
harmonizuota komp. Vlado 
Jakūbėno. Pamaldose dalyvavo 
nemaža dalis suvažiavimo 
atstovų.

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus šventiškai papuoštoje 
„Gintaro” salėje į Maž. Lietuvos 
fondo Dr. Vydūno mokslinių 
literatūrinių premijų įteikimo 
popietę susirinkusius, 3 vai. p.p. 
pasveikino ML fondo pirm. 
Vilius Pėteraitis. Prisiminė, kad 
paskutinį kartą premija už Maž. 
Lietuvos tema knygą Toronto 
Maž. Lietuvos Bičiulių drau
gijos 1964 m. buvo skirta dr. 
Martynui Anysui už istorinį 
veikalą „Senprūsių kovos su 
vokiečių kryžiuočių ordinu”. 
Pasidžiaugė, kad ML fondas 
šįmet galėjo paskirti tris premi
jas. Nuoširdžiai pasveikino du iš 
trijų premijas laimėjusius 
asmenis — dr. Domą Kauną iš 
Vilniaus ir muzikologę dr. 
Danutę Petrauskaitę iš Klaipė
dos, dalyvaujančius šioje popie
tėje.

Aldonai Buntinaitei vadovau
jant buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Prof. Balys Račkauskas 
pakviestas vadovauti tolimesnei 
programai.

Iškilmingus kūrinių vertini
mo ir premijų paskyrimo aktus 
perskaityti pakviestas kun. 
Valdas Aušra, o premijas lai
mėjusiems įteikti — MLF pirm. 
V. Pėteraitis.

Vienkartinė ML fondo Dr. 
Vydūno 5,000 dol. premija pa
skirta Vilniaus u-to prof. dr. 
Domui Kaunui už studiją „Ma
žosios Lietuvos knyga — knygos 
raida 1547 -1940 m.”. L. G. Rė
zos dvi metinės premijos po 
1,500 dol. kiekviena, paskirtos 
muzikologei dr. Danutei Pet
rauskaitei ir Klaipėdos uni
versiteto doc. Albertui Juškai už 
rankraštį „Mažosios Lietuvos 
Bažnyčios”. Su premijų čekiais 
laureatams buvo įteikti 
meniškai dail. Noros Aušrienės 
išrašyti premijų paskyrimo ak
tai ir puikios rožių puokštės.

Premijų vertinimo komisijos 
narys bibliografas J. Dai- 
nauskas popietės dalyviams pri
statė premijas laimėjusius, vaiz
džiai apžvelgdamas jų biogra
fijas ir darbus.

Dr. D. Kaunas, padėkojęs už 
jo darbo įvertinimą premija, per
skaitė premijuotos studijos už
sklandą „Pabaigos eilutės”, 
kelių šimtmečių lietuviškos 
knygos ir spausdinto žodžio 
raidą Maž. Lietuvoje. Vaizdin
gai papasakojo ir savo gyvenimo 
kelią, meilę knygai, profesijos 
pasirinkimą ir darbų eigą. 
Dėkojo visiems jam mokslinia
me darbe padėjusiems, ypač ML 
fondui, A. Lymantui ir V. Pėte
raičiui.

L. G. Rėzos premiją laimėjusi 
dr. Danutė Petrauskaitė apsakė 
patirtus sunkumus savo knygai 
renkant medžiagą, išblaškytą 
keliuose žemynuose. Dėkojo vi
siems, jai šiame darbe padėju
siems, o ypač jos darbą premija 
įvertinusiems. Jaučiasi, kad jos 
darbo įvertinimas yra kartu ir 
Klaipėdos muzikos mokyklos 
iškėlimas.

Doc. Alberto Juškos, laimė
jusio antrąją L. G. Rėzos premi
ją, padėkos laišką perskaitė 
kun. V. Aušra.

Užsklęsdamas oficialiąją šio 
renginio dalį, V. Pėteraitis 
padėkojo visiems dalyviams. 
Paminėjęs, kad ML fondo ištek
liai leido skirti tik vienkartinę 
Dr. Vydūno premiją, paaiškino, 
kad premija bus tęsiama, jei 
atsiras jai mecenatų. Čia pat 
pranešė džiaugsmingą žinią, 
kad mecenatas jau atsirado, 
Kurtui Vėliui pažadėjus tam 
reikalui skirti 5,000 dol. Žinia 
buvo sutikta plojimais. Ofi
cialioji premijų įteikimo dalis 
baigta Maž. Lietuvos himnu.

Po to buvo neilga koncertinė 
dalis, atlikta sol. Aldonos Bun

tinaitės ir dailiojo žodžio skai
tovės Dalios Sokienės, fortepi
jonu palydint muz. Ričardui Šo
kui, skiriant dėmesį Vydūno 
kūrybai — eilėms, dainoms ir 
muzikai.

Dalia Sokienė deklamavo 
„Saule, mūsų tu prabočių siela” 
iš Vydūno veikalo „O švents yra 
atsiminimas” iš „Kūrėjų ir 
kūrėjaičių giesmė”.

Įspūdingai skambėjo Aldonos 
Buntinaitės atliktos dainos 
Vydūno „Lietuva”, „Kūdikių 
dienos” ir „O, kad išauštų auš- 
ružė”.

Koncertinė dalis baigta ašaras 
išspaudžiančio M. Malakū- 
nienės eilėraščio „Dvasios mil
žinui — Vydūnui” melodekla
macija.

Koncertinės dalies atlikėjams 
buvo padėkota plojimais ir rožių 
puokštėmis. Popietę vysk. H. 
Dumpys užsklendė padėkos 
malda.

5 valandai artėjant, buvo pa
tiekta vakarienė. Vaišinantis 
buvo gera proga pabendrauti, 
įspūdžiais pasidalinti, ypač 
ilgesnį laiką nesimačiusiems.

Vakarienei įpusėjus, Maž. 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
vardu, pirm. Algis Regis, papra
šęs dėmesio, pareiškė padėką 
Viliui Pėteraičiui už Maž. 
Lietuvai savo gyvenimo ir 
darbų pašventimą. Ypač įver
tindamas 20 metų jo kruopštaus 
darbo vaisių „Mažoji Lietuva ir 
Tvanksta” iš užmaršties gelmių 
prikeltais senaisiais vanden
vardžiais ateities kartoms bylo
siantį apie to krašto lietuviš
kumą. Linkėdamas V. Pėte
raičiui ištvermės tolimesniuose 
darbuose, įteikė padėkos adresą. 
Prisimintas ir suvažiavime ne
begalėjęs dalyvauti MLRS gar
bės pirm. Martynas Brakas, 
šalia kitų savo raštų, palikęs 
svarbų dokumentinį veikalą 
„Mažosios Lietuvos politinė ir 
diplomatinė istorija”. Buvo 
perskaitytas ir jam skiriamas 
padėkos adresas. Visi dalyviai, 
įvertindami V. Pėteraičio ir M. 
Brako nuopelnus Maž. Lietuvos 
kultūrinėje ir politinėje veikloje, 
jiems smarkiai paplojo.

Laikrodžio rodyklėms vejantis 
negailestingai skubantį laiką, 
svečiai pradėjo skirstytis. Tik 
MLR sąjūdžio ir ML fondo 
valdybų nariai dar ilgokai 
svarstė ateities veiklos planus, 
atsisveikindami linkėjo sėkmin
go užmojų vykdymo, nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir pasima
tymo ateinančiame suvažiavime 
už dvejų metų, o iki tol, neatlai- 
džiai siekti Tilžės Akto įgy
vendinimo — Maž. Lietuvos į- 
jungimo į vieną bendrą Lietuvos 
valstybę.

(Pabaiga)

Žymūs Mažosios Lietuvos kultūrininkai ir MLR sąjūdžio veikėjai Martinas 
Brakas ir Ansas Lymantas.rCCWK.U6tASnKK
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Belmont/Laramie
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020

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

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 VV. Peterson 

Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(8OO)-342-5315

ŽIEMOS
KAINOS
Ten ir atgal

Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

Į vieną pusę

Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

nt Itin tn
* M PORT-EXPORT Ine.

GREITA! 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUHTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJEA

t«>, 1L
(PD0)775-SEND

(312)434-2121

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
j rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
VISO

$____________
$____________
$ _____  12.00
$____________

Siuntėjas______________ Gavėjas________________

Tel. Tel.__________________

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont., 

Canadal.SE 5A6 tel. 905-643-3334.

•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
*Mes galime palydėti Jus va/uojant j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis

L t

Canadal.SE
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Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703) 47K1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA

„VAKARŲ BANKĄ”
GELBĖJA VALDŽIA

Kaip buvo skelbta, Klai
pėdos „Vakarų banką”, an
trą Lietuvos didžiausią pri
vačios nuosavybės komercinį 
banką, ištiko finansinė krizė. 
Nuo rugpjūčio 28 d. „Vakarų 
banko” mokėjimai buvo pristab
dyti. Sekančią dieną Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Kazys Ratkevičius sakė, kad 
„Vakarų bankui” buvo uždraus
ta toliau teikti kreditus.

K. Ratkevičius teigė, kad 
„Vakarų banko” krizės priežas
tis buvo valdybos nekompeten- 
cįja ir suteikimas „Vakarų 
banko” savininkams per daug 
pigių (10-12 proc. metinių 
palūkanų) kreditų. Tačiau 
„Vakarų banko” prezidentas 
Petras Kravtas aiškino, kad 
pagrindinė sunkumų priežastis 
buvo laiku negrąžintos energe
tikų skolos, kurios sukėlė 
grandininę reakciją. Neseniai 
„Lietuvos rytas” rašė, kad 
įveikti „Vakarų banko” krizę 
Lietuvos vyriausybė bankui pa
skolino pinigų. Tai padaryta 
gana originaliai: rugsėjo 1 d. 
Lietuvos banke įvyko neplanuo
tas vyriausybės obligacijų auk
cionas, kuriame dalyvavo didieji 
Lietuvos bankai. Ši papildoma 
obligacijų emisiją sudarė 40 
milįjonų litų (verta 10 mln. dol.).
Iš gautų pinigų atrodo, kad 
vyriausybė paskolins „Vakarų 
bankui” tiek, kiek reikės banko 
finansinei padėčiai stabilizuoti.

LIETUVOJE TRUKS 
GRŪDŲ

Linas Kirkilas, Grūdų perdir
bimo įmonių asociacijos prezi
dentas, pareiškė, kad šiemet 
truks pašarinių grūdų. Jų kas 
mėnesį reikia 30,000 tonų, o 
šiemet pašarinių miežių derlius 
buvo perpus mažesnis, negu ti
kėtasi. Pasak L. Kirkilo, gali 
pritrūkti ir maistinių grūdų iki 
naujo derliaus. Tuo tarpu Lietu
vos ūkininkų sąjungos pirmi
ninkas Jonas Čiulevičius mano, 
kad žemdirbiai, turintys grūdų 
sandėlius, kol kas neparduoda 
grūdų, laukdami, kol dar padi
dės supirkimo kainos, kad 
vėliau galėtų juos pelningiau 
parduoti.

Lietuvoje grūdų supirkimo 
kainos ir kvotos yra valdiškai 
nustatytos. Rugpjūčio pabaigo
je buvo supirkta 212,000 tonų 
grūdų arba 52 proc. nustatytos 
kvotos.

AR ILGAI TĘSIS ŪKIO 
NUOSMUKIS?

Seimo narys Vytautas Buine- 
vičius skelbė dienraštyje 
„Dienoje”, kad Lietuvoje ir 
kitose Baltijos šalyse, ūkiui 
nuosmūkio „dugnas” buvo pa
siektas 1994 m. ir gamyba jau 
kyla „iš duobės”. Panašus nuos
mukis ir augimas yra ir kitose 
Vidurio ir Rytų Europos šalyse. 
Kadangi Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Čekijoje reformos buvo pradėtos 
anksčiau, jos aplenkė Baltiją 3-4 
metais.

Baltijos šalių nuosmūkio „gy
lis” buvo didesnis, nei minėtose 
kraštuose bet, pasak Buinevi- 
čiaus, tikimasi po 10 metų vėl 
pasiekti gamybos lygį, kuris 
buvo 1989 metais.

GARDUS ROKIŠKIO SŪRIS

pavyzdingai tvarkosi savo rei
kalus, rašo „Lietuvos rytas”. 
Pokalbyje su „Rokiškio sūrio” 
direktorium Antanu Trumpa iš
aiškėjo, kad ši pieno produktų 
įmonė parduodant už 57 mln. 
litų (14.3 mln. dol) vertės 
gaminių kasmet turi apie 30 
proc. pelno, kad 90 proc. gami
nių yra eksportuojama į Vakarų 
Europos rinkas, kurias surado 
pati įmonė, ir kad bendrovė 
moka už pieną žemdirbiams 
daugiau, negu kitos pieno per
dirbimo įmonės.

A. Trumpa pasakojo, kad dalis 
įmonės pelno yra skiriama len
gvatiniams kreditams žemės 
ūkio bendrovėmis ir ūkinin
kams. Kreditai iki 10 metų 
daugiausiai panaudojami pro
duktyvioms veislinėms karvėms 
pirkti. „Rokiškio sūris” plečiasi: 
nusipirko ir prijungė Utenos 
pieninę, o neseniai sutiko pirkti 
ir prijungti dar Zarasų pieninę.

Ne visiems „Rokiškio sūrio” 
veikla patinka, skundžiasi A. 
Trumpa. Sako gauna užgaulius 
ir net rusiškai rašytus kaltini
mus iš vienos nepelningos pie
ninės dėl „Trumpos imperijos” 
kūrimo. „Tačiau rokiškėnai ir 
toliau eis rinkos ekonomikos 
keliu”, sako Antanas Trumpa.

Snieguolė Zalatorė ir prof. Arvydas Žygas prie autobuso Klaipėdoje š.m. 
rugpjūčio 26 d. Dr. Arvydas, užbaigęs ateitininkų stovyklą Palangoje, važia
vo į Kauną (rugp. 29 J. jis grįžo į Čikagą), o Snieguolė, praleidusi atostogas 
Klaipėdoje, rugpj. 28 d. iš Kauno išskrido į Prahą, kur ji dirba „Central Euro- 
pean Business Weekly” savaitraštyje. Šis autobusas yra visai naujas, jame 
dirba patarnautoja ir galima gauti kavos, užkandžių. Kaina iš Klaipėdos į 
Kauną — 18 Lt. ($4.50).

VIEVIO PAUKŠTYNAS
IEŠKO INVESTITORIŲ

Vievio paukštynas yra di
džiausias Lietuvoje ir sudaro ar
ti 40 proc. Lietuvos kiaušinių 
gamybos rinkos. Taip pat kepa 
šakuolius, plėtoja mėsos perdir
bimo ir kiaušinių miltelių 
gamybos pramonę. Paukštyno 
direktorius Česlovas Jakonis 
pasakojo verslo leidiniui „Li
tas”, kad bendrovė dirba ne- 
nuostolingai ir dalį produkcijos 
eksportuoja į Vokietiją, Lenkiją, 
ir Latviją.

Kaip visoms įmonėms, paukš
tynui reikia investicijų. Č. 
Jakonis sakė, kad, nors jau 
vyksta kalbos su bankais, jam 
norėtųsi bendradarbiauti ir su 
užsienio lietuviais.

Jeigu kas nors iš skaitytojų 
norėtų susisiekti su Č. Jakoniu, 
prašome kreiptis šiuo adresu: 
AB „Vievio paukštynas”, 4220 
Vievis, Trakų rajonas, Lietuva, 
tel.: (37037) 36744, fax: (37038) 
54265.

PAKILO MAISTINIŲ 
GRŪDŲ KAINOS

Žemės ūkio produkcijos supir
kimo reguliavimo ir koordina
vimo tarybos posėdyje, kuriame 
dalyvavo grūdų perdirbimo įmo
nių vadovai, apskričių vado
vaujantys darbuotojai, rajonų 
žemės ūkių skyrių viršininkai, 
buvo tartasi, kaip sėkmingiau 
supirkti naujojo derliaus grū
dus, kurių šiemet, atrodo, bus 
mažiau negu tikėtasi.

Mažiau javų išauginta ir už
sienyje, ten grūdų kainos 
gerokai didesnės už mūsiškes. 
Todėl gresia pavojus, kad, 
nepaisant draudimo, dalis grū

dų gali būti išvežta į užsienį ir 
kad vėl, kaip pernai, nepavyks 
jų pakankamai supirkti.

Atsižvelgdama į tai, taryba 
nutarė rekomenduoti šių metų 
derliaus maistiniams grūdams 
supirkti didesnes minimalias ri
bines kainas.

LIETUVIŠKOS PREKĖS
EKSPORTO RINKOSE

„Šiaulių tauro televizoriai” 
gamina spalvoto vaizdo 
televizorius, kurių 80 proc. 
sudaro firmos „Philips” detalės. 
Televizorių kineskopus gamina 
Panevėžio „Ekranas”. Pasak 
„Šiaulių tauro” direktoriaus, 
Rimanto Žukausko, kelios už
sienio firmos susidomėjo pirkti 
bendrovės produkci Turint 
užsakymus eksport kai, ga
myba turėtų pa aėti iki 
10,000-15,000 per mėnesį. Būtų 
naudojama nauja technologija. 
Televizoriai bus parduodami ir 
Lietuvoje.

Radviliškio bendrovė „Ber
žas” gamina baldus iš natūra
lios beržo ir uosio medienos. 
Neseniai bendrovė pasirašė 
kontraktą su Japonijos firma 
„Nitori” eksportuoti į Japoniją 
didelį kiekį medinių kėdučių. 
Maždaug 80 proc. „Beržo” pro
dukcijos dabar yra eksportuo
jama. Baldus perka švedai, 
suomiai, prancūzai ir vokiečiai.

PAINI GRŪDŲ RINKA

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Čiulevičius 
„Lietuvos rytui” pasakojo apie 
Lietuvos grūdų rinką. Lietuvoje 
veikia valdiška „ūkio pro
dukcijos supirkimo reguliavimo 
ir koordinavimo taryba”. Ši 
taryba patvirtina minimalias 
grūdų supirkimo kainas, kurias 
turi mokėti vietinės grūdų per
dirbimo įmonės. Taip pat iš vals

HELP WANTED

European restaurant in Lemont is 
looking for kitchen help.

Call 708-257-7570.

tybės biudžeto paprastai yra 
mokamas subsidijos perdirbimo 
įmonėms, kad jas įstengtų 
supirkti iš ūkininkų grūdus.

Kai vietinės kainos per žemos 
ir perdirbimo įmonėms trūksta 
lėšų atsiskaityti laiku su 
ūkininkais, ūkininkai siunčia 
grūdus į užsienio rinkas. Taip 
įvyko pernai, kai tik 18 proc. 
užaugintų grūdų buvo parduo
ta grūdų perdirbimo įmonėms 

Lietuvoje. Visa kita buvo 
eksportuota, daugiausiai į Ne
priklausomų valstybių sandrau
gos šalis.

Vietinės grūdų perdirbimo 
įmonės, negalėdamos įsigyti vie
tinių grūdų, importuoja juos iš 
to paties užsienio, mokėdamos 
aukštesnes pasaulines kainas, 
kurios dabartiniu metu yra apie 
500 litų už toną. Šiais metais, 
Čiulevičius sakė, kad nusta
tytos oficialios supirkimo kainos 
siekia laisvos rinkos kainas ir 
atrodo „neblogos”, tačiau jis 
nemano, kad už jas bus galima 
parūpinti tiek grūdų, kiek 
krašto rinka reikalautų.

Rima Jakutytė

• 1869 m. gruodžio 28 d.
William Semple, gyvenantis 
Mt. Vernon, OH, užpatentavo 
savo naują išradimą — kramto
mą gumą.

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
^liekami cemento, „plumbing" bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-707-1920

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

Daug girdisi apie nualintą 
pramonę, bet yra ir linksmesnių 
naujienų. Akcinė bendrovė „Ro
kiškio sūris” yra pelninga ir

Bake

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. 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

AAKFRVACAFt

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

J
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

-8—

SIŪLOME DARBUSI

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

„ Ali Care k 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

Ieškoma moteris prižiūrėti porą 
šuniukų. Pragyvenimas veltui. 
Rašyti, pridėt nuotrauką ir tel.:
P.O. Box 246, New Buffalo, Ml 
49117.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

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

J K S CON8TRUCTION '
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

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

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full Service lender for

• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
tst
LUUM. 110 UII MG
LENDEA

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

EAST EUROPE IMEX
1. Pigiai parduodami automobi
liai pirkti iš varžytinių.
2. Surandame automobilius pa
gal jūsų pageidavimą.
3. Padedame persiųsti automo
bilius, traktorius, bei kitą dides
nę siuntą sau arba savo gimi
naičiui Lietuvoje.
4. Reikalingi auto skardininkai.

Tel. 708-201-0586

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168___  • *-■

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS.
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

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

ĮitaJwj GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite:
B U D R A I C

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

U I

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-3080307

RE/MAX 
REALTORS 

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaskl, Rd. 

•i 4365 S. Are bet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji prote 
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. ĮkaiAavimas veltui.

Gįrhjrj^

OLSiČUCa, INC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439

•Nekilnojamo tilto 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir 

priemiesčiuose
MARIJA STONIKAS Skambinkite: 

Realtof® Bus. 708.257.7100
ta) Res. 708.969.3732

d

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ

* 2346 W. 691h Straat 
Tai.: 312-776-1486

RIMAS L. STANKUS

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

ACCENT RBALTY, Wę/

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, llhnpis 60453

Bu*. 708-638-9400 
Res. 708-423-0443

ASTA f. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
,kime ir pardavime, mieste ir 
[priemiesčiuose

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC, KIAIJOKS*
BETTER HOMES AND GARDENS*
6505 Gulf Blvd.
St. Pete Beach, Florida 33706 
Office; (813) 360-2727 
Fax:(813)360-3626 
Res. (813) 399-0265

6

MITCH SILKAITIS
SALES EXECVnVE 

Mielai patarnauju visuose nekilnojamu turtu reikaluose 
St Petersburję ir jo apylinkėse

RM.S

YOU SAVED ALL YOUR LIFE 
FOR THIS!

Oak Lawn Condo with your own 
cozy privalė fertced yard S 
garden Huge 20 foot eat-in ktch 
wi1fi 2 vvindovvs Impressive 
formai liv A din rm. Balcony 
overlooks ųuiet residential araa. 
No Busy Street 21/2 car attached 
garage Bright End unit with lots 
of wmdcws Big work shop or 
stcrage room

MOVING TO ORLAND? ENJOY RETIREMENT HERE.
1st Flr Ranch manortiome condo. No one above you! 2 bdrm, 2 baths, eat-in 
kitchen plūs dining room with patio door to Private 15 x15 fenced patio. 2 V2 car 
attached garage. Bright & warm Southern view end unit with cozy fireplace 
Windows on 3 sides. View of playground, park & Walking paths.

GI I E

CALL John Groebe TODAY AT 708/346-8877

FOR RENT

Išnuomojamas 1 kamb.
2 mieg., 2 vonių bute, 

Willowbrook, IL. 
Skambinti po 9 v.v. 
tai. 708-764-9319.

Nusipirkite Indiana valstijoj,
netoli ežero, Beverly Shores 
apyl. pelną nešantį pastatą: mū
rinis, 7 butai, restoranas ir ba
ras; auto garažas; apie 2 
akrai žemės. Kaina 5265,000. 
Skambint sav. tai. 407- 
627-1795. Su pakankamu įna
šu, išsimokėjimo sąlygos Žemu 
procentu.

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

IEŠKO BUTO

t 2 žmonės norėtų išsinuomoti 
1 miegamojo butą. 

Skambinti: 312-486-7418

MleN Tautiečiai,
Jeigu turite arba ruošiatės turėti Lie
tuvos pilietybę, galite labai pigiai nu
sipirkti gražioje vietoje (ant PerAėkės 
upelio kranto) mūrini dviaukštį gyve 
namąjį dvaro pastatą (reikalingas re
montas), ji supanti 4 ha medžių parka 
ir pageidaujamąjį dirbamosios žemės 
kieki (iki 62 ha). Adresas: Prienų ra
jonas, apie 3 km nuo BeMMerMklo 
miestelio. Kelias visais metų laikais 
pravažiuojamas automobiliams Kreip
tis JAV-bOee: (708) 99O-B2B3 Lutu 
voje: Vilnius 011-370-2-70-17-SS 
apie 20 vai. Europos laiku.

i i
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

ŽMONIŲ AUKOS IR LIETUVOS 
NAŠLAIČIAI

„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, įsteigtas prie JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
1993 metų vasarą, jau daugiau 
kaip dvejus metus rūpinasi naš
laičiais Lietuvoje. Komitetas 
renka aukas ir jas siunčia į 
Lietuvą, kur aukos padaro leng
vesnį ir geresnį gyvenimą dau
giausia nuskriaustiems žmo
nėms — našlaičiams-vaikams.

Komitetas, pradėjęs darbą su 
keliasdešimt našlaičių, šiuo 
metu šelpia 429 vaikus — naš
laičius. Iš aukotojų yra prašoma 
$150. Tai metinė vieno našlaičio 
parama. Tačiau ne visi gali 
tokią sumą duoti — tai mažes
nės sumos sudedamos kartu ir 
taip įgalina komitetą paremti 
daugiau našlaičių. Kiekviena, į 
komitetą ateinanti, auka yra 
vertinama, nes ne visi vienodai 
galime aukoti. Vieniems $10 
yra didesnė auka, nei kitam 
$1,000. Komitetas Lietuvoje 
turi įgaliotinius, kuriems kas 3 
mėnesius persiunčia pinigus, 
skirtus jų globojamiems našlai
čiams. Šių metų rugsėjo 9 d. 
komitetas į Lietuvą išsiuntė 
$15,714.00. Tai vaikų globos 
pinigai už tris — spalio, lap
kričio ir gruodžio — mėnesius.

Įgaliotiniai Lietuvoje šiuo 
metu yra: Gražina Landsbergie
nė — 186 vaikai, „Kaimo vai
kai” Jonas ir Regina Švobai — 
125 vaikai, kun. Viktoras Aukš
takalnis — 44 vaikai, kun. Kęs
tutis Ralys — 20 vaikų, kun. 
Kęstutis Gražulis — 11 vaikų, 
kun. R. Repšys — 11 vaikų, kun.
L. Dambrauskas — 10 vaikų, 
kun. R. Ramašauskas — 8 vai
kai, kun. A. Baniulis — 2 vai
kai, kun. B. Jonauskas 2 vaikai. 
Lietuvos įgaliotiniai komiteto 
siunčiamus pinigus išdalina 
vaikų globėjams, kurie našlai
čius Lietuvoje augina. Kiek
vienas našlaitis gauna po 
$12.50 į mėnesį — kas yra apie 
48 litai. Gražinos Landsbergie
nės ir „Kaimo vaikų” našlaičiai 
yra išsimėtę po visą Lietuvą. 
Gražina Landsbergienė savo 
vaikus aplanko du kartus per 
metus, kitais kartais pinigai 
būna persiunčiami paštu ar per 
rankas paskirtiems globėjams.

Komiteto pirmininkė dr. Albi
na Prunskienė dabar 3 savaites 
lankėsi Lietuvoje. Ten būdama, 
lankė našlaičius, įgaliotinius ir 
išsprendė kai kuriuos klausi
mus bei rūpesčius. Komiteto 
narys Juozas Kredys, ilgesnį 
laiką praleidžiąs Lietuvoje, lan
ko našlaičius ir jų globėjus, 
įgaliotinius, taip, kad komitetas 
turi neblogą kontrolę ir žino, 
kur jų siunčiami pinigai eina, 
kam jie tenka. Be pinigų labai 
daug aukotojų — globėjų siunčia 
savo globojamiems našlaičiams 
siuntinius ir dar įvairioms pro
goms, pvz., šventėm ar gimimo 
dienos proga, pinigines dovanas. 
Daug kas iš Lietuvos našlaičių 
ir jų globėjų parašo gražius pa
dėkos laiškus. Reikia džiaugtis, 
kad jau žmonės išmoksta padė
koti. Komitetas renka dra
bužius, kitas gėrybes ir su Mer- 
cy Lift pagalba juos persiunčia 
į Lietuvą. „Lithuanian Ameri
can Club of New Jersey” — 
pirm. Louis A. Sliažis, globoja 
vieną našlaitį, be to, per pas
kutinius du mėnesius komitetui 
atsiuntė apie 50 didelių dėžių 
įvairių gėrybių, įvairiems Lietu
vos įgaliotiniams adresuotų. 
Tikimės šias gėrybes greitu 
laiku su Mercy Lift pagalba 
nusiųsti Lietuvon, kad Kalėdų 
šventės našlaičiams būtų gra
žesnės. Labai daug siuntinių 
mūsų našlaičiams ir didelėms 
neturtingoms šeimoms nusiun
čia Lietuvos Dukterys. Mūsų 
didelė geradarė Bronė Aleknie
nė jau antrą kartą nusiunčia

siuntinius vaikams Lietuvon. 
Dabar ji vėl išsiuntė kun. Ri
čardo Repšio globojamiems vai
kams, kuriuos augina Kaušikai 
(tai 11 vaikų) 10 siuntinių, o 
kun. L. Dambrausko globoja
miems vaikams (10 vaikų) — 9 
siuntinius.

Komiteto įgaliotinė Washing- 
tone, Teresė Landsbergienė — 
Vašingtono Skaučių Židinys, vėl 
pakuoja dėžes gėrybių, kurias 
gauna iš įvairių apylinkės 
žmonių ir spalio mėn. iš Bal- 
timorės nusiųs į Lietuvą „Kai
mo vaikai” labdaros fondui, 
„Vilniaus Specializuotiems 
kūdikių namams” ir „Vilniaus 
Ugdymo centrui Viltis”. Komi
teto įgaliotinė Jeane Door, NJ, 
tai mūsų didelė darbininkė ry
tuose, ji rašo „Bridges” žurnale 
ir ieško pagalbos našlaičiams, 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių, tarpe. Dr. V. Tumasonienė, 
komiteto įgaliotinė Floridoje, 
ieško našlaičių globėjų savo 
valstijoje. Be to, komitetas ar
timai bendradarbiauja Florido
je su „S.O.S. Lithuania Ine.” 
pirm. Ariana Kumpiene ir Rūta 
Gustaityte-Meyer. Jos jau yra 
išsiuntusios 4 didelius talpin- 
tuvus našlaičių šalpai Lietuvon.

„Lietuvos Našlaičių globos” 
komiteto darbai ir remiamų 
vaikų sąrašai plečiasi, daugėja, 
tačiau visi komiteto nariai yra 
labai pareigingi ir darbštūs, už 
tai darbas labai gražiai vyksta. 
Pirm. dr. Albinai Prunskienei 
truputį sunegalavus, jos darbus 
atliko Birutė Jasaitienė ir kiti 
komiteto nariai, tad šalpos dar
bas nenukentėjo. Dana Bazienė 
— tai nepamainoma, labai tvar
kinga ir pareiginga našlaičių 
kartotekos vedėja. Dr. Alina Do
mą nsk i e nė, atlieka visus dar
bus, kurių kiti nepadaro: rašo 
laiškus, atsakymus į visokius 
paklausimus. Jūra Galinytė- 
Kredienė veda visą korespon
denciją anglų kalba. Irena Kai
rytė protokolų sekretorė. Al
dona Kaminskienė pavaduoja 
kitus, kai jie negali atlikti savo 
darbų. Irena Kazlauskienė labai 
tvarkingai veda našlaičių rėmė
jų sąrašus ir rašo priminimus 
pratęsti paramą. Nijolė Maska- 
liūnienė, kartotekos vedėja, ji 
žino visus rėmėjus, našlaičius ir 
globėjus. Vanda Prunskienė, 
Marija Radzevičienė ir dr. Ed
mundas Ringus, visur ir visada 
atlieka jiems pavestus darbus. 
Aldona Šmulkštienė, mūsų ko
respondentė, savo šmaikščia 
plunksna garsina komitetą. Re
gina Smolinskienė parašo auko
tojams padėkas, kad jie žinotų, 
jog komitetas gavo pinigus. Al
binas Smolinska8, nepamaino
mas iždininkas, labai tvarkin
gai renka pinigus ir čekius, juos 
neša į banką, veda knygas, rašo 
čekius ir t.t. Laimutė Stepai- 
tienė naujiems rėmėjams siun
čia vaikų anketas ir kitą infor
maciją. Algirdas Stepaitis rūpi
nasi Lietuvos įgaliotinių atskai
tomybe. Dr. Vida Tumasonienė 
ieško nauju rėmėjų ir juos ver
buoja. Juozas Kredys tvarko 
kompiuteryje sudėtingus našlai
čių, jų globėjų ir rėmėjų sąrašus, 
kurie kartu su pinigais siunčia
mi į Lietuvą įgaliotiniams ir ku
riais komitetas čia, Amerikoje, 
vadovaujasi. Labai daug padeda 
Viktorija ir Antanas Valavičiai 
bei Vytautas Dijokas. Jie 
pakuoja suneštas, atsiųstas 
gėrybes, daro jų sąrašus ir 
išveža į Mercy Lift sandėlius 
siuntimui į Lietuvą. Komitetas 
didelis, išsiplėtęs, net ir į 
Lietuvą siunčia savo atstovus ir 
ten verbuoja savo įgaliotinius ir 
buria į talką, padėti vargstan
čiam vaikui.

Vienas didžiausių šiuo metu
„Lietuvos Našlaičių globos”

SAUGŪS NAMAI

Dažnai rašoma ir kalbama 
apie įvairias namų apsaugas, 
tačiau, ar daug visas tas žinias 
ir namų apsaugos būdus panau
dojamo savo namų apsaugai? 
Turbūt ne. Vieni neturime laiko 
ir galvojame, kad tik kitus 
apvagia, ne mus; kitiems įvai
rios apsaugos yra per brangios; 
treti mano, kad jie nieko bran
gaus ir vagiamo neturi, o dar 
kiti vis atideda šį reikalą kitai 
dienai, kuri niekada neateina.

Kai į namus įsilaužia vagis, 
dažnai ne tai, kas pavagiama, 
yra svarbu, bet jausmas, kad 
kažkoks svetimas žmogus įėjo į 
namus ir čia — jūsų namuose — 
šeimininkavo, suvertė ir suga
dino, jam, vagiui, beverčius 
dalykus, o jums — jūsų asmeniš
ką nuosavybę, ir gal labai ver
tinamus daiktus.

Praėjo vasara, ateina šventės. 
Kalėdos Amerikoje — tai apsi
pirkimo, kai kam gal ir nepa
prastai didelio pinigų leidimo, 
sezonas. Vagims irgi reikia pini
gų, reikia gėrybių, tai ir 
įsilaužimų — vogimo sezonas 
jau čia pat. Yra labai brangių ir, 
šiame technikos amžiuje labai 
modernių, namų apsaugos prie
monių. Aišku, jų kainos aukš
tos, ne visiems prieinamos. 
Tačiau apsaugos specialistai ir 
policija sako, kad protingai 
galvojant ir planuojant, paly
ginti nebrangiai galima apsi
saugoti nuo vagių. Jie sako, kad 
pats svarbiausias dalykas yra 
sudaryti kliūtis, kurios privers
tų nusikaltėlį sukelti triukšmą, 
besiveržiant į jūsų namus.

Yra dvi rūšys vagių: tai pro
giniai ir profesionalai. Proginiai 
vagys atsitiktinai sužino, kad 
namo savininkas turi blogą 
įprotį palikti duris neužra
kintas. Jie išsiveržia, pasiima 
tik tai, ką gali panešti, ir bėga. 
Profesionalai vagys apgalvo
ja, suplanuoja savo darbą. Jie 
skaito laikraščius ir sužino, ko 
nebus namuose — išvažiuos į 
vestuves, laidotuves, atostogas 
ar pan. Jie net seka laikraščiuo
se, kas laimėjo loteriją, pvz., 
kelionę ir kitokius dalykus.

Nesvarbu, ar vagis yra pro
ginis, ar profesionalas — jie yra 
visi bailiai, vagia viduryje 
dienos, ar vakare, kai žmonių 
nėra namie, dėl to nėra sunku 
apsisaugoti nuo tokių vagių. 
Pirmiausia sutvarkykite savo 
duris ir langus.

Durys yra vagių pirmutinis 
pasirinkimas, nes lengva pro jas 
įeiti ir suteikia vagiui prie
dangą, lyg būtų įėjęs teisingai. 
Kad duris padarytumėte sau-

komiteto pasiekimų yra įkūri
mas dviejų našlaičiams remti 
fondų. Tai Genovaitės ir Kazio 
Trečiokų — $25,000 fondas, ir 
$10,000 Jono ir Onos (Prižgin- 
taitės) Motiejūnų fondas. Šių 
fondų pinigai neliečiami, o pa
lūkanos naudojamos našlaičių 
šalpai. Per abu fondus yra užtik
rinta kasmetinė parama 14 naš
laičių Lietuvoje. „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas di
džiuojasi šiais fondais, ir žmonių 
pasitikėjimu, kad žmonės pasi
tiki komiteto sąžiningumu ir su
darė fondus, kuriuos patikėjo 
komitetui administruoti.

Komitetas reiškia didelę padė
ką Genovaitei ir Kaziui Trečio
kams, Jonui ir Onai (Prižgintai- 
tei) Motiejūnams už pasitikėji
mą, už pinigus, ir našlaičių var
du dėkoja.

Šalpos darbas nėra lengvas, 
tačiau šio komiteto žmonės yra 
labai pareigingi ir daug dirba, 
nes mato reikalą, turi norą 
padėti vargstančiam vaikui — 
našlaičiui Lietuvoje. Pagalbos 
rašančių anketų visa krūva 
stovi ant stalo ir vis naujos at
siunčiamos, todėl kiekvienas 
gautas doleris yra naudojamas 
padėti vargstančiam našlaičiui. 
Tikėkime, kad mūsų pastangos 
ir aukos nenueis veltui, kad 
užaugs žmonės, kuriais Lietuva 
galės didžiuotis.

Birutė Jasaitienė

gias ir neprieinamas be rakto, 
ekspertai siūlo įdėti „deadbolt” 
užraktą (užraktą, kurio sklastė 
įeitų 1 colį į durų rėmus). Tokie 
užraktai kainuoja mažiau kaip 
50 dolerių, o 1 colio sklastė įeis 
pakankamai giliai į durų 
staktą, kad net metaliniu basliu 
(crowbar) negalės jos atplėšti. 
Durų grandinėlės ar panašūs 
įtaisai yra beverčiai. Saugumo 
sumetimais, daugelis ekspertų 
pasisako prieš „double cylinder 
deadbolt” užraktą, kuris atsi
daro su raktu iš lauko ir iš vi
daus. Turint tokį užraktą, jei 
pameti raktą, gali susidaryti 
pavojus, kai žmogus negali grei
tai atidaryti durų ir išeiti. Užuot 
tokio užrakto yra rekomen
duojama „deadbolt” su „velke” 
iš vidaus, kuria galima iš vidaus 
užraktą lengvai atidaryti.

Langus galima apsaugoti ke
liais būdais. Standartiniai 
langų užraktai gali būti pri
jungti spynelėmis. Labai pigus 
būdas padaryti langus saugius, 
yra išgręžti mažą skylutę 
priekinio lango rėme įstrižai ir 
įkišti vinutę. Vinutė laikys abu 
langus kartu ir neleis jų ati
daryti. Rūsio langus turėtumėte 
apsaugoti virbais iš vidaus. 
Tokias rūsio langų apsaugas 
galima pigiai nusipirkti namų 
apyvokos krautuvėse. Elektri
nės garažo durys turi būti iš
jungtos, kai jūs išvykstate iš 
namų ilgesniam laikui. Tada 
sunkiau jas atidaryti. Šoninės 
garažo durys turi irgi turėti 
„deadbolt” užraktą.

Kad apsisaugotumėte nuo 
naktinių vagių, ekspertai siūlo 
įvesti 35 „watts” stiprumo „so- 
dium light” tamsiose vietose. 
Prijunkite jas prie „photo- 
electric cell”, kad jos įsijungtų 
temstant. Daugumas tokių švie
sų kainuoja mažiau negu 10 
dolerių. Judesį jaučiančios švie
sos kainuoja iki 20 dolerių ir jos 
yra labai efektyvios atbaidyti 
vagis. Namo viduje įjungti 
elektriniai, šviešų užsidegimą 
kontroliuojantys, laikrodžiai 
irgi sumaišo įsibrovėlius. Jie 
nustatytu laiku įjungia lempas, 
radijo aparatus, sudarydami 
įspūdį, kad žmogus yra namie. 
Šie laikrodžiai yra gan pigūs, ir 
dabar daromi vis geresni: 
galima jau gauti tokius, kurie 
įjungs jums šviesą kiekvieną

PADĖKA
A.tA.

VIKTORAS LINAS
Po 46 darnaus ir brangaus vedybinio gyvenimo ipetų, 

1995 m. rugsėjo 14 d. Čikagoje mirė mano mylimas Vyras, 
mūsų Tėvas ir Senelis. Ilsėkis Viešpatyje.

Norėtume nuoširdžiai padėkoti mūsų didž. gerb. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. Jonui A. Ku- 
zinskui lankiusiam velionį namuose per paskutinius jo gyve
nimo mėnesius šioje žemėje ir aprūpinusiam Šv. Sakramen
tais — Šv. Komunija, taip pat Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos kunigams, lankiusiems velionį Šv. Kryžiaus 

ligoninėje jo ligos metu.
Nuoširdus ačiū didž. gerb. mano kolegoms — dr. Rimgau

dui Nemickui, dr. S. Tummalai ir kitiems jo grupės kardiolo
gams už rūpestingą ir kvalifikuotą priežiūrą. Ačiū taip pat 
dr. M. K. Hari Rao už specialią chirurginę pagalbą. Ačiū gerb. 
dr. L. Seibučiui ir dr. L. Lim už jų nuoširdų medicinišką 
patarnavimą, taip pat dr. Pitu G. Punjabi, M.D. ir dr. Rosens- 
tein, M.D., lankiusiems a.a. Viktorą namuose.

Padėka taipgi „In Home Health Care Service” profe
sionalams davusiems nuoširdžią priežiūrą namuose.

Išėjus a.a. Viktorui į Amžinybę, esame dėkingi visiems ir 
visiems už prisiminimą ir maldas aplankant ir atsisveikinant 
jį laidotuvių namuose ir Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame už aukas, kurias skiriame šv. Mišioms.

Nuoširdus ačiū Šv. Kryžiaus ligoninės medicinos per
sonalo kolegoms už užprašytas ir aukojamas šv. Mišias 
ligoninės koplyčioje.

Ačiū didž. gerb. kanauninkui Vaclovui Zakarauskui, kun. 
Antanui Zakarauskui, kun. Vito Mykolaičiui ir kun. F. 
Kelpšai, kurie meldėsi su mumis laidotuvių namuose už 
velionį. Taip pat Šv. Kazimiero seselėms, aplankiusioms a.a. 
Viktorą ir už jį pasimeldusiems laidotuvių namuose.

Specialus ačiū didž. gerb. kanauninkui Vaclovui Zaka
rauskui ir kun. F. Kelpšai už atnašautas šv. Mišias Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje laidotuvių dienoje ir 

, palydėjusiam a.a. Viktorą į paskutinius žemiškus namus —
Šv. Kazimiero lietuvių kapines — iki prisikėlimo.

Ačiū didž. gerb. p.p. Petkams už rūpestingą, mielą ir 
malonų patarnavimą.

Su skaudančia širdimi liekame: žmona Marija Lauru- 
šonytė-Linienė, M.D., sūnus Viktoras, Jr. su šeima ir kiti 
giminės.

dieną vis kitu laiku.

Pavojaus sistemos yra labai 

geras investavimas, ypač, jei 

ilgesnį laiką nebūnate namie, 

arba jei jūsų namas yra toliau 

nuo kitų namų. Statistika rodo, 

kad į namus, turinčius pavojaus 

sistemą, tris kartus mažiau 

įsilaužiama, negu į namus be 

tokios sistemos. Pavojaus sis

temos yra įvairios, pvz., rea

guoja, jei langas ar durys yra 

atidaromos, ar langų sietai 

pjaunami. Kitos sistemos rea

guoja į judesius namuose, žings

nius ir kambario temperatūros 

pasikeitimus, dėl esančio 

kambaryje žmogaus. Beveik 

visos tos sistemos yra sujungia

mos su centrine stotimi, kuri 

praneša policijai apie 

įsilaužimą.

Yra įvairių apsaugos sistemų, 
kainuojančių nuo kelių tūks
tančių (sistemos su laukiniais 
video aparatais), o kitos gan pi
gios. Vidutinė sistema, papras
tam 2-jų aukštų namui, kainuo
ja apie 1,500 dolerių, o sujun
gimas su centrine stotimi kai
nuoja apie 20 dol. mėnesiui.

Ekspertai sako, jei turite įsi
vedę apsaugos sistemą, žiū
rėkite, kad ji būtų matoma, nes 
jos užrašas languose ar ant du
rų irgi yra apsauga. Ekspertai 
mini dar dvi kitas, vagis atbai
dančias, priemones: tai geri 
kaimynai ir šunes. Dažniausiai, 
jei vagis nujaučia ar mato šunį, 
jis eis kitur. Daugumas šunų, 
net ir mažiukų, gina savo teri
toriją. Beveik lygiai svarbu, 
nors ir neturint šuns, turėti 
ženklą „bevvare of dog” — tai lyg 
papildoma apsauga. Turėti 
gerus kaimynus, gerus san
tykius su jais ir, saugant vienas 
kito namus, yra puikus būdas ir 
galbūt viena geriausių apsaugos 
sistemų.

Šiais laikais, nesvarbu, kur 
jūs gyvenate: neturtingame, ar 
labai turtingame rajone, namų 
ir žmonių apiplėšimai yra kas
dieninis reiškinys. Todėl pasi
saugokite ir atminkite, kad ir 
jums, ne vien kitiems, tokie 
dalykai gali atsitikti.

.Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne” (Your 
money July 1, 1993).
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PADĖKA
A.tA.

ZOFIJA BUDRIENĖ 
BUDREVIČIENĖ

Krasauskaitė
Mūsų mylima Močiutė ir Uošvė po sunkios ligos iškelia

vo Amžinybėn 1995 m. rugpjūčio 31 d. ir buvo palaidota rug
sėjo 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje šalia savo 

vyro a.a. Juozo.
Gili padėka klebonui kun. J. Kuzinskui už maldas 

koplyčioje, šv. Mišių auką ir pamokslą bažnyčioje bei laido, 
jimo apeigas kapinėse.

Taip pat dėkojame Nekalto Pr. Marijos Seselių rėmėjoms 
ir Lietuvos Dukterų draugijai už atsisveikinimo žodžius ir 
rožinio sukalbėjimą koplyčioje.

Nuoširdžiai ačiū visiems atsilankiusiems atsisveikinti su 
močiute koplyčioje ir palydėjusiems ją į Amžino Poilsio vietą.

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas ir gėles. Dėkojame 
draugams ir pažįstamiems, kurie paguodė mus žodžiu, raštu 
bei paaukojo velionės atsiminimui Lietuvos našlaičių globai.

Ačiū muz. R. Šokui už vargonininkavimą ir gražų gie
dojimą bažnyčioje.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už patarnavimą.

Mūsų didžiausia PADĖKA a.a. Močiutės globėjoms, 
Danguolei Ilginytei, Stasei Ilginienei ir Genei Virbickienei, 
už priežiūrą ir rūpestį per visus metus. Joms tariame didžiulį, 
nuoširdų AČIŪ!

Nuliūdę Kalifonijoje: anūkai ir marti.

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, jos vyrą KOSTĄ, seserį STEFĄ KISIELIENĘ 

su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame.

Dana Stankaitytė
Vladė ir Alfonsas Pargauskai
Ona ir Juozas Baužiai

A.tA.
JADVYGAI DOČKIENEI

mirus, jos vyrą KOSTĄ, seserį STEFĄ KISIELIENĘ 

su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Į Laisvę Fondas 
Lietuviškų Studijų Centras 
Lietuvių Fronto Bičiuliai

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

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. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONIVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Genovaitė Mačytė-Giedraitienė, 
„Draugo” bankete atlikus programą.

Dale Murray, Amerikos Liet. 
R.K. Moterų sąjungos centro 
valdybos pirmininkė, sąjungos 
46-ojo dvimetinio suvažiavimo 
vardu, atsiuntė 500 dol. Draugo 
fonui prie ankstyvesnių 1,000 
dol. garbės nario įnašų, su 
linkėjimais greičiau priartėti 
prie milijono. Už gausią paramą 
Draugo fondui nuoširdžiai 
dėkojame.

„Margučio II” radijo trans
liacijos girdimos kiekvieną va
karą, 9:05 vai., iš WCEV radijo 
stoties, 1450 AM bangomis. Ne
transliuojama šeštadienį ir 
sekmadienį. „Margučio II” 
laidos girdimos ne tik Čikagoje, 
bet ir apylinkėse. Klausykime 
jų ir remkime pastangas infor
muoti lietuviškąją visuomenę 
apie mums svarbius įvykius, 
renginius. Kai tam tikrą laiką 
„Margutis” buvo nutilęs, rūpi
nomės, sielojomės ir jo labai 
pasigedome. Dabar jis vėl gyvas 
— stenkimės, kad sėkmingai 
veiktų daug daug metų.

Petras Dirda, Oak Lawn, IL 
Draugo fondo narys, prie anks
tyvesnių 440 dol. įnašų rudens 
vajaus proga įteikė 560 dol. a.a. 
žmonos dr. Liudos Dirdienės 
pagerbimui ir jie tapo Draugo 
fondo garbės nariais. Už 
stambią paramą Draugo fondui 
nuoširdžiai dėkojame.

Sės. pranciškiečių rėmėjų 
pirmininkė Sabina Ročai- 
tė-Henson ir visa valdyba 
nuoširdžiai kviečia visuomenę 
dalyvauti metiniuose pietuose šį 
sekmadienį, spalio 1 d. Seimas 
prasidės šv. Mišiomis 11 vai. r. 
Marijonų koplyčioje (prie 
„Draugo”). Susirinkimas ir pie
tūs taip pat vyks marijonų vie
nuolyno patalpose.

x LIETUVIŲ FONDO meti 
nis vajaus pokylis įvyks šešta
dienį, š.m. spalio mėn. 21 d., 
Pasaulio lietuvių centro pokylių 
salėje, 14911 127th Street, Le- 
mont, IL. Pradžia: 6:30 kok
teiliai, 7:30 vakarienė. Šokiams 
gros Sauliaus Gylio orkestras 
„Žiburys”. Vakarienės kaina, 
įskaitant ir gėrimus $35 as
meniui, studentams $25. Vajaus 
metu įstojusieji į LF nariai su 
$100, ar padidinusieji įnašus, 
gali gauti vieną pakvietimą į 
pokylį veltui už kiekvieną šimto 
dolerių įnašą. Stalus ir pavie
nius bilietus prašoma rezervuo
ti tel. (708) 257-1616 kasdien,
išskyrus savaitgalius, 9 v.r. - 5 
v. p.p., o įnašus, čekius išrašant 
Lithuanian Foundation, Ine. 
vardu, siųsti aukščiau nurodytu 
adresu.

(sk)

Jaunųjų talentų popietė
dienraščio „Draugo” paramai 
vyks sekmadienį, spalio 22 d., 3 
vai. popiet, Jaunimo centre. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti 
„Seklyčioje” ir „Draugo” admi
nistracijoje. Korp! Giedra 
kviečia visuomenę pasidžiaugti 
mūsų jaunimu, kuris, įvertin
damas lietuvišką spaudą, auko
ja savo talentus, laiką ir jėgas, 
kad lietuviškas dienraštis 
nežūtų.

Dr. Jonas Reinys pakeičia 
gyvenamąją vietą. Nuo š.m. 
spalio 9 d. jo adresas bus toks: 
532 North Edgewood, La 
Grange Park , II 60526.

Dr. Vaclovas ir Vida Tuma- 
soniai, Key Biscayne, FL, 
atsiuntė „Draugui” auką. „100 
dol. čekis mūsų mielo ‘Draugo’ 
parėmimui”, taip rašo jie. Di
džiuojamės, turėdami juos laik
raščio rėmėjų tarpe, linkime 
gražių dienų saulėtos Floridos 
valandose ir nuoširdžiai dėko
jame už dienraščio prisiminimą, 
suteikiant jam dosnią pagalbą.

Vladas ir Anelė Rasčiai,
gyvenantys Čikagoje ir pri
klausantys Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijai Brighton 
Parke, š.m. rugsėjo 23 d. šventė 
auksinę vedybų sukaktį.

x Visuomenės ir vilniečių 
dėmesiui! Minint spalio 9-tąją, 
klastingą Vilniaus užėmimo su
kaktį, š.m. spalio 8 d. 10 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už 
visus kovojusius ir žuvusius dėl 
sostinės Vilniaus. Skyriaus na
riai ir visuomenė prašomi Mišio
se dalyvauti. VKLS-gos Čika
gos skyriaus valdyba.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos 

vaikų globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
vaikams su negalia ir gausioms 
šeimoms: Ona Rachūnienė $150 
antrus metus remti našlaitę; 
Teresė ir dr. Algis Lesniauskai 
$240 antrų metų našlaičio 
parama; Raminta ir dr. Algis 
Marchertai $240 antrus metus 
paremti našlaitę. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3003339.

* (sk)
x A.a. Juozo Izbinsko atmi

nimui Vladė Damašienė 
„Saulutei”, atsiuntė $300, ku
riuos Lietuvos vaikų globos bū
reliui suaukojo giminės ir drau
gai paremti našlaitį iš Biržų, 
nes velionis buvo iš ten kilęs. 
„Saulutė” nuoširdžiai dėkoja ir 
reiškia užuojautą a.a. Juozo Iz- 
binsko artimiesiems.

(sk)

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

(sk)

x TRANSPAK įstaiga LE- 
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v., šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Transpak tel. Lemonte: 
708-257-0497.

(sk)
x Juozas Bacevičius patar

naus Income Tax, namų ir ap- 
draudų reikalais, 6529 S. Ke- 
dzie Avė., Chicago, 708- 
403-7334 — Casa Blanca. R.E.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savin gs, 
2212 W«srt Cermak Road — 
tel. <M2) 847-7747.

(sk)

Prof. dr. Jonas Račkaukas,
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirmininkas, rugsėjo 28 
d. išskrido į Vilnių dalyvauti 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto 60 m. jubiliejaus iškilmėse, 
kuriose universitetas jam įteiks, 
savo pirmojo garbės daktaro 
vardą ir regalijas. Vilniuje jis 
taipgi turės keletą pasitarimų 
su valdžios bei kultūros įstaigų 
vadovais. Sugrįžęs į Čikagą 
spalio 11 d., vyks į JAV LB 
Tarybos sesiją Floridoje. Į LTSC 
pirmininkas sugrįš spalio 16 d.

Adv. Algimantas ir Alė Rė

želiai „Draugo” baliaus metu 
įteikė 800 dol. Draugo fondui 
prie ankstyvesnių 200 dol. ir 
tapo Draugo fondo garbės na
riais. Alė Kėželienė yra veikli 
visuomenininke, dabartinė JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė, o Algimantas didelės 
advokatų įstaigos vyr. partneris 
savo atsilankymu ir lėšomis 
remia daugelį renginių bei in
stitucijų lietuvybės išlaikymui. 
Jiems nuoširdžiai dėkojame.

x A.a. Petro Puodžiūno,
žuvusio prie Sedos prieš 51 
metus prisiminimui, Donata ir 
Romas Puodžiūnai paaukojo 
$50 „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui. Labai ačiū už 
prasmingą artimo žmogaus pri
siminimą. „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089.

(sk)
x Jeanne Dorr iš Philadel- 

phia, PA, „Lietuvos našlaičių 
globos” atstovė, renka aukas 
rytų Amerikos pakraštyje. Per 
ją komitetas gauna daug aukų. 
Čia kelios: $100 — Alphonsas ir 
Mary Romeikos; $50 — Christo- 
pher ir Bemice Miedzius; $30 — 
Charles Busanovich; $25 — Ro- 
bert Bayruns SR,; $10 — 
Bernardine Bolinski, Elvyra 
Owen, Nellie Helt; $5 — Susan 
Osborne. Dėkojame Jeanne 
Dorr užjos darbą, o aukotojams 
už aukas. „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)
x Lietuvos Dukterys malo

niai kviečia į jų rengiamą 
rudens balių, kuris įvyks spalio 
14 d., šeštd., 7 v.v. Jaunimo 
centre. Bus įdomi programa, du 
gilūs „laimės šulinėliai”, p. O. 
Norvilienės puiki vakarienė, A. 
Stelmoko muzika šokiams. Bi
lietai draugijos nameliuose, 
2735 W. 71 St., 10 v.r. iki 2 
v.p.p. arba tel. 312-925-3211. 
Prašome atnešti fantų loterijai.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

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

(sk)

Akademinis Skautų sąjūdis
kviečia visus narius ir jų svečius 
dalyvauti pokylyje — metinėje 
šventėje — šeštadienį, spalio 7 
d., 6:30 vai. vak., Pasaulio 
lietuvių centre. Vietos rezer
vuojamos pas fil. Liudą Rama
nauską iki spalio 2 d., tel. 
708-423-4095.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, spalio 4 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, ruošiama 
jau aštuntoji madų paroda. Visi 
kviečiami ir laukiami pamatyti 
modeliuojančius ponus ir po 
nias, pasidžiaugti jų įdėtomis 
pastangomis. Po to pabend
rausime ir kartu papietausime. 
Atvykite.

Dr. Algimantas Čepulis
(Willoughby Hills, OH), š.m. 
lapkričio mėn. pradžioje lydės 
„Lietuvos Vaikų vilties” (LW) 
JAV Medicininį kadrą savaitės 
darbui LW Ortopedinėje opera
cinėje Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės patalpose. Šios 
ketvirtosios kelionės LW JAV 
Medicininį kadrą sudaro devyni 
asmenys iš įvairių JAV ligoni
nių: du chirurgai, du anestezio
logai, trys operacinės med. 
seserys, vienas rezidentas ir 
vienas med. studentas. Kaip ir 
visuomet, kadrui vadovauja 
Čikagos Shriners ligoninės vyr. 
chirurgas dr. John P. Lubicky.

Kun. Antanas Žvinklys, La 
Crosse, WI, prie „Draugo” 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
105 dol. auką. Malonu žinoti, 
kad kun. Žvinklys neužmiršta 
mūsų laikraščio ir supranta 
finansinius leidimo sunkumus, 
atsiųsdamas dosnią pagalbą. 
Nuoširdžiai dėkojame už 
dovaną.

•
Madų paroda „Rudens sim

fonija” Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, spalio 15 d., 12:30 v. 
p.p. Madų parodos rengėjos jau 
beveik pasiruošusios priimti 
viešnias ir svečius. Parduotuvės 
atrenka parodai skirtus drabu
žius, modeliai dailina savo 
figūras. Šeimininkės ruošia 
skanų, įdomų maistą. Neatsilie
ka ir vyrai: jie ruošiasi vaišinti 
dalyvius šalta atgaiva. Dana 
Bazienė renka paskutinius 
vasaros žiedelius ir jais gražiai 
papuoš stalus bei sceną. Jei kas 
dar neužsisakėte stalų — pasku
bėkite. Stalus galima užsisakyti 
pas Ireną Kazlauskienę tel. 
708-257-8346 arba Genę tel. 
708-279-1717. Visi kviečiami ir 
laukiami.

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda 
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)

x Lietuvos Dukterų Mel- 
rose Parko skyrius atsiuntė 
$300 ir nori globoti 2 Lietuvos 
našlaičius — kaimo vaikus. 
Dėkojame gerosioms Lietuvos 
Dukterims. „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Dabar visiems gerai žinomi 
Gedimino stulpai, atsirado dar 
XIV a. pabaigoje kaip Kęstu- 
taičių dinastijos herbai, o nuo 
XVa vidurio — visų valdančios 
šeimos Gediminaičių herbai”. 
Siuntinai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)
x Grupinė keramikos pa

roda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Dalyvauja 13 
dailininkų. Atidarymas spalio 
6 d., penktadienį, 7:30 v.v.

(sk)

Būrys M. K. Čiurlionio 120-tųjų gimtadienio metinių paminėjimo dalyvių š.m. rugsėjo 17 d Gale
rijoje (Stickney, IL). Viduryje II eil. iš kairės sėdi Ieva Sadauskaitė, Valerijos Čiurlionytės-Karu-
žienės sūnus Jonas Karuža, Valstybinės Lietuvos filharmonijos solistas Danielius Sadauskas,
Daiva Karužaitė, Danutė Karužienė, dr. Meilė Biskienė.

RUDENS MARATONAS DRAUGO FONDERENGINYS
„GALERIJOJE”

Atsisveikinus su garbingu 
svečiu prel. Kazimieru Vasi
liausku, Cicero, išlydėjus jį į 
aerodromą skrydžiui į Vilnių, 
rinkomės į Balzeko muziejų. 
Ten buvo paminėta Algimanto 
Mackaus kūryba. Jo vertinimo 
istoriją apžvelgė redaktorius V. 
Gasiliūnas, akt. Audrė Budrytė 
skaitė poeto eiles.

5 vai. p.p. rinkomės į visų 
lietuvių taip mėgstamą, jaukią 
ir šiltai sutinkamą Algimanto 
Kezio „Galeriją”. Čia buvo turi
ningos dienos kulminacija. 
Buvo paminėtos 120-osios M. K. 
Čiurlionio mirties metinės. 
Susirinko, suvažiavo nemažai 
Čiurlionio giminaičių, jų tarpe 
buvo ir Valerijos Čiurlionytės 
sūnus Romas ir nemažas būrys 
meno mylėtojų.

Klausėmės Valerijos įdomaus 
pasakojimo įrašų apie brolio 
kūrybą, kurie giliai nušvietė 
talentingo, genialaus meni
ninko charakterio bruožus: gilų 
mąstymą, jautrumą, darbštu
mą, nuoširdumą.

Po to svečias iš Vilniaus, 
Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistas Danielius Sa
dauskas atliko A. Baranausko 
„Anykščių šilelį”. Nutilusi au
ditorija jautėsi lyg šiltame 
Lietuvos miško prieglobstyje.

Vėliau buvo linksmoji dalis, 
grojo nepavargstanti, visur 
dalyvaujanti meno vadovė Sta
sė Jagminienė su vyru Vytautu. 
Visuose lietuviškuose ren
giniuose suspėjantis, nuoširdus 
menininkų globėjas — paly
dovas, korespondentas Edvar
das Šulaitis.

Vakarą vedė šiluma, nuošir
dumu spinduliuojantis šeimi
ninkas Algimantas Kezys.

Čia nereikia skelbimų, kvie- 
tinėjimų, lietuviai myli šį jaukų 
kampelį, kur gali linksmai pa
dainuoti, smagiai pašokti, sočiai 
pavalgyti ir nuoširdžiai pasišne
kučiuoti.

Ilgai nesiskirstė žmonės, 
nenutilo lietuviškos dainos ir 
tranki polka Kezio „Galerijoje”.

Albina Birgiolienė

Pasidairykite savo pažįs
tamų tarpe: ar yra, kas ne
skaito „Draugo”? Pasakykite, 
kad dabar gali dienraštį visiems 
metams užsiprenumeruoti labai 
papiginta kaina — tik už 55 
dolerius! JAV LB Kultūros tary
bos iniciatyva iš Lietuvių fondo 
buvo gauta parama, kuri panau
dojama lietuviškos spaudos la
bui. Prie kiekvienos pirmojo 
šimto naujų prenumeratų 
Kultūros taryba pridės 20 dol., 
o „Draugo” administracija 
prenumeratos kainą tam 
šimtui visai naujų skaitytojų 
sumažins dar 20 dol., todėl ir 
susidaro tik 55 dol. suma už 
visus metus. Kiek girdėjome iš 
administracijos tarnautojų, 
susidomėjimas šia lengvata 
nemažas, todėl paskubėkite ja 
pasinaudoti, o dienraštis mielai 
lankys ir džiugins.

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

Maratono bėgimas yra lengvo
joje atletikoje ilgiausia dis
tancija, kurią atliko helėnų 
karys, iš Maratono atbėgdamas 
42 km 195 m į Atėnus (490 m. 
prieš Kristų), su pranešimu apie 
pergalę.

Draugo fondas neseniai pa
skelbė rudens vajaus „Maratono 
bėgimą”, sutelkti pusės milijono 
dolerių kapitalą. Visas „mara
tonas” bus atliktas tada, kai 
paskelbsime, kad Draugo fondas 
jau turi milijoną dolerių.

DF „Maratono bėgime”, skai
čiuojant ne kilometrus, bet 
dolerius, dalyvauti sukviesti 
visi „Draugo” skaitytojai. Jų 
dalis jau „nubėgo” didesnę ar 
mažesnę „distanciją”, tapdami 
Draugo fondo garbės nariais, 
nariais ir rėmėjais. Draugo fon
das visiems nuoširdžiai dėkoja 
už rudens vajaus „bėgimą” ir la
bai, labai kviečia likusiuosius 
įsijungti į šį Draugo fondo 
„maratoną” su tūkstantinėmis, 
šimtinėmis bei dešimkėmis, kad 
galimai greičiau galėtume 
skelbti milijoninę pergalę.

Rudens vajaus dalyviai

Su 800 dolerių:
Algimantas ir Alė Kėželiai (iš 

viso $1,000) garbės nariai, Chi
cago, IL.
Su 560 dolerių:

Petras Dirda (iš viso $1,000.-), 
garbės narys, a.a. dr. Liudos 
Dirdienės pagerbimui, Oak 
Lawn, IL.
Su 500 dolerių:

Amerikos Lietuvių R.K. Mo
terų sąjunga (iš viso $1,500.-) 
garbės narys, per c.v. pirm. 
Dalę Vaikutytę-Murray.
Su 200 dolerių:

Nellie ir Garardas Juškėnas 
(iš viso $800.-), Cleveland, OH.

Jonas Bartkus, Dearborn 
Hts., MI.

Bronė ir Petras Ezerskis, Cle
veland, OH.

John J. Siaurusaitis, Balti
ni ore, MD.
Su 175 - 125 doleriais:

Vacius Anskis, Toronto, Cana- 
da.

Jonas Didžbalis, Toronto, Ca- 
nada.
Su 100 dolerių:

Jonas Kučinskas (iš viso 
$600.-), Miami Beach, FL.

Juozas Pečkaitis (iš viso

pokyliui rugsėjo 24 d

$400.-), Sunny Hills, FL.
Janina Cukurienė (iš viso

$300.-), Chicago, IL.
Janina ir dr. Jonas Šalna (iš 

viso $300.-), Portage, WI.
Kun. Algirdas Olšauskas. 
Algirdas Povilonis (iš viso

$300.-), Toronto, Canada. 
Edvvard F. Lavan (iš viso

$175.-), Worcester, MA.
J. V. Lopatauskas (iš viso

$500.-), Santa Monica, CA. 
Vilija ir Vytautas Marchertas

(iš viso $300.-), Dovvners Grove, 
IL.

Antanas Garkūnas (iš viso
$300.-), Dundas, Canada.

Rima ir Walter Binder (iš viso
$250.-), Cary, IL.

Maria Mogenis (iš viso $600.-),
Quincy, IL.

Allan H. Dombra (iš viso
$400.-), Deep River, Canada. 

Raminta ir Vladas Sinkus (iš
viso $350.-), Western Springs, 
IL.

Irena Jakštys (iš viso $150.-),
South Pasadena, FL.

Julia Bubinas, Burbank, IL. 
Leonas Kačinskas c/o A. Kar-

navičius, St. Petersburg, FL.
Su 50 dolerių:

Antanas Kvedaras (iš viso
$350.-), Savannah, GA.

Milita ir Algis Milašius (iš
viso $200.-), Lockport, IL. 

Konstancija Šukevičius (iš
viso $200.-), Toronto, Canada. 

Margi ir Edvardas Mankus,
Chicago, IL.

Gertrude ir Romas Šatas (iš 
viso $550.-), Sunny Hills, FL.

Eugenija Baršketienė (iš visų
$210.-), Hinsdale, IL.

Irena A. Jansonas, Osterville,
MA.
Su 30 dolerių:

Ona ir Juozas Žilionis (iš viso
$135.-), North Olmsted, OH. 

Stasė Bublienė (iš viso $155.-),
Birmingham, MI.

Juozas Kuncaitis (iš viso
$80.-), Tallahassee, FL.

Balys Brasauskas, Baltimore,
MD.
Su 25*20 dolerių:

Jonas Svera (iš viso $275.-),
Bloomfield Hills, MI.

Teresė ir Algimantas Lands
bergis (iš viso $275.-), Upper 
Marlboro, MD.

Kun. Rapolas Krasauskas (iš 
viso $120.-), Putnam, CT.

Aldona Griškienė (iš viso 
$180.-), Chicago, IL.

Ona Rukštelienė (iš viso 
$40.-), Farmington Hills, MI.

Janina Janulevičienė, Chi
cago, IL.

Pranas Jonelis, Rockford, IL. 
Regina Vilkutaitis, Cleve

land, OH.
Su 15-10 dolerių:

Dr. Juozas Kižys (iš viso
$240.-), Chicago, IL.

Antanas Tuskenis (iš viso
$20.-), Burbank, IL.

Adeline Anysas (iš viso $30.-),
Cochrane, Canada.

Fondo iždininkas

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