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L. Andrikienė: Dėl Lietuvos 
blogo įvaizdžio kalta Lietuvos 

valdžia 
Vilnius, gegužes 30 d. (TSST) 

— „Parvažiavau j Lietuvą su 
šiek tiek kitokia nuomone apie 
mūsų valstybe, negu išvažia
vau", sakė iš penkių mėnesių 
stažuotės Tarptautiniame Va
liutos Fonde, JAV Iždo depar
tamente, kitose JAV instituci
jose sugrįžusi Seimo Tėvynės 
Sąjungos (konservatorių) frakci
jos narė Laima Andrikienė. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba (TSST), 
anot jos, gyvenant Lietuvoje su
sidaro įspūdis, kad Lietuva sėk
mingai žygiuoja į Europos Są
jungą ir NATO, tačiau nuvažia
vusi į JAV, pamatė, kad Lietu
vos įvaizdis toks: Lietuva try
pia vietoje, geriausiu atveju — 
atsigręžusi veidą į Vakarus. 

J i stebėjosi piktais užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio 
pareiškimais dėl Estijos na
rystės perspektyvų Europos Są
jungoje. Pasak jos, nuomonė, 
kad Estija pirmoji iš Baltijos 
valstybių taps Europos Sąjun
gos nare jau tampa tiek kai 
kurių Skandinavijos valstybių, 
tiek JAV nuostata. J i priminė, 
kad nei į NATO, nei į Europos 
Sąjungą nebus jokio grupinio 
priėmimo, o lyginant su Estija, 
Lietuva iš tikrųjų atrodo žymiai 
prasčiau. 

Konservatorių frakcijos narė 
teigė, kad dėl prasto Lietuvos 
įvaizdžio pasaulyje, Lietuvos 
žurnalistai niekuo dėti — kal
čiausia pati Lietuvos valdžia. 
Pasak jos, per kelis mėnesius, 
kol ji buvo JAV, nei viename pa
grindiniame Amerikos laikraš
tyje nebuvo nei vieno teigiamo 
straipsnio apie Lietuvą. Viena
me laikraštyje (turbūt turima 
galvoje „Washington Post" — 
Red.) atspausdintoje pagrindi
nių ekonominių rodiklių lente
lėje Lietuva tarp Baltijos vals
tybių pagal visus svarbiausius 
ekonominius rodiklius — bend
rąjį vidinį produktą vienam gy
ventojui ir jo prieaugį, tiesio
gines užsienio investicijas, už
sienio prekybos balansą, vidų 

Opozicinių partijų 
vadovai lankosi 

Lenkijoje 
V a r š u v a , gegužės 28 d. 

(AGEP) - LDDP tikrai patirs 
nesėkmę spalio mėnesį vyksian
čiuose Lietuvos Seimo rinki
muose, tačiau neaišku, kuri par
tija juos laimės, antradienį 
Varšuvoje pareiškė Lietuvos 
Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas Algirdas Saudar
gas, kalbėdamas per susitikimą 
su Lenkijos Laisvės Sąjungos 
parlamentarų grupe. 

Pasak A. Saudargo, Lietuvos 
lenkų bendruomenės proble
mos, įskaitant Vilniaus miesto 
ribų išplėtimo klausimą, yra 
grynai ekonominio pobūdžio. 
Lenkai turėtų stoti į lietuvių 
partijas ir spręsti savo proble
mas per jas, o ne per atskiras et
nines asociacijas, sakė krikščio
nių demokratų vadovas. 

Algirdą Saudargą ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konser 
vatorių) partijos pirmininko 
pavaduotoją Mečį Laurinkų pa
kvietė Lenkijos Demokratų par
tijose ir „Solidarumo" grupės 
Senate. Lietuvos politikai viešės 
Lenkijoje iki ketvirtadienio. Jie 
susitiks su Seimo pirmininku 
Juzef Zych ir Seimo užsienio rei
kalų komisijos pirmininku Bro-
nislaw Geremek. 

t inę pensijos ir atlyginimo dydį 
— užima paskutinę vietą. Tvir
tai pirmaujame tik pagal inflia
cijos lygį. 

„Negirdėjau nei vieno teigia
mo atsiliepimo apie Lietuvos 
diplomatijos vadovą P. Gylį, 
nekaip atrodo ir Lietuvos prezi
dentas", teigė L. Andrikienė nu
rodydama, kad konferencijose, 
kuriose kalbama apie Baltijos 
valstybes, yra primenami prezi
dento pareiškimai apie tai, kad 
sovietų kariuomenė Lietuvoje 
garantuotų daugiau stabilumo 
ir neryžtingas jo apsisprendi
mas dėl NATO. 

Pasak Laimos Andrikienės, 
NATO ekspertai pastebi, kad 
Lietuvos kariuomenė žygiuoja, 
duoda priesaiką kaip sovietinėje 
kariuomenėje, jai vadovauja bu
vę sovietiniai karininkai, kurie 
į Lietuvos kariuomenę atsinešė 
daugelį sovietinės kariuomenės 
negerovių: jėgos kultą, nestatu
t inius santykius. Ji sakė, kad 
norint stoti į NATO neužtenka 
vien gerai pasirodyti taikos pa
laikymo misijose — Lietuva turi 
būti pajėgi garbingai pasiprie
šinti nors pirmomis agresijos ar 
karinės provokacijos dienomis, 
tačiau net pats krašto apsaugos 
ministras pripažįsta, kad t am 
kol kas nesame pasiruošę. 

Čikagos konferencijoje gegu
žės 2-4 dienomis dalyvavusi Sei
mo Užsienio reikalų komiteto 
narė Laima Andrikienė stebėjosi 
Lietuvos ambasados JAV darbu 
— į visuomenei ir spaudai už
darą konferenciją Čikagoje buvo 
atvežta didžiulė oficiali Lietuvos 
delegacija, kuriai nebuvo leista 
pasisakyti, išskyrus V. Lands
bergiui padarytą išimtį. J i iš
sakė priekaištų ambasados dar
buotojams bei V. Kavaliausko 
vadovaujamai vyriausybės in
formacijos tarnybai ir dėl to, 
kad Lietuva labai menkai at
spindima JAV spaudoje. J i taip 
pat kritikavo ir tokius valdan
čiosios partijos „išmislus" kaip 
J. Paleckio „tyliąją diplomatiją" 
bei nepasiteisinusį P. Gylio dek
laruota užsienio politikos eko-
nomizavimą. 

Seimo narė prašė žurnalistų 
apgint i žmonių teisę gaut i 
objektyvią informaciją, kuo 
daugiau rašyti apie bankus. L. 
Andrikienės nuomone, ne tik 
Lietuvos žmonės, bet ir žurna
listai. Seimo nariai nežino tik
rosios padėties šalyje. „Kodėl 
tik nuvažiavęs į JAV sužinai, 
kad beveik visi Lietuvos bankai 
yra nemokūs, visi Lietuvos ko
merciniai bankai neatitinka ko
merciniams bankams keliamų 
reikalavimų, nei vienas jų pil
nai neatlieka komercinių bankų 
funkci jų" klausė j i , š iuos 
teiginius pagrįsdama tuo, kad 
nei vienas komercinis bankas 
neteikia kreditų gyventojams ir 
net įmonėms. L. Andrikienė 
sakė, kad daugelis indėlininkų 
jau prarado indėlius bankuose 
ir klausė, kiek žmonių dar pra
ras indėlius iki rudens, kokia 
griūtis laukia po Seimo rin
kimų. Anot jos, visą šį baisų 
palikimą bus bandoma suversti 
toms partijoms, kurios laimės 
Seimo rinkimus. 

L. Andrikienė paminėjo ir tai, 
kad praėjusiais metais prisi
jungusi prie Tarptautinės kon
vencijos dėl pinigų 

B. Jelcinas siūlo Čečėnijai 
dalinę autonomiją 

Gegužes 19 d. po Mišių Vilniaus arkikatedrai* buvę partizanai eisena nužygiavę j Lukiškių aikšte 
paminėjo 52-<j.sia.s Lietuvos partizanų pasipriešinimo kovų metines. 1944 m. gegužės mėnesį, 
Vokietijos kariuomenei traukiantis, pradėjo kur t - pirmieji partizanų būriai, vėliau pasipriešinimo 
kova paplito visoje Lietuvoje Vilniau? meras A Vidūnas paragino susirinkusiuosius būti ver
tais pasipriešinimo dalyvių. Laisvės Kovos Sąjungos pirmininkas J. Čeponis pabrėžė, jog kova 
dar nebaigta. Nuotr. R. Urbakavičiaus „Lietuvos ryte"' 

Maskva, gegužes 29 d. iCT> — 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
trečiadienį pasiūlė Čečėnijai 
galimybe kontroliuoti savo fi
nansus ir gamtos išteklius, ban 
dydamas bet kokiomis priemo
nėmis išgauti taiką Čečėnijoje. 
nes tuo laimėtų daug balsų bir 
želio 15 d. vyksiančiuose prezi
dento rinkimuose Rusijoje. 

Bet net ir su tuo planu Čečė
nija tebebūtų Rusijos dalis, tad 
čečėnai negautų visiškos nepri
klausomybės, kurios reikalauja. 
Sis planas buvo paskelbtas dvi 
dienas po to, kai Rusijos ir Če
čėnijos vadovai sutarė dėl pa
liaubų gegužės 27 dieną. 

Rusijos pareigūnai įspėja, kad 

ne visi čečėnu kovotojai laiky
sis paliaubų, kurios įsigalios 
šeštadienį, birželio 1 dieną ir 
kad mūšiai nesibaigs, nors pa
liaubos ir tvers. Be to išimtinai 
rusų paruoštas taikos planas 
dar turi būti išsiderėtas papunk
čiui su čečėnų vadovais. 

Tuo tarpu Rusijos ministras 
pirmininkas Viktor Černomyr-
din įsakė, kad valdžia šiemet pa
skirtų 192 milijonus dolerių 
Čečėnijos atstatymui, praneša 
Interfax žinių agentūra. Tai 
žymiai mažiau, nei B. Jelcinas 
anksčiau šiemet paskyrė, ir 
mažai iš tų pinigų buvo išmo
kėta. 

Konservatoriai nori laisvos 
ekonominės zonos Šiauliuose 

Vilnius, gegužės 30 d. (AGEP) 
— Lietuvos konservatoriai pasi
sako už laisvąją ekonominę zo
ną Šiauliuose, tačiau nuogąs
tauja, kad jos sukūrimo įsta
tymų ydos trukdys integruotis 
į Europos Sąjungą bei sudarys 
galimybę įvairioms manipulia
cijoms, teigia partijos pirmi
ninkas. 

Ketvirtadienį išplatintame 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservator ių) p i rmin inko 
Vytauto Landsbergio pareiški
me sakoma, kad Tėvynės Sąjun
ga yra „prieš įstatymines ydas, 
kurios gali padaryti Zoknių 
aerodromą manipuliacijų ir ne
teisėtos privatizacijos objektu, 
taip pat prieš kliūtis integruotis 
į Europos Sąjungą (ES) ir prieš 
politines klaidas, jeigu Lietuva' 
sąmoningai tokias įstatymines 
kliūtis pati sau darytų ir de
monstruotų". 

Konservatoriai siūlo, kad įsta
tyme nebūtų reikalaujama dirb
tinai skubinamo konkurso, bet 
kad būtų sudaromos sąlygos są
žiningai konkurencijai ir inves
ticinio kapitalo atėjimui. Jie 
taip pat siūlo, kad aerodromas 
nebūtų įjungiamas į zoną ir kad 
įstatymus reikia derinti su Eu
ropos Sąjungos principais. Pa
reiškime apgailestaujama, kad 
šie siūlymai „sutinkami popu
listiniais priekaištais , neva 
t rukdoma' Šiaulių suklestėji
mui". 

Pasak pareiškimo, ypatingą 

Prie Karaliaučiaus 
išsiliejo mazutas 

Vilnius, gegužės 30 d. (Elta) 
— Baltijos jūroje prie Kali
ningrado miesto Karaliaučiuje 
prieš porą dienų išsiliejęs 
mazutas jau pasiekė ir Lietuvą, 
pirmiausia — Kuršių Nerijos 
kurortus. Kaip informavo Lie
tuvos aplinkos apsaugos minis
terijos specialistai, mazutu 
užteršta maždaug 2-3 metrų 
pločio jūros juosta netoli kran
to. Taip pat randama ir bangų 
į krantą išmesto mazuto — vidu
tiniškai po penkis šešis nemažus 
gabalus 100 metrų atkarpoje. 

Ketvirtadienį jau pastebėta 
mazuto ir Klaipėdos antrosios 
perkėlos teritorijoje, jo aptin
kama ir kitose vietovėse. 

Neringos miesto savivaldybė 
organizuoja gyventojų, pasienio 
tarnautojų talkas išsiliejusiam 

plovimo, mazutui surinkti. 

kairiųjų jėgų sus ie rz in imą 
sukėlė Europos komisijos ats
tovo Vilniuje oficialus išaiš
kinimas, kad Seimo pr i imtas 
Laisvų ekonominių zonų įsta
tymas taps kliūtimi Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje. 

V. Landsbergio pareiškime 
rašoma: „Mes kviesime kairių
jų partijų atstovus, nekenkiant 
Lietuvos įvaizdžiui ir nesivai
kant rinkimų propagandos, pri
sidėti prie pastangų surasti 
naudingiausi, konsoliduojantį 
valstybini sprendimą, laiku pa
taisant įstatymus ir įstatymų 
projektus, eiti pasitikėjimo ir 
bendradarbiavimo keliu". 

Gegužės 16 d. septynios opo
zicinės Seimo partijos paskelbė 
pareiškimą, kuriame be kita ko 
teigiama, jog įs tatymas dėl 
Šiaulių laisvosios ekonominės 
zonos „turi būti suredaguotas 
taip, kad Zoknių aerodromo te
ritorija jokia formuluote" ne
būtų į traukta į Šiaulių laisvo
sios ekonominės zonos sudėtį ar
ba teritoriją, o pats aerodromas 
nebūtų privatizuojamas. 

Pareiškimą su išlygomis pasi
rašiusių socialdemokratų atsto
vai šią savaitę spaudos konfe
rencijoje sakė pri taria t ik tam, 
kad aerodromas nebūtų priva
tizuojamas. Pasak jų, kiti pa
reiškimo reikalavimai paverčia 
niekais pačią Laisvos ekonomi
nės zonos idėją. 

Anot Dūmos deputato, 
neišdavimas lietuviams vizų 

pažeidžia Rusijos 
Konstituciją 

Iš „Aro" ka r ių šovinius p i rko 
gal i r ne čečėnai 

Lietuvos vyriausybė nieko ne
daro, nors ir žino per kuriuos 
Lietuvos komercinius bankus 
plaunami pinigai. Šie faktai 

gerai žinomi JAV ekspertams, 
ir tai negerina Lietuvos įvaiz
džio pasaulyje. 

Panevėžys , gegužės 30 d. 
(AGEP) — Panevėžio prokura
tūros pareigūnai neigia, kad jų 
mieste šovinius iš „Aro" karių 
pirko čečėnai. Panevėžio apy
gardos prokuratūros organizuo
tų nusikaltimų ir korupcijos ty
rimo skyriaus prokuroras Gin
taras Malčiauskas BNS kores
pondentui sakė t ikrai negalįs 
patvirtinti „Lietuvos ry to" in
formacijos, nes pats dar nėra 
tikras dėl sulaikytųjų tautybės. 

Gegužės 15 d. greitojo reaga
vimo rinktinės „Aras" Pane
vėžio kuopos viršila Arvydas 
Bulota bandė aprūpinti du už 
sieniečius šoviniais, bet buvo 
kolegų sulaidytas. Drauge su
laikytas jo bendrininkas Vid
mantas Bausys. Jie mėgino par
duoti apie 6,500 šovinių Kalaš-
nikov automatams ir apie 500 
, Jjuger" pistoletams. Operacijos 
metu konfiskuota 20,000 litų. 

Dienraštis ..Lietuvos ry tas" , 
nenurodydamas informacijos 
šaltinio, ketvirtadienį paskelbė, 
kad asmenys. Lietuvoje mėginę 
įsigyti šovinių, yra iš Čečėnijos 
ir pirko juos kovai su Rusija. 
Prokuroro G. Malčiausko teigi
mu, to dar tvirtai nežino nei jis, 
nei įvykį drauge t i r iantys Vi
daus reikalų ministerijos orga
nizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnyba. Su kolegomis užsienyje 
aiškinamasi sulaikytųjų asme
nybės, ir jos dar nepatvirtintos. 

Versija, kad tai čečėnai, grei
čiausiai pasklido todėl, kad 
sulaikytieji užsieniečiai, ne
turėję jokių asmens dokumentų, 
prisistatė būtent šios šalies 
gyventojais. Beie, jie yra ne tam
saus gymio. Savo simpatijas už 
nepriklausomybe kovojančiai 
tautai deklaravo ir nusikal tęs 
„Aro" pareigūnas bei jo ben
dras . J ie tv i r t ino šovin ius 

pardavinėję būtent dėl to. 
Buvusiems policininkams jau 

iškeltos baudžiamosios bylos. A. 
Bulota kaltinamas didelio šaud
menų kiekio grobimu, o V. Bau
sys — neteisėtu šaudmenų įsigi
jimu, laikymu ir mėginimu par
duoti. 

Neaiškios t au tybės užsie
niečiai kol kas yra sulaikyti, 
kaltinimus jiems ketinama pa
teikti kitą savaitę. 

M a s k v a , gegužės 30 d. 
(AGEP) — Rusijos Dūmos depu
tatas Konstantin Borovoj mano, 
jog Rusija, atsisakydama išduoti 
vizas Lietuvos parlamentarams, 
„pažeidžia įstatymus". 

Gegužės 12 d. Ekonominės 
Laisvės Partijos vadas Konstan
tin Borovoj keturiems Lietuvos 
Seimo nariams Algirdui En
driukaičiui, Algirdui Patackui, 
Romualdui Ozolui ir Juozui 
Dringeliui atsiuntė kvietimą 
apsilankyti Rusijos Dūmoje. 
Tačiau Rusijos ambasada Vil
niuje atsisakė Lietuvos parla
mentarams išduoti įvažiavimo į 
Maskvą vizas. 

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterija f URM) nekomentavo 
a t s i s a k y m o išduoti vizas. 
„Užsienio reikalų ministerija 
nekomentuoja, kodėl neišduoda
mos vizos — tai ne tik Rusijos, 
bet ir visuotinė praktika", sakė 
Rusijos URM atstovas Alek-
sandr Udalcov. „Turbūt Lietu
vos parlamentarai numano, ko
dėl jie nepateko į Rusiją", 
pridūrė jis. 

Lietuvos parlamentarai Ru
sijos atsisakymą išduoti jiems 

vizas laiko „nedraugišku aktu". 
Taip Rusijos veiksmus pavadino 
ir Konstantin Borovoj. Pokalby
je su korespondentu Ekonomi
nės Laisvės Partijos vadas sakė: 
„Manau, kad užsienio reikalų 
ministras J. Primakov, į Užsie
nio reikalų ministeriją atėjęs po 
darbo Užsienio žvalgyboje, mė
gina kištis j tuos reikalus, į 
kuriuos kištis jam tiesiog už
drausta" ir pridūrė: „Manau. 
toks užsienio reikalų ministras 
negalės ilgai būti savo poste". 
Jo nuomone, „ministras turi 
greitai ištaisyti savo klaidą". 

Borovoj pareiškė nuomone, jog 
sprendimą neleisti Lietuvos par
lamentarams atvykti Į Rusiją 
galėjo padaryti „koks nors ma
žas valdininkas", kuris, kai jam 
susidarė tokia galimybe, nu
sprendė „pavadovauti šaliai". 
„Jei tai padarė valdininkėlis, 
duosim jam per rankas, jei mi
nistras — jam teks atsakyti", 
pareiškė Konstantin Borovoj. 

„Mes išsiaiškinsime. Paklau
simą užsienio reikalų ministrui 
aš jau įteikiau", pranešė Eko
nominės Laisvės Partijos vadas 

Vyriausybė atmeta LAIB ir 
opozicijos priekaištus 

Vilnius, gegužės 29 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybė atmeta 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAIB) indėlininkų. 
akcininkų, kreditorių bei opo
zicijos k a l t i n i m u s dėl jos 
siūlomo plano atgaivinti banką. 
Trečiadienį išplatintame Vy
riausybės informacijos centro 
pareiškime sakoma, jog „pasi
r inktas kelias leis ne tik pa
kankamai efektyviai ir greitai 
atkurt i banko veiklą, bet ir 
sukurs prielaidas, kad ateityje 
asmenys, privedę banką prie ne
mokumo, negalės to dar kartą 
pakartoti". 

Vyriausybė savo plano neva
dina nacionalizacija, nes ji 
perima ne konkretų turtą, o di
džiules skolas. Pareiškime kri
tikuojamas paties LAIB paruoš
tas verslo planas, pagal kurį 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, gegužės 30 d. (AGEP) 

— Šią savaitę Lietuvoje buvo vė
su ir lietinga. Dienomis buvo 
apie 15 laipsnių Celsijaus (60 F), 
naktimis apie 10 C (50 F) Sa
vaitgaliui pranašaujamas oras 
su pragiedruliais, be lietaus. 
Turėtų sušilti iki 21 C (70 F). 

valstybei tektų tik \T7c banko 
akcijų, tuo tarpu jos prisiimti 
įsipareigojimai siektų apie 400 
milijonų litų. „Vyriausybė, skir
dama tiek valstybės lėšų, liktų 
tik pasyvi stebėtoja", rašoma 
pareiškime. 

Vyriausybė supranta banko 
akcininkų susirūpinimą savo 
pinigų likimu ir pateikia faktą, 
kaip patys bankininkai „rūpi
nasi" indėlininkais — iki šiol 
LAIB pareigūnams, anot pareiš
kimo, mokami solidūs atlygi
nimai, kurie yra gerokai didesni 
už vyriausybės vadovo algą. „O 
juk būtent patys buvę vadovai 
kalti dėl iššvaistytų lesų, kurių 
grąžinimu į banką rūpinasi tei
sėsaugos institucijos", rašoma 
vyriausybės pareiškime. 

O dėl opozicijos veikėjų kalti
nimų, jog ketinama suvalsty
bintą banką „parduoti pusvel
čiui savo bičiuliams", tai Vy
riausybės informacijos centras 
primena, jog tolimesnį banko li
kimą — jo privatizavimą — 
spręs jau kita vyriausybė. „Pa 
staroji tik imasi priemonių, kad 
žmonių ir valstybės lėšos toliau 
nebūtų grobstomos ir švaisto
mos", baigia pareiškimą Vy
riausybės informacijos centras. 

Lietuvos prezidentas 
rengiasi kelionei 

į JAV 
Vilnius, gegužės 30 d. 'Elta1 

— Ketvirtadienį Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas su
sitiko su JAV ambasadoriumi 
Lietuvoje James Svvihart. Kai 
beta apie trijų Baltijos valstybių 
prezidentų priimtus bendrus do
kumentus, stojimo į NATO gali
mybės. 

Buvo pasikeista ir informaci
ja apie numatomą Lietuvos pre
zidento kelione į Niujorką bei 
JAV prezidento Bill Clinton 
žmonos Hillary Clinton apsi
lankymą Lietuvoje. 

KALENDORIUS 

Birželio 1 d.: Šv. Justinas, 
kankinys f 105-165 m.); Fortūna
tas. Konradas, Galinde. Jogaila. 
Tarptautine Vaiku globos die 
na 

Birželio 2 d.: Švč. Trejybes 
švente. Marcelinas. Erazmą?. 
Eugenijus. Ąžuolas 

Birželio 3 d.: Šv. Karolis 
Luanga ir draugai. Ugandos 
kankiniai (mirę 18?6 m.>: Klo 
tildą. Oliva. Tautkantas. De 
velta. 

Birželio 4 d.: Vincentas. 
Biržis. Dausprungas. Deimena 
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IS ATEITININKŲ 
f GYVENIMO 

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

KATALIKIŠKAS JAUNIMAS 
LIETUVOS SIELA IR KRYPTIS 

DR. PETRAS VYTENIS KISIELIUS 

(Pabaiga) 

Esu girdėjęs kritiką čia. Šiau
rės Amerikoje, kad Lietuvos 
studentai ateitininkai yra 
išskirtinai visi teologijos stu
dentai, atseit, tarsi būtų teolo
gų organizacija. Nors negaliu 
teigti apie studentų ateitininkų 
sudėtį, tačiau tik trečdalis 
studentų ateitininkų, kurie 
sudarė 22-jų vadovų korpusą 
kursuose, buvo teologijos fakul
teto studentai, kiti buvo inžinie
riai, medikai ir pan. 

Kitas nuostabus bruožas 
Lietuvos moksleivių ateitininkų 
yra jų gilus tikėjimas savo misi
ja. Štai vienas pavyzdys: trys 
moksleiviai pamestinukai buvo 
priimti į stovyklą. Visi trys ber
niukai buvo tikri neklaužados, 
išdykę iki begalybės. Jų buvo 
nesustabdomas kikenimas , 
šnabždėjimas, maivymasis kiek
vieną minute. Tokį elgesį anks
čiau esu patyręs dviejų bend
raklasių Ciceroje pradžios mo
kykloje. (Jie abu tapo profesiona
lais vagimis). Šie moksleiviai 
trukdė programai, bandė ardyti 
tvarką. Tikėdami savo n įsija, 
vadovybė ir kursantai nekapi
tuliavo, ryžosi rodyti jiems Kris
taus meilę, bandydami juos pa
keisti. Per Mišias moksleiviai, 
kurie sėdėjo šalia jų, patys, 
vadovų neskatinami, juos bandė 
raminti ir nesileido į jų žai
dimus. Buvo nuostabu, kad per 
savaitę vienas iš trijų — An
drius visai susivaldė, surimtėjo, 
pasikeitė, tyliai meldėsi per šv. 
Mišias ir jau išbardavo kitus du 
išdykėlius, o kursų pabaigoje 
tapo, beveik, pavyzdingu kur
santu. 

Kitas prisimintinas pavyzdys 
buvo per moksleivių paskaitų 
konkursą, kai moksleiviai skai
tė paskaitas. Vienam mokslei
viui, ar dėl išgąsčio, ar dėl nepa
tyrimo labai prastai sekėsi 
kalbėti. Buvo beveik skaudu 
klausytis jo silpnos paskaitos. 

rūpesčiu. Kiekvienas dalyvis 
gavo tik po vieną. Toks pyragai
tis iš užsienio padėjo suteikti 
iškilmingumą paskutiniam kur
sų vakarui. Panašūs metodai 
buvo naudojami Dainavoje ma
no moks le iv iav imo metu. 
Rašymo priemonės „marke
riai", spalvoti pieštukai, lentos 
buvo naudojamos paskaitininkų 
aiškiau ir vaizdingiau perduoti 
mintis. Šie pavyzdžiai rodytų, 
kad toks lėšų naudojimas ne tik 
tinkamas ir priimtinas, bet ir 
būtinas, vedant sėkmingus 
kursus. 

Teko išgirsti ir tokį tvir
tinimą, jog dr. Arvydas Žygas 
pats viską darąs, nėra paruošęs 
naujų vadų, kad Lietuvos atei
tininkams trūksta patirties. Ar
vydo Žygo įtaka kursams yra 
neišsakoma. Jis faksų bei laiškų 
būdu nuolat konsultavo ruošė
jus, sudarant itin sudėtingą ir 
sofistikuotą programą. Jis yra 
išmokęs jų vadus bei vadovus 
kun. Ylos kursų metodikos, 
kuria jie pilnai įsisavinę ir ja 
laisvai naudojasi. Jis padėjęs at
statyti katalikiškumą į pirmau
jančią vietą, kaip anksčiau 
minėta. Jis įskiepinęs ateiti
ninkuose praktinį šio katalikiš
kumo principo ugdymą, būtent: 
lankymą senelių namų, kalė
jimų, kapų tvarkymą, vežiojimą 
seneliams paramą maistu ir 
panašiai. Tai vienas charak
teringų ir svarbių ateitininkijos 
veiklos bruožų. Jo magnetizmas, 
meilė ir rūpestis net ir kiekvie
nu pavieniu moksleiviu atei
tininku,aiškiai jautėsi kursuo
se, nes moksleiviai šiltai ir 
dažnai jį prisimindavo. Be to, 
Arvydas Žygas yra padėjęs su
brandinti dinamišką efektingą 
globėjų kadrą, kuris labai, labai 
veiksmingai veikia jau ir be jo. 
Arvydo Žygo Eišiškių akademi
joje nebuvo, jis buvo Čikagoje. 
Vis dėlto kursai buvo labai stip
rūs sklandžiai ir tikrai sėkmin
gai praėjo. Lietuvos ateitininkai 

Tačiau 150 asmenų auditorija iš juos ruošė jau penktus metus. 
jo nesišaipė. rodė jam dėmesį ir 
bandė išnarplioti jo mintis. Tai 
buvo tikrai kolektyvinis krikš
čioniškas elgesys. 

O kas liečia taupumą, tai jis 
buvo aiškiai jaučiamas. Tiesa, 
kursuose buvo kompiuteris ir 
printeris. kuriuo buvo spaus
dinamos dienotvarkės, diskusijų 
būrelių klausimai, programos 
rastai. Kursuose taip pat naudo
ti šventi paveikslėliai ar teolo
ginės knygelės už gerai paskai-

Tai dėka visos eilės asmenų, 
kurių tik keletą galiu paminėti; 
seselė Daiva Kuzmickaitė, nuo
stabi vadovė savo gil iu 
tikėjimu, praktiškumu, energi
ja, ta lentu , o svarbiausia, 
moksleivių supratimu. Ji yra 
atidėjusi net savo profesinę 
svajonę — daktaratą, kad galė
tų apaštalauti ateitininkams. 
Kunigas Robertas Grigas tikrai 
nuostabus kunigas, kuris dega 
meile jaunimui ir pasišventimu 

tyta paskaitą, kaip priemonės tarnauti jam. Jis iki 12-tos 
toliau skatinti jaunuolius dirb- nakties išklausydavo jaunuolio 
ti ir kurti. Per stovyklos ar jaunuolės problemas, rūpes-
uždarymą ir paskutinę vaka- čius ir skelbdavo Kristaus žinią. 
rime desertui buvo tiekiami Kunigas Grigas labai pasi-
amtrikietiški ,.brownies" pyra šventęs ateitininkijai ir yra 
gaičiai. pristatyti Arvydo Žygo jaunimo kunigas. Vytas Abrai-

Čiku^o^ Partizano Daumantu I)i<-limnkaicio k; : ns penkto būrelio nariai ir jų vadovas Iš k 
sėdi Arius Elvikib. Rytas Vygantas ir ArasŠau •- Stovi Tomas Mikužis. Aliukas Gylys. Danu-
Radvila, vadovas Audrius Rusenąs ir Linas Saulvs. 

tis dabartinis Lietuvos Ateiti
ninkų federacijos pirmininkas, 
turįs didelį sumanumą atei-
tininkiškoje veikloje, du kartus 
aplankė kursų dalyvius, pra
bildamas į jaunimą giliu ir taik
liu žodžiu. Dr. Vincas Rastenis, 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
valdybos narys, atvykęs tarė 
nuoširdų žodį kursų uždaryme. 
Tarp kursų vadovų pažymėtinas 
studentų ateitininkų pirmi
ninkas Vygantas Malinauskas, 
judrus, talentingas jaunuolis. 
Jis „Ateities pėdsakai" (Lie
tuvos Ateitininkų federacijos 
leidinys jaunimui) vyriausias 
redaktorius. Nuostabus yra 
Vytautas Gluoksnis, MAS CV 
pirmininkas, šeimos tėvas, 
kuris siekia teologijos daktara
to Vytauto Didžiojo teologijos 
fakultete. Gluoksnis ir energija 
būtų sinonimai Lietuvos atei
tininkų žodyne. Ateitininkijai 
jis yra turtas. Studentas Min
daugas Kuliava, Vilhelmina 
Kuliavienė, dr. Tadas Lenkutis 
visi jau subrendę vadai su giliu 
pasišventimu. Tokių asmenų 
yra ir daugiau. Nors Arvydo 
Žygo įtaka, atkuriant Lietuvoje 
ateitininkiją, neįkainojama, 
nors jis labai mylimas kaip as
menybė, ateitininkiją Lietuvoje 
ne tik išsilaikys jau ir be jo, bet 
ir greitu žingsniu eis pirmyn. 
Kritiška fazė jau yra praėjusi. 
Ateitininkijos spartus kles
tėjimas Lietuvoje jau nesustab
domas. Jinai nubrėžusi savo 
misiją, ją supranta ir agresyviai 
ją vykdo be jokio blaškymosi. 
Tai yra aukščiausias kun. Ylos 
dvasios įkūnijimas, per jo auk
lėtinį dr. Arvydą, padėjusį atsta
tyti tą sąjūdį Lietuvoje, dėl ku
rio kun. Yla pašventė visą savo 
gyvenimą. Ateitininkijos sąjū
džio pasisekimas mūsų tėvynėje 
jau užtikrintas. Ateitininkijai 
klestėti Lietuvoje turi aukotis 
daug asmenų. Vadai ir vadovai 
kursams vadovauja ir juos 
ruošia neapmokamai. Kai kurie 
tam paaukoja net savo ateities 
gerovę. Moksleiviui vykti į kur
sus kainuoja 30 litų, plius ke
lionė. Yra šeimų, kurios to neiš
gali sumokėti. Eišiškėse moks
leiviai miegojo ant grindų mo
kyklos klasėse, nekūrentose pa
talpose. Lietuvos ateitininkams 
t ikrai reikia material inės 
paramos. 

Daug iš mūsų išeivijoje esame 
nusivylę Lietuvos moralės suby
rėjimu, valdininkų nesąžinin
gumu, mafijos siautėjimu, žmo
gaus ir jo nuosavybės nesau
gumu. Mums rūpi, kokia kryp
timi keliauja Lietuva. Gyvenęs 

ANTRASIS MINI-KURSAS 
MOKSLEIVIAMS PUTNAME 

Antrasis Ate:tininkų mi-
ni-kursas šiaurės rytų JAV 
moksleiviams gegužės 24-26 d. 
vyko Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos vienuolyne, Put-
name. Mini-kursas buvo skirtas 
šeimyniškumo principui gvil
denti, specifiškai — vyro-moters 
meilės, ištikimybės ir skais
tumo idealams suprasti. 

Kursą organizavo ir pravedė 
dr. Mirga Girniuvienė, Bostono 
sendraugių ateitininkų pirmi
ninkė. Jai talkino Gitą Kup
činskienė. Dvasios vadu buvo 
kun. Vytautas Sadauskas, jėzui
tas, šį pavasari apgynęs savo 
tezę licenciato laipsniui. 
Birželio mėn. grįžęs į Kauną jis 
mokytojaus Šv Pranciškaus 
Ksavero gimnazijoje. 

Mini-kursus susirinko 6 me-
nos ir 6 vyrukai Pirmą sykį 
dalyvavo jaunuoliai iš Philadel-
phijos ir Hartfordo apylinkių. 

ir pabendravęs kartu su moks
leiviais ateitininkais tikrai jau
čiu, kad Lietuvos ateitininkai 
yra viltingas matomas būdas 
pasukti tautą i moralinį sveika
tingumą. Stipresnis išeivijos 
dėmesys ir gausesnė piniginė 
auka Lietuvos ateitininkijai 
yra investavimas į Lietuvos 
moralinį atgimimą, į jos ateitį. 
Gal pasekmių nematysime už 
metų ar kitų, tačiau giliai tikiu 
į nesustabdomą tautos procesą 
per katalikišką jaunimą, kuris 
taps Lietuvos siela ir lems jos 
kryptį ir likimą. 

Ypač smagiai praėjo linksma-
vakaris, kurį pravedė garsiojo 
„Sodauto" ansamblio nariai 
Aidas ir Gitą Kupčinskai bei 
Kęstutis ir Rikantė Kveragos. 

Jaunuoliai šiek tiek aptvarkė 
a.a. kun. St. Ylos pastatytą 
pilaitę. Pilies tvarkymui vado
vavo dr. Kriaučiūnas ir Rygelis. 
t Diskusijų ir pokalbių metu 
išryškėjo skirtingas vyrukų ir 
merginų požiūris į meilę, ištiki
mybę ir skaistumą. Merginų 
įuomone, vyrukai dar nepakan
kamai brandžiai į tuos klausi
mus žiūri. 

Kitas mini-kursas vyks spalio 
11-tos savaitgalį. Tema jaunimo 
iš anksto jau paskirta, būtent — 
tautiškumo principas. 

dr. Mirga Girniuvienė 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 15-22 d. - Detroito 
skautai. 

Birželio 23-30 d. Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

Liepos 9-20 d. - Jaunučiai 
ateitininkai. 

Liepos 21-28 d. - Sendrau
giai ateitininkai. 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d.— 
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo). 

Moksleiviu ateitininku mini kursuose. Putname, skudučiais pučia Gilija Aukštikalnyte, Andrius 
Knasas. Nomeda Girniūte. Angelika Kazakaitytė ir Gina Walat. 

VIDAS T. NOREIKA, O.O.S. 
D wtti| Qytfyto)*e 

ŠIAUR. VAK. INDIANOJE 
su ChartM t. Ėmš, O.D.S. 

Mfl S. Casumet M . 
ChestertoM, IN 4*304 
Kab. (210)020-1032 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J . VASAIT IENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
T«t. 708-036-6500 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cmrmmk M. 
W*stch*st*r, II 60153 

Tai 706-631-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. S IDRYS, M.D. 
Ophtalnoiogas/Akig Chirurgas 

• •30 S. RMfaland Ava. 
CMcago RMf* . IL M 4 1 5 

70*430-0022 
4149 W. 03rd St. 

312 730-7700 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Da^ių Gydytojai 
Pensifikams nuolaida 

4007 W 59 St. Chicago. IL 
Tat. 312-739-0600 

4707 S G'ibart. LaGrange. IL 
Tai. 700-302-4407 

Kab tat 312-900-3100 
Namu. 700-331-3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•741 Wa«t tSftf 6tr*at 
Vai pffmd " ketvd 3 v PP • 6 v pp 

Kitomis d'enomrs — susitarus 
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SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PHYSICIANS P A V I U O N 
3 I I . South, East SuHas 

Lithuanian Plaza Ct. 
at Califomia Ava . 
Chicago, IL 60629 

( 3 1 2 M 7 1 - 8 1 4 2 
Kalbama l i e tuv i ška i 

+ + + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

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

(3121-225-0695 

Kab. 312735-4477 
Kai. 708-244-0047 arba 700-240-45S1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
•449 So. Putaakl Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

13300 W**t Ava., Ortand Park 
706-340-6100 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15505-127 St 
Lament. II 00430 

Tai. S1S-723-1SS4 
7600 W. CoHvf* Of. 

Paloa HatgMs, IL S04S3 
Tai. 700-3*10010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•356 S. Rebarts Road 
Hickory HMs 

Tai. (706) 866-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V IUUS MIKAIT IS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

1Sfas-1I7 St, Lamam. H. *04M 
P'iklauso Palos Communrty Hosprtai 

Sitvef Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (?**) M7-1M4 

metams 
JAV $ » 0 0 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik Šeštadienio laida: 
JAV $55-00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Uzaakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisakant į ulaienj 
oro pastų $500.00 
Tik Šeštadienio laida $160.00 

V4 metų 3 mėn. 
$66.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85 00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, aeatadieniais 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 

i skelbti. 

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

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

A T E I T I N I N K Ų Š E I M O S 
Š V E N T Ė D E T R O I T E 

Detroito apylinkių atei
tininkai Šeimos švente šįmet 
švenčia birželio 9 d., Devintinių 
sekmadieni, Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. 10:30 vai. 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius 
ateitininkus. Po Mišių parapijos 
svetainėje iškilmingas jaunučių 
įžodis, veiklos pranešimai. 
Kalbės svečias Ateitininkų 
federacijos tarybos narys dr. 
Vytautas Vygantas. Dailaus žo
džio programėlę atliks mokslei
viai ir jaunučiai. Po to — vaišės. 

Šventę rengia sendraugių sky
rius, kurio pirmininkė yra Biru

tė Bublienė. Ji yra ir mokslei
vių kuopos globėja. Jaunučius 
šiais metais globojo Rita Gied
raitienė, Alma Jankienė, Rusnė 
Kasputienė ir Vitas Underys. 
Studentų patarėja — Marija 
Jankauskienė. 

Pranas Zarąpka 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. PtitaeM Rd. 
Tai. 312-SaS-2S02 

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 šeitd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS, R.C. 
4S47 W. 103 Sf., Oa* Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Nortmvestam un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. OuaKaitanuI 
(kalbėti angliškai) tat 760-422-6200 

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

3*00 W. t f SL T*L (70B) 4234101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p - 7 v.v . antrd 12:30 • 3 v.p.p 
trecd uždaryta. Ketvd 1 - 3 v pp 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v pp 

DALIA E. CEPELE, O.O.S. 
DANTŲ GYDYTOJA -

7S15 W. 171at 
TTnlay Park, IL 00477 

(708)014-0071 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

0441 S. PUaakl M . , CNca*o, IL 
Ras. 700-422-7007 - *"• 

Kak. (1-312) M2-OSXt... 
Valandos susitarus 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3000 aH įa fs l Ava., SU. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines) 
Doamia Oro**, IL 00515 

Tai. 700-000-3113 
Valandos susitarus \_ 

DR. VILMA KERELYT* -

Chiropraktims gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 

7271 S. Nartam, tai. 700-004-0400 
•rKfvtaar. IL 00455 

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Katate Ava., 
(312) naaaai ams 012) < 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 
Dar*, Gydytoja 

3315 VV 55th St.. Chicago. IL 
1*1.(312)470-2112 

9525 S 79th Ava . Hickory Hilts. IL 
Tai. (700) 000-0101 

Valandos pagal susitarimą 

TI. tSSSSm to HSSm 766-662-4160 
DR. R. KISIBUUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S*. OO61 Ava., Ctaara 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v 
išskyrus tracd.; aaatd. 12 - 4 v. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMMr St„ Paahiirat, H. 00120 

700-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgalum M . 700-034-1120 

SURENDSR LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S Kad**, Chicago. IL 00052 ' 
Tai. 312-434-2123 

Hoty Cross Ptrysician Centr 
6084 S Archer. Chcago. IL 00630 

Tai. 3124644106 
Valandos pagal susitarimą 

Ka*. m. (312) 471-
VtDAS J . MBMICKAS, M . D 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kasa*** Ava)., 

Skausmo gydymo specialistai 
JOMA6 V. PRUNSKIS, MO 

TERM OALLAS PRUMSKIS, M 
CMeaflO 312-720-0000 

tMl Oundaa 047-022-1212 
MeHattry 015-303-0909 

0132 6. Kadzta Ava. 
Ctacafo, IL 00020 
Tai. 312-430-7700 • 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Masn St. 

MaMsMon, IL 00443 
Tat. 706-746-6633 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PBTREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• v l l • • W^aBMWa» Mal., F^CvlfaN^* Na66a*» I L 

1 myHa į vakarus nuo Hartem Avė 
Tai. (700) 500-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEISUTTS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. Kadai* 

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

KaOlnal* tai. 312-770-2660 
•*^a6»vvvJJ 1 6 H . • ^RarB*SavV*MVS«>< 

ED0JUNDA6 V1ŽMA6, M.D., 6.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
0100 6. Arctiav A v*, (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
TaL (312) 066-7700 

ARA6 ŽU06A, M.D. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 

310 1020 6. OfSan Ava 
aapsrvan IL 00003 
Tai. 766-027-0600 

Valandos pagal susitarimą 

/ 



Rimties valandėlė 
• 

GAILESTINGASIS, 
TRIASMENIS DIEVAS 

Švenčiaus ios ios Trejybės jį atsiuntė per Šventosios Dva-
šventė palyginti vėlai atsirado 
liturginiame kalendoriuje. Šios 
šventės Mišių maldose, ypač 
prieš Eucharistinę maldą skai
tomoje Prefacijoje, matome gi
liai teologiškai išmąstytą Švč. 
Trejybės paslapties išsakymą. 
Jis išaugo per ilgus šimtmečius 
kontroversijų dėl šios tikėjimo 
tiesos, kad Dievas yra vienas, 
trijuose asmenyse. Šv. Rašto 
skaitiniuo«e girdime daug anks-
tenius šios tiesos išsakymus, kai 
Švč. Trejybės dogma dar nebuvo 
suformuluota, bet jau buvo gyvo 
krikščioniško gyvenimo pagrin
das. 

Evangelijoje pagal Joną (Jn 
3:16-18) kalbama apie Dievą 
Tėvą ir Sūnų, bet jos dėmesio 
centre nėra Švč. Trejybės dok
trina, o Dievo Tėvo meilė: „Die
vas taip pamilo pasaulį, jog ati
davė savo vienatinį Sūnų". 
Kaip pastebi kun. Carroll Stuhl-
mueller savo komentaruose šio 
sekmadienio skaitiniams, Švč. 
Trejybės doktrina yra paneigia
ma ne tiesiogiu jos neigimu, bet 
abejojimu, kad Dievas iš tikrųjų 
mus myli, yra mums gailestin
gas ir atlaidus. „Dievas gi ne
siuntė savo Sūnaus į pasaulį, 
kad jį pasmerktų, bet kad 
pasaulis per jį būtų išgelbėtas. 
Kas jį tiki, tas nebus pasmerk
tas, o kas netiki, jau yra nuteis
tas už tai, kad netiki viengimio 
Dievo Sūnaus". Jei nepriimame 
Dievo noro mums atleisti per jo 
Sūnaus Jėzaus veikimą, pasilie
kame savo nuodėmėse. Liekame 
pasmerkti. Nesuvokiame Dievo 
bendravimo Tėvo, Sūnaus ir 
Dvasios asmenyse. 

Dievas mus taip pamilo, jog jis 
net nutarė rizikuoti tai, kad 
žmogus gali jo meile atmesti ir 
abejoti jo noru atleisti. Mylintis 
ir mylimas žmogus galbūt la
biausiai bijo to, kad mylimasis 
suabejotų jo meile ir nuo jo 
pasitrauktų. Po kelių tokių atsi
tikimų, o kartais net po vieno, 
žmogus nebenori mylėti ir pasi
tikėti kitu. Bet Dievas, net po 
to, kai pakartotinai jį atstu
miame, vis tiek mus myli. Ne
paisant, kokios didelės mūsų 
nuodėmės, ar kaip dažnai nusi
dedame, Dievas niekad nesiun
čia savo Sūnaus mus pasmerkti, 
bet mus išgelbėti, ir tai daro 
pakartotinai. 

Antrame skaitinyje, šv. Pau
lius, rašydamas Korinto tikin
tiesiems (2 Kor 13:11-13), pri
stato Švč. Trejybės paslaptį — ir 
vėl ją matome meilės kontekste: 
kaip krikščionys privalo vienas 
kitą mylėti, vienas kitam atleis
ti, guosti ir sveikinti. Iš tiesų, 
krikščioniškasis pasveikinimas, 
kuriuo krikščionys vieni ki
tiems tiesia ranką atjautimu ir 
kantrumu, skamba kaip paties 
Jėzaus misija, kai Dievas Tėvas 

šios ryšį mus išgelbėti: „Jus 
sveikina visi šventieji (t.y., 
Krikštu pašvęsti Dievui — a.z.). 
Viešpaties Jėzaus Kristaus ma
lonė, Dievo meilė ir Šventosios 
Dvasios bendrystė tebūna su ju
mis visais!" Kai rodome meilę 
vieni kitiems bendrystėje su tri-
asmeniu Dievu, vykdome šv. 
Pauliaus nurodymą: „Tobulin
kitės, vienas kitą guoskite (ska
tinkite), gyvenkite darniai ir 
taikiai". Kai mūsų bendruome
nėse yra matomai gyvenama no
ru tobulėti, atleidžiant vieni ki
tiems, ir darnus susiklausy
mas, mes įgyvendiname Švč. 
Trejybės paslaptį: Tėvo, Šven
tosios Dvasios meilėje, siųsto 
Sūnaus misijoje išgelbėti žmo
nes. 

Nors Senojo Testamento lai
kais Švč. Trejybės paslaptis dar 
nebuvo apreikšta, ir tada jau 
buvo užuominų į šią paslaptį, 
lyg saulės properšos debesuotą 
dieną. Šios dienos skaitinys iš 
Išėjimo knygos (Iš 34:4-6, 8-9) 
yra toks švystelėjimas. 

Mozei užkopus į Sinajaus kal
ną, Dievas jį ten sutiko „debesy
je" — paslaptyje. Jam stovint 
ant kalno ir ištarus Jahvės — 
Viešpaties vardą, „Viešpats 
praėjo prieš jį, tardamas: Vieš
pats, Viešpats, esu gailestingas 
ir maloningas Dievas, lėtas pyk
ti, gausus gerumo ir ištikimy
bės, lydintis gerumu lig tūks
tantosios kartos, atleidžiantis 
kaltę, nusižengimą ir nuodėmę" 
(tekstas pagal naująjį prel. A. 
Rubšio vertimą). Nors čia dar 
nekalbama apie Švč. Trejybės 
asmenis, jau regima ta Dievo 
meilės ir gailestingumo Dvasia, 
per kurią Tėvas nepagailėjo net 
savo Sūnaus, kad žmogų išgel
bėtų iš nuodėmės. Kas vėliau 
Dievo tikinčiųjų žmonių istori
joje išryškėjo kaip Švč. Trejybės 
paslaptis, čia matoma, kaip 
žmones mylinčio, juos į savo 
traukiančio ir savo Įstatymus 
jiems apreiškiančio Visagalio 
Dievo vaizdu, kviečiančio žmo
nes į ištikimą, iš meilės plau
kiantį paklusnumą. 

Dievas Mozei apreiškia ne teo
retinį mokslą apie dievybę, o 
savo sukonkretintą meilę žmo
gui. Mozė į tą meilę atsiliepia, 
prašydamas ne už save ar sau, 
bet nužemintai už visą tautą: 
„Jei aš, mano Viešpatie, radau 
tavyje palankumą, tegu mano 
Viešpats su mumis keliauja. 
Tiesa, tai kietasprandė tauta, 
tačiau dovanok mums kaltę bei 
nuodėmę ir leisk mums būti 
tava nuosavybe!" Ir Dievas šią 
maldą priėmė, kaip ją priima ir 
iš mūsų kai mes vieni kitiems 
išreiškiame tą pakantumą ir at
laidumą, kurį Dievas Šventojoje 
Trejybėje rodo mums. 

Aldona ZaUskaitė 

Sovietiško tipo garvežys Naujosios Vilnios stotyje 1994 m. birželio 14 d. — tokie garvežiai traukė 
tremtinių esalonus į Sibirą. Nuotr. Prano Abelkio 

GEDULAS IR VILTIS, 
IŠBANDYMAI IR RYŽTAS 

Danutė Bindokienė 

Keršto politika 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Birželis, kylanti vasara. Tiek 
saulės, tiek žalumo, tiek gyvas
ties ir tiek nelaimių... 

Pereitame šimtmety auganti 
industrija pradėjo sunkiai žeis
ti Europos socialinį gyvenimą. 
Ne krikščioniškam teisingumui 
gydymas buvo patikėtas. Dėme
sio susilaukė naujovė, Markso 
neapykantos kurstomų revoliu
cijų, streikų, keršto ir fizinės jė
gos metodai. Žmogaus prigim
čiai prieštaraujanti filosofija vėl 
sukėlė naujus negalavimus. 
Šios ligos bacilas Leninas per
kėlė į Rusiją. Susidarė didelio 
masto užkrėtimas, prasidėjo 
karščiavimas, augo šiurpios vo
tys Vokietijoje atsirado reakcinė 
epidemija, nacizmas. 

Rusija, rūbu pasikeitusi į 
Sovietų Sąjungą, pasimetė — 
haliucinacijose * žudė savo 
žmones, draskė kaimynus, jų 
pačių, kaimynų, prieglobstyje 
s lapta augino piktybinius 
išdavikus. 

Marksizmo vėlesnė fazė, ko
munizmas (ir dar vėlesnė — 
bolševizmas), kartu su naciais 
sujaukė beveik visą pasaulį. Eu
ropos valstybinių sienų žemė
lapis supleišėjo. Politinio siau
bo pokyliuose dingo ir Lietuvos 
valstybė. 

Birželis, tiek gyvasties. O jo 
penkioliktąją dieną (1940 m.) 
griozdiški SSSR tankai okupa

vo mūsų kraštą. Po metų, tą 
patį saulėtą ir žalią mėnesį 
(1951.06.14-15), prasidėjo 
žmonių gaudymas priverstinei 
tremčiai į Sibirą. Po žmonių 
blaškymosi, slėpimosi ir baimės 
ilgos savaitėlės (1941.06.22) per 
Lietuvą nubruzdėjo Hitlerio ka
rių prisėsti sunkvežimiai, viję 
bėgančius sovietus. O po kelerių 
metų (1944 m.) vėl naujas bir
želis, vėl vasaros pradžia — iš 
Vilniaus pasalių sujudo pabė
gėliai, nes stalininė banga 
artėjo atgal. Antroji bolševikinė 
okupacija šliaužė į Lietuvą. 

Tokia yra niekados nesibai
giančios birželinės istorijos pra
džia. Ji atnešė tik mirčių, 

skriaudų, kentėjimų, panie
kinimų, išdavysčių, kad dau
gelis iki šiandien neatsirenka 
savo artimųjų amžino poilsio 
vietų, neatgauna fizinės ir 
dvasinės pusiausvyros, nepajė
gia grįžti į gyvenimą, iš kurio 
buvo prievarta atėjūnų iš
stumti. Išlikę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai savo krašte dabar 
yra ir visada liks svetimi. Gat
vėse prasilenkia buvę parti
zanai ir stribai, tardytojai ir jų 
kaliniai, politrukai ir komisa
rai, draugės melžėjos ir draugai 
skerdžiai. Visi yra lygūs, 
budeliai net lygesni už aukas. 
Didelė tolerancija ir nesupran
tama maišatis yra birželinės is
torijos šiandiena. Šios istorijos 
ateitis eis per studijų knygas, 
archyvus, pasakojimus, mitus ir 
spėliojimus. Kartu keliaus 
skausmo ir mirties ženklai. 
Toks mums yra birželis — tiek 
žalumo, tiek gyvasties ir tiek 
nelaimių. . 

Liūdesys \ gyvenimą miru
siųjų negrąžina. Tačiau jis grū
dina gyvuosius. Grūdina ir 
įspėja, kad ašaros neturi užtvin
dyti nei minčių, nei darbų, nei 
klaidų. Protingas liūdesys virs
ta su dideliu atsargumu ateitin 
nukreiptu ryžtu. Be keršto ir be 
tuščių atleidinėjimo deklaracijų, 
nes pagrindiniai piktadariai jų 
neprašė. Sniečkus jaustųsi įžeis
tas, jei kuris jo pusbrolis, Sibi
re dešimtmetį išvargęs, tartų — 
Antanui aš atleidžiu ... Atleidi
mo neprašė Zimanas. Jo nepra
šo Burokevičius su Jarmala
vičium. 

Kiekviena tauta turi savo 
veidą, kiekvienas okupantas jį 
drasko. Lieka duobės, randai, 
kai kurie jų niekados neiš-
nyksią. Mus slegia žuvusiųjų 
skriauda, o gyvuosiuose okupa
cijos paliktas dvasinis in
validumas neleidžia tvarkingai 
gyventi. 

Kažkodėl lietuvius visada 
sunkiai žalojo rusų įtaka. Estai 
pavyzdžiui, įtakai iš Rytų yra 
atsparesni. Suomiai net visiškai 

nuo jos nusisuka — eikite sau 
mes jūsų papročių ir įpročių 
nenorime! Lietuviai turi ne 
sandarią vieteic, pro kurią įsi
geria blogesnis anos kultūros 
raugas ir nuodija. Pirmųjų še
šerių nepriklausomybės metų 
nemokšiškas valstybinio gyve
nimo siautulys nuodus aiškiai 
parodė. 

Kaip ilgai ši padėtis tęsis? 
Kada Rusija liausis grasinusi 
nauja Lietuvos okupacija? Jos 
grasinimai kaip tik rodo, koks 
didelis giminingumas buvo ir 
yra tarp Rusijos ir Sovietų 
Sąjungos, kaip rusams sunku 
gyventi be kaimynų išnaudo
jimo. 

Jau nėra ankstyva Lietuvai 
žvalgytis naujo kelio. Žvalgytis 
su atsarga, kad ji vėl neįkristų 
į duobes. Protingieji jau pirmuo
se žingsniuose apsižiūri, kas 
gali laukti už posūkių. Tačiau 
taip verstis, kaip dabar Lietu
voje verčiamasi, yra neprotinga. 
Lietuva, praėjusi tokius sunkius 
išbandymus, privalėtų turėti 
pakankamai ryžto pasikliauti 
tvarka ir žmoniškumu. Juk 
kaip tik šių bruožų stoka ją 
žaloja. Taigi reikia pradėti iš 
naujo — turi būti atsisakyta 
melo ir vagysčių. Prieš
rinkiminiai pažadai, kurių 
negalima įgyvendinti, taip pat 
yra melas. Politinė partija, jais 
besišvaistanti, turi būti igno
ruojama. Mažai naudos ir iš 
rėksnių, viską neigiančių, kri
tikuojančių, vis nauja siūlančių, 
viską žinančių, viską mokančių, 
bet kasdienos gyvenimo nieko 
neišmanančių. Lietuva jau pa
kankamai pavargo ir nuo grei
tai sudegančių, dūmus sklei-
džinčių fakelų. Be to, gerus no
rus ir gerus mostus suniekina 
biurokratija. Šį gyvenimo pelė
sį, Lietuvoje įsiveisusį, krašto 
administracija privalo skubiai 
sunaikinti. 

Tiesus žodis, doras darbas ir 
uždarbis, biurokratijos, įstai-
ginių voratinklių sunaikinimas 
— ar čia kas nors nauja? Bolše
vizmo sužeistoje visuomenėje ir 
jo išauklėtoje administracijoje 
tai buvo labai nauja. Tačiau 
visuomenė pamažu sveiksta, ad
ministracija keičiasi. 

Vidurnakčio varpai jau nu-

Kiekvienoje laisvoje visuo
menėje pasikeitimus vyriausy
bėje nulemia periodiškai vyks
tantys visuotiniai balsavimai, 
kurių metu krašto gyventojai 
gali pasisakyti už patinkamiau-
sią kandidatą. Kartais sumanūs 
agitatoriai bei susidėjusios 
aplinkybės rinkėjų mases nu
kreipia visam kraštui žalinga 
linkme ir, užuot teigiamų 
pasikeitimų, valstybė susi
laukia dar daugiau sunkumų. 
Panašiai atsitiko Lietuvoje, kai 
valdžia vėl atiduota į buvusių 
Komunistų partijos, pasivadinu
sios kitu vardu, rankas, pana
šiai, atrodo, įvyko ir Izraelyje 
praėjusį trečiadienį (gegužės 29 
d.). 

Kadangi Izraelio problemos 
bei nuolatiniai konfliktai su 
kaimynais kone nuo pat valsty
binio egzistavimo pradžios yra 
„kitoje pasaulio pusėje" ir nuo 
Lietuvos, ir nuo užsienio lietu
vių pagrindinių rūpesčių, esame 
linkę tai palikti už savo kas
dieninių pirmenybių horizonto, 
išskyrus tuomet, kai tenykščiai 
įvykiai badyte bado akis. Gali
ma sakyti, kad tokie įvykiai 
buvo praėjusio trečiadienio rin
kimai, kuriuose varžėsi du kan
didatai, turintys nepaprastai 
skirtingas pažiūras į Izraelio 
ateitį. 

Vienoje pusėje — ministras 
pirmininkas Shimon Perez. 
Darbo partijos vadas, 1994 m. 
laimėjęs Nobelio Taikos premiją 
už nuolatines pastangas įgyven
dinant tiesiog istorines taikos 
sutartis su palestiniečiais ir kai 
kuriomis arabų valstybėmis. Pe
rez yra 72 metų, prityręs poli
tikas ir atrodo nuoširdžiai užsi
angažavęs siekti taikos, kaip ir 
jo pirmtakas Yitzhak Rabin, su
tikęs tragišką mirtį nuo pasa
lūno kulkos. Tačiau Perez nėra 
populiarus savo tautoje kaip tik 
dėl taikos vardan norimų dary
ti nuolaidų palestiniečiams bei 
arabams. Už Perez ypač stipriai 
yra pasisakiusi JAV, o preziden
tas Bill Clinton atvirai rėmė jo 
išrinkimą ministru pirmininku. 
Verta pažymėti, kad trečia
dienio rinkimuose pirmą kartą 
Izraelio istorijoje premjerą rinko 
tauta visuotiniuose balsa
vimuose. Iki tol jis buvo išren
kamas valdančiosios partijos 
balsais. Manoma, kad rinki
muose dalyvavo apie 3.9 mln. 
balsuotojų, jų tarpe bent 
200,000 Rusijos žydų imigrantų, 
vadovaujamų buvusio disidento 
Natan Šaransky. 

Priešingoje pusėje buvo Likud 
partijos Benjamin Netanyahu, 

I 46 metų, mokslus ėjęs Ameri

koje ir labai griežtai nusistatęs 
prieš bet kokias nuolaidas „Iz
raelio priešams". Jo pirmenybių 
sąraše yra tautos saugumas, o 
taika, nors pageidautina, nebū 
tinai svarbiausias siekis. Užuot 
grąžinęs Izraelio okupuotas 
žemes jų teisėtiems savinin
kams, Netanyahu pasiryžęs dar 
išplėsti žydų gyvenvietes tose 
žemėse; apie Golan aukštumų 
atidavimą Syrijai nenori net 
kalbėti ir ryžtasi toliau vado
vautis tradicine „akis už akį, 
dantis už dantį" politika. Jį 
remia kraštutinieji ortodoksai, 
ypač rabinai, daugumas kariuo
menės ir imigrantai iš buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų 
(daugiausia rusai ir lenkai). 

Rinkimų rezultatai gan ilgai 
nebuvo paskelbti, nes abu kan 
didatai gavo tiek panašų balsų 
skaičių, kad laimėtojas vis neiš-
ryškėjo. Ketvirtadienį pagaliau 
atsargiai pranešta: nedidele per
svara — tik kiek per 20,000 bal
sų — išrinktas Benjamin Ne 
tanyahu. Tačiau nei Perez nepa
reiškė pasitraukiąs, nei Ne 
tanyahu viešai nepasiskelbė lai 
mėtoju, nes dar buvo likę nesu
skaičiuota apie 150,000 balsų, 
atsiųstų į rinkimines būstines iš 
tuo metu negalėjusių asmeniš
kai rinkimuose dalyvauti 
piliečių. 

Nepaisant neaiškių pasekmių 
ir dar galimo jų pasikeitimo, 
žurnalistai jau pranešė dvigubą 
Izraelio gyventojų reakciją: kai 
kurių žydų džiaugsmą, kad vals
tybės priešai pagaliau bus 
„sutvarkyti vieninteliu tin
kamu metodu — jėga; taip pat 
daugelio konservatyvesniųjų 
rūpestį, kad taikos su kaimy
nais procesas, pamažu slinkęs į 
priekį, nepaisant nuolatinio 
sabotažo, visiškai sustos. 

O tas sabotažas labai aiškus ir 
iš žydų, ir iš palestiniečių pusės. 
Atrodo, kad tam tikri sluoksniai 
kariauja ne dėl ideologijos ar 
teritorijos, bet dėl paties karo, 
neatsižvelgdami į tūkstančius 
nukentėjusių civilių gyventojų 
abiejose pusėse. Karo ugnis 
kurstoma keršto degalais, nes 
palestiniečiai fanatikai perio
diškai sprogdina bombas Jeru
zalėje, Tel Avive ir kituose mies
tuose, taikydami, kad sprogimai 
pareikalautų kiek galima dau
giau aukų ir sukeltų paniką. 
Tačiau jie labiausiai sukelia 
pasipiktinimą ir keršto jaus
mus, ne tik Izraelyje, bet ir 
visame pasaulyje, tad nenuosta
bu, kad ir rinkimai pakrypo 
„karingesniojo" kandidato pu
sėn. 

skambėjo, tamsa blanksta. Su 
mumis bičiuliautis ateina auš
ra, kad geriau įžiūrėtume kelią 
į valstybinę išmintį. Iš melo, 
gobšumo, egoizmo brūzgynų ei

name erdvėn. 
Birželi, būk gyvastingumo 

mėnuo, gedulą užslėpk savo pra
eities skrynelėje. Lietuva jau 
ilgisi saulėtumo. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
L E O N A S VENCKUS 
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Tiek to. Jeigu jūs man negalite pasiūlyti kito dar

bo, aš pats susirasiu. Nesvarbu, kur ir ką bedirbsiu, bet 
tų medvilnės dulkių daugiau nebegersiu. Pradedu 
žvalgytis, teirautis. 

Manchesterio ir Salfordo miestai jungiasi lyg vienas 
ištisas namynas. Jei nesi vietinis gyventojas, tad taip ir 
nežinosi, kur pasibaigia Manchester ir kur prasideda 
Salfordas. Tik iš vienos pusės juos skyrė aiški linija: 
Manchester Ship Canal. Antroje kanalo pusėje prasideda 
didžiulis industrijos rajonas — Trafford Park. Ten atrasi 
kieto plieno ir minkštos gumos fabrikus, tekėlų gamybą, 
asbesto ir visokiausios rūšies lengvosios ir sunkiosios 
pramonės įmones. Trafford Parko rajone dirbo tūkstan
čiai žmonių. Nutariau ir aš ten susirasti naujo darbo. 

Ieškau darbo 

Tokio pavadinimo buvo pirmoji darbovietė po 
karšyklos. Ten gamindavau mišinį, kurį įvairios dirb 
tuvės ir fabrikai naudodavo grindims valyti. 
Maišydavome smėlį su pjuvenomis ir pušimis kvepiančiu 
chemikalu. Darbas buvo labai nesudėtingas, bet fiziškai 
gan sunkus. Smėlį reikėdavo semti kastuvais ir mesti 

į apvalų kubilą, kuris panašus į tokį, kokį statybininkai 
naudoja cementui maišyti. Katilui besisukant, smėlis 
pjuvenos ir cheminis skystis susimaišydavo. Maždaug 
po 10 minučių sukimo, kubilas sustabdomas. Mišinys 
supilamas į maišus po vieną centnerį (50 kilogramų) svo
rio. Toks mišinys, išbarstytas ant aliejuoto ar purvino 
grindinio, greit sugerdavo bet kokią drėgmę į pjuvenas. 
Smėlis gerai valo, tad, panaudojus šluotą, fabriko grin
dys gerai išsivalydavo, suteikiant gryną, malonų pušų 
kvapą. 

Šitame fabrike jau prieš mane dirbo keli lietuviai. 
Tarp jų Aleksas Mikalauskas ir Vincas Lipkevičius, iš 
kurių ir sužinojau apie darbo galimybes tame fabrike. 
Čia darbas buvo žymiai geriau apmokamas, tačiau ir 
daug sunkesnis. Gamindavome ten tekėlus, nuo malūnų 
girnos didumo iki mažiausio, kokį naudoja dantistai savo 
pacientų dantims valyti. Darbas, nors sunkus, bet įdo
mus. Kiekvienas tekėlas buvo skirtingos sudėties, skir
tingo svorio ir dydžio, taip pat daromas iš skirtingos me
džiagos. Reikėjo išmokti atskirti ir atpažinti tuos mi
šinius, kuriuos mums pristatydavo medinėse statinėse. 
Gavęs užsakymą, turėjau susirasti tekėlo atitinkamą 
formą, ją gerai išvalyti nuo dulkių ir rūdžių, ištepti gra
fitu arba kitu, jos sudėčiai nekenkiančiu, chemikalu. 
Tada svarstyklių pagalba pamatavęs tikslų kiekį, mišinį 
supildavau į išvalytą formą. Ją pastatydavome ant apva
laus, metalinio stovo, kuris pradėdavo suktis, kai koja 
paspausdavau pedalą. Formai besisukant, kaire ranka. 

reikėdavo prilaikyti formą, kad ji nuo stovo nenuslįs-
tų, tuo pačiu laiku, dešinėje rankoje laikant vielinį grėb-
liuką, jį suleisdavome į mišinį ir sulygindavome taip, 
kad visur būtų vienodo storumo, taip kad vėliau tekė
las besisukdamas, nelinguotų. Šią procedūrą užbaigus, 
gerai išteptą dangtį atsargiai uždėdavau ant formos, 
kurią nuėmus nuo stovo, savo rankų jėga pakišdavome 
po presu. Paspaudus rankeną, reikėdavo atidžiai sekti 
spaudimo matuoklį, nes buvo galima duoti tik tokį spau
dimą, koks apskaičiuotas kiekvieno dydžiui ir jo mišinio 
sudėčiai. Iš preso išimti tekėlai keliaudavo į krosnį, kur 
buvo deginami, panašiai kaip plytos, kad sukietėtų. 

Darbas buvo pamaininis ir akordinis. Tad blogiau 
tam, kuris gauna užsakymus mažais skaičiais, kur 
reikia padaryti tik 6 ar 10 vienos rūšies tekėlų. Tuos 
padarius, naujam užsakymui vėl reikia ieškoti skirtin
go dydžio formas, jas valyti ir ištepti. Tas užima laiką. 
Bepigu gavus užsakymą šimtinei ar daugiau tekėlų. Rū
pestingai pasiruošus, darbas tada eina. kaip iš pypkės. 
Tik kiši po presu vieną po kitos, stengiesi tik, kad an
troje pusėje preso dirbąs partneris tavęs neaplenktų. 
Tačiau ir skubant, reikėjo dirbti tiksliai bei atidžiai. 
Atlikus užsakymą, nauji tekėlai, sudėti ant lentynų, bū
davo nustumti į krosnį. Jeigu ji ten sutrūkinėdavo ar 
aptrupėdavo, tai už tokius gaminius mums nemokėdavo, 
vadinasi, tavo darbas ir prakaitas buvo veltui. Todėl 
dirbdami turėjome būti labai atsargūs, viską gerai iš
tepti, nusverti ir presuoti. 

Carborundum fabrike išdirbau daugiau kaip dvejus 
metus. Būčiau gal ir ilgiau dirbęs, bet, prieš tai tokio 
sunkaus darbo nedirbęs, suvargau, nusilpau. Pertrau
kos metu naktį negalėdavau valgyti, nors tokiam fiziniai 
sunkiam darbui reikėjo nemažai energijos. Dienos metu 
vėl negalėdavau miegoti. Būtinai man reikėjo per
mainos, tad vėl pradėjau ieškoti kito darbo, tikėdama
sis geresnio. 

Perėjau į gumos fabriką. Tame gumos fabrike svar
biausioji žaliava buvo senos automobilių ir traktorių 
padangos. Supjaustytos į smulkius gabalus, šios liekanos 
buvo tirpinamos, pridedant į tą mišinį iš Burmos ir Indi 
jos atvežtos neapdirbtos gumos žaliavą. Įkaitintas miši
nys patekdavo vamzdžiais tarp plačių, sunkių volų. iš 
po kurių išeidavo suspausti, juodi rėžiai. Juos nupjau
davome maždaug staltiesės ilgumo ir siųsdavome j san
dėlius, iš kur jie buvo vežami j kitus fabrikus, kurie tą 
atnaujintą gumą panaudodavo įvairiems gumos garnį 
niams formuoti. 

Man ten bedirbant panašų darbą dirbo tėvas ir sūnus 
Antanai Parėščiai, Stasys Lauruvėnas. Vacys 
Paulauskas, Juozas Verbyla, Alfonsas Pilkauskas ir kiti 
lietuviai, kurių pavardžių nebeprisimenu. Su savo tau
tiečiais, tarp daugybės anglų ir airių bei Jamaikos juo
dukų, lyg ir smagiau. Pertraukos metu susėdę pasi
kalbame, papolitikuojame, cigaretėmis pasidaliname. 
Dažniausiai su tais pačiais autobusais atvykdavome į 
darbą ir kartu namo grįždavome. (Bus daugiau) 
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M u g ė ir m e n o paroda 
liepos mėn. 4-6 d. 
Hyatt Regency O'Hare 

S u s i p a ž i n i m o vakaras 
liepos mėn. 5 d. 8 v.v. 
Navy Pier 

Krepšinio rungtynės—Lietuvos ir Kroatijos olimpinės komandos 
liepos mėn. 7 d., 1 p.p. — Rosemont Horizon 
Bilietai per Ticketmaster (312) 559-1212 

Poky l i s 
liepos mėn. 6 d. 7 v.v. 
Hyatt Regency O'Hare 

Informacija: 2715 W. 71st St, Chicago, IL 60629 
(312) 737-9504 Fax: (312) 436-6909 

P a d ė k o s p a m a l d o s 
liepos mėn. 7 d., 10:30 v.r. 
Marquette Parko ir Tėviškės Parapijoje 

Pošventinis koncertas 
Liepos mėn. 9 d., 7 v.v. 
Jaunimo Centre 

ŠVIETIMO TARYBOS 
PROJEKTAI IR RŪPESČIAI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba posėdžiavo pir
mininkės Reginos Kučienės na
muose balandžio 14 d. Švietimo 
tarybos nariai turėjo progos iš
girsti vieni kitų pranešimus, 
padiskutuoti einamuosius rei
kalus. 

Mokytojų savaitė 

Tradicinė Švietimo tarybos 
organizuojama vasaros darbo 
savaitė / mokytojų savaitė įvyks 
Dainavoje rugp. 4-11 d. Šiemet 
programa diek tiek skirsis nuo 
ankstyvesnių savaičių. Dirban
čių lituanistinių mokyklų mo
kytojų pageidavimu, kasdieni
nėje programoje bus paliktas 
laiko blokas švietimo programos 
pakeitimų projektų svarsty-
boms. Sudaryta specialus komi
tetas Čikagoje, kuris jau 
nagrinėja esminius disku
sinius punktus. Čikagos ir 
Lemonto lituanistinių mokyklų 
vedėjos bei mokytojos ir 
Švietimo tarybos nariai turėjo 
progos pradėti diskusijas per 
kovo mėn. įvykusia Mokytojų 
konferenciją. Toliau nuo Čikagos 
gyvenantys lituanistinių mo
kyklų mokytojai gavo siuntas iš 
Švietimo tarybos programos pa
keitimo reikalais — atsiliepimas 
galėjo būti daug geresnis! Ma
tyt, mokytojai įsitraukė į kas
dieninius rūpesčius ir laukia 
vasaros atostogų tokiems pro
jektams. 

Mokytojų savaitėje dar liks 
progos išgirsti paskaitas, dai
nuoti, šokti. Yra galimybių, kad 
folkloriste iš Lietuvos lankysis 
Š. Amerikoje tuo metu ir daly
vaus daugelyje mūsų stovyklų, 
įskaitant savaite. Tuo pačiu 
metu vyks lietuviškai besimo

kančiųjų kursų programa. Tų 
klasių dalyviai turi progos ben
drauti su Mokytojų savaitės da
lyviais šokių ir dainavimo pa
mokų metu — mokytojai jų ne
išskiria, bet su visais kalba 
lietuviškai! Jie taip pat aktyviai 
dalyvauja vakarinėse programo
se ir valgo valgykloje tuo pačiu 
metu. 

Rašinių ir piešinių 
konkursas 

Švietimo tarybos pravesti 
konkursai praėjo labai gerai. 
Rašinius rašė net 89 mokiniai 
iš 10 lituanistinių mokyklų! Tai 
įtraukė 3-8 skyriaus mokinius. 
Labai įdomus klausimas iškilo 
Švietimo tarybos posėdyje — kas 
paskatino mokinius Čikagoje, 
Lemonte, Los Angeles, Cleve-
lande, Baltimorėje ir kitur 
rašyti? Tačiau aukštesnių mo
kyklų mokiniai neužsiangažavo 
dalyvauti rašinių konkurse — 
buvo atsiųsti tik šeši rašiniai. 
Reikia prisiminti, kad svarsty-
bų komitetas atsižvelgė į turinį 
(prisilaikymą prie temos, t.t.), o 
mažiau į rašybą. 

Piešinių konkurse dalyvavo 
net 197 jaunieji menininkai iš 
13 mokyklų. Komitetas nutarė 
paskirti 22 premijas. Netrukus 
bus paskelbtos visų konkursų 
laimėtojų pavardės. Reikia 
pasveikinti visus mokinius, jų 
mokytojus ir tėvelius. Konkur
sai, matyt, mokiniams patinka. 

„Eglutė" 

Švietimo tarybos sudarytas 
„Eglutės" redakcijos komitetas 
sparčiai pasistūmė. Visi nume
riai jau paruošti iki vasaros. 

Švietimo posėdyje buvo ap
tariami „Eglutės" finansiniai 
rūpesčiai, plati skaitytojų bazė 
(maži ir ne taip maži vaikai 
JAV-se ir net Lietuvoje), jos 
ateitis po šios Švietimo tarybos 
kadencijos. „Eglutės" redakci
ja laukia atsiliepimų iš skaity
tojų, tėvų, kitų susidomėjusių 
asmenų. Kas gera? Kas patai-
sytina? 

Švietimo tarybos narių 
apsilankymai 

Švietimo tarybos narė Vida 
Brazaitytė atstovo Švietimo 
tarybai JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio vakarų apygar
dos suvažiavime. Pirm. Regina 
Kučienė dalyvavo ilgametės 
Montessori mokytojos ir „Žibu
rio" mokyklėlės vedėjos Danu
tės Dirvonienės išleistuvėse. Tai 
pasišventusi mokytoja, išdirbusi 
28 metus su jaunais lietuviu
kais, kurie ruošėsi tolimesniam 
mokykliniam ir lietuviškam gy
venimui. 

Regina Kučienė ruošėsi daly
vauti Maironio mokyklos užbai
gime, „Eglutės" administrato
rius ir Švietimo tarybos narys 
Viktoras Kučas ruošėsi atsto
vauti tarybai Čikagos lituanis
tinės mokyklos užbaigimo iškil
mėse, o Irena Vilimienė žadėjo 
atstovauti tarybai Pedagoginio 
lituanistikos instituto už
baigime. 

Švietimo tarybos narė Ramu
nė Kubiliūtė sutiko nuvykti į 
Fitch mokyklą Čikagos Šiaurės 
vakaruose pakalbėti dviems 
klasėms apie Lietuvą, jos 
istoriją, kultūrą bei pasiekimus. 
Mokykla šventė tarptautine sa
vaite ir mokyklos bibliotekinin
kė rado JAV Lietuvių Bendruo
menės adresus viename Čika
gos etninių grupių žinyne. 

Kiti rūpesčiai ir reikalai 
JAV LB Švietimo tarybos na-
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rių kadencijoje liko truputis 
daugiau negu metai. Liko daug 
projektų, kaip visados. Reikia 
perredaguoti antro skyriaus 
pratimus, kad aktualiau atitik
tų mokyklos metų šeštadienių 
skaičiui. Dalilė Polikaitienė (iš 
Los Angeles) užmezga (ar sten
giasi užmegzti) ryšius su moky
tojais, dirbančiais su lietuviškai 
besimokančiais mokiniais, ypač 
vaikais. Jų programinio kon
spekto projektas, tikimasi, bus 
pristatytas Dainavoje per Mo
kytojų savaitę. 

Gal lietuvių visuomenė kar
tais gerai nesupranta, kiek 
darbų, jėgų ir širdies įvairūs 
Švietimo tarybos nariai (ir ypač 
pirmininkė) įdeda, vykdant 
Švietimo tarybos darbus, užsi
mojimus ir užduotį. Šalia ryšių 
palaikymų su 20 lituanistinių 
mokyklų, reikia atsiliepti į 
laiškus ir skambinimus. Kai 
kurie žmonės nori gauti infor
macijos, kai kurie nori užsakyti 
medžiagos, kai kurie nori nu
siskųsti apie vienos ar kitos 
vietovės mokykla, vadovėlį ar 
Švietimo tarybos nutarimą. 
Kaip bebūtų, Švietimo tarybos 
nariai stengiasi. Atsakome į 
laiškus, nukreiptus pas mus iš 
įvairių lietuviškų institucijų, 
nors laiškas neturi nieko bendra 
su lituanistiniu švietimu. 
Stengiamės žiūrėti su viltimi į 
lituanistinių mokyklų ateitį, 
nors kartais atrodo, lyg mūsų 
pastangos ir kvietimai vykdomi 
tuštumoje: mokyklos ir mokytojai 
neatsiliepia, kai norime bent 
raštiškai pasitarti apie pro
gramos pakeitimus ar kitus 
klausimus. 

Švietimo taryba gražiai ben
dradarbiauja su Kanados LB 
Švietimo komisija. Paskutiniu 
laiku gautas egzempliorius „Se
novės lietuviškas kaimas", iš
leistas Toronte 1995 m. Leidinio 
turini ir medžiagą surinko ir 
parengė Nijolė Puronaitė-Benio-
tienė. Iliustracijos paruošė ir 
pritaikė Milda Grigaravičienė 
(Vilniuje). 

Švietimo taryba taip pat ben
dradarbiauja su PLB vicepir
mininke Švietimo reikalams Ni
jole Lenkauskiene. Netrukus 
bus siunčiamas jungtinis sveiki
nimas Punsko lietuvių mokyk
lai jubiliejaus proga. 

Švietimo tarybos nariai pasi
naudoja proga posėdžiuose ap
tarti net kai kurias temas, kai 
nėra aiškaus atsakymo. Ar ver
ta Švietimo tarybai projektuoti 
ar finansiškai remti kompiute
rio projektus? Norėtųsi, kad 
Švietimo tarybos jėgomis būtų 
galima paruošti ar platinti 
mokymo medžiagas, kuriomis 
jauni lietuviukai, augantys už 
' Lietuvos ribų, galėtų naudoti 
naujausią technologiją. Jau pla
tiname audiokaaetea ir videoka-
setes. Švietimo taryba žino, 
kokiomis kartais vargo sąlygo
mis dirba kai kurios mokyklos. 
Jos neturi savo nuosavų lietu 
viškų patalpų, nuomoja pasta 
tus vieną dieną į savaite iš 
amerikiečių. Ką bekalbėti apie 
daugelį kompiuterių? Kai ku
riose mokyklose labai ener
gingas tėvelis ar mamytė veda 

• Didžiausią vienos šak
nies morką, sveriančią 1,050 
kg, 1993 m. savo sklype prie 
namų išaugino Algis Zdanavi
čius iš Leipalingio (Lazdi
jų r.). 

kompiuterio pamoką, atsinešda
mi kompiuterį į mokyklą, pri
taikydami einamus dalykus 
kompiuterių programos for
matui. 

Švietimo taryba stebi pro
jektus, vykdomus Lietuvoje. 
Bus įdomu pamatyti ar pro
grama apie lietuvių papročius, 
gramatiką ar geografiją, progra
muotą Lietuvoje, turės naudos 
mūsų mokyklose. Gal tai skep
tiška, bet tuo pačiu Švietimo 
tarybos iždas nėra bedugnis — 
reikia sustatyti projektų pirme
nybes, remti kompiuterių mėgė
jų pastangas. Jeigu galima gau
t i finansinės paramos iš kitų 
šaltinių, tuo geriau! 

Tautinių šokių ir dainų įjun
gimas į lituanistinių mokyklų 
programas visad buvo svarbus. 
Jaunimas pasijunta didesnės 
kultūringo krašto visuomenės 
dalimi. Laukiame X lietuvių 
tautinių šokių šventės! Švietimo 
taryba džiaugiasi lituanistinių 
mokyklų užsiregistravimu į šo
kių šventę. Tuose miestuose, 
kur mokinukai prisiglaudžia 
prie šokių ansamblio, gal nebus 
šokių ratelio. Visiems bus 
džiugu pamatyti mažus ir pa
augusius lietuvių kilmės 
šokėjus, įžengiančius į Rose
mont Horizon salę liepos <> d. 

Ramunė Kubiliūtė 

LB Švietimo tarybos narė Alicija Brazaitiene (kairėje) ir tarybos pirm. Regina 
Kučienė rūpinasi, kad kuo daugiau lietuviukų turėtų progos skaityti. Vytės 
Nemunėlio „Meškiuką Rudnosiuką", kurio penktąją laidą šiemet išleido 
Švietimo taryba. N u o t r Viktoro Kučo 

Grupėmis ir pavieniai 
PIGIAUSIOS kelionės šią vasarą į 

LIETUVĄ 
14 dienų Grand Tour of Lithuania $ 2 , 1 4 4 
9 dienų Lithuanian economy tour $ 1 , 4 9 9 
10 dienų Baltic Capital tour $ 2 , 0 9 9 

ir kitos 
Galima užsakyt i kel ionę, viešbučius ir t.t.ar vien tik 
skrydž ius pap ig in tomis kainomis iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 S t 

Douglaston, NY11363 
Tel. 718-423-6161 1- 800-77-VYTIS 

AMERICA jy T"^L^ ^BROADį INC. 

5058 S. Archer, C h i c a g o , IL 60632 • Tel.: 312-838-8888 

' -D 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Nilea, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Mmont/Laramlc 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Bdmont/Ccntral 
5637 W. Belmont 
Te l . 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

Ten ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

| viena 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$810 
$810 
$810 
$810 

puse 
$560 
$560 
$560 
$560 

http://HkkorvHfe.IL


Karo invalidų eisena iš muziejaus Kaune. Nuotrauka daryta 1921-1931 metais. 
Iš Andriaus Dručkaus rinkinio 

PATRIOTIŠKUMO UGDYMAS 
LIETUVOS KARIUOMENĖJE 

PLK. LTN. J O N A S UŽURKA 

Lietuvos Respublikos Kraš to a p s a u g o s minis ter i jos 
vyr iaus ias i n s p e k t o r i u s 

Ar gali žmogus, dar vakar ko
vojęs už komunistines idėjas, 
ištikimai tarnavęs okupantui 
ypač čia Lietuvoje, šiandien jau 
atsidavusiai tarnauti mūsų val
stybei? 

Kaip gali karys auklėti tautiš
kumo dvasioje savo pavaldinius, 
kokį gali rodyti patriotiškumo 
pavyzdį pa t s , t a rnavęs iki 
paskutiniųjų dienų sovietinėje 
armijoje, ypač čia Lietuvoje, 
sukūręs slavišką šeimą, perė
męs svetimas tradicijas? 

O tokių žmonių, deja, dėvinčių 
kario uniformą, mūsų gynybinė
se struktūrose yra. Nors tokių 
karininkų nedaug, tačiau tai 
nereiškia, kad nėra tautiškumo 
ir patriotiškumo problemos Lie
tuvos kariuomenėje. 

Aišku, niekam neverta ir abe
joti, kad Lietuvos kariuomenės 
pagrindą, daugumą — ir didžią, 
lemiamą daugumą — sudaro 
tikri lietuvių tautos sūnūs. Šitie 
vyrai tikrai pasiruošę ginti savo 
tėvynę, nekalbant apie tūkstan
čius užsigrūdinusių savanorių 
bei per visą istorijos laikotarpi 
atsidavusių tautai šaulių. 

Tad kodėl retkarčiais pasigirs
ta nepasitenkinimo balsų, abe
jonių dėl mūsų kai kur ių 
karinių struktūrų karių ištiki
mybės valstybei? Ar yra tam 
priežastis? 

Deja, ji yra. Kaip nesuabejosi, 
neįsigilinęs į padėtį, kada 
troleibuse, ar Gedimino pros
pektu žingsniuojantis Lietuvos 
karininkas, vedantis už rankos 
vaikučius, šneka mums rėžian
čia ausis rusų kalba? Argi tai 
savo atžalų auklėjimas tautiš
kumo dvasia? Arba, mūsų šven
tovėje — Ramovėje — susirinkus 
aukšto rango karininkams su 
žmonomis, t ik ir skamba krei
piniai: „Marija Nikolajevna, 
Olga, Tania, Zoja Pavlovna, 
Zina, Nina, Oleg Petrovič, Vla-
dimir". Aišku, ne lietuviškai. 
Tai ypač nemalonu girdėti prieš
kario karininkams, bendravu
siems šia kalba lageriuose. 

Verta prisiminti gilios mūsų 
istorijos pavyzdį. Lietuvos kuni 
gaikštystės stiprinimo vardan, 
visą savo gyvenimą pašventė 
mūsų garbingas karvedys ir 
kunigaikštis Algirdas. Tačiau 
istorijos šaltiniai teigia apie 
neigiamą, žalinga mūsų valsty 
bei jo žmonos slavės Marijonos 
veiklą. Kol jos vyras Algirdas 
buvo žygiuose, kalaviju beldėsi 
į Maskvos vartus, ji likusi 
Vilniuje, jo dvare, apsistatę tar 
nais iš Rytų, daug žalos padare 
mūsų valstybei, savo šeimai, 
auklėjant ją mums svetima 
dvasia. 

O štai ir šviežesnis istorinis 
pavyzdys. Prieškario Lietuvos 
kariuomene buvo tikrai švari. 

tautiškai ir patriotiškai nusitei
kusi. Tik aviacijoje tarnavo 
keletas slavų kilmės lakūnų. 
Kilus karui, būtent jie, daug 
metų tarnavę Lietuvai, nuskrai
dino lėktuvus ir patys nuskrido 
į sovietų armijos užimtą teri
toriją. 

Man regis, nedera pamiršti 
posakio: „vilkas vis tiek į mišką 
žiūri". Nereikia pamiršti, kad 
tuometinė kariuomenė jau buvo 
t ik ra i taut iška, patriotiškai 
nusiteikusi, dvasiškai ugdoma. 
Lietuvos kariai turėjo didelį 
autoritetą tautoje, ypač patrio
t iškai nusiteikę šauliai. Tai jų 
dėka ligi šiol mūsų tautoje 
tautiško kario dvasia dar gyva. 
J ie pirmieji šią dvasią atgaivino 
ir šiuo istoriniu laikotarpiu. 

Dar vienas neigiamas tokių 
netautiškų, nepatriotiškų šeimų 
bruožas yra tas, kad jos linkę 
bendrauti tik su slavakalbiais. 
Akivaizdu, kad Lietuvoje, ne
mokantys ir nenorintys ben
drauti valstybine kalba žmonės, 
d a u g i a u s i a n e t o l e r a n t i š k i 
mums, o dažniausiai ir gan 
priešiškai nusiteikę. Tad ben
dravimas pagal žmonų, vaikų 
pageidavimus, o galbūt , ir 
patiems norint laikytis svetimų 
tradicijų, duoda neigiamą rezul 
tatą, formuoja tų žmonių sąmo
nę toli gražu ne tautiškumo 
linkme. Kodėl šie vyrai kariai, 
per keletą metų neišmokė savo 
žmonų bendrauti vyro kalba? 
Juk vedę ne prieš metus, o prieš 
daugelį metų. Ir Lietuvoje 
dauguma gyvena seniai. Kodėl 
vaikus pavadino Sergejais, Ole
gais, Ninomis. Galiomis? Arta i 
ne visiška slavės žmonos, o ne 
vyro valia ir įtaka, kad vaikai 
lanko rusų mokyklas. J krašto 
apsaugos struktūras įstojusiu 
net 1995 metais, atgavusių tuč
tuojau turėtus karinius laips 

nius, yra ne vienas. O kai kurie 
iš jų labai aktyviai kolaboravo 
su sovietais iki jų armijos iš
vedimo, netgi per „kaspervizi-
ja" . O vienas, atsisėdęs į 
aukštas atsakingas pareigas 
pagal seną sovietinės kūmys-
tės , ,zakoną", tučtuojau į 
aukštas atsakingas pareigas 
pertempė ir savo sūnų. Beje, vos 
pramokusį mūsų, lietuvių, kal
bą, iki paskutiniųjų tarnavusį 
sovietinėse, o vėliau jau Rusijos, 
struktūrose. 

Pasidaro neaišku, kada šie 
žmonės spėjo priimti pilietybę, 
nepažeidę mūsų galiojančių 
įstatymų, jeigu jie dar 1992 
metais tarnavo SSRS, o kiti net 
1993 m. Rusijos valstybei. Kaip 
čia staiga jie tapo Lietuvos pi
liečiais, aukšto rango karinin 
kais? Štai todėl daug priekaištų 
karininkų tautiškumo, dorovės 
klausimais daro mūsų tautiečiai 
kariuomenės kai kurioms in
stitucijoms, nes tokių faktų yra. 
Aš manyčiau, kad šį klausimą 
vieną kartą reikia išspręsti. 
Būtina ir šiose struktūrose 
pravesti, kaip neseniai SKAT 
struktūrose buvo pravesta, 
kruopščią atestaciją, kad ne
doras, abejojantis, neapsispren
dęs žmogus rastų savo vietą, 
kad dėl keleto tokių nekentėtų 
kiti žmonės, jų ir viso karių 
luomo autoritetas. O dorų, 
ištikimų, pasiaukojusių karių 
profesionalų, turinčių tautiškas 
šaknis, o ir šeimas, tokių ir 
aukšto rango karininku dau
guma. 

Bet, deja, yra ir tokių, kurie, 
pasinaudodami situacija, nema 
nyčiau, kad nesuprasdami savo 
paskirties ir reikšmės, žlugdo 
mūsų gynybos sistemos stiprini
mo 'tiek Fizinio, tiek juridinio, 
tiek dorovinio) darbą. Juk kokia 
nauda iš nudvasėjusio, ligi šiol 
tvirtai neapsisprendusio ir jau, 
manyčiau, nebeapsispręsiančio 
žmogaus mūsų valstybei? Tokių 
žmonių vieta yra bent ten, kur 
jie nedali atnešti žalos mums 
Mes matome, kad ir Seime tokio 
žemo mentaliteto bei tautišku 
mo žmomu yra. kurie užuot 

naudingo darbo valstybei, tesu
geba žeminti Lietuvos kar ius 
viešai, arba daužo vieni kit iems 
žandus, reabilituoja, įteisina 
partinius diplomus, o neįteisina 
valstybės saugumo tvir t inimui 
reikalingus įstatymus. 

Taigi, norėtųsi atvirai padis
kutuoti šią tautiškumo temą. 
kuri labai aktuali, kurios dabar 
negalima nematyti, nes j inai 
anksčiau ar vėliau, tv i r t inant 
mūsų valstybingumą, iškils. 

Žmogus, vieną kartą nusižen
gęs į s t a tymams ( s a k y s i m , 
neteisėtai gaudamas pilietybę 
arba įtaisydamas savo artimą, 
ar draugą į tarnybą), iš esmės 
nepakeitęs savo mąstysenos, ne
paveikęs savo šeimos, artimųjų, 
o pasidavęs jų netautiškai dva
siai, nebus ir negali būti t i k ru 
tautos patriotu, — paprasčiau
siai jis to nesupras, — šis 
jausmas turi pereiti per širdį ir 
kraują, o ne per liežuvį. Šie 
žodžiai nėra politikavimas, nors 
jis mūsų kraujuje apsigyveno 
nuo Atgimimo laikų, o gal net 
nuo senelių ir prosenelių laikų, 
mumyse, išugdė nepasitikėjimą. 
O nebūtų to įvykę, jeigu nuo 
pirmų mūsų laisvės atkovotų 
dienų būtų buvusi griežta at
ranka, priimant į valstybinę 
tarnybą asmenis, atsižvelgiant 
į jų moralines, dvasines savy
bes, kaip ir atsižvelgiant ir į jų 
konkrečius nuopelnus mūsų 
tėvynei. 

Ką turi pajausti, kuomet 
aukštas pareigas Generalinia
me štabe užimančio vyro žmona 
Valentina Michailovna, lig šiol 
dar turbūt nežino, kad jos vyras 
tarnauja ne „V Pribaltijskom 
vojennom okruge", o Lietuvos 
kariuomenėje, kad ji, pakviesta 
į Ramovę, o ne į „dom oficerov", 
kaip ji vadina? Ir dar drąsiai 
reiškia nepasitenkinimą lietu
viška muzika. Reikalauja „nor
malios muzikos, kaip „široka 
strana moja rodnaja" ir pana
šios. Ką gali pajusti normalus 
žmogus, apsilankęs tokiame po
būvyje? Įžeidimą, nepasitikėji
mą. Arba apsilankykite name, 
kuriame gyvena tik kar ininkai 
su šeimomis. Tiek vaikučių kle
gesys kieme, tiek vyrus palydin
čių žmonų į tarnybą kalba iš 
atvirų balkonų, langų girdisi, 
mums nemalonius prisimini
mus sukelianti, sovietų okupan
tų kalba. Ir pagalvoji, ar šie 
kariai eitų paskui Mindaugą, 
Vytautą Didijį? Koks t ik ras 
tautiškas auklėjimas gali būt i 
mūsų tautos patriotų kalvėje — 
Karo akademijoje, jeigu kariū
nas už kiekvieno kampo iš ap
tarnaujančio personalo lūpų gir
di dažniau svetimą kalbą? Tai 
ir dėstytojas ne vienas dažnai 
„užlenkia" rusiškų keiksmažo
džių arba, nesivaržydamas ko
legų, su savo Galina bei Marija 
bendrauja jos gimtąja kalba. Ne 
savo lietuviška! Kodėl daugiau 
kaip pusė šios akademijos aptar
naujančio personalo nelietu
viai? Ar blogesni būtų lietuviai 
elektrikai, santechnikai? Juo 
labiau, kad akademija — ne ko
kia nevykusi amatu mokykla ir 
aptarnaujantis pet amalas turė
tų būti pavyzdžiu, geru tautiš

kumo pavyzdžiu jauniems ka
r iūnams — jeigu mes norime 
išauklėti karį patriotą? Šių 
dvasinių vertybių čia besimo
kindamas negauna kiek reikė
tų. Ir kas j a m duos, jeigu 
nemaža dalis jo profesionalumo 
ir dvasinio ugdymo mokytojų 
patys atėjo į Lietuvos karių 
gre tas tik visiems pavojams 
pasibaigus — 1992-93 ir vėles
niais metais. O, deja, yra ir 
tokių, kurie labai aktyviai tar
navo okupacinėje armijoje čia, 
Lietuvoje, net iki 1992 vidur
vasario — aktyviai politiškai 
kovojo prieš Lietuvos nepriklau 
somybę, šaipėsi iš mūsų nesėk
mių ir sunkios kovos. Kokia 
dvasia šie vyrai gali auklėti 
mūsų būsimus kar ininkus, jei
gu juos namuose slaviškai 
auklėja žmonos? Ne tik juos 
pačius, o ir visą savo šeimą. Tai 
labai opi problema. 

Mes žinome, kad kiekvieną 
darbą geriausiai at l ieka profe
s ionalas . Bet a r re ikal ingi 
mums tik robotai, mechaniniai 
atkartotojai? Ar toks dėstytojas 
gali išauklėti patriotą? Ne. Ir 
pagal iau, istorijos sver tams 
pakrypus ekstremalių situacijų 
pusėn, ar šis žmogus, kolabora
vęs arba lūkuriavęs net iki 1993 
metų, pasielgs kitaip? Ar ne
vykdys jis ir t ada savo žmonos 
Galinos Ivanovnos nurodymų 
bei valios? 

Taigi yra problema, ne tik at
skiro pareigūno, jo šeimos, o 
mūsų valstybės, šiuo konkrečiu 
atveju, Lietuvos kariuomenės 
tautiškumo ir patriotiškumo ug
dymo problema. Ir ją reikia 
būt inai išspręsti. Visų pirma 
galbūt būtina neturint iems po
litinės, moralinės teisės, o gal 
net ir juridinės, švelniai tariant, 
nepritarusiems Lietuvos valsty
bės atstatymui, pasi traukti iš 
Lietuvos kariuomenės karininkų 
eilių. O kitiems, toms šeimoms, 
kurios nenugalėjo kalbos bar
jero, padėti tų struktūrų, kurio
se tarnauja, jėgomis. O jeigu 
nėra noro gerbti ir mylėti mūsų 
kalbą visur, t a i reikėtų šitam 
karininkui irgi pasirinkti vieną 
iš dviejų kelių. Norėtųsi, kad 
bent Lietuvos kariuomenėje ne
bū tų dvikalbystės, apie ką 
diskutuoja politikai — nevy
kėliai. 

Kariuomenė privalo būti pati 
tautiškiausia, patriotiškiausia 
visuomenės dalis. 

Šie žodžiai parašyt i ne todėl, 
kad paaštrėtų karių tarpusavio 
santykiai , o priešingai, kad 
a t s ik ra ty tumėm marionečių. 
Karių autoritetas ir tarpusavio 
santykiai tik sustiprės. Gaila, 
kad ligi šiolei mūsų kariuome 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio mėn 1 

Žurnalistas -Jonas Daugėta 

PAGERBTAS 
ŽURNALISTAS JONAS 

DAUGĖLA 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Š.m. gegužės mėn. viduryje, jos. Malonu, kad ..Dr Kazio (iri-
Daytona Beach gyvenantis žur- niaus fondas" tai atliko dabar. 
nalistas Jonas Daugėla iš „Dr. Žurnalistą Joną Daugėlą lietu-
Kazio Griniaus fondo" pirmi- vių visuomene gerai pažįsta iš 
ninko Mečislovo Mackevičiaus jo brandžiu. įvairiomis temomis 
gavo tokį raštą: rašomų, straipsniu. Jis rašo 

„Dr. Kazio Griniaus fondas", visuomeninės, kultūrines ir 
įvertindamas Jono Daugėlos politinės veiklos klausimais. 
ilgametį žurnalistinį darbą, ku- Šiuo metu jis bendradarbiauja 
riuo jie kėlė, parodė lietuvių vi- . .Drauge". ..Tėviškės žibu 
suomenei tautos laisvės, nepri- nuose". „Sandaroje". ..Varpe". 
klausomybės, demokratijos, hu- Jis žymus veikėjas. Lietuvių 
manizmo bei kultūrinių reikalų žurnalistu sąjungos ilgametis 
siekimus ir atsiekimus, nutarė: narys ir Garbes teismo narys. 
Paskelbti lietuvių visuomenei Šiuo metu gyvena Daytona 
'Dr. Kazio Griniaus fondo'įver- Beach. ir daugelį metų vado-
tinimą ir atžymėjimą Jono vauja Lietuvių klubui. Puikus 
Daugėlos žurnalistinio darbo, kalbėtojas, kalba įvairiuose šio 
kar tu jam paskiriant ir sim- telkinio renginiuose. 
bolinį 1,000 dol. šio įvertinimo Iš profesijos Jonas Daugėla 
priedą". Pasirašė Mečislovas yra agronomas. Baigęs Dotnu-
Mackevičius, „Dr. Kazio Gri- vos žemės ūkio akademija Savo 
niaus fondo" pirmininkas. gyvenimo jaunystės metus skyrė 

Sveikiname šia proga mūsų nepriklausomai Lietuvai, dirbo 
nepailstantį, gabų žurnalistą ..Pieno centre", suorganizavo 
Joną Daugėlą ir linkime spau- „Sodybos" bendrovę ir buvo jos 
dos darbe nepavargti dar dau- vaisių fabriko direktorius. Dot-
gelį metų. nuvoje dvejus metus buvo stu-

Žurnalistas Jonas Daugėla dentų ekonominės draugijos 
jau seniai buvo vertas tokio pirmininku ir studentų koope 
įvertinimo, ar Žurnalistų premi- r a t in inku pirm. Dalyvavo 

studentų varpininku veikioje. 
Suorganizavo kooperatyvą ..Sta
lius", buvo valdybos narys ir 
pirmininką-. Vokietijoje 4 
motus buvo valstiečiu liau
dininku sąjungos centro komi 

nėję nėra įteisinta karo kapelio
nų institucija, kuri pagreitintu 
Lietuvos karių persiauklėjimą 
iš sovietizmo demagoginės ideo
logijos, padėtų kariams greičiau 
tapti dvasiškesniais. tautiškes-
n ia i s ir, sava ime a i šku , 
patriotiškesniais. 

teto narys ir 3 metus gen. s< k 

.)nunųju savanorių pru' Rimanto Bagdono 

American Travel Service 
šią vasarą kviečiame keliauti su mumis. 

902 

903 

904 

905 

Taste of Lithuania onlJOT* 
birželio 8-17 *** 10 dienų kelione 

Discover Lithuania 
liepos 7-19 

Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 

Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 

grA 

13 dienu kelione 

15 dienų kelionė 

15 dienų kelionė 

907 

908 

Fjords of Nortvay 
rugsėjo 7-16 10 dienų kelione 

Spain, Morocco & Portugal 
rugsėjo 13-29 17 dienų kelionė 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis Į mūsų raštine 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

letenus. Augsburgo stovykloje 
buvo LTB apylinkes pirm Ba
varijos apygardom vitepirm. ir 
metus vvr. valdybos narys ir tuo 
pačiu I.RK vvr valdybos gen 
sekretorius. Amerikoje aktyviai 
įsijungė i Amerikos Lietuviu 
Tarybos. VLIKo n kituorgani-
zaciju veikla, ėjo atsakingas pa
reigas, dalyvavo seimuose, 
suvažiavimuose visur palik 
damas savo veiklos gilias pėdas. 
Bendradarbiavo spaudoje 
..Lietuvoje". „Naujojoje sody
boje", . .Bendrame d a r b e " 
..Pieno ir gyvuliu ūkyje". ..Tal
koje". ..Tautos akyje". Ir kaip 
minėjau. Amerikoje gyven
damas. Jonas Daugėla savo ašt 
ria plunksna išsako daugelio 
lietuviškosios veiklos problemų, 
dažnai aptaria ir dabartine Lie
tuvos politika. 

Iš šių suglaustu minčių jau 
galime susidaryti aiškesnį žur
nalisto Jono Daugėlos veidų 
Praėjusiais metais jis buvo [)ay-
tona Beach lietuviu pagerbtas 
specialiu, sukaktuviniu ren
giniu. 80 m. amžiaus proga 

Žurnalistas donas Daugėla vi
suomet judrus, v įsada įveikian
tis visas negalia-, džiaugiasi su 
žmona Juozyte i ikrai gražiame 
Floridos kampelyje, Daytona 
Beach. i kuri atkilo prieš ke 
liolika metu 

Ilgiausiu, laimingiausiu metų 
Tau. darbštusis žurnaliste ir 
visuomenininke 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

LUKoil NORI 
INVESTUOTI LIETUVOJE 

Bendroji Lietuvos, Rusijos ir 
Liuksemburgo įmonė „LUKoil 
Baltija" siūlo investicijas 
..Mažeikiu naftos" gamyklai 
modernizuoti ir Būtingės naftos 
terminalui statyti, rašo „Lietu
vos rytas". Taip pat siūlo ben
droves „Būtingės nafta", „Ma
žeikių nafta" ir Biržų „Naf
totiekis" sujungti i suvienijimą 

„Lietuvos nafta". 
Pasak „LUKoil Baltija" gene

ralinio direktoriaus pavaduotojo 
Bronislovo Vainoros (buvęs Ma
žeikių naftos perdirbimo įmonės 
generlinis direktorius), šios 
įmonės turi būti neprivatizuo
jamos, o valstybei priklausantis 
jų kapitalas, kuris dabar sudaro 
520 mln. litų, sujungtas. Vėliau 
50 proc. susivienijimo akcijų no
rima parduoti užsienio investuo
tojams. 

Vainora sakė, kad Rusijos 
„LUKoil" galėtų suteikti finan
sinę paramą. Jei būtų leista 
spręsti šiuos klausimus, jo 
nuomone, atsirastų investuotojų 
ir iš Rytų, ir iš Vakarų. Užsienio 
investicijos sudarytų 1.2 mlrd. 
litų. 

Naujosios idėjos autoriai pa
teikė aiškinimus, dėl ko reikėtų 
išnaudoti rusiškos naftos ir jos 
produktų perdirbimo bei tran
zito galimybes. Jų teigimu, Ru
sija didins naftos perdirbimo 
apimtis, nes aktyviai rekon
struojamos naftos perdirbimo 
įmonės — Ventspilio Latvijoje ir 
Novorosijsko Rusijoje termina
lai. Netrukus naftos terminalo 
statybą planuojama pradėti prie 
Sankt Peterburgo. Dėl rusų naf
tos tranzito sukurto Latvijai. 

„Mažeikių naftos" generalinis 
direktorius Gediminas Kiesus 
patvirtino, kad Rusijos „LUK
oil" siūlo investicijų „Mažeikių 
naftai" ir „Būtingės naftai" bei 
siūlo atsižvelgti į tuos pasiūly
mus, nes būtent su Rusijos naf
ta dirbs Būtingė, Mažeikiai ir 
Biržų „Naftotiekis". „LUKoil" 
nepretenduoja į Būtingės ter
minalo ar „Mažeikių naftos" per
dirbimo įmonės kontrolinį akci
jų paketą, kalbama tik apie 
35-40 proc. akcijų. 

Tuo tarpu Seimo konservato
rių frakcija kategoriškai prieš
tarauja, kad Būtingės termina
lo statyboje dalyvautų Rusijos 
bendrovė „LUKoil". 

INVESTUOTOJAI 
APRAUDA PINIGUS 

„Mūsų partneriai iš Suomijos 
per privačius pokalbius sako, 
kad jie jau pradeda gailėtis in
vestavę Lietuvoje", sakė semi
nare „Gamybos ir verslo plėtra" 
akcinės bendrovės „Silikatas" 
direktorius R. Jagėla. Suomijos 
bendrovė „Paroc" kartu su ke
liais investiciniais Skandinavi
jos fondais dar prieš ketverius 
metus pradėjo derybas dėl ben
dros su ..Silikatu" įmonės kūri
mo. Projekto vertė — 86 mln. li
tų, o pati gamykla sukrapštė tik 
6 mln. litų. dar 7 mln. davė vy
riausybe Likusios investicijos — 
sKandinavų. Dabar įmonė spar
čiai rekonstruojama. „Prieš 4 
metus niekas nesitikėjo, kad 
Lietuvos pramonė taip žlugs, 
sakė R. Jagėla. „Dabar suomiai 
dejuoja, kad įklimpę Lietuvoje, 
verčiau būtų investavę Latvijo

je". Seminare dalyvavęs eks
premjeras. Konservatorių val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius sakė, kad Lietuvoje 
gali investuoti tik stambūs tarp
tautiniai susivienijimai, o vidu

tinės įmonės laiko ją labai rizi
kinga šalimi. 

G. Vagnoriaus nuomone, Lie
tuvoje nėra tokių turtuolių, 
kuriems, padidinus mokesčius, 
būtų galima pamaitinti 90 proc. 
bėdžių. „Lieka tik vienas būdas 
— sudaryti jiems sąlygas pa
tiems užsidirbti", sakė jis . 
Šiandien lietuviai turi tik 1.5 
mlrd. litų santaupų, o vyriausy
bė yra prasiskolinusi daugiau". 

MĖSA „ M c D O N A U y S " 
TIEKS KREKENAVA 

Tarptautinėje „AgroBalt" pa
rodoje Vilniuje „Krekenavos 
agrofirma" (Panevėžio raj.) 
pateikė keletą naujų gaminių. 
Firmos gaunamos dešrelės jau 
senokai tiekiamos Maskvos 
„McDonalds" užkandinę o 
dabar ji pradės gaminti, .Frank
furto" dešreles spec ia l ia i 
„McDonald's restoranui Vil
niuje. 

Kaip rašo „Verslo žinios", 
agrofirmos gaminama parūkyta 
„Vienos" dešra su sūriu bei 
parūkytos dešrelės su sūriu Lie
tuvoje dar neturi analogų. „Kre
kenavos agrofirma" visus pro
duktus daro tik iš savo pačių 
išaugintų kiaulių. Gamybos 
procesas kontroliuojamas nuo 
pašarų auginimo iki produkci
jos kelio į parduotuves. Pašarus 
krekenaviečiai augina 3,201 ha 
plote. Per metus šeriama 33,000 
kiaulių. Kasdien firmoje paga
minamos 5 tonos įvairios pro
dukcijos. Visa ji — be kon
servantų. 

NAFTA MAINAIS l 
KIAULIENĄ 

Lietuvos mėsos perdirbėjų są
jungą siūlo vyriausybei derėtis 
su Rusija, kad Lietuva už naftą 
ir kitus energetinius išteklius 
atsiskaitytų mėsos produktais, 
nes šiuo metu Lietuvoje yra 
kiaulienos perteklius, rašo 
„Verslo žinios". 

Lietuvos mėsos perdirbėjų 
asociacijos prezidentas, bendro
vės „Klaipėdos maistas" gene
ralinis direktorius teigia, kad 
lietuviški mėsos gaminiai šiuo 
metu neeksportuojami, nes jų 
didesnė savikaina nei vakarie
tiškųjų. Anot jo, lietuviškos 
kiaulienos pardavimo kaina 30 
proc. didesnė nei pasaulinės, nes 
gyvuliai šeriami atsivežtais iš 
Ukrainos, Kazachstano pa
šarais. 

Lietuvos mėsos perdirbėjų są
jungos sekretorius Marijonas 

Buklys sako. kad galimybėmis 
importuoti lietuvišką mėsą 
domėjosi Sankt Peterburgo ir 
Maskvos merai, tačiau konkre
čių rezultatų nėra. Anot jo, 
susitarus su Rusija, kad už 
energetinius išteklius būtų at
siskaityta mėsa, kuriai Rusija 
netaikytų dabar galiojančio 26.5 
proc. muito mokesčio, Lietuvos 
mėsos pramonė išsijudintų iš ją 
apėmusio sąstingio. 

Pasak M. Buklio, pakilus mė
sos kainoms, gerokai sumažėjo 
jos paklausa ir šiuo metu Lietu
voje yra kiaulienos perteklius, 
nors pernai jos kai kada trūkda
vo. Anot jo, Lietuvoje dabar 1 
žmogus per metus suvalgo apie 
46 kg kiaulienos, o tai — per
pus mažiau nei prieš 6 metus. 

MEDALIAI ALYTAUS 
ŠAMPANUI 

Tarptautinės vyndarių asocia
cijos Krymo sąjungos konferen
cijoje Alytaus „Alitos" 4 rūšių 
šampanai — sausas, pusiau sau
sas, „Briut" ir „Karalius Min
daugas" laimėjo sidabro meda
lius. Konkursui buvo pateikti 
ne specialiai pagaminti, bet iš 
serijinės gamybos paimti šam
panai. 

Šiuo metu „Alita" gamina 12 
rūšių šampaną, brendį, taip pat 
5 rūšių vyną. Pastaraisiais 
metais visas pelnas investuo
jamas į gamybą ir tai akivaiz
džiai pasiteisina. Vienas reikš
mingiaus ių įvertinimų — 
, ,Al i ta" pakviesta stoti į 
Tarptautinę vyndarių sąjungą. 
Tokiu būdu l ietuviškajam 
šampanui atsiveria platesni 
Vakarų rinkos ir tarptautinio 
įvertinimo horizontai, rašo 
„Respublika". 

„AUDĖJAS" MARGINA 
FLOKA 

Vilniaus fabrikas „Audėjas" 
pristatė savo klientams kelis 
šimtus naujausio audinio — 
floko pavyzdžius. Pliušą ir 
aksomą primenantis flokas 
dabar yra vienas ir madingiau
sių pasaulyje baldų bei interjero 
audinių. Nemargintą floko ža
l iavą „Audėjas" įsiveža iš 
Vokietijos. Vienspalvei medžia
gai fabriko dailininkai kuria 
raštus, po to audinys margina
mas pagal specialią purškimo 
technologiją. Dailininkai gali 
pasiūlyti apie 1,000 įvairiausių 
rastų. Tokia floko dažymo tech
nologija Baltijos šalyse kol kas 
vienintelė. Lietuvoje pagamin
tas flokas bus daug pigesnis už 
dabar įvežamą iš JAV, Kanados 
ar Vokietijos. Vieno metro 
kaina gali svyruoti nuo 20 iki 26 
litų. Naujuoju audiniu jau susi
domėjo Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Moldovos baldinin-
kai, o su Uzbekistanu „Audė
jas" pasirašė solidžią sutartį — 
per metus parduoti apie 180,000 
metrų floko. 

Šiuo metu „Audėjas" dirba 

trimis pamainomis, taip pat ir 
šeštadieniais. Per metus čia 
išaudžiama apie 3 mln. metrų 
įvairaus gobeleno, pranešė 
agentūra BNS 

Rima Jakutytė 

MISCELLANEOUS CLASSIFIED GUIDE 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 *V. Archer Ave, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
'• f iunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEray^! 
\"^ J *KA»f 

K A V I N Ė 
350 N. Clark. Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Kraustotės į Floridą? 
Juozo Stanaičio firma 

INVESTMENT PROPERTIES 
siūlo pagalbą perkant namus, 

žemes ar biznį Floridoje. 
Tel/Fax: l-8OO-330-List 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; sestd. 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; sekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-8998 

MOVING-KRAUSTTMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
Rolandas—708-424-7183 

Vytas—lll-»25-8208 

DA2AU namus i i vidaus 
ir lauko, pjaunu žole., 

atlieku mažus cemento darbus. 
Kreiptis: Antanas, 

312-737-5411 

STASYS SAKINIS 

i i vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. Paulina, CMcaffo 

Tat. 313-027-8187 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. Mttt Straat 
Tai.: 312-770-1466 

Danglami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„piumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam-

312-747-1929 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5164 

Jus praleis
ti atostogas Floridoje ir apsi
gyventi mūsų AM Sutte mote
ryje. Apgyvendinsime kamba
riuose su miegamuoju ir virtuve, 
vienos paraos kaina $35.00. 
Mūsų adresas: 

368 N. Bldaaaroad Ava., 
•deswater, FL 32132. 

Tai. 904-427-0400 
Fax 904-42S-1811 

Norėčiau pirkti Danieliaus Ralio 
knygą „The Ctioaan Feopie", iš
leista Kanadoje 1986 m. 

Tai. 413-637-1771 

TELKPHONECAUS 
TOUTHUANIA 
$0.85 PER/MIN 

CM16 notą tffNUMMATO USt 
$0.tS H R / M I N 

TO i ta ašara* na 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 76 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • C0PIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pirtaskl ML 
Tai. (312)561-4111 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYMS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
320SV* WMt SStfi Straat 

Tai. (70S) 424-SSS4 
(312) 581-8S54 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumimaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 
t e l . 706 -969 -2658 . 

Estoota, Latvis, 
LNhuania 

Slovaku. Ukraina. 
Yuootlavta 

Only $.85/min. 
Any Day, Any Time. 

Othtf Oreat Rates 
•vorhfvride 

Forlnfo.24hrs.CAU 
1-400-453-0957 

EXT112 

HELP VVANTED 

CMC Set-Up 6 Operata 
ENGLISH SPEAKING 

MANDATORY 
Grovving varve manufacturer re-
quires experienced person to tooi 
and program CNC machining and 
turning centers. Knovvledge of 
MAZATROL and FANUC contrcrt-
ters helpful. In crty location. Excet-
lent salary and benefits Send 
resume to 101 N. Wacker, SuJte 
C M 4 0 0 1 C N C , Chicago, IL 

RENATAS DOMESTIC 
PLACCMCNT AOCNCY 

Positions available: nannies. house 
keepers for English speaking women 

CaH: 312-286-7267 

SIŪLOME DARBUS! 

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

Ali Care 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

M A N U F A C T U R I N G 

NOW! ! 
A t 

U.S. 
Robotics 

• A s s e m b l e r s 
• S o l d e r e r s 
• I n v e n t o r y 
• E l e c t r o n i c 

T e c h n i c i a n s 
• M a t o r i a l 

H n n d l e r s 
• S h i p p i n g / 

R e c e i v i n g 

A p p l y N o w ! 
24 Hour Job Line 
847-853-3705 
eVv Olsten 

Bf.OO W B f y n M . . v / r 
C H I C A G O 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART U, Inc. 
6602 S. Pulaski R<t 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairiu nuosavybių 
pirkime bet pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-58S-610O Pagsr 312-308-0307 
Fa*. 312-585-3987 

•B coLOuiea 
B A N K . C R . : 

M I C H I G A N 
C0LDWELL BANKER FIRST AMERICAN 

lON.VVhittakerSt. 
NewBuffalo, M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namu 616-756-1408 

bus. 616-469-3950 
fax. 616 469-5445 

v.m. 616-469-7236 
Perkant ar parduodant 

• namus • žemę • ūkius arba 
komercine nuosavybe 

W' 
RE/MAX 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmer.tus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

GBTM£J 
oLiičitvO^iiic. 
1188 State Street 
LaMnt,KKB6M3) 

•ARIJA 

*Ča3guaprtnfca»r 
P J I M M L U B Y 

STOMKAS 
ReaHof6 Bus. 701257.7100 

l ž r ig» l tes.708.ttO.3732 

i 

ACCCNT MALTY, S f l 
5265 Waat 96th Straat ' 

Oak Lewn. Ultnp.i 60463' 

6ue. 706-636-6400. | 
766-423-0446 

A4TTA T. MIKUNA6 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
ikime ir pardavime, mieste ir 
[priemiesčiuose. 

Perkate namą? Norite rasti žemiau 
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo? 
Skambinkite Vidui: 

ta i . 312-561-9600 arba 
„pager" 312-512-1149 

P A R D U O D A M A S N A M A S S U N N Y HILLS, F L O R I D A 
Puikus pirkiniys pensininkams! Pro langą gan' matyt ežerą. Arti golfo 
laukų, teniso aikščių, paplūdymio. prieplaukos laiveliams. Automatinis 
pievutės laistymas, satelito sistema televizijai; 3 mieg. kamb., 2 vonios. 
Daug kitų patogumų. 2010 kv. padų. $134400. Kreiptis: George, S t 
Andrew Bay Raal Eatata, Ine. 1-600-277-3550 arba 1 •604-265-3099 

MARIE POVVELL k ASSOCIATES, INC, REALTORS* 
BETTER HOMES AND GARDENS* 
6505GuUB»vd 
StPcteBeach.FL 33706 
Office (813) 360-2727 
Toli fnr. (800) 352-7325 
Fax. (813) 360-3626 
R«: (813)360-2329 

TOH. 
JOSEPH A. MIEŽELIS 

REALTOR* 

FOR RENT FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, A * , ?< 
antras aukštas. Suaugusiems, vie. SitaUtuii •*. e rms.. stovą, refrig.. 
nerūkantiems be gyvuliukų. waiHe-wail carpetjng; end. raar poreft; haat 

j ^ l _ 3^ 2 -647 -7434 incld 'c l e a n- * " * "46 References, cred* 
check. $575 per mo. • 1 mo. »ec. depo-
sit. No pets Praferabry Litn speaking. 

CaR 7SS-44S-7SS7 

IEŠKO DARBO 

Ou vyrai ieeko bet kokio darbo. 
Skambinti vakare nuo 7 vai. vak. 

Tel. 312-254-9670 

Moteris Ieško bet kokio darbo. 
Gali saugoti vaikus ir senelius. 

Tel. 706-287-6149 

50mnuo|ūroskranto. 5 mirt. nuocen-
tro; butai 2 kamb su vtsaa patogu
mais Atskiri dusai ir vonios, bendras 
baseinas ir pirtis Vilniaus aerouoste 
sutinkame ir atvatame į Palangą. 
Pasibaigus atostogoms, nuvežama 
atgal į aerouostą. Pageidaujant 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą. Informacija: Lietuva, Pa
langa, Neringos 23a, tel/fax 
370-3449049, Karnos: atvežimas ii 
Vilniaus aerouosto S7S. Nuoma: 1 
mėn. $880-700, su pusryčiais 
$700-980; 1 eev. $178-200, su pus
ryčiais $210-238; 1 4. $30-38, su 
pusryčiais I 

MISCELLANEOUS 

B&D 

Taisome ir dengiame visą rūlių sto
gus, statome priestatus, garažus, 

balkonus, tvoras, dedame plyteles, 
parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus. 

Kazimieras, ta i . 312-425-3445 

FORftENT 
Isnuomojamas apši ldomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 j man • „security". Tai. 
312-779-6410. Kalbėti 

One bdrm. apt. $380 e deposit. 
Incld heat. Francisco Ave & Ar
cher, Brighton Park vic. 

Tol. 312-927-6921 

mm i i 

http://Forlnfo.24hrs.CAU
http://tes.708.ttO.3732


JAV LB Kraftto Valdybos 
PATARIMAI TIEMS, KURIE PADEDA 

KITIEMS 

2711 VVest 71 m Street, Chicago, lUinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

NAMŲ APDRAUDA 
Amerikoje yra priprasta viską 

apdrausti. Tai nėra t ik pap
rotys, bet reikalas. Daug žmo
nių gyvena be santaupų tik alga 
— nuo vienos iki kitos. Praradus 
ką nors pvz., namą, mašiną, ar 
pan., retas žmogus galėtų juos 
vėl greitai įsigyti. O be tų kas
dienai reikalingų daiktų, žmo
gaus gyvenimas visai pasikei
čia. Todėl, mokant draudimo 
mokesčius vieną kartą į mėnesį 
ar metus, yra daug lengviau, 
negu taupyti, kaip žmonės sako 
, juodai dienai". Praradus turtą, 
draudimas, jei ne visai, ta i bent 
iš dalies jį grąžina. Tačiau vieną 
dalyką turite žinoti: gerai susi
pažinti su savo draudimo sąly
gomis, ne tik kiek ju s mokate, 
bet taip pat kiek jū s gausite, 
nelaimei ištikus. 

Kalbant apie namų apdrauda, 
gerai susipažinkite su savo 
namų apdrauda ir žinokite tiks
liai, ką ji duoda. Čia duosime 
vieną pavyzdį, kaip viena, šiau
rės Kalifornijoje gyvenanti šei
ma pasimokė tik vargan pate
kusi. Prieš ketur is mėnesius 
elektros sukeltas gaisras nu
siaubė jų res tauruotus ir su
modernintus senus namus. Lai
mingu būdu niekas iš šeimos 
narių nenukentėjo, bet viskas, 
kas buvo namuose, ugnies su
naikinta ir namai visai sudegė 
— liko tik dvi išlaukinės sienos. 
Seimą ir namo apdraudos bend
rovė nesusitaria, kaip turė tų 
būti atstatytas sudegęs namas 
pagal apdraudos namo atstaty
mo sutartį (replacement policy). 
Seimą reikalauja, kad namas 
bjįjų atstatytas pagal specialius 
•r&fikto planus, atsižvelgiant 
į buvusią namo st ruktūrą , bet 
apdraudėjas nori ats iųst i sta
tybos darbininkus, kur ie atsta
tytų namą be jokių planų. 

Seimą sako, jog apdraudos 
bendrovė greitai j iems davė 
rankpinigių, kad galėtų susi
rasti laikiną vietą gyventi ir u i 
ta i jie y ra dėkingi, bet jie dar 
nėra gavę galutinio sprendimo 
nei dėl namų inventoriaus, nei 
dėl ats tatymo. Šeimos galva sa
kė, kad vienintelis būdas visą šį 
draudimo neaiškumą išsiaiškin
ti , buvo pasisamdyti advokatą, 

įsigiję t inkamą namų apdrau
da, neįdėkite jos t ik į stalčių ir 
nepamirškite apie ją. Pasitei
raukite apie apdraudas įvai
riose apdraudos bendrovėse. Tas 
duos j ums supratimą, kad ne
permokėjote ir įsigijote jums 
t inkamą apdrauda, gerą vardą 
turinčioje firmoje, kuria galima 
pasitikėti . Apdraudos agentą 
tiksliai informuokite apie jūsų 
namo padėtį ir atnaujinkite ap
draudos sutar t į mažiausiai kas 
dveji me ta i , atsižvelgiant į 
padarytus namų pagerinimus, 
įsigytą naujai turtą, naujai 
nupirktus šaldytuvus, viryklas, 
skalbimo mašinas ir pan. 

Draudimo specialistai pataria, 
kad, jei gyvenate sename name, 
žiūrėkite, kad apdrauda dengtų 
a ts ta tymo išlaidas, o ne kiek 
n a m a s k a i n u o j a . K a i nu
s t a t y s i t e a p d r a u d o s dydį , 
atsižvelkite į tai , kad žemė ir 
d a ž n i a u s i a i namo p a m a t a i 
ugnies nebus sunaikinti . Be to, 
ga l ima g a u t i a u t o m a t i š k a i 
5,000 do le r ių a p d r a u d o s 
papildymą ir už ta i nereikia 
daugiau mokėti, jei dirbate 
namuose. Namo a t s t a tymas 
remiasi vietinių statybininkų 
reikalaujamomis kainomis ir 
atsižvelgiama į ta i , ar jūsų 
namas y ra medinis, mūrinis — 
iš plytų a r akmenų. Sekite vie
t inius namų statybos reikala
vimus, nes tai gali turėti įtakos 

RENGIATĖS KELIAUTI IŠ 
LOS ANGELES \ VILNIŲ? 

Pranešame apie NAUJA, PATOGESNĮ skrydį! 

$1099.00 TEN ir ATGAL 
• mokesčiai / vasaros kelionė 

LAX-AMSTERDAM-VILNIUS-AMSTERDAM-LAX 
Be sustojimo! Nereikia nakvoti! 

Lėktuvo bilietus galima pirkti ir Lietuvoje, šiek tiek brangiau. 

TRAVEL&TRADE 
50 Corey Ave. 

St. Pete Beach, FL 33706 
813-360-5200 813-360-1957 Fax 
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Padėti kitiems yra labai gra
žus, pasiaukojantis ir pasitenki
nantis darbas. Čia keletas pata
rimų, kaip padėti kitiems, ligo
niams ir pagalbos reikalingiems 
žmonėms: 

1. Nesidrovėkite šauktis pa
galbos. Daugumas ar t imų žmo
nių norėtų jums padėti, bet 
nedr įs ta gal pas is iū ly t i ar 
nežino, kaip galėtų jums ar jūsų 
artimiesiems, pagalbos reika
lingiems padėti. 

2. Nelaukite per ilgai, kol 
pats visai nepajėgsite šauktis 
pagalbos. Daug asmenų daro 
klaidą, per vėlai ieškodami 
pagalbos. 

3. Nebijokite išreikšti savo 
jausmų: pykčio, nusivylimo, 
ašarų — ta i normali savijauta 
pavargus iam ir sergančiam 
žmogui. 

4. Nesijauskite kaltas, nes 
yra daug dalykų, kurių negalite 
pakeisti ir kontroliuoti. 

5. Neprižadėkite, ko negalėsi
te ištesėti, pvz., aš niekuomet 
tavęs nepatalpinsiu į slaugos 
namus. Atminkite, slaugos na
mai kartais neišvengiami. 

6. Skatinkite savo prižiūrimą 
ligoni kuo daugiau save aptar
nauti , nepasiduoti ligai, pačiam 
daryti įvair ius sprendimus. 
Savo meile nekenkite ligoniui 
at l ikdami ta i , ką dar pats ligo
nis gali a r sugeba. 

7. Rūpindamiesi ligoniu, ne
pamirškite kitų šeimos nahų, 
kartais jiems turi būti teikiama 
pirmenybė. 
Teigiami patarimai ligonio 

prižiūrėtojui 
1. Stenkitės galvoti realiai. 

J ū s esate t ik vienas asmuo ir 

namo atstatymo kainai. 
Draudimą galite pasirinkti 

vieną iš dviejų: tai „market 
value" apdrauda, kuri remiasi 
namo pardavimo- kaina, jei jūs 
jį parduotumėte, ir jūs drau-
džiate t ik 80% tos sumos. Kitas 
draudimas, tai „replacement in-
surance", kuris garantuoja na
mo vertę tuo metu, kai nelaimė 
atsitinka, ir tas draudimas turi 
atstatyti tokį namą, koks jis 
buvo. Žmonės yra linkę imti ap
draudas , kur ios garantuoja 
brangesnio namo atstatymą, 
nes tokia apdrauda garantuoja 
jūsų namo atstatymą, neatsi
žvelgiant t į namo kainą ar 
infliaciją. 

Draudimo agentai sako, kad 
žmonės dažnai pakankamai ne
įvertina namo inventoriaus. Jei 
jūs pastoviai gyvenate ilgiau 
vienoje vietoje ir įsigyjate 
įvairių daiktų, jūs net nežinote 
kiek jie iš tikrųjų yra verti. Kai 
kuriais atvejais, ypač kai namai 
yra smarkiai sugadinti, žmonės 
net tiksliai neatsimena, ką jie 
turėjo. Yra svarbu padaryti 
namo inventoriaus videojuostą 
ar nuotraukas ir tikslų sąrašą, 
kas kuriame kambaryje yra, ir 
laikyti tai seifo dėžutėje banke. 

Čia keletas būdų sumažinti 
namo apdraudos išlaidas: 

1. Pakelkite jūsų mokėjimo 
pirminę (deductible) sumą nuo 
250 dolerių iki 1,000 dolerių. 
Tai įgalintų jūsų metinę ap
draudos mokėjimo sumą suma
žinti apie 25 procentais. 

2. Pirkite mašinos ir namo ap
drauda iš tos pačios apdraudos 
bendroves, taip galite gauti nuo 
5% iki 15% nuolaidą. 

3. Jū s galite gauti nuo 8% iki 
15% nuolaidą, draudžiant naują 
namą, namą gerame stovyje, 
palyginus su senesniu namu, 
kurio s t ruktūra nėra tokiame 
gerame stovyje. 

4. Turėkite gerą namo apsau
gą. Jūs galite gauti mažiausia 
5% nuolaidos už tai , kad turite 
dūmų pąjutėją, apsaugą nuo va
gių (burglar alarm) ir gerus 
„dead bolt" namų užraktus. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" („Your Money" 
1996.5.23). 

Aldona Smulkatienė ir 
Birutė Jasaitienė 

negalite at l ikti to, ką atliktų 2 
ar 3 asmenys. 

2. Ligonio prižiūrėtojas turė
tų nepamiršti savęs, stenkitės 
pailsėti, pavalgyti. Mankštinki 
tės ir reguliariai tikrinkite savo 
sveikatą. Jūsų gera sveikata 
yra ypač tuo laiku svarbi. 

3. Raskite gerą draugą ar ar
timą šeimos narį, su kuriuo 
galėtumėte išsikalbėti, pasi
guosti. Įsijunkite į mėgstamą 
žmonių grupę, klubą ar ką nors 
panašiai, kad jus rištų bendra 
kalba ir bendri rūpesčiai. 

4. Raskite savo apylinkėje 
žmogų, kuris jums, reikalui 
esant, galėtų padėti. 

5. Prašykite giminių, draugų 
a r kaimynų padėti kai reikia 
jums nuvykti į krautuvę, į 

APGAUDINĖJIMAI 
TELEFONU 

Labai daug visokių pardavinė
jimų — apgaudinėjimų yra pa
daroma suktų žmonių, naudo
jant telefoną. Naujas įstatymas, 
kuris įsigaliojo 1995 metų gruo
džio 31 d., reikalauja, kad tele
fono pardavėjas, „telemarke-
ter", turi pasakyti, pradėdamas 
su jumis kalbėti, tokią informa
ciją: kad jis nori jums kažką par
duoti, kas ta prekė yra; jei tai 
yra reklaminė dovana, kad jums 
nereikia nieko pirkti, norint 
dovaną laimėti. Jeigu jums at
rodo, kad telefono pardavėjas 
apgavo ar kitaip jus persekioja 
ir neduoda ramybės, skam
binkite National Fraud Infor
mation tel. - 1-800-876-7060. 

banką ar kitą įstaigą. 
6. Bandykite surast i sau 

laiko poilsiui, nes pavargusiam 
viskas yra sunkiau ir viskas 
atrodo blogiau. Suraskite laiko 
ir progų pasivaikščioti, paskai
tyti knygą, nueiti j kino teatrą ar 
pan. Tai paskaidrins sunkų kas
dieninį gyvenimą. Galbūt jums 
atrodo, kad tokiems dalykam 
neturite laiko nei galimybių, 
bet turite savimi pasirūpinti, 
nes darbas, slaugant ar pade
dant ligoniui, atima daug svei
katos ir psichologiškai prislegia. 

Naudotasi medžiaga iš „Kee-
ne Ager News" (May 1996). 

Birutė Pod ienė 
ir Birutė J a s a i t i e n ė 

AUKSINIS PASAS 

Auksinis pasas — „Golden age 
passport" — tai leidimas-bilie-
tas, su kuriuo be jokio mokesčio 
vyresnieji gali lankytis visuose 
valstybiniuose parkuose, isto
rinėse vietose ir kitose fede
ralinės valdžios išlaikomuose — 
administruojamose vietovėse. 
Tą pasą gali įsigyti kiekvienas 
asmuo, sulaukęs 62 metų am
žiaus ir užmokėjęs vienkartinį 
10 dol. mokestį. Jį galima įsigy
ti kiekviename parke, kuris yra 
išlaikomas federalinės valdžios 
ir ima įėjimo mokestį. Norintieji 
gauti tą leidimą — pasą turi 
patys ten nuvykti ir turėti am
žiaus įrodymą. Informacijas tei
kia, skambinant National Park 
Service tel. 1-202-619-7289. Šis 
leidimas — pasas naudingas 
tiems, kurie daug keliauja ir 
lankosi įvairiose vietovėse. 

Birutė Jasaitienė 
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Mylimai Motinai 
A.tA. 

ŪDIJAI PARUŠKEVIČIENEI 
ir b rangia i Seseriai . . . A.?A. 

DA^VTEI PARUŠKEVIČIŪTEI 
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame JONUI 
PARONIUI ir kartu liūdime. 

Jaunimo Centro Moterų klubas 
ir visas Jaunimo Centras 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES 
-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-706-974-4410 

PETKUS fc SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK 16600 S O AK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-47M345 
NATIONVVTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

A.tA. 
Laid. dir. 

ANTHONY PETKUS 
Gyveno Carmel Valley. CA, anksč'iau Cicero, IL 
Mirė 1996 m. gegužes 31 d.. 5 vai ryto. sulaukės 87 melų 
Gimė Chicagoje 
Nuliūdę liko: žmona Agnės Dainelyte. sūnūs: Donald A 

Petkus, dr. Gerald R. Petkus, marti Elizabeth; anūkai: Donald 
M. Petkus, žmona Vina, Julie Meehan. vyras Patrick. Lau 
rie Petkus, Richard Petkus, žmona Kathy. John Petkus, Lisa 
Petkus ir Maria Petkus; proanūkai: Daniei. Jessica ir Jackson 
Meehan, Hayley Ellen Petkus; brolis August 'Gusi Petkus, 
žmona Dorothy; teta Stella Rodjius; taip pat daug dukterėčių, 
sūnėnų ir pusbrolių bei pusseserių. 

Velionis buvo tėvas a.a. Anthony. -Jr. brolis a.a. Julia 
Miniat ir Albert Petkus, sūnėnas Fritz Rodjius. 

Priklausė Illinois Funeral Directors Association. Funeral 
Directors Services Association of Greater Chicago ir daugeliui 
religinių bei lietuviškų organizacijų. 

Velionis pašarvotas sekmadieni, birželio 2 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 S. Archer (ar
ti Derby Rd.), Lemont ir pirmadienį, birželio 3 d. nuo 8 v.r. 
iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 
St., Chicago. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 3 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švė. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Švė M. Marijos parapijos 
gerinimo fondui. Už aukas šeima giliai dėkinga. Tel. 
800-994-7600. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs , a n ū k a i , p roanūka i , brol is , 
t e t a i r ki t i giminės. 

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

Donald M. Petkus. 

Jau vieneri liūdni ir skaudūs metai praėjo be Tavęs 
Tavo išvargusi širdis sustojo plakti. 
Užmerkei akis amžinai, kai Viešpats pašaukė Tave namo. 

Nei viena diena nepraeina be širdies skausmo ir ašarų. 
Nei viena diena nepraeina be ilgesio ir prisiminimų. 
Girdime Tavo balsą kiekviename namo kampelyje. 
Laukiam, kad pareitum namo... 

O gėlės, kurias pasodinai ir prižiūrėjai savo mylimam darželyje 
Žydi ir puošia namus, o Tu nebegrįžti, nebegrįžti... 
Bet mirtis tik laikinai išskyrė mus. nes tikime, kad vėl 

susitiksime ir būsime 
Kartu Viešpaties namuose. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONOS MAILAITĖS DRŪTIENĖS 

Prisimenant mylimą Žmoną. Motiną ir Močiute a.a Onute 
Mailaite Drūtienę, šv. Mišios bus aukojamos birželio 2 d. 10 
vai. ryte Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje, Čikagoje. Birželio 5 d. šv. Mišios bus aukoja
mos Bartininkų parapijoje, Lietuvoje ir Sv. Kazimiero parapi
joje. Los Angeles. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly 
vauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Onutės sielą. 

Giliai nuliūdę: vyras, dukterys , žentai, anūkai , seserys 
su še imomis ir daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

IMFORT-EXPORT. IrSC. 
2719 West 7i$t Street. ( hic^eo. IL 60629 

(312)434-2121 (800)775*SEND 
Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, t.dtv ;a. Estiją, 

Rusiją, Ukraina ir Baltarusija 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maiste komplektus 
Persiunčiame automobilius, rj.vdus bei 

komercines siuntas 
Verčiame ir notarizuojame dokumentas, paruošiame 

Iškvietimus ir vizos pratęsimo co«umentur 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio men. 1 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Aktorė A u d r a Budrytė , Pe

dagoginio lituanistikos instituto 
lietuvių tautotyros lektorė, 
paruošė labai žaismingą progra
mą „Kėdė". Ją atliks instituto 
studentai. Aktorė taip pat dek
lamuos V. Mykolaičio-Putino 
poemą ..Prometėjas'", pager
biant a.a. pedagogą Domą Ve
ličką. Instituto vakaras įvyks 
birželio 1 d.. Jaunimo centre. 

P r imas Noreika iš Kauno, 
Lietuvos Demokratų partijos 
Tarybos narys ir partijos organo 
„Vasario 16" nuolatinis bendra
darbis bei redakcinės kolegijos 
sekretorius, lankėsi „Drauge". 
susipažino su redakcija bei ad
ministracija ir, j j lydėjusio 
Vytauto Paulionio remiamas, 
užsisakė „Draugą" 1996-1997 
metams. Svečias džiaugiasi, kad 
galės parvežti savo laikraščio 
kolektyvui mielą dovaną, kurią 
skaitys ne tik redakcija, bet ir 
gausus nuolatinių lankytojų 
būrys. Džiaugiasi ir „Draugas", 
gavęs dar vieną užjūrio brolį 
prenumerator ių . Tuo pačiu 
primename, kad dienraštis į 
Lie tuvą (s iunčiamas , ,a ir 
cargo") metams tekainuoja 100 
dol. Užsakykite jį savo artimie
siems, ypač šiais rinkiminiais 
metais. 

Dr. R. Maciūnas , Nashville, 
IN, atsiuntė „Draugo" laik
raščiui 100 dol. kartu su prenu
meratos mokesčiu. Kiekviena 
gauta auka palengvina leidimo 
darbą, malonu, kad dr. Maciū
nas įvertina lietuvišką dienraštį 
ir jo reikšmę užsienyje. Linkė
dami sėkmės visuose darbuose, 
esame labai dėkingi už pagalbą. 

J u r g i s ir Ri ta Riškai , Burr 
Ridge, EL. susilaukė naujagimio 
sūnaus, Antano Kazimiero, Jus
t ina i ir Paulius jau kalbina 
mažąjį broliuką lietuviškai ir jo 
gimimo proga dovanoja Draugo 
fondui 100 dol. Vladas ir Mary
tė Ruzgai bei Kazimieras ir dr. 
Stasė Riškai didžiuojasi vei tapė 
seneliais. Ta pačia proga Jurgis 
ir Rita Riškai praneša, kad 
pasikeitė jų adresas. Naujasis 
yra: 9660 Pacific Ct. Burr Ridge, 
IL 60521. tel. 708-794-0855. 

Suvalkiečių d raug i j a Čika
goje ruošia pavasarinį pobūvį 
(gegužinę I Vytauto Didžiojo na
muose birželio 9 d., sekmadienį, 
pradžia — 12 vai. dieną. Malo
niai kviečiami ir laukiami visi 
nariai bei svečiai. Veiks virtuvė, 
baras, laimėjimai ir visus links
mins žinomasis Kosto Rama
nausko orkestras. 

Mūsų k o r e k t o r ė s neaps i 
žiūrėjo, kad Čikagos Lietuvių 
opera nėra Lietuvos opera, todėl 
penktadienio (gegužės 31d.; lai
doje paskelbta žinutė apie ope
ros valdybos posėd} turi netiks
lumų. Gailimės! 

Lietuvos Respubl ikos pilie
t ybė išimties tvarka ir LR pre
zidento dekretu š.m. gegužes 10 
d. Lietuvos pilietybė suteikta 
P r a n e i Š lu t iene i , Čikagoje 
gimusiai lietuvaitei. P. Šlutienė 
yra viena iš Lithuanian Mercy 
Lift steigėjų bei Perinatalinės 
programos Lietuvoje koordina
tore kartu su dr. Dhamapur; 
Vidyasagar iš University oi Illi
nois at Chicago ir dr. Vanda 
Vainauskiene iš Lietuvos Svei
katos apsaugos ministerijos. Si 
svarbi programa jau veikia 
penkerius metus. 

Prane hlutiene 'dešinėje) ne tik veikli LML organizacijoje ir daug padeda 
į j 'i i mlinti geresnę perinatalinę globą gimdyvėms bei naujagimiam.-; Lietu
voje, bet taip pat yra prityrusi lakūnė, 1995 m. vasarą dalyvavusi Pasaulio 
lietuvių sporto šventės ekipaže. Čia ji su kita lakūne lietuve iš New Zealand. 
Alge Makiene. 

x J e i reikia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License;. 
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš p a d e d u 
pens in inkams . . ^ , 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 VV. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo, ..žalios korte
les" gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkvti dokumentuv 

V'alandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pnlaski Rd . Chicago. IL 60629 
("j bl. j šiaure nuo Balzeko muzie-ausi 

Tel. 312-582-4500 
|4325 S. B«U Rd., Lockport, IL 6044l| 

Tel. 70«-3O1-4«6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedxie Avcrnie 

Chicago, IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
ŠeSUd. 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo ,,Draugo' 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x Pens i j a iš Vokie t i jos! 
JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0657, Hansą Travel 
Bureau. 

(sk) 

x Ž E M Ė L. P R O D U C -
TIONS praneša, jog po ilgu ir 
sunkiu derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į sena. 
įprastini, rytinį laiką. N'uo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidu kasdien nuo 10 iki 
11 v. r. p e r WNDZ radijo stoti 
750 AM b a n g o m i s . Darbo 
dienomis siūlome informacine 
STUDIJA R. šeštadieniais isto
rinę VERSMĘ, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramogine radijo lai
da VAIRĄ- V7NDZ dirba 5.000 
vatų pajėgumu ir laisvai 
pasiekia lianos. Indiana. Michi-
gan bei Vv'isconsin lietuvius. 
Visais radijo reikalais, iškaitant 
komercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų 
žinutes, kreiptis adresu: ŽEME 
L. PRODUCTIONS. LITHU
ANIAN NEWS RADIO 750. 
P.O. BOX 1161. OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-3864)556. ŽEME L PRO 
DUCTIONS — vienintelis radijo 
informacinis t ink las aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaite. Pasiklausykite! 

(sk) 

LB Lemonto apyl inkė birže
lio 16 d., 11 vai. r., Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje šv. Mišiomis 
ir po šv. Mišių trumpu žodžiu 
paminės lietuvių trėmimus į 
Sibirą. Kadangi tą dieną ir Tėvo 
diena, tai tuoj po minėjimo, apie 
12:20 vai., centro didžiojoje 
salėje pagerbsime ir prisimin
sime tėvus bei jų svarbą šeimos 
gyvenime. Bus pietūs ir trum
pa meninė programa. Stalus ar 
pavienes vietas reikia užsi
sakyti iš anksto. Rezervacijas 
priima Aldona Palekienė 708-
448-7436 ir Vilė Marchertienė 
708-985-7216. Tėvo dienos mi
nėjimą ir pietus ruošia PLC ren
ginių komitetas. 

Atei t ininkų federacijos Ne
paprastoji konferencija, kurioje 
bus renkama nauja AF vadovy
bė ir svarstomi organizaciniai 
klausimai, vyks 1997 m. sausio 
3-5 d. Kaune. 

Me l rose P a r k o Lietuvos 
Dukterų draugijos skyrius ren
gia pabendravimą gamtoje (pik
niką) birželio 9 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p., pas Juditą Mauers-
berger. 907 Hirsch St., Melrose 
Park. IL. Jeigu diena būtų lie
tinga, pobūvis vyks Eagles Hali, 
147 Broadway, Melrose Park. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

x Lietuvių Moterų Stam-
ford CT k l u b a s , gavę padėkos 
laišką iš savo globojamo naš
laičio Lietuvoje, labai apsi
džiaugė ir pasiuntė savo globo
jamam našlaičiui gimimo dienos 
proga $25 ir močiutei jo globėjai 
tiek pat. „Lie tuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x D a n u t ė Bilaišienė, Dow-
ners Grove, IL, atsiuntė $150 
pratęsdama savo globojamai 
našlaitei Jurgitai metinį globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių g lobos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x E d m u n d ą R a d a v i č i ų 
Gimtadienio p r o g a sveikina 
Mama, linkėdama sėkmės ir 
sveikatos. Tuo pačiu užpre
numeruoja metams „Draugą", 
pridėdama $25 auką dienraščio 
stiprinimui. 

(sk) 

x Už a.a. D a n u t ė s Stefani
jos Pa re ig ienės sielą pirmųjų 
mirties metinių proga, šv. Mi
šios bus aukojamos Tėvų Mari
jonu koplyčioje šį ketvir ta
dienį, birželio 6 d-, 7 vai. ryto. 
Gimines ir draugus prašome 
pasimelsti už a.a. Danutę. 

(sk) 

x Travel Cent re , Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesn iausk ienę , tel. 847-
526-0773. (sk) 

x J u o z a s Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
t ax" reikaiais ir įs igyjant 
va i rav imo te ises . Casa Blan-
ca R.E.. 6529 S. Kedzie, Chi
cago, IL. tel . 708-403-7334, ar 
ba 312-778-2233. 

(sk) 
x V a s a r o s metu TRANS-

PAK įstaigos Lemonte va
landos: p e n k t . 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p .p. 
Še š t ad i en i a i s u ž d a r y t a . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-2574)497. 

(sk) 
x Pr ieš užs isakydami pa

m i n k l ą , ap lankyk i t e S t . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
11 l th St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 

(sk) 

ABITURIENTĖ 
ALICIJA JACINTĄ 

JUŠKAITĖ 
Stepono ir Irenos Juškų duk

relė Alicija Jacintą iš Orland 
Park, IL, šiais metais baigia 
C ari Sandburg gimnaziją ir 
gaus brandos atestatą. Abitu
rientė, pasiekusi dalį savo užsi
brėžtojo tikslo, gali dabar di
džiuotis savuoju pasisekimu. Tė
vams taip pat džiugu, kad jų pa
stangos nebuvo veltui, padedant 
dukrelei pasiruošti skaidresnei 
ateičiai. Alicijos seneliai, Geno
vaitė Juškienė. Teresė ir Jus
tinas Glambai, džiaugiasi ir di
džiuojasi dukraitės moksle pa
daryta pažanga, linkėdami jai ir 
toliau stropiai mokytis, kad 
savo sukauptomis žiniomis galė
tų p a s i t a r n a u t i žmonijos 
gerovei. 

Alicijos Jacintos Juškaitės 
mokslo pradžia prasidėjo Varno 
vardo Montessori vaikų darže
lyje ir vėliau Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokykloje 
Marąuette Parke, Čikagoje. 
Tėvams po kiek laiko išsikėlus 
iš Čikagos j Orland Parką, Ali
cijai tenka lankyti ten esančią 
Liberty mokyklą ir tęsti mokslą 
Jerling Junior gimnazijoje. Čia 
ji mokėsi anglų ir ispanų kalbų, 
Europos ir Amerikos istorijos, 
anatomijos, fiziologijos ir eko
nomijos, susilaukė įvairių gar
bės pažymėjimų. 

Dabar gyvena toli už Čikagos 
miesto ribų, tėvų rūpestingumo 
dėka, lieka ištikima savo tauti
nei kilmei, neatsitraukia nuo 
lietuviškos veiklos. Tėvų gerai 
auklėjama ir rūpestingai prižiū
rima, su atsidėjimu lankė litua
nistinę mokyklą Čikagoje, ją 
1993 m. užbaigdama pirmąja 
mokine. Naujoji gyvenimo ap
linka Orland Parke neatitolino 
jos nuo iš tėvų ir senelių pavel
dėtos tautinės dvasios, tautinio 
susipratimo. Aktyviai daly
vauja lietuvių tautinių šokių ra-

x Arvydo Sabonio sporti
n ius b a t u s ir Šarūno Marčiu
lionio pasi rašytas naujas Lie
tuvos olimpinius marškinė
lius galės laimėti atvykę į 
Remigijaus Gaškos pranešimą 
„Lietuvos olimpinės perspek
tyvos". Burtų keliu laimingieji 
laimės bilietus i krepšinio 
f i na lu s ol impijadoje. Visi 
maloniai kviečiami į „Saulutes" 
vakaronę penktadienį, birželio 
7 d., 7:30 v.v., Pasau l io lietu
vių cen t ro Bočių menėje. 

(sk) 

x „ S a u l u t ė " , L ie tuvos 
va ikų globos būrel is , dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje: 
Juozas ir Irena Rasiai $50, a.a. 
Marijos Valiukėnienės atmi
nimui, dr. Rasa ir dr. Patrick 
McCarthy, 20 porų naujų vai
k i š k ų bo tų . Labai ačiū! 
„Saulu tė" , 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos d raud imas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutua l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO! APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave^ Chicago, 
IL 60009. Tel. 312-927-9091. 
Sav. P e t r a s Bernotas . 

(sk) 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-555-9500 

DVIGUBI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 

Alicija Jacintą Juškaite. 

telyje, mokosi muzikos, savo 
energinga veikla pasižymi įvai
riose organizacijose, sporte, užsi
pelno nemažai pagyrimų ir 
veiklos įvertinimo pažymių. 

„Jau gimnazijoje būdama, mė
ginau visą laiką susidaryti tvir
tą, stiprų mokslinį pagrindą", 
rašo jaunoji abiturientė. J i 
mokosi su užsidegimu, visu rim
tumu gilinasi į kiekvieną daly
ką, o ne tik atmintinai išmok
dama egzaminams reikalingus 
atsakymus. J i mėgsta mokytis, 
mokslas teikiąs jai vertingą pa
tyrimą, kuriuo tikisi galėsianti 
pozityviai prisidėti prie žmo
nijos gerovės kėlimo. Didelį 
dėmesį skiria chemijai. Chemi
jos pagalba norėtų pasiekti tech
nologijoje tokią vietą, kad suras
tų naują pakaitą genų terapi
joje, kuriuo būtų galima pasi
tarnauti žmonijai, gydant įvai
rius užsikrėtimus, įvairias ligas. 

Ateinantį rudenį Alicija Ja
cintą Juškaitė, motinos Irenos 
Glambaitės-Juškienės pavyz
džiu, pradės studijuoti farmaciją 
valstybiniame Illinois universi
tete Champaign-Urbanoje. Savo 
ateitį jaunoji abiturientė įsivaiz
duoja gydytojos ir mokslininkės 
profesijoje. Šią vasarą ji išvyks
ta trims savaitėms į šiaurinę 
Europą kaip prezidento „Eisen-
hower People to People Good-
will Student Ambasadorship" 
atstovė. Jos tėveliai, broliukas 
ir seneliai linki jai sėkmės, ky
lant į mokslines erdves. 

Valteris Bendikas 

x AMERICAN T R A V E L 
SERVICE praneša : visi, kurie 
skrenda į Lietuvą su „Resident 
Alien" žalia kortele ir neturi 
Lietuvos paso, t u r i išsiimti 
„Re-entry Pe rmi t " ir gaut i 
Lietuvos vizą. Vizą išduoda 
Lietuvos konsu la tas New 
York'e arba Lietuvos ambasada 
Washington, D.C. 

(sk) 
x „Antras Ka imas" kviečia 

visus pradėti X tautinių šokių 
šventės linksmybes trečiadienį 
vakare, liepos 3 d. Tą vakarą 
7:30 v.v. Jaunimo centro sceno 
je įvyks „netradiciniai" rimtas 
ir tradiciniai „nerimtas" spėk 
takl is . Pirmoje dalyje bus 
įscenizuota Antano Škėmos 
vieno veiksmo DRAMA „Kalė
dų vaizdelis", o antroje dalyje 
matysime geriausius ir juok
ingiausius škicus iš „Antro 
Kaimo" repertuaro. Bilietai 
gaunami: Lion Frame, 3125 W. 
71st St., tel . 312-778-6322. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Respublikinės vaikų teisių 
apsaugos tarnybos duomenimis, 
Lietuvos vaikų nori įsivaikinti 
137 lietuvių ir 274 užsieniečių 
šeimos". Pinigai , siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc. , 

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

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos i r 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) M H M ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk), 

J a u anksčiau buvo skelbta, 
kad Draugo fondo pavasario va
jaus 200 dolerių ir daugiau įna
šus padvigubina mūsų gerbia
ma mecenatė jos „Matching 
F u n d " lėšomis per vajaus 
gegužės ir birželio mėnesius. 
G e r e s n ė s progos dv iguba i 
paremti Draugo fondą ir būti 
negali. Deja, per gegužės mėnesį 
fondas gavo tik 2,900 dolerių 
dvigubinamų įnašų, nors tikė
josi sulaukti žymiai daugiau. 

Dar tur ime birželio mėnesį. 
Per jį dar bus 200 dolerių ir dau
giau įnašai padvigubinami su 
„Matching Fund" lėšomis, tuo 
žengiant pirmąjį žingsnį į fon
do milijono antrąją pusę. 

„Transpak" siuntinių firmos 
savininkas Romas Pūkštys pa
skyrė 5 maisto siuntinius į 
Lietuvą, loterijos keliu, tiems, 
kurie birželio mėnesį Draugo 
fondą parems su 100 dolerių. 
Penkių laimingųjų t raukimas 
bus š.m. liepos mėn. 1 dieną 
„Draugo" patalpose. 

Labai didelė Draugo fondo va
dovybės padėka priklauso „Mat 
ching Fund" mecenatei (pavar
dės prašė neskelbti) ir „Trans
pak" savininkui Romui Pukš-
čiui. Draugo fondas bus dėkin
gas visiems, kur ie birželio 
mėnesį a te is su „Matching 
Fund" kvalifikuojančiu įnašu ir 
t iems, kurie fondą parems su 
mažesne suma. 

G e g u ž ė s mėnes io įnaša i 

Su 1000 doler ių: 
Dana ir Vincas Baziai, gar

b ė s n a r i a i , iš viso 1,200 dol., 
Oak Lawn, IL. 
Su 500 doler ių : 

Marija Ročkuvienė a.a. Juozo 
Ročkaus atminimui, g a r b ė s 
n a r i a i , iš viso 1,000 dol., 
Chicago, IL. 
Su 200 doler ių: 

P r a n ė Marc ink ienė , Oak 
Lawn, IL. 

Jan ina Racevičienė. iš viso 
400 dol. a.a. vyro Broniaus at
minimui, Chicago, IL. 

Romas Pūkštys — Transpak, 
iš viso 400 dol., Chicago. IL 

Jadvyga Poška, Oak Lawn, 
IL. 

Vincas Klova, ga rbės na rys , 
iš viso 3,400 dol., Bell Gardens, 
CA. 

Jonas Rugelis, iš viso 700 dol., 
Maywood, IL. 

Saulės Corp. iš viso 400 dol., 
Chicago, IL. 

Visi padv igub in t i iš 
„Match ing F u n d " 

Su 100 doler ių: 
Kazys Račiūnas, ga rbės na

rys , iš viso 1,000 dol., Berverly 
Shores, IN. 

Antanina ir Jonas Rejeris, iš 
viso 500 dol., Oak Lawn, IL. 

Aleksandras Atutis (71.25 
dol.), iš viso 271.25 dol., Plea-
sant Hill, CA. 

Kun. Zenonas A. Smilga, iš 
viso 200 dol., Fishers Island, 
N.Y. 

Laima ir Jonas Šalčius, iš viso 
320 dol., Arlington Hts., IL 

Aušra ir Algirdas Saulis, iš 
viso 300 dol., Clarendon Hills, 
IL^ 

Jonas Pabedinskas, iš viso 400 
dol. a.a. Juozo Kapočiaus atmi
n imui . Wes tches te r , IL. 

Rita ir Jurgis Riškai, g a r b ė s 
nar ia i , iš viso 1,100 dol., Burr 
Ridge. IL. 
Su 50 dolerių: 

Stasys Škėma, iš viso 60 dol., 
Toronto, Canada. 

Lidija Pe t rav ič ienė , Oak 
Lawn, IL. 

John Radas, iš viso 300 dol., 
Livonia, MI. 

Karolis Milkovaitis, iš viso 
300 dol., Yorba Linda, C A. 

Petras Žilinskas, iš viso 250 
dol., Lyndhurst, OH. 
Su 25 doler ia is : 

Mary Pratkelis, iš viso 75 dol., 
Boulder, CO. 

Alg iman tas Pl iodžinskas, 
Houston, TX. 

Juoze Lapšienė, iš viso 50 dol., 
Dedham, MA. 

Gražina Žukauskas, Chicago, 
IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

F o n d o iždininkas 

Draugo fondo Direktorių tarybos pirm. ir taip pat iždininkas Bronius Juodelis 
Jo kruopščiu darbu ir nuolatiniu rūpesčiu DF jau persirito pusiaukele i numa
tytąjį milijoną. 

E s a m e nuoš i rdž i aus i a i dė
kingi Draugo fondui, ypač Di
rektorių tarybos pirmininkui ir 
iždininkui Broniui Juodeliui už 
suteiktą 15,000 dol. paramą, 
skirtą dienraščio administra
cijos bei redakcijos moderni
zacijai. Naujasis „ D r a u g o " 
administratorius Ignas Budrys 
deda daug pastangų ir rūpinasi, 
kad visi dienraščio leidybos bei 
apskr i ta i spaustuvės darbai 
būtų atliekami tiksliai, gerai ir 
p u n k t u a l i a i Po ilgo laiko 
„ D r a u g o " adminis t rac i jo je 
jaučiama tvirta ir rūpestinga 
ranka, todėl Draugo fondo para
ma šiuo metu buvo ypač svarbi. 
Dar kartą ačiū! 

Vyresniųjų lietuvių cent re , 
„Seklyčioje", birželio 5 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p., kalbės dr. 
Dalia Kučeniene, tema: „Rašy
tojos Julijos Žemaitės laiko
tarpis Amerikoje". Turėsime 
progos ir padainuoti su muz. 
Faustu Strolia, o paskui „žvejo
t i " laimę laimėjimų šulinyje — 
jame gėrybės jau liejasi per 
kraštus. Bus ir bendri pietus. 
Visi kviečiami ir laukiami įdo
miai praleisti popietę. Atvykite! 

J A V LB Eas t Chicago apy
l inkės visuotinis narių susi
rinkimas bus birželio 23 d. po 
lietuviškų pamaldų Šv. Kazi
miero parapijoje, Gary, IN. 

I 


