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Svarstant „Lietuvos naftos"
įkūrimą, Seime kilo konfliktas

Seimas pravedė įstatymą
sovietinių karių teisėms ginti
Vilnius, rugpjūčio 20 d. —
Antradienį Seime priimtas įsta
tymas „Dėl Lietuvos Antrojo
pasaulinio karo dalyvių, kovo
jusių antihitlerinės koalicijos
pusėje dalyvių statuso". Kaip
praneša Elta, pagal šį doku
mentą Antrojo pasaulinio karo
dalyviu laikomas „Lietuvos
Respublikos pilietis ar asmuo
nuolat Lietuvoje gyvenantis,
kuris buvo veikiančioje armijo
je valstybių, antihitlerinės koa
licijos dalyvių ginkluotosiose
pajėgose nuo 1939 m. rugsėjo 1
d. iki 1945 m. rugsėjo 2 d., par
tizanų būriuose ir junginiuose,
žvalgybos ir kituose veikian
čiųjų armijų specialiuosiuose
daliniuose ar dalyvavo pasiprie
šinimo kovoje prieš nacistinę
Vokietiją, Japoniją ir
jų
sąjungininkus, nepriklausomai
nuo pareigų ir laipsnio".
Anot Eltos, naujasis doku
mentas numato, kad karo daly
viams skiriama ir išmokamos
Lietuvos Respublikos įstaty
mais nustatytos nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės pensijos,
taip pat suteikiamos kitos ga
rantijos ir lengvatos, nustatytos
kitais įstatymais. Visos pro
gramos karo dalyvių socialinės
apsaugos klausimais įstatymų
nustatyta tvarka finansuojamos
iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų ar kitų fondų.
Rugpjūčio 15 d., vykstant
svaratyboms dėl šio įstatymo,
kuris užtikrins pašalpą tiems,
kurie persekiojo, kankino ir
žudė partizanus ir visus, įta
riamus rezistencija prieš oku
paciją, Seimo opozeijos vadas
Vytautas Landsbergis išsakė
tikrąją šio LDDP daugumos no
rimo pravesti įstatymo prasmę.
Štai jo pasisakumo Seime teks
tas:
„Pone Pirmininke, kadangi
jūs anksčiau pažeidėte Statutą,
neleisdamas paremti siūlymų,
aš pasakysiu ir apie pirmąją
dalį, nes joje yra labai esminių
konceptualių klaidų, matyt, su
sijusių su visišku istorijos
neišmanymu.
„Sovietų Sąjunga buvo 'koali
cijoje' (prieš nacius — Red.) tik
nuo 1942 iki 1945 metų, kol su
laužė Atlanto Chartijos įsiparei
gojimus, nes tuo pagrindu ir
buvo daroma koalicija. Taigi,
kai čia rašoma „ginkluotos
pajėgos", tai jūs žinote, kad
1939 m. Sovietų Sąjunga buvo
Hitlerio sąjungininkė, tą jums

labai aiškiai priminė. Net Pran
cūzijos komunistai buvo Hitle
rio sąjungininkai, puolant Pran
cūzya, ir tą jums priminė. Jūs
nieko nenorite girdėti.
„Šitą įstatymą parengė kažko
kie keisti, akli, kurti istorijos
analfabetai. Naujasis Seimas iš
karto turės jį sustabdyti ir pa
rengti normalų Karo veteranų
įstatymą. Jūs dabar turite poli
tizuotą kiršinimo tikslą. Tai
bent jau sutvarkykite antrąją
dalį, kur (mano siūlymo] pirmas
punktas sako, kam nesuteikia
m a s statusas".
V. Landsbergio siūloma patai
sa 3-iojo straipsnio antrai daliai
buvo tokia: „Dalyvio statusas
nesuteikiams asmenims, (a) nu
sikaltusiems žmoniškumui, (b)
tarnavusiems okupantų represi
nėse struktūrose, kurios slopino
Lietuvos laisvę ir buvo naudo
jamos veiksmams prieš šalies
nepriklausomybės siekį bei teri
torinį integralumą, persekiojo
Lietuvos pasipriešinimą, žudė ir
trėmė taikius gyventojus".
Siūlomą pataisą Vytautas
Landsbergis motyvavo taip: Nu
sikaltusiems žmoniškumui,
tai yra tas pats, ką mes pada
rėme 1990 m. gegužės mėnesį,
kai įstatymu nustatėme, jog
žmonės, kovoję prieš okupantus,
nėra nusikaltę Lietuvai. Bet
padarėme labai svarbią išlygą,
taigi ir čia tokia pati išlyga rei
kalinga. Jeigu jūs jos nedarote,
tai jūs visai blogai atrodote".

Pagrindiniame Estijos laik
raštyje „Postimees" išspaus
dintame pokalbyje Estijos Tėvy
nės Sąjungos vadas ir griežtas
Meri'o kritikas Juri Adams pa
reiškė, kad Lennart Meri prezi
dentavimo laikotarpiu labiau
siai pastebimas pasikeitimas
buvo tas, kad prezidento tar
nyba buvo paversta tarsi aukš
tesniaisiais parlamento rūmais
Vakarų diplomatų nuomone.
Meri išlaikė geresni Estijos
įvaizdį, negu ji, atrodytų, to
nusipelno. Jis turėjo charizmą ir

Naujojo Latvijos
ambasadoriaus akreditavimą
Lietuvoje temdo nesutarimai
dėl jūros sienos
Vilnius, rugpjūčio 20 d.
(AGEP) — Lietuvos ir Latvijos
vieningumą bendroje ekono
minėje erdvėje, užsienio politi
koje, kelyje į Europos Sąjungos
ir Europos saugumo struktūras
pabrėžė naujasis Latvijos amba
sadorius Lietuvoje Atis Sjanitis,
antradienį įteikdamas skiria
miuosius rastus Lietuvos prezi
dentui Algirdui Brazauskui.
„Šio proceso tvirtinimą ir
pagreitinimą aš ir suvokiu kaip
savo diplomatinės misijos pa
grindinę užduotį", sakė ambasa
dorius savo trumpoje kalboje.
31-erių metų ambasadorius
pabrėžė muitų sąjungos suda
rymo svarbą ir pastebėjo, kad
tai būtų logiška jau pasirašytos
laisvos prekybos sutarties tąsa.
„Sveikos konkurencijos dvasia,
manau, mums visiems padeda
sparčiau judėti į priekį. Tačiau
tai nė akimirkai neturėtų truk
dyti svarbiausiam — dirbti
drauge vieningai ten, kur tai
yra ekonmiškai naudinga ir po
litiškai būtina", sakė ambasa
dorius.

„Toliau: „ t a r n a v u s i e m s
o k u p a n t o r e p r e s i n ė s e struk
tūrose" ~r būtina šitą įrašyti (o
ne tik — „kai kur kai kas"), ir
tiems, kurie „persekojo Lietu
vos pasipriešinimą, žudė, trėmė
taikius gyventojus". Jūs rašote
apie žudynes, bet jūs nerašote
apie trėmimus. Jūs rašote tik
apie neginkluotų gyventojų žu
dynes, bet jūs nerašote apie
partizanų kovotojų už Lietuvą
žudymus, kankinimus. Pagalvo
kite, ką jūs rašote!
„Žinoma, jūs norite sugramdyti šiek tiek rusų Antrojo
pasaulinio karo veteranų balsų
ir įkurti specialią KGB prie
dangos įstaigą, dar specialiai
privilegijuotą. Bet nereikia to
daryti. Elkimės valstybiškai,
sustabdykime [svarstymą]".
Priimdamas ambasadoriaus
Tačiau svarstymas nebuvo
skiriamuosius
raštus, pre
sustabdytas ir LDDP siūlytasis
zidentas
A.
Brazauskas
taip pat
įstatymas buvo pravestas Seime
pabrėžė Baltijos valstybių vie
rugpjūčio 20 dieną.
nybės svarbą. Šalies vadovas
pasidžiaugė pasirašyta Baltijos
šalių laisvos prekybos žemės
ūkio produktais sutartimi, pasi
keitimais aukščiausio lygio vi
zitais su Latvijos prezidentu
charakterį, kurių Estijai labai Gunčiu Ulmaniu. „Tačiau daug
reikėjo po nepriklausomybės at dar ką reikia atlikti: tęsti
gavimo, sakė vienas Vakarų
diplomatas, pridurdamas, kad ir
dabar Meri galėtų būti geras
Susirūpinimas dėl
prezidentas, tačiau dabar reikia
Čečėnijos
ne idealizmo, o pragmatizmo.
JAV prezidentas Bill Clinton
Estįjoje Meri kritikuojamas už per JAV ambasadą Maskvoje
autoritarines tendencijas, aro kreipėsi į Rusijos prezidentą
ganciją, ir, kad prisiima sau Boris Jelcin, ragindamas iš
atsakomybe, kuri labiau tiktų vengti Grozno puolimo, galinčio
vyriausybei. Vienas iš svar- nusinešti tūkstančių taikių
biasių kritikos momentų yra žmonių gyvybes.
tai, kad prezidentas pasirašė
Vokietijos užsienio reikalų
1994 m. susitarimą dėl Rusijos
ministerijos politikos direk
armijos išvedimo, nepasitaręs
torius Wolfgang Ischinger, esansu parlamentu.
Estijos politikai sako, jog preiš
Meri priešininkas rinkimuose
balsuodami už Meri kandidatū
bus Amold Ruutel, nors jis dar
rą jie nori būti tikri, kad jis tvir
nepareiškė, jog dalyvaus. Kad
tai laikysis taisyklių, nusta
būtų išrinktas, Meri'ui reikia
tančių prezidento ir parlamen
surinkti &B iš 101 balso par
to santykius.
lamente. Jeigu ne, antras bal
Tikimasi, kad stipriausias L. savimas bus sekančią dieną.

Estijos parlamentas rinks
prezidentą
Talinas, rugpjūčio 21 d. (Reu
ters) — Estijoje rugpjūčio 26 d.
Estijos parlamentas rinks prezi
dentą. Dabartinis šalies prezi
dentas Lennart Meri neturi
priešininkų, tačiau jo per
rinkimas nebus automatiškas,
nes kai kurie politikai kaltina
jį pasityčiojimų iš Konstitucijos.

Rugpjūčio 6-11 d. Vilniuje įvyko pirmoji tarpt* t;ne krikščioniško jaunimo konferencija „Mes
laisvi prie Baltijos". Ją sukvietė Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis ir Švedijos
krikščioniškųjų blaivybės organizacijų susivienijimas. Dalyvavo jaunimas ne tik iš Lietuvos, bet
ir kaimyninių Latvijos, Estijos, taip pat Skandinavijos valstybių — Norvegijos ir Švedijos.
Nuotraukoje matyti konferencijos pirmojo posėdžio dalyviai Vilniaus Savivaldybės didžiojoje salėje.
Nuotr. A. Tumėno .Apžvalgoje"

derybas dėl sienos jūroje, įsteig
ti jungtinius sienos perėjimo
punktus, išspręsti kai kurių
Lietuvos piliečių nuolatinio gy
venimo Latvijoje klausimus",
pabrėžė prezidentas A. Brazaus
kas.
Antrojo Latvijos ambasado
riaus akreditavimą Lietuvoje
temdo šią savaitę Latvijos
Seime svarstomas ratifikavimas
sutarties su JAV ir Švedijos
bendrovėmis „Amoco" ir OPAB
dėl nafto6 išteklių žvalgybos
ginčijamoje Baltijos jūros dugno
plote tarp Latvijos ir Lietuvos.
Pats naujasis ambasadorius sa
vo kalboje neužsiminė apie jūros
sienos nustatymo problemas.
Tačiau po skiriamųjų raštų
įteikimo ambasadorius A.
Sjanitis nebus pavaišintas tradi
ciniais pietumis Užsienio
reikalų ministerijoje bei
neįvyks įprastas tokiais atvejais
naujo ambasadoriaus susiti
kimas su Lietuvos premjeru.
Tai pirmasis A. Sjaničio
paskyrimas ambasadoriumi.
Diplomatinę karjerą jis pradėjo
1992 metais nuo Užsienio rei
kalų ministerijos skyriaus
vedėjo pareigų. Prieš atvyk
damas į Lietuvą ambasadorius
A. Sjanitis dirbo ministerijos
sekretoriaus pavaduotoju teisės
ir konsuliniams reikalams.
Ambasadorius moka vokiečių,
anglų, rusų ir prancūzų kalbas,
o įteikdamas skiriamuosius
raštus Lietuvos prezidentui jis
pirmą kartą kalbėjo lietuviškai.

Nebus Grozno
puolimo
N o v y j e a r a g i , Čečėnija,
rugpjūčio 21 d. (DPA, Reuters)
— Po Rusijos įgaliotinio Če
čėnijai Aleksandr Lebed ir
čečėnų kariuomenės vado Aslan
Maschadov susitikimo vėlų tre
čiadienio, rugpjūčio 21 d., va
karą Maschdov pasakė žurnalis
tams, kad „Lebed garantavo,
kad nei ketvirtadienį, nei
ateityje nebus Grozno puolimo'.
Pats Lebed Rusijos armijos
Čečėnijoje ultimatumą pavadi
no „prastu pokštu" ir pareiškė,
kad ultimatumų kalba baigėsi,
o ketvirtadienio rytą Grozno
puolimo nebus. Jis asmeniškai
atsakingas už šios problemos
sprendimą. Po to galima kalbėti
apie Čečėnijos sostinės demili
tarizavimą, tačiau, Lebedžio
nuomone, pirmiausia reikia im
tis konkrečių žingsnių ir atskir
ti dvi kariaujančias puses.
Lebed ir Maschdov išsiskyrė.
susitarę susitikti ketvirtadienio
rytą. (Penktadienio žiniose
pranešama, kad ketvirtadieni
Lebed ir Maschadov pasirašė
naują paliaubų sutartį. Paliau
bos turėsiančios prasidėti Penk
tadienio rytą. — Red.)

Skurdas trukdys ES
narystei
Briuselis, rugpjūčio 18 d.
(Reuters) — Valstybės, siekian
čios įstoti į Europos Sąjungą
(ES), turės ilgai laukti, kol
Briuselio biurokratai apsvars
tys jų tinkamumą narystei ES,
rašoma Reuters žinių agentūros
pranešime. Anot jo, Europos
Sąjunga oficialiai teigia, kad
nori priimti naujus narius, bet
privačiai baiminasi jų galimo
poveikio. Įstoti į ES siekia
buvusios komunistinės valsty
bės Lenkija, Vengrija, Čekija,
Slovakija, Bulgarija, Rumunija,
Estija, Latvija, Lietuva ir Slo
vėnija.

tis su vizitu Maskvoje, išreiškė
didelį susirūpinimą dėl įvykių
eigos Čečėni. os sostinėje ir per
spėjo Maskvą dėl tolesnių ka
rinių akcijų
Didelį susirūpinimą pareiškė
Prancūzija, "alija, Islamo Kon
ferencijos Organizacija, Europos
Pesimistiniu požiūriu, išplė
Saugumo ir Bendradarbiavimo
timo
planai gali būti atidėti
Organizacija (DPA, Reuters.
keliems
metams dėl finansinių
6U2)
problemų. Anot šios žinios,
narystės siekiančios šalys yra
Varšuva. Lenkija ir Kinija skurdesnės net už pačias netur
pasirašė susitarimą Varšuvoje tingiausias ES valstybes —
įkurti bendrus prekybos rūmus. Graikiją, Airiją ir Portugalija.
Kaip sakė rūmų direktorius Jer- Jei nebus pertvarkyta mokeji
zy Chodkiev»ic, ši įstaiga užsi- mų skurdiems regionams ir sub
iminės ne tik komercine veikla, sidijų žemdirbiams sistema, Eu
bet sieks stiprinti bendradarbia ropos Sąjungos išplėtimas pri
vimą, keičiantis technologijomis vers didinti organizacijos biu
bei kapitalu. (DPA, 08.19)
džetą.
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V i l n i u s , rugpjūčio 22 d.
(AGEPi — Ketvirtadienj, Seime
svarstant ..Lietuvos naftos"
įmonės (kūrimą kilus dideliam
triukšmui ir sumaiščiai, Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas
popietiniame posėdyje paskelbė
pusvalandžio pertrauką. Toliau
įstatymas bus svarstomas tik po
to. kai bus išklausytos etikos ir
procedūrų komisijos išvados, po
pertraukos pranešė Seimo pir
mininkas. „Komisija susirinks,
kai tik galės", pareiškė Č Jur
šėnas.
Sumaištis kilo, svarstant
bendrovės „Lietuvos naftą"
įstatymo projektą. Galiausiai 41
Seimo nariui balsavus už Gedi
mino Vagnoriaus pasiūlymą, 38
— prieš ir keturiems susilaikius,
Č. Juršėnas paskelbė, jog pasiū
lymui nepritarta. Pasiūlymas
turi surinkti daugumą balsų.
Seimo pirmininkas kelias
minutes ramino įsiaudrinusius

parlamentarus, o opozicijos
vadą Vytautą Landsbergį kelis
kart ragino grįžti į savo vietą.
Del šio pasiūlymo buvo balsuota
tris kartus.
G. Vagnorius siūle iš įstatymo
pirmo straipsnio išbraukti bend
rovę „Naftotiekis". Pasak jo,
dar praėjusiais metais visos opo
zicinės Seimo frakcijos viešai
pareiškė nepritariančios vamz
dynų, geležinkelių, uosto kran
tinių privatizavimui. „Atiduoti
vamzdynus į kokios nors gru
puotės rankas būtų pernelyg pa
vojinga", kalbėjo G. Vagnorius.
Energetikos ministras Sau
lius Kutas nepritarė Vagno
riaus pasiūlymui ir teigė, jog be
Biržų „Naftotiekio" įmonės
įkūrimas yra nenaudingas, o
įstatymas netenka prasmės.
Be „Naftotiekio", į įmonę pla
nuojama sujungti bendroves
„Mažeikių nafta", „Būtingės
nafta" ir „Lietuvos kuras".

Rusų malūnsparniai
neskraidė prie Lietuvos sienų
V i l n i u s , rugpjūčio 22 d.
(AGEP) — Baltijos laivyno kari
nių oro pajėgų malūnsparniai
antradienį neskraidė netoli Lie
tuvos sienos. Rugpjūčio 20 d.
Lietuvos pasieniečiai netoli
Bitėnų kaimo. Šilutės rajone,
kuris ribojasi su Karaliaučiaus
sritimi, pastebėjomalūnsparnį.
Iš išvaizdos Lietuves pasienio
čiai spėjo, kad sraigtasparnis
priklauso Rusijos ginkluoto
sioms pajėgoms. Tiksliai nusta
tyti, kam jis priklauso, trukdė
tai, kad jis neturėjo atpažinimo
ženklų.
Kaip pasakė Rusijos Baltijos
laivyno Karinių oro pajėgų

Pagerbta kovos už
nepriklausomybę
auka

štabo pareigūnas Karaliaučiuje,
tą dieną — rugpjūčio 20-ąją — jų
malūnsparniai neskraidė netoli
Lietuvos sienos, o priešpiet, kai
Lietuvos oro erdvėje buvo paste
bėtas neatpažintas malūnspar
nis, nei lėktuvai, nei malūn
sparniai apskritai nebuvo
pakilę į orą.
J'asak karininko, laivyno
turimi malūnsparniai MI-8 ir
KA-27 skraido 600-900 metrų
aukščiu. Šiame aukštyje jie
gerai matomi, ir jeigu tai būtų
buvę kariniai malūnsparniai,
Lietuvos pasieniečiai juos būtų
greitai atpažinę pagal jų markę
ir priklausomybę, sakė karinin
kas.

Rusai nepaiso
Raudonojo kryžiaus

G e n e v a , rugpjūčio 21 d.
Vilnius, rugpjūčio 21d. f Elta) (Reuters) — Tarptautinis Raudo
— Lietuvos prezidentas Algirdas nasis kryžius pranešė, kad Groz
Brazauskas ir Seimo pirminin ne likusių 120.000 civilių
kas Česlovas Juršėnas trečiadie gyventojų evakuacija iki Rusi
nio vidurdienį pagerbė lygiai jos armijos nustatyto ultima
prieš penkerius metus susišau tumo pabaigos — ketvirtadienio,
dyme su sovietų kariškiais žu rugpjūčio 22 d. ryto — yra neį
vusio savanorio Artūro Saka manoma.
lausko atminimą. Valstybės ir
Raudonojo kryžiaus atstovai
Seimo vadovai padėjo gėlių prie keletą kartų kreipėsi į rusus
paminklinio akmen?. kuris pa prašydami pratęsti ultimatur-:
statytas savanorio žuvimo vieto laiką, tačiau negavo atsakymo.
je — šalia Seimo rūmų.
Jie patys buvo perspėti, kad po
Kartu su A. Brazausku ir Č. aštuntos valandos vakaro tre
Juršėnu gėlių padėję bei tylos čiadienį už jų saugumą niekas
minute A. Sakalausko atmini negali garantuoti. Raudono kry
mą pagerbė Prezidentūros ir žiaus atstovai patvirtino, kad
Seimo kanceliarijų. Krašto ap rusų lėktuvas apšaudė besi
saugos ministerijos atstovai.
traukiančius iš miesto civilius
Savanoris Artūras Sakalaus gyventojus, sužeisdamas apie 20
kas žuvo 1991 m. rugpjūčio 21 žmonių.
d., kai netoli tuometinės Lie
Jungtinės Tautos kreipėsi į
tuvos Aukščiausiosios Tarybos JAV, prašydamos nedelsiant
pastato įvyko susišaudymas pradėti lėktuvais gabenti mais
tarp SKAT pareigūnų ir sovietų to davinius iš Grozno bėgan
kariškių. įniršusių dėl Maskvoje tiems žmonėms.
žlugusio komunistinio pučo. A.
Sakalauskas palaidotas savo
KALENDORIUS
gimtinėje — Alytuje
Dublinas. Europos Sąjunga.
reaguodama i Indijos veto
Visuotino branduolinių bandy
mų uždraudimo sutarties teks
tui, išplatino pareiškimą, ku
riame raginama dėti visas pa
stangas, bandant užtikrinti su
tarties pasira-ymą artimiausiu
metu. Europo* Sąjungos vardu
Airija pareiškė, kad ES nuosta
tą remia Europos Laisvosios
Prekybos Asociacija (EFTA),
asocijuotos Centrinės ir Rytų
Europos šalys. Kipras ir Malta.

Rugpjūčio 24 d.: Šv. Baltrą
miejus. apaštalas: Michalina,
Mykole, Audronis.
Rugpjūčio 25 d.: 21 eilinis
sekmadienis; Liudas. Juozapas,
Patricija. Didirė
Rugpjūčio 26 d.: Zefirinas,
Adei indą. Gailute, Valmantas.
1604 m. perkelto? Šv. Kazimie
ro relikvijos. 1920 m. Lietuvos
kariuomene jženge j Vilnių.
Rugpjūčio 27 d.: Monika.
Cezanjus. Gaudąs, Aušrine. Ei
mantas.
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SENDRAUGIŲ STOVYKLA
DAINAVOJE
l i e p o s 27 d. „Ateitininkijos
struktūra: dabarties rūpes
čiai, žvilgsnis į ateitininkuos
ateitį".
Kalba dr. Algis Norvilas:
Ateitis jau čia. Kas darysis
Federacijos valdybai persikėlus
į Vilnių? Lietuvybės svarbiau
sia žymė — kalba. Statistika
rodo, kad Amerikoje kalba išsi
laiko 65 metus, tad iš 1950 m.
į JAV atvykusių DP ainių 2015
metais šeimose kalbės lietu
viškai gal tik 1%. JAV-se tauty
bėms išsilaikyti sąlygos geros.
Laisvė. Čia tautų mišinys turi
sugyventi. Tautiškumas emociš
kai praturtina, yra dvasinis
ryšys, emocinis pasitenkinimas,
užtvara nuo neigiamų įtakų.
Platesnis akiratis, sąmonin
gesnis žmogus. Dr. Norvilas
priminė ir Europos — JAV-ių
ryšį, karaliaus Jurgio komplek
są. Anglija norėjo Amerikai dik
tuoti, o amerikiečiai siekė
demokratijos, savistovumo. Ir
Lietuvos ambasadorius dr. A.
Eidintas net keliais straipsniais
„Draugo" dienraštyje mus
mokė, kaip perorganizuoti lietu
vių veiklą Amerikoje. O reikia
pripažinti lygybe, reikia darnos,
nes aplinka turi savo logiką.
Kaip kiekvienai bendruomenei,
taip ir ateitininkams naudingi
5 punktai: 1. Išsikalbėti plačioj
auditorijoj, 2. Vengti staigių
pakeitimų, statyti ant turimo
pagrindo. 3. Kuo daugiau
žmonių planuojančiose, o ypač
vykdančiose grupėse. Bendra
vimo ir bendradarbiavimo
struktūra. To pavyzdžiu galima
laikyti sendraugių stovyklą,
kurioje dirba ir moksleiviai, ir
studentai, ir sendraugiai. 4.
Teisinio pagrindo, juridinių tei
sių svarba. Ateitininkai — iš
Lietuvos atvežta organizacija,
veikianti visame pasaulyje, in. korporuota JAV-se. Esame sais
tomi atsakomybės, demokra
tinių tradicijų. Lietuvos ateitininkija tai turėtų suprasti. Iš
Lietuvos jie negali mūsų kontro
liuoti. 5. Nariai turi atsinau
jinti, ateiti vieni kitiems talkon,
nes vyksta ir Lietuvos, ir kartų
pasikeitimas.

DRAUGO prenumerata - * ~ ^ " t r i i

trūksta laiko, tačiau svarsty
mams ir diskusijoms knatas jau
padegtas...
Pietūs ir p o p i e t e s .
1996 MAS stovyklos Dainavoje stovyklautojai dalyvavę „Gamtos draugo" ekskursijoje Nemunu.
1 vai. p.p. valgome sočius pie
Prie vairo — kapitonas Paulius Gražulis, greta jo „gide" Gailute Černiauskaitė.
tus, beveik kasdien giedam
Nuotr. H a r i o S u b a č i a u s
„Ilgiausių metų" gimtadienius Buvo ir daugiau trumpesnių pa
SVEIKINIMAI IŠ „EKSKURSIJOS
švenčiantiems, klausome įvai sakų, dainų įscenizavimų. Po
rių pranešimų, kur kas turi su laužo „pensininkų ansamblis",
NEMUNU"
sirinkti repeticijoms ir užsiėmi pasitelkęs dar Zitą su Elenute,
Kiekvieną dieną aplankome
Geriausi
sveikinimai
iš
moks
mams.
grįžo prie Baltųjų rūmų su dai leivių ateitininkų stovyklos vis kitą istorinę vietovę Nemu2 vai. keliaujame anapus na ir skambėjo kaip anais gerais
mo pakrantėje, kuriose Birutė
Spyglio. Vieni maudosi, kiti po laikais, kol užbaigė A. Mikuls Dainavoje!
Bublienė (programos autorė) pa
Išsinuomavome
savaitei
gar
ąžuolu ar berželiais tęsia dienos kio mėgta daina: „Miegelio
sakoja mums apie Lietuvos did
diskusijas. Veikia užkandinė, noriu labai". Tiems, kurie myli laivį (kainavo mums net 1,500
vyrius ir ateitininkijos pirmū
litų!)
ir
pats
Pranas
Dovydaitis
užtenkamai ledų ir sulčių (pel liaudies dainas, tai buvo miela
nus. Džiaugiamės, kad ši kelio
(Paulius
Gražulis)
lydi
mus
nas Dainavai). Patarnauja jau valandėlė.
nė suteikė moksleiviams (50 sto
ekskursija
Nemunu
nuo
Kauno
nieji stovyklautojai.
Tautosakos vakaras
iki Baltijos jūros. Kelionėje vyklautojų) progą pabendrauti
4 vai. pavakariai — obuolys ar
mumis nuoširdžiai rūpinasi ir ir ruoštis ateinančiai konferen
kriaušė, slyva ar arbūzo at
Energingai jį praveda Zita globoja vyriausia ekskursuos cijai Klaipėdoje (MAS suvažiavi
pjova.
Kelmickaitė. Jau pirmąja' daina gidė Gailė Černiauskaite ir jos mas Dainavoje), kuriame disku
„Padainuosim mes sustoję" paslaugūs pagalbininkai: Biru tuosime artėjančius Federacijos
Užsiėmimai
išjudina
visus. Ir sėdam, ir tė Bublienė, Asta Čuplinskienė, rinkimus ir Moksleivių sąjun
Jau treti metai sendraugių
stovykloje su seimą stovyklau tupiam, ir gulam. Vaikams kun. Edis Putrimas, dr. Rasutis, gos ateitį. Ši „ekskursija" yra
ja Dalia Mockuvienė. Ji baigusį smagumas! Prasideda rateliai, Zita Kelmickaitė, Gytis Vygan mums gera proga aktyviai ir en
muzikos mokslus Lietuvoje, va- _ šokiai. Jscenizuojamas anekdo tas, Haris Subačius, Vilija tuziastingai veikti ir ruoštis
dovavusi vaiku chorams, dabar tas apie maisan sukištus: aukš- Gražulytė, Varpas De sa Perei- ateičiai.
laikinai gyvena Indianoje. Šau - taitį, dzūką, žemaitį ir suvalkie- ra, Tomas Mbrchertas, Daina
Siunčiame keletą nuotraukų,
ni dirigentė Dainavoje kantriai' ' tį. Dainuoja tų tarmių daininin Čarauskaitė, ialfja Šukytė ir kad pamatytumėte kaip sma
ir ryžtingai bando iš vyresnių ir kai. Atsikvėpimui menamos Lora Krumpiytė. Aukščiausio giai leidžiame laiką. Tikimės,
jaunesnių dainos mėgėjų suda-. mįslės. Smagu, lyg Lietuvos lygio kulinarrja rūpinasi Aldona kad 1997 metų vasarą dar dau
ryti chorą. 5-6 repeticijas mokosi kaime.
Jaunokiene, Indrė Jaunokaitė ir giau moksleivių keliaus su mu
arti 20 choristų, scenoj pasirodo. Trečiadieni — Karnavalas
Tauras Barauskas.
mis antroje „Gamtos draugo"
27. Kiekvieną repeticiją kas - Buvo patarta pavaizduoti
ekskursijoje.
nors negali dalyvauti, bet Dalia mėgstamą asmenį, todėl dažnai
„Gamtos draugo"
nenusileidžia ir Velykų nekelia mamytės vaizdavo. dukrytes, joj liturgijoj nebėra juodos
ekskursantai
į rudenį... š i ų metų repertuare ant vaikų nugarų matėsi užra spalvos, calūnu... Yra prisikėli
EVERGREEN PARK X-RAY
buvo Jono Tamulioruo harmoni šai: „Mama", „Tėtė". Buvo net mo viltis. Mirtis yra žingsnis į
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
zuotos liaudies dainos: „Didel popiežius Jonas Paulius II (kas kitą amžinojo džiaugsmo pasau
•760 S. Kedzte
galva pelieda", „Aik aželi gi jo nemėgsta?) buvo ir daugiau lį. Plačiau apie* velionį po Mišių
Tai. 700-636 6600
undenia" ir „Virvogalis" (mote kapelionų. Vaikai turėjo savo kalbėjo Ateitininkų fed. vadas
Valandos 9-5 kasdien
rų chorui), daug laiko atėmusi žaidimus, suaugusieji vaidino ar Juozas Polikaitis, nušviesdamas
mirties
aplinkybes
ir
kun.
V.
DR. DANA M. SAUKUS
daina „Velykos", - ž. B. Braz piešė jų ištrauktas lemas:
DANTŲ GYDYTOJA
džionio, muz. V. Augustino ir daiktavardį, būdvardį, veiksma Cukuro gyvenimo istoriją, jo
..-.• 10442 W. Ceratas: M .
veiklos
vertęjir'
„Vilniaus andante", — ž.rV žodį, ar dainą. Stebėtojai turėjo
Westcnester, IL M163
Stovyklos tufaiarymas
Selelionio, muz. A. Raudonikio.. atspėti žodį, dainą.
Tai. 706-631-1113
Šeštadienį 4:30 vai. p.p. šv.
Valandos pagal susitarimą
Vaikams užsiėmimus, darbąMišios aukojamos lauke po
liūs parūpina jau iš anksčiau Ketvirtadienio vakarą
UNAS A. SIDRYS, M.D.
Vaikams „undinėlė", suaugu ąžuolu. Vietoj „Kyrie" Zita
pasižadėję tėvai. Vieni piešia,
Optitalmologas/Akių Chirurgas
•030 S. RMoeland Ave.
kiti „daro knygas", treti žaidžia siems — Marijampolės vaikų praveda seną'giesmę T ,0 Dieve
CMeago RMge, IL 60418
su lėlėmis, jas daro, kiti ruošiasi choro paruosta vaizdajuostė, tėve, Dieve maloningas, tegu
700430-6622
pasirodymui, laužui. Viena gru kurią rodė Dalia Mockuvienė. nežūsta žmogus neteisingas.
4140 W. 63rd St.
Pasigailėk
mūsų".
Per
pamokslą
pė šįmet leidosi pakentėti veido Stebėjome veiksmą miške'. Dai
312-736-7700
kaukės liejimą... Nustebau, kad navo vaikai ir žvėreliai. Geras kunigas kalba apie užkastą lobį,
DR. KENNETH J. YERKES
apie brangų perlą- Tas lobis yra
paskelbus, kas iš tėvų galės choras.
Dr. BOS DOKHANCHI
ir
Dainavoj,
jo
turime
ieškoti.
kitais metais pravesti užsiėmi Penktadieni Talentų vakaras
Dantų Gydytojai
Kaip perlo turim siekti Dievo
mus, per vieną vakarienę buvo
Pensininkams nuolaida
Ko ten nebuvo! Ir dainininkų, karalystės. Šios paskutinės sto
užpildyta norimo skaičiaus
4007 W. 59 St., Chicago. IL
ir pianistų, ir smuikas, ir gitara, vyklos Mišios skirtos vaikams.
lentelė.
Tai. 312-736-6666
magikai ir gimnastika. Daugelį Per aukojimą jie visi suneša
4707 S. Gilbert, LaGrange. IL
Vakarinės programos
dainų pianinu pritarė Darius savo stovyklinius darbelius,
Tas. 700-352-4467
1997 m. sueis 40 metų nuo pir
Polikaitis.
Pabaigoje pragydo paveikslus, veido kaukes... Po
Vakarinėms programoms va
Ka*.
M . 312-806-3100
mosios ateitininkų moksleivių
NauMĮ 647-361-3772
dovauja D a l i a
Polikaity- garsusis Dainavos choras, veda Komunijos vaikai, Dariui vado
stovyklos Dainavoje. Kaip tos
DR. PETRAS ŽUOBA
te-Lietuvninkienė. Pirmąjį sek mas Dalios Mockuvienės ir taš vaujant ir pritariant gitaris
stovyklos dalyvis, dr. Norvilas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
madienio vakarą buvo susipaži ką padėjo Rasos išjudintas vai tams, pagieda giesmelę. Nu
siūlė 40-mečio suvažiavimą —
0746 Weet 63rd Street
nimo programa.,.Fuksai" turėjo kų choras.
skambėjus „Jauskimės broliai
Vai. pirmd, ir kelvd. 3 v p p - 6 v. p p.
„reunion" Dainavoje.
iš trijų šešėlių atpažinti tikrąjį Tėvai vaidina p a s a k ą
Dievo šeimoj, Dievo tautoj,
Kitorms dienomis — susitarus
Svarstymus tęsė Vytautas Šoasmenį. Lauke „ynų" atstovai
aleliuja",
vyksta
oficialus
„Kaip
nykštukas
Mėlynakis
liūnas. Lietuvos ateitininkų
mm
L. CHOU, M.D.
turėjo susirasti 10 nepažįstamų nugalėjo- raganą Kietakaktę". stovyklos uždarymas. Dr. Linas
veikla ir struktūra skiriasi nuo
Vidaus Hgos, akupunktūra
ir iš jų sudaryti „Jurgeliui Tai nuotaikinga, tėvų suvaidin Vaitkus ASS CV vardu dėkoja
mūsiškės. Jie yra susijęs su vys
HOLYCROSS
meistreliui" ratelį. Susokem ir ta pasaka, kurią per kelias die stovyklos programų pravedė
kupijomis, kuomet mes esame
PHYSJCIANS
PAVIUON
„Suk, suk ratelį". Rateliu susto nas surežisavo ir labai išradin
jams, Nįjolė Balčiūnienė įteikia
pasauliečių katalikų organiza
3 fl. South, East Suttas
jom ir vakaro maldai. Taip kiek gai sukūrė scenovaizdį h- kostiu
mažas dovanėles, Taura Undecija. Dabar jau turime Federa
Utttuanian Plaza Ct.
vieną vakarą trumpu žodeliu mus Rūta Mikulionienė. Darius
rienė dėkoja Centro valdybai
cijos taryba iš abiejų kraštų. Ar
at CafHornia Ava.
kunigas Julius priminė už ką daug padėjo muzikiniu pritari
stovyklautojų vardu. Dainuo
ji pajėgs spręsti abiejų kraštų
CMeago, IL 00020
turime dėkoti Dievui: už susiti mu. Graso, kai šešiapėdžiai tėvai
dami ąžuolo ir ąžuolėlio dainas,
problemas, ar nereikės atskirų
(312M71-S142
kimą, už draugystę, už gražų tampa nykštukais, astronautais
Kalbamo lioiuvlikal
lipam į kalną nuleist vėliavų.
tarybų, o ypač, valdybų. Kaip
orą, už džiaugsmą ir skausmą, ir kovoja prieš blogio skleidėją
Paskutini kartą skamba „Kas
vadinsis mūsų krašto vadovas,
• * • • • • • • • • • • •
už liūdesį ir juoką. Visi rankom raganą, ją nugalėdami!
gi ten aukso spindulius beria",
kai vadas bus Lietuvoj? Ar iš
sukibę kalbėjom „Tėve mūsų",
MOLY CROSS FAMILY
paskutinė vakarienė. Pusryčius
liks vado vardas? Ateitininkų
giedojom Rasos vedamą giesmę, Prasmingai pagerbtas Dva
MIOICAL CENTER
valgysim rytoj jau neorganizuo
federacijos dabartinis vadas
s
i
o
s
v
a
d
o
mirtis
tarėm „labanaktis". Po to dar
749 W. 31st St.
Juozas Polikaitis aiškino atei
Penktadienį 11:45 vai. rinko tai, bet dar sudainuosim Aldo
buvo naktipiečiai — pieno puo
CHICAGO,
IL S0S1S,
nai Soliūnienei ir jos talkinin
tininkų atsikūrimo istoriją,
delis ir pyrago riekė. Jauniau mės šv. Mišių aukai už a.a. kun.
(312)-225-000S
kėms „Šeimininkėms ačiū ačiū,
sąlygas ir padėtį. Vyskupijos
sieji buvo guldomi, vyresnieji Valdemarą Cukurą, Ateitinin
kad vaišino mus kaip svečia". —
turėjo aiškias ribas. Vyskupai
kų
federacijos
Dvasios
vadą,
Kas). 312-738-4477
dar džiaugėsi vaivorykšte, sau
9 vai. r. sekmadienį turime ap
buvo pagrindiniai ateitininkų
Re*. 700-246-OM? arba 706-240-4661
kuris,
viešėdamas
Lietuvoje,
lėlydžiu, vaikštinėjo, dainavo,
rėmėjai, todėl į statutą įrašė
DR. E. DECKYS
liepos mėn. 17 d., po šv. Mišių leisti kambarius. Vieni skubės
tęsė pokalbius.
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
namo.
kiti
paliks
švęsti
Daina
vyskupijas. Dabar norima eiti į
Vilniaus katedroje, mirė nuvež
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
vos
šventę.
Ilgai
atsisveikinesim
mokyklas.
tas į ligoninę... Prieš Mišias
Degėme laužą
0440 Se. PutesM Reerf
su senais ir naujais pažįstamais.
buvo
rodoma
vaizdajuostė
iš
jo
Valandos
pagal susitarimą
Buvo siūloma, kad išrinkus
Pasirodė „ynai", o ir visi ką
vadą Lietuvoje, čia būtų ren nors darė. Dainas vedė akordeo laidotuvių Lietuvoje. Prie mūsų Ir atsiskirdami stipriausiai paDM. DOMAS LAPKUS
kamas valdybos pirmininkas ir nu Rasa, dainavo, kas tik balsą altoriaus buvo gėlėmis papuoš jusim, kaip brangus yra susiti
Vidaus ir plaučių ligos
' ,
valdyba. Kaip paprastai organi turėjo. įspūdingiausia ir išradin tas jo portretas, degė žvakes. kimas
103)00 Woet Ava., Orioną Pani
(Pabaiga)
700-340-6100
zaciniams reikalams mūsų sto giausia buvo Giedraityno suvai K u n Julius kalbėjo apie mirties
Vaanrtoi kasdien, išskyrus savaitgaaut
Pranas Zaraaka
vyklose ir studijų dienose pri d i n u „Eglė žalčių karalienė". krikščionišką supratimą. Nau•

'
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metama V* metų
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $46.00
Uiaakant i Lietuva
(Air cargo)
$100.00 $66.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Uisakant i ussseni
oro pasta
$600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3i
$36.00
$40.00
$30.00
$36.00

Vyriausia redaktore Danute Biadokiene
Administratorius Ignas Budry*
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

DR. JANINA JAKSEVrClUS
JOKSA
0441 $. Pula**< * d . , CMlaau, IL
aez.70a-422.7007
Ka*. (1-312) 802-0221
Valandos susitarus

DR. V. J. VASAJTrBNt
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 Si., starke**, IL
Tol. 708-423*114
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGIJUS

5 5

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
18605-127 SS.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-400; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
i skelbti.

t a t (312) 471-3300
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. KodsJe Ava.,
IL 00092
V I D A S T. NOREIKA, D.D.S.
SMUft. VAK. IWOtAI*Oja

> i. ea«a, o.o.».
i*.

Ka*. (210) 020-1032
Valandos pagal susitarimą

DAUA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7018 W. 171at
Tintey Park, IL 60477
(700)614-0071 r s H
Valandos pagal susitarimą

Lojsnofit, IL MO*»9V

Te*. 815-723-1004
7000 W. C saistė Dr.
Panos Hotflntsta H» 994453
Tai. 700-3014010

0R. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
0386 O. nebarta a—a
HivEOfy nsiesa

Tai. (700) 800-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA JOOWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3000 HtfjMend Ave., Ote. 201
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligonines)

aajsaaaa orove, IL 00018
Te*. 700 800 3113
Valandos susitarus

DR. VIUUS MIKATTtS

DR. VILIJA K E R E L Y T * -

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MSOtCAi. C t — C
1»«0»—127 St., l i n u * , a S M N
Priklauso Palos Communrty Hospital
Siive' Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (TM) JS7-1

Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 a. Harsant, tel.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir krauto ligos
6640 S. Puteakl M .
Tai. 312-868-2002
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 Seitd ir Irt
dienomis reikalingas susitarimas

Skausmo gydymo specialistai
JOHA6 V. PaUNOKlO, B*0
312-:
847-861-1212
618-303-0608
BJk Orove 047-710-1212

Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.

0132 S.

Ava.

4047 W. 103 « . , Oast Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis ui
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) tsf.

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

DR. A. B. GLEVBCKAS

DM. ARVYDAS J. DAILIDE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ UGOS
3*80 W. M * L TeL (7SS) 431-S1S1
Valandos pagal susrtanmą
Pirmd. 3v. p.p. -7v.v : antrd 12:30-3v p.p
traCd uždaryta: katvd 1 - 3 v. p.p
penktd ir ssstd 9 v. r - 12 v p p

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Mate OL
Metisasan, IL 60443
T«l. 700-716 0033
Valandos pagal susrtanmą

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

6132 S. Ketfate Ava.,
(312)778-0*00 arba (312) <

s*ooawa*sr».aa,Hmsi|ta*i,a,

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA
0525 S. 79th Ave.. L J U J u u y MaOBBl
Tat. (700)080-0101

Tat. 312430-7700

U

1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave
Tat. (700) 606 6*86
Valandos pagal susrtanmą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 t . KeeUte
V * antrd 2-4 v p.p ir ketvd. 2-5 v p.p
Sestd pagal susitarimą
i M . 312-770-2

EDMUNDAS V&mAS, ai J)., S.C.
DR. PETRAS V. KIStCUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 OetMter « . , IMtftersl, R, 00120
700-041.2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarą* ir savartgatia* ssL 700*34-1120

SURENOER LAL, M.D.
Specialyo* — VKJJKJS Mgoa
7722 • . KedMe Ave,,
CMeea*. H. 06*01
Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
0106 t . Areher Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susrtanmą
Tat. (312) M

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
10801.

OjfOų
$10
B
Te*. 700-627-0000
Valandos pagal susrtanmą

Rimties valandėlė

RAKTŲ PASLAPTIS

KAS APGINS LIETUVOS
KONSTITUCIJĄ?

viška pradinė.
Gerai įsiskaitykite į šį pa
reiškimą, jo nuorodas, prašy
mus. Negi Akmenynės pirmo
kai negalės gimtinėje mokytis
lietuviškai?
Gerbiamas Prezidente, pažvel
kite, kokių partijų atstovai su
daro minėtą Šalčininkų rajono
Lietuvos piliečių konstitucinių
teisių gynimo komisiją. Matote:
L. Rutkauskas - LDDP atsto
vas, J. Česiulienė — tautininke,
A. Bagdonavičienė — konserva
torė... Vadinasi, pavojaus
akimirką įvairių partijų atsto
vai rado bendrą kalbą.
Nenumokite ranka į žodį „pa
vojus". Tai, kas šiuo metu
vyksta Šalčininkų ir Vilniaus
rajonuose, jau ne pavojus, o ka
tastrofa. Ji auga dienomis,
valandomis.
Šį Jums viešą laišką persiunčiu ir JAV lietuvių dienraš
čiui „Draugui", Kanados „Tė-viškės žiburiams". Mūsų tau
tiečiai turi žinoti, kas darosi jų
tėvynėje. Beje, „Valstiečių laik
raščio" skaitytojai iš JAV,
Kanados, Brazilijos, Australijos
susirūpinę padėtim Rytų Lietu
voje. Kitaip ir būti negali, nes
Lietuva ko gero vienintelė
pasaulyje valstybė, kurios vai
kams trukdoma mokytis valsty
bine kalba.
Negi nieko negalite padaryti,
Prezidente, kad Eitminiškių,
Akmenynės
pirmokėliai,
Sužionių, Turgelių penktokai,
kitų Rytų Lietuvos kaimų
vaikai galėtų mokytis vals
tybine kalba? Maži vaikai... Ne
gi Lietuvos istorijoje liks juodos
pėdos, įmintos Jūsų preziden
tavimo metais? Negi nebus iš
girsti žmonių, vaikų balsai?
Viliuos — to neatsitiks.
Bernardas Šaknys
(„Valstiečių laikraštis",
1996.08.13)

Atviras l a i š k a s prezidentui Algirdui Brazauskui
Šio sekmadienio Evangelijai jo, per jį ir jame yra visa. Jam
Nežinau, Prezidente, ar per- rantuojamą teisę mokyti vaikus
apibūdinant Petro vaidmenį šlovė per amžius!" Mūsų tikė skaitysite šį, Jums skirtą, atvirą valstybine kalba. Šalčininkų,
Bažnyčioje, skaitiniai iš Izaijo jimo išpažinimų žodžiai įveda laišką. Tylėti negaliu. Beveik Vilniaus rajonų vadovai aiški
knygos ir šv. Pauliaus laiško Ro mus į asmens-Dievo paslaptį.
kasdien žmonės skambina į na, kad jie pasirūpins vaikų
mos t i k i n t i e s i e m s padeda
Asmens-Dievo paslaptis iš „Valstiečių laikraščio" re vežiojimu i lietuviškas mokyk
suprasti Jėzaus pažadą Petrui. ryškėja ir Evangelijoje (Mato dakciją, prašydami jiems padėti. las, kur bus geresnės jiems sąly
Izaijo pranašystėje matome 16:13-20), Jėzaus paklausimuo Kuo? Ogi mokyti vaikus lietu gos mokytis. Tai atviras ciniz
raktų perdavimo pranašyste se: „Kuo žmonės ir laiko Žmo viškose klasėse. Kodėl jie krei mas, noras lietuviškai besimo
Senajame Testamente, o laiškas gaus Sūnų?" ir „O kuo jūs mane piasi į „Valstiečių laikraštį"? kančius vaikus izoliuoti nuo
romiečiams primena, kad Jė laikote?" Ištikimybė Petrui ir Ogi todėl, kad šis leidinys gimtinės. Kuo jie nusikalto?
zaus veiksmas ir Petro vaidmuo Romos vyskupams nesiriboja nuolat ir jautriai reaguoja į
Jūs žinote, kokius kančių ke
Bažnyčioje yra gili paslaptis, tik išoriniu doktrinos vieno Rytų Lietuvos švietimo pro lius nuėjo jau minėtieji Turgelių
„neištiriama" ir „nesusekama". dumu. Klusnumas žmogų veda blemas.
žmonės. Kiek jų būta įvairiose,
Dalis paslapties lukštenama Šv. į maldos gelmes, į vienybės nuo
Ne Jums, Prezidente, aiškinti, švietimo reikalus tvarkančiuo
Rašto aiškinimu, bet kita dalis stabumą, į Dievo amžiną šlovę, kaip sunku tėvui nepriklau se, instancijose. Visur kakta
lieka paslaptimi.
į asmenišką ryšį su Jėzumi, apie somybę atgavusioje Lietuvoje iš atsimušta i biurokratų valdi
Skaitinys iš Izaijo knygos (Iz kurį iš asmeniško pažinimo jau girsti rajono valdžios atsakymą, ninkų baisų abejingumą ar są
22:19-23) išryškina Evangelijos galime tarti: „Iš jo, per jį ir jame kad lietuviškos klasės, pavyz moningą nenorą padėti žmo
džiui, Vilniaus rajone Eitmi- nėms. Štai vienas tokių atsa
pasakojimą. Abiejuose Dievas yra visa".
duoda įgalinimo raktus. Ir EliaBet Evangelijos skaitinys bai niškėse nebus. Nebus, nes tai kymų, kurį pasirašė Vilniaus
kimas, Hilkijo sūnus, ir giasi keistais žodžiais: „Jis brangiai kainuotų. Ir pasiūloma apskrities valdytojas A. Macai
Simonas, Jonos sūnus, veikia ne griežtai įsakė savo mokiniams vaikus vežioti už keliolikos kilo tis. Užuot ėmęsis skubiai spręs
savo vardu. Eliakimas tarnauja niekam neskelbti, kad jis yra metrų į Nemenčinę. Vežioti, kai ti reikalus, Turgelių lietuviškos
Dovydo giminės karaliui; Petras Mesijas". Tuo Jėzus neleidžia čia pat, Eitminiškėse, yra len pradinės mokyklos vedėjai rašo
yra Jėzaus vietininkas, jo var Petrui duoti lengvų, paviršu kiška pagrindinė mokykla. vieno sakinio (53 žodžių ilgumo)
du sprendžiantis klausimus, bū tiniškai suprantamų atsakymų. Negi lietuviškai besimokantys atsakymą, kuriame informuo
damas tikėjimo bei liturgijos Jėzaus sekėjų bendruomenė pirmokėliai kažką blogo pada jama: „(...) Šalčininkų r. merui
vienybės pagrindu.
laipsnišku procesu, tikėjimui rytų savo kaimynams? Beje, rekomendavome reorganizuoti
Kaip pastebi šio sekmadienio bręstant gyvenimo sūkuriuose, tiems patiems aukštaičiams, iš Turgelių lietuvišką pradinę mo
skaitinius komentuojantis kun. neriasi gilyn į tikėjimo ir Jėzaus kurių pačiais brutaliausiais bū kyklą į pagrindinę (...)" Reko
dais amžių tėkmėje buvo atim mendavo... O meras, matyt,
Carroll Stuhlmueller, į skaitinį mokymo gelmes.
spjovė į tą rekomendaciją.
neįjungtose eilutėse Eliakimas
O šis Evangelijos skleidimo ta gimtoji kalba.
yra įspėjamas, kad vieną dieną būdas — sudėtingas, neretai ve
Atimta... Gimiau Rytų Lietu
Štai kaip rūpi jūsų apskričių
ir jis „pasvirs ir pargrius, suby dantis ir į kančią — išryškėja po voje lenkų okupuotame krašte. valdytojams žmonių rūpesčiai.
rės" (Iz 22:25); antra vertus, šio pasakojimo esančioje dalyje, Tėveliai iš mažens ugdė meilę O Šalčininkų, Vilniaus rajonų
Petrui pažadama, kad jo pasta kuri iš tiesų aprašoma trijose lietuvių kalbai, primindami, merai tik šypsosi ir tyčiojasi iš
tytos Bažnyčios „pragaro vartai vadinamose sinoptinėse evan kokia baisi ir rūsti buvo lenkų žmonių prašymų. Žino, nė plaunenugalės".
gelijose — Mato, Morkaus ir Lu okupacija. 0 juk jos padariniai kas nenukris nuo galvos. Jie ta
Bet tesėjimas reiškia, kad ko. Matas rašo: „Nuo to meto iki šiol gyvi, žaizdos, padarytos riamai vadovaujasi Švietimo
vyksta ir kaita. Palyginę senes Jėzus pradėjo aiškinti savo kraštui, kraujuoja. Buvusi įstatymu bei'Vyriausybės nuta
niuosius Petro išpažinimo ir Jė mokiniams, kad jam reikia eiti lenkų okupantų dvasia gyvybin rimais, kurie nelabai vykę, ne
zaus pažado pasakojimus į Jeruzalę ir daug iškentėti..." gai atgijo, kai prie valdžios vai sutvarkyti. Tačiau viršesnė už
(Morkaus 8:27-30 ar Luko (Mt 16:21). Panašus įvykis Jono ro atėjo dabartinė Seimo dau tuos įstatymus Lietuvos Kons
9:18-22) su vėlesniuoju Mato, evengelijoje taip pat baigiasi guma. Ne man aiškinti, kodėl titucija ir ją reikėtų vykdyti. O
pastebime pasikeitimų, įvykių kryžiaus pranašavimu, bet šiuo nuo pat pirmosios dienos imta Vilniaus ir. Šalčininkų rajonų
ir juos skyrusius kelis dešimt atveju, apie Petro mirtį (Jono naikinti Vilniaus ir Šalčininkų valdžia Jūsų valdymo metais
rajonuose tai, kas per trumpą surengė tikrą golgotą lietu
mečius. Kur Morkaus ir Luko 21:15-19).
evangelijose Petras Jėzų išpažįs
Būtent, kryžiuje yra didžioji atkurtos Lietuvos nepriklau viams, apie kurią tiek rašyta ir
ta „Mesiju" ar „Dievo Mesiju", dalis ir Jėzaus mesijiškumo ir somybės laikotarpį buvo kalbėta.
Mato evangelijoje jau skaitome Petro vaidmens kaip Uolos ir padaryta. Tačiau noriu pa
Kodėl jų niekas nesudraupilnesnį išpažinimą: „Mesijas, Raktų laikytojo paslapties. aiškinti: Vilniaus ir Šalčininkų džia? Ar nepribrendo laikas im
gyvojo Dievo Sūnus". Petrui Kiekvienam Jėzaus sekėjui ir rajonuose gyvena labai puikūs tis tų pačio priemonių, kokių '
perduotoji mokomoji galia ne kiekvienai juo tikinčiųjų ben žmonės, ne visi praradę istori ėmėsi prof. Vytautas Landsber
reiškia, kad senojo mokymo žo druomenei yra būtina sekti nę Lietuvos valstybės piliečio gis? O gal Jums mūsų valsty
džiai bus amžinai lygiai taip pat paskui Jėzų iki pat Jeruzalės ir sampratą. Jie ir nori grįžti į bėje dvasiškai engiami žmonės
Lietuvą, grąžinti į ją savo vai visai nieko* nereiškia? Pasi
kartojami, bet kad senasis kryžiaus.
tikėjimas bus perduodamas
Šio sekmadienio skaitinių kus. Tačiau apkvaitusieji len domėkite, kiek Vilniaus rajono
taip, kad jis tiksliau veiktų nau komentaruose kun. Stuhlmuel kiškuoju šovinizmu daro viską, valdžia sumokėjo teismų grą
juosius laikus.
žintiems į darbą žmonėms vals
ler pažymi, jog įspėjimas „nie kad to neatsitiktų.
tybės pinigų. Mat, neteisingai
Gal neteisybę rašau?
Mato evangelijoje taip pat pa kam neskelbti, kad jis yra Me
duodami Jėzaus žodžiai, kad „ne sijas" taip pat primena būtiny
Atskleiskite, Prezidente, kad buvo atleistu Kiek sveikatos per
kūnas ir kraujas tai tau ap bę, kad kiekvienas žmogus, priminsiu Jums adresuotą Šalči teismus prarado pedagogė Dan
reiškė, bet mano Tėvas, kuris kiekviena visuomenė ir kiek ninkų rajono Turgelių lietuvių guolė Sabienė? Ar nesiperša iš
yra danguje". Šį posakį išryš viena tauta pati turi laipsniškai pradinės mokyklos mokinių tė vada, kad minėtuose rajonuose
kina skaitinys iš laiško romie giliai įaugti į Jėzaus mesijiš vų prašymą (Registruotas žmonių likimus sprendžia nusi
čiams (Rom 11:33-36). Nors Baž kumo supratimą ir ką tai reiš 98.07.06 - nr. 2518). Pažvelkite kaltėliai?
nyčios mokymas turi būti kia tiems, kurie ryžtasi juo į pasirašiusių žmonių pavardes
Nutolau nuo esmės. Tik ką
aiškiai perduodamas, tai turi sekti. Kiekviena kultūra savi — Ruz, Barkovskaja, Spakovs- „Valstiečių laikraščio" redak
būti daroma taip, kad vestų vis tomis įžvalgomis į evangelinius kįj, Šatkevič, Stankevič... prašo ciją aplankė dar viena delegagilyn į Kristaus paslaptį. Malda idealus ir įnašais į jos bend Jūsų padėti, kad Turgeliuose cija — liepas 19 d. susikūrusi
ir mąstymas — kontempliacija ruomenini liturginį gyvenimą būtų V lietuviška klasė, kad čia Šalčininkų rajono Lietuvos
išveda už teologinių formuluo praturtina Bažnyčią. Per ištiki atsidarytų lietuviška pagrin- piliečių konstitucinių teisių gy
čių ir suveda su pačiu Dievu, mybę Petrui-Uolai ir Bažnyčiai, dinė mokykla, nes artimiausia nimo komisija. Jie atnešė Jums
perduodančiu savo paslaptį, šv esame jungiami Jėzaus paslap vidurinė — Jašiūnuose už 12 — prezidentui — taip pat Seimo
Pauliaus žodžiais: „O Dievo tur tyje. Ji mus įgalina praplėsti ir km. Kai kuriems vaikams susi pirmininkui ir premjerui adre
tų, išminties ir pažinimo gelme! gilinti savo supratimą paslap darytų ir ilgesnis kelias.
suoto laiško nuorašą. Laiške
Kokie neištiriami jo sprendimai ties, kuri yra Bažnyčia.
Jie, mūsų broliai, seserys reikalaujama, kad Turgeliuose
ir nesusekami jo keliai! Ir kas
aukštaičiai, prašo padėti reali būtų atidaryta lietuviška pa
gi pažino Viešpaties mintį?... Iš
Aldona
Zailskaitė zuoti Lietuvos Konstitucijoje ga- grindinė, o Akmenynėje — lietu

TĖVYNES LABUI
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Vyriausybės kvietimas ginti Lietuvos laisvę pasiekė
ir Amerikos lietuvius, atsiliepusius su entuziazmu.
Norėta suorganizuoti visą legioną ir su savais ginklais
įsijungti į savanorių-kūrėjų gretas, tačiau šiam planui
nepasisekus, buvo keliauta individualiai. Štai šviesus
tėvynėn grįžimo pavyzdys: net trys broliai Jurgėlos
savanoriais kovojo Lietuvos kariuomenėje. Be to, net ir
svetimtaučiai dalyvavo Lietuvos laisvės gynime, o ją
•Pgyne, liko Lietuvoje ir darbavosi jos gerovei.
Šveicaras Juozas Eretas, jau studijuodamas susi
draugavo su lietuviais, net įsijungdamas į lietuvišką
veiklą Bazelio universitete. 1919 m. spalio mėnesį atvy
ko į Lietuvą su filosofijos daktaro ir Šveicarijos ka
riuomenės leitenanto laipsniais. Stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę ir buvo 1-mo savanorių pulko vado
Škirpos adjutantas. Vėliau jis pradėjo profesoriauti
Kauno universitete ir plačiai įsijungė į katalikiš
ką-visuomeninę veiklą, ypatingą dėmesį kreipdamas į
jaunimą.
Negalima nutylėti ir baltgudžių, kurie buvo suor
ganizavę greta lietuvių savo du dalinius kovai su
raudonaisiais. Jų pulkas, susiformavęs Gardine, veikė
iki 1919 m. gegužės mėn., o vienas batalionas, vado

vaujamas majoro Ružancovo, kovojo už Lietuvos laisvę
su bolševikais ir lenkais iki Nepriklausomybės kovų pa
baigos. Apdovanotas Vyčio kryžiumi, Ružancovas ir
dabar tebetarnauja Lietuvos kariuomenėje.
Savanorių gretoms gausėjant, sugrįžusių iš Rusijos
lietuvių karininkų neužteko — 1919 m. balandžio 1 d
įsteigta Karo mokykla, liepos 6 d. išleidusi sutrumpin
to kurso pirmąją Lietuvos karininkų laidą.
Norint susidaryti geresnį ano meto kovų vaizdą, ten
ka paminėti kai kurias vietoves, kur vyko reikšmin
gesnės kovos dėl Lietuvos laisvės.
Kėdainiuose bei jos apylinkėse 1919.02.07-10 lietu
vių karių 200 rinktinė, remiama vokiečių bataliono,
kovėsi su 2 bolševikų pulkais, kurie su dideliais nuosto
liais pasitraukė. Šiose kautynėse 1919.02.18 žuvo
Durininkas Povilas Lukšys. Tai pirmoji savanorių-kū
rėjų auka ant Lietuvos laisvės kovų aukuro.
Jiezno kautynės įvyko 1919.02.13. Šia kryptimi
veikiančio raudonųjų pulko tikslas buvo užimti Prienus
ir pulti Kauną. Bolševikai buvo sumušti ir priversti
trauktis.
Alytaus kautynės įvyko 1919.02.15. Tik ką suorga
nizuotas savanorių pulkas, talkinamas vokiečių ba
taliono, kovėsi su dviem raudonarmiečių pulkais. Šiose
kovose žuvo pulko vadas Antanas Juozapavičius,
palaidotas Alytaus bažnyčios šventoriuje, o žuvimo vie
toje pagerbtas metaliniu vainiku. Šių kautynių laimė
jimas, manoma, pašalino pavojų Kaunui.
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Danutė

Per mažai, per vėlai?
Belikus mažiau kaip dviem
mėnesiams iki Lietuvos Seimo
rinkimų, mes vis dar turime
daugiau klausimų, negu atsa
kymų. Galbūt partijoms bei jų
kandidatams atrodo, kad tai ne
užsienio lietuvių reikalas.
Vienaip ar kitaip, galinčių ir —
svarbiausia — užsiregistravusių
balsuoti šiuose rinkimuose var
giai susidarys koks tūkstantis
(juk tik savaitė iki registracijos
galo beliko). Ką tas žiupsnelis
balsuotojų reiškia prieš visos
Lietuvos gyventojus, ypač, kad
išeivijos balsuotojai dar gerokai
skirstosi į kelių partijų rėmėjus?
Žinoma, jeigu į rinkimus akty
viai įsijungtų neseniai iš
tėvynės atvykusieji, susidarytų
jau rimtesnė jėga.
Deja, iki šiol dar nebuvo ma
tyti ryškesnio susidomėjimo
ženklų Seimo rinkimais, nebent
tie naujakuriai čia turi kažkokį
paslaptingą tarpusavio susi
žinojimo tinklą, kuriuo gali agi
tuoti balsuotojus už patinkamas
partijas ar žmones. Tuo tarpu
stipriau pasireiškė trys organi
zuoti tėvyniečių junginiai — New
Yorke, Los Angeles ir Čikagoje.
Tai sveikintinas reiškinys ir,
reikia tikėti, kad jų veikla neap
siribos tik vieno kito pasilinks
minimo ruoša. Tačiau šie trys
vienetai toli gražu neapima
visų, pastaruoju laiku atvyku
sių į Ameriką, o jų aiškus abe
jingumas savo, kaip Lietuvos
Respublikos piliečio, pareigai,
yra dar viena neatspėjama
mįslė seniau čia apsigyvenu
siems, kurie sirgte serga tolimo
sios tėvynės reikalais bei rūpes
čiais.

i

MEDŽIOS „SU P R O T U Aplinkos apsaugos ministro
Broniaus Bradausko įsakymu,
šiemet paukščių medžioklė prasidėjo keturiomis dienomis vė
liau. Pagal taisykles, paukščių
medžioklė paprastai prasideda
rugpjūčio 20 dieną, tačiau šie
met ji prasidėjo rugpjūčio 24
dieną.
Aplinkos apsaugos ministeri
jos kraštotvarkos ir biologinės
įvairovės departamento gyvūni
jos skyriaus vyresnioji zoologe
Jolanta Urbelionytė sakė, jog
taip nuspręsta vardan medžio
tojų. Pasak jos, medžioklė jiems
— šventė, tad medžioklės atida
rymą nuspręsta nukelti iš sa
vaitės pradžios į savaitgalį.
Medžioti bus galima antis bei
karvelius (išskyrus įrašytuosius
į Lietuvos raudonąją knygą),
laukius, perkūno oželius, slan
kas. Ančių medžioklė tesis iki
lapkričio 15 dieno, o kitų paukš
čių — iki jų išskridimo. Pasak J.
Urbelionytės, nėra nustatyta,
kiek paukščių per dieną gali nu
šauti medžiotojas, tačiau visi šio
pomėgio šalininkai turi medžio
ti „su protu".

Bet ar tikrai tai „ligai" gydy
ti pakanka vien kalbų, nereikia
imtis apčiuopiamesnių prie
monių? Nemanome. Jeigu taip
būtų, tai jau seniai kiekvienas
užsienio lietuvis, turintis teisę
gauti Lietuvos pasą, būtų jį ir
gavęs, o dabar — užsiregistravęs
balsuoti ir aktyviai dalyvavęs
rinkimuose spalio mėnesį. Iš
skambių žodžių košės nevirsi ir
Lietuvos demokratijos ja nepa
sotinsi. Reikia konkrečių veiks
mų, tad po rinkimų vėl nepradėkime dūsauti, kad ne tuos
asmenis, ar ne tas partijas į
Seimą išrinko.
Vis dėlto ir nebalsuojant būtų
labai naudinga susipažinti su
pagrindinių partijų Lietuvoje
programa, turinčia įtikinti
piliečius balsuoti už tą partiją.
Sakome — pagrindinių, nes rei
kėtų gero pusmečio, kol bent
paviršutiniškai suprastume 30
partijų, dabar įregistruotų
Lietuvoje, gaires, programas,
projektus. Kiek jau teko paste
bėti, labai esminio skirtumo
tarp jų, bent iš pirmo žvilgsnio,
nematyti...
Iš tikrųjų ne tiek svarbu, kas

Ukmergę lietuviai išvalė nuo bolševikų 1919.06.03
ir pradėjo besitraukiančius raudonuosius pulti dviem
kryptim: Utena - Zarasai ir Panevėžys - Rokiškis •
Obeliai. Kautynėse prie Zarasų 1919.06.31 bolievikai
buvo išginti iš Lietuvos teritorijos. (Čia Keraitis tyliu
balsu ištarė: „Tenai, prie garsiojo Stelmužės ąžuolo,
bolševikų kulka pakirto mano koją...). Po šių kautynių
Lietuvos kariuomenė buvo nukreipta priei netikėtai
pasirodžiusią bermontininkų gaują.
Reikia pastebėti, kad ii anie laikotarpyje pradėjo ka
riuomenei talkinti tik ką susikūrusi Saulių sąjunga,
ypač pasižymėjusi žvalgybos uždaviniuose. O msi—nsss
vietovėse šauliai yra įvykdę reikšmingų partizaninių
veiksmų.
Bermontininkai atsirado Rusijos revoliucijos metu
1917 m., kai Rusijos generolai, tęsdami kovą prieš
bolševikus, organizavo vadinamą „baltųjų sąjūdį".
Vienas tokių vadų buvo Sibire gimęs pulkininkas Bermont-Avalov, už vokiečių pinigus vadovavęs vokiečių
savanorių kariuomenei, besiekiančiai įsitvirtinti
Pabaltyje. Pradžioje jis veikė Latvijoje, bet latviai,
padedami estų, bermontininkus gerokai apkūlė, ir jų da
lis atsirado Lietuvos šiaurėje. Spalio 5 d. jie užėmė Šiau
lius, o spalio 10 d. įsiveržė į Biržus. Frontas su jais nusi
tęsė į pietus net ligi Tauragės. Tačiau Lietuvos ka
riuomenei pavyko be didesnių nuostolių juos sumuš
ti, ir gruodžio 5 d. Lietuvoje jų nebebuvo.
Karas su lenkais tesėsi ilgokai, vispusiškai ir skau
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surašyta popieriaus lapuose ir
kokiais skambiais sakiniais par
tijos save gina. svarbiau, kiek
jos sugebės ir įstengs pagal esa
mas sąlygas savo planus įgyven
dinti. O už vis svarbiausia, ar
balsuotojai spės su tomis progra
momis susipažinti, jas suprasti.
ar tikės pažadais, kai per
šešerius metus valdančiųjų
buvo skaudžiai apvilti.
Šiuo metu Amerikoje lankosi
Lietuvos Krikščionių demok
ratų partijos atstovas dr. Adol
fas Šimėnas, taip pat Tau
tininkų partijos atstovas dr.
Leonas Miičius. Daugelyje
didesnių lietuvių telkinių jie
susitiks su lietuviškąja visuo
mene. Susipažinkime su jais.
klauskime klausimus ir reika
laukime tiksliu atsakymų, o ne
vien gražių žodžių srauto ir
aplinkiniais keliais perteikiamų
užuominų.
Ar jų atsakymai patenkins
klausėjus? Daugelis užsienio
lietuvių iš esmes yra krikščio
nys demokratai plačk^a prasme
— kalbant ne tiek apie partija
ir jos kandidatus, o apie jos
ideologiją, paremtą moralės,
etikos, doros, tėvynės gerovės ir
krikščioniškųjų vertybių dėsnais.
Ypač jaunesniųjų kartų užsie
nio lietuvių, gimusių arba bent
augusių už savo tėvynės ribų,
jaunystę ir dalį suaugusiojo
gyvenimo praleidusių Vakarų
demokratijų kraštuose, krikš
čioniškoji demokratija suvo
kiama ne pagal anais nepri
klausomybės metais Lietuvoje
buvusią krikščionių demokratų
partiją, kuri atliko savo tėvynei
labai daug gerų darbų, bet taip
pat padarė esminių klaidų, pasi
duodama savo vadovybes asme
niškų ambicijų įtakai. Nepai
sant vyresniosios kartos, daly
vavusios anos krikščionių de
mokratų partijos veikloje ar ją
rėmusios, sentimentų, turime
sutikti, kad dabartinė Lietuvos
krikščionių demokratų partija
turi į savo uždavinius žvelgti
kiek kitokiu žvilgsniu, prisi
taikyti laiko reikalavimams.
Gyvendami svetimuose kraš
tuose pusšimtį metų. nors krikš
čionių demokratų idėjomis bei
tradicijomis žavimės ir su jomis
sutinkame, bet pačią partijos
esmę suprantame kiek kitaip.
Juo labiau ši tiesa tinka
žmonėms Lietuvoje, kuriems
krikščioniškosios demokratijos
samprata ilgus dešimtmečius
buvo užstota komunistų ideolo
gijos. Dėl šių priežasčių Lietu
vos Krikščionių demokratų par
tija turi ypač svarbų uždavinį —
įrodyti balsuotojams, kad ji ver
ta pasitikėjimo ir tikrai galės
vesti tėvynę iš dabartinių eko
nominių bei politiniu painiavų
į šviesesnį rytojų.

džiai palietęs Lietuvą. Kilo jis, Lenkijai svajojant atgai
vinti senąją Lenkijos-Lietuvos uniją, net ginklą panau
dojant. 1919 m. kovo 3 d. jų kariuomenė užėmė Gardiną,
o balandžio 19 d. Vilnių. Puolimą tęsė, verždamosi gi
lyn į Lietuvą. 1919 m. spalio mėn. lenkai jau buvo pri
artėję prie Ukmergės. Lygiagrečiai su karo veiksmais
lenkai organizavo lenkų karinės organizacijos (POV),
veikusios slaptai visoje Lietuvoje, sukilimą, kuriam
direktyvas siuntė Vilniaus lenkų kariuomenės štabas.
Šį POV planą susekus, sąmokslas buvo likviduotas,
tačiau permainingi karo veiksmai tęsėsi iki 1920 metų
rudens. 1920 m. rugsėjo 29 d. Suvalkuose prasidėjo lietu
vių-lenkų derybos dėl karo veiksmų baigmes. įvykdytos
spalio 7 d. susitarimu, nustačius demarkacijos liniją,
Vilnių paliekant Lietuvai. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog
pasitarimų metu lenkų karo vadovybė buvo pavedusi
generolui Želigovskiui telkti gausiai karo pajėgas
Vilniui užimti. Spalio 9 d. Želigovsk o armija ir įžygia
vo į Vilnių. Tautų sąjunga šią Želigov.-kio klastą pa
smerkė, o Lietuvos kariuomenės, vadovaujant generolui
Žukauskui, sėkmingai pradėtą žygį Vilniaus link.Tautų
sąjungos kontrolės komisija sustabdė, priversdama
1919.11.29 lietuvius pasirašyti su lenką.s susitarimą.
pagal kurį Lietuvos istorinė sostinė Vilnius buvo palik
tas Lenkijos okupacijai. Šio skaudaus įvykio mes nie
kad neužmiršime.
'Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

SOCIALINĖS PROBLEMOS
IR GALIMA PAGALBA
LIETUVOJE
IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ
Dirbu Lietuvoje nuo 1990 me nominė jėga tuo pačiu ir dvasinė
tų ir dalinuosi savo profesine pa jega.
tirtimi, dirbdama Kauno Medi
Bent trumpai, manau, reikia
cinos akademijoj. Sveikatos Ap iškelti šias teorijas, kad su
saugos ministerijoj. Vytauto prastume, kaip giliai nueina
Didžiojo u-te ir įvairiose in marksistines priespaudos šak
stitucijose, kurios kreipiasi kon nys Lietuvos žmogui ir jo prob
sultuotis. Per 12 kartų susidarė lemų pasireiškimui.
jau 23 mėnesiai. Nutariau pasi
Nepaisant, kad yra daug sie
dalinti savo patirtimi ir kai kiančių, pasiaukojusių, sąži
kurių institucijų pasiektais re ningų žmonių, kurių dėka mes
zultatais su ..Draugo" skaity- sulaukėm Kovo 11-tosios ir gi
tojais.
lių idealistinių ir patriotiškų
Aplamai socialinės problemos pasireiškimų, bet masėje pasiir sunkumai lydi žmogų visais gendam žmogaus-siekiančio, au
laikais ir visame pasaulyje. tentiško, dvasingo; dauguma
Problemų sąvoka ir jų pasireiš šeimų be esminių dvasinių ver
kimas skiriasi ir priklauso nuo tybių: meilės, tiesos, pasiti
žmonių kultūros, civilizacijos, ap kėjimo, moralinių principų, są
linkos sąlygų ir daugelio kitu žiningumo, vienas kito suprati
veiksnių. Kiekvienu atveju mes mo ir tolerancijos. Cia sumi
sutinkam žmogų savo gyvena nėtos vertybes ir dorybės negali
moj aplinkoj, jeigu jį ištinka būti išmokomos — jos išugdomos
sunkumai konfliktai, kritiški sveikos šeimos ir ją supančių
išgyvenimai ir išmuša jį iš nor institucijų išgyvenimuose. O
malių gyvenimo vėžiu.
šeimos institucija yra paliesta
jos
giliausiose šaknyse ir prin
Žmogus, šeima ar visuomenės
cipuose.
dalis nebepajėgia atsakyti į
esminius žmogaus poreikius,
E k o n o m i n i s s k u r d a s ir
neatlieka savo atsakomybių, trūkumai žlugdo beveik 2/3-dapareigų, neišpildo jam priklau iius tautos Alkoholizmas —
sančių vaidmenų Taip pat ir viena iš didžiausiu problemų.
aplinkos autoritetai neišpildo Pabrėžtina, kad alkoholikais
savo vaidmens ir neišvysto į tampa vis daugiau moterų ir
žmogaus poreikius atsakančios j a u n u žmonių. Ypač alkoholyje
sistemos ir reikalineų insti skęsta kaimai. Dė! alkoholio su
tucijų. Neradus tinkamos išei sidarė ir atskiras luomas — vi
ties ir neatstačius lygsvaros. suomenės sluoksnis — vadina
prasideda gyvenimo lūžiai, gy
mos ..asocialios šeimos", ku
venimo lygsvaros praradimas. rioms pagalba nėra pirminis rū
Per ta anksčiau paminėtą lai pestis.
ką teko Lietuvoje daug ką su
Vaikų globa ir apsauga —
prasti, pažinti žmonių mąstyse
{statymas, atrodo, veikia tik ant
ną, beveik savo rankomis ir popieriaus, nes masės mokykli
širdimi paliesti žmonių pačias nio amžiaus vaikų elgetauja
giliausias ir skaudžiausias gatvėse, vagiliauja; daug įvai
opas, ieškant galimybių profe riais būdais išnaudojami ir
sinės pagalbos principų, metodų veikianti sistema nepajėgia viso
ir proceso pritaikymui.
to sukontroliuoti.
Savižudybės — kita pro
Penkiasdešimt metų okupaci
jos paliko labai gilias marksis blema, kurios rodyklė iš metų į
tinės ideologijos vagas. Mark metus kyla ir daugiausia palie
sas, apibrėždamas savo ideolo čia jaunus žmones.
gija, apima moralę, relgįją.
Abortai ir mažų kūdikių mir
metafiziką, teisę, politika, tingumas kelia rūpesčių, kad
sąžinę, asmens supratimą ir Lietuva stovi ant nykstančios
vertinimą daiktų, jį supančios tautos ribos.
aplinkos, kalbos, komunikaci
Sveikatos problemos yra
jos. Visi šie elementai giliai labai gilios, o vyresnių žmonių,
įspaudžiami į žmogaus dvasinę kūdikių ir chroniškų ligonių,
mąstyseną ir elgesį. Marksas slauga daugeliu atvejų nesulau
taip sumaniai yra supynęs savo kia reikalingos pagalbos ir gy
ideologijos esme. kad ji apima dymo, nes Sveikatos ministeri
beveik visas žmogaus egzisten j a yra priversta verstis tik su
cijos plotmes, pradedant religi 60'7r numatyto biudžeto ir kiek
ja, filosofija ir net mokslu. Pa vieną savaitę turi maldauti sau
gal Marksą, dominuojančios reikalingų pajamų. Čia iš dalies
klasės galvosena apsprendžia ir ir yra daugelio problemų esmė,
dvasinę tautos mąstyseną. Tai nes sukurtos programos, siste
reiškia, kad materialine — eko- mos negali būti įgyvendintos.

Paliatyvio8 medicinos draugijos steigiamojo susirinkimo dalyvių grupė 1995 m. Is kaires: dr J
Baublienė, prof. I. Lukoševičienė, Sveikatos apsaugos ministras dr. A. Vinkus ir dr. A. Lukoševičiūtė.

nėra reikalingų lėšų.
las — sudaryti sąlygas šeimoms
Reikia pabrėžti, kad yra daug sveikai išgyventi gyvenimo evo
profesionalų, pažangiai galvo liucijos ciklą — suprantant, pa
jančių ir pasiruošusių naudoti žįstant, numatant, kaip esmi
naujus principus bei metodus, niai šeimos gyvenimo pasikeiti
bet jie nuolat atsimuša į ekono mai ir nauji iškilę poreikiai ar
minius sunkumus ar adminis sunkumai galėtų būti sprend
tracijos uždarytas duris. Iš žiami.
esmės Lietuvoje reikia sveika
Džiugu, kad per pastaruosius
tos ir socialinės apsaugos sis kelerius metus pavyko kai kur
temos — organizuotos pagalbos pritaikyti šį metodą. Mėginsiu,
ir atsakymų į pagrindinius kaip pavyzdį bent iš dalies api
žmogaus poreikius, nuo gimimo brėžti Krakių parapijos Vaikų
iki mirties, be skirtumo vargšui globos namus.
ar turtingam, pradedant profi
Problema buvo įvardinta per
laktika, eiliniais patarnavi tikybos pamokas, kurių mokyto
mais, specializuotais metodais, ja buvo soc. rūpybos studentė ir
technika ir jų profesiniu pritai ten atliko savo stažą. Pastebėta,
kymu.
kad bent 2/3 vaikų beveik nuo
Daugelio mūsų žmonių lat reguliariai nelanko mokyk
sunkias problemas ir jų los; yra apleisti, alkani, nepri
charakteristikas galima lygin žiūrėti. Tėvai niekad nepasirodo
ti su John C. Spencer analizuotų ir nepasiekiami. Jie priklauso
daugialypių šeimų sunkumais, tų vadinamų asocialių šeimų
kuriuos jis tampriai sugretina grupei. Pirmieji žingsniai buvo
su vargo ir trūkumų kultūra. rizikingi, nedrąsūs, keliantys
Ten sutinkame fatalistinę pa nusivylimą — ką daryti, kai
žiūrą, nepasitikėjimą, išnaudo nuėjus į namus randi motiną su
jimą įstatymų, atmetimą aukš meilužiu, nusigėrusią iki sąmo
tesnių vertybių — mokslo, vaikų nės netekimo; vaikai nešvarūs,
auklėjimo. Žmonių santykiuose alkani, be priežiūros. Labai
yra daug pykčio, agresyvumo, o humaniškai ir atsargiai pradė
kai kur ir smurto. Žmonės pra tas parodyti tai motinai dėme
deda prarasti viltį, yra apimti sys, supratimas ir mėginimas
apatijos, susiduriam su giliais įtraukti į vaikų užsiėmimus mo
kykloje. Pasiūlytarsudaryti vai
išsekimo jausmais.
Kokia gali būti rekomenduo kams patogesnes- sąlygas lan
tina profesinės pagalbos meto kyti mokyklą, patalpinant sa
dika? Manau, tinkamiausia būtų vaitei į parapijos rvaikų globos
vadinama pagalbos rankos iš namelius; užtikrinta, kad neatiesimo sąvoka, išstudijuota timsim tėvystės teisių, jei tėvai
Benjamin Schlesinger ir dauge įsijungs į pasiūlomą pagalbos
lio taikoma realistinėj terapijoj. planą. Visa tai neįvyko per porą
Šiuo metodu mėginama pasiekti valandų ar pusdienį — reikėjo
žmones net tada, kai jie patys skirti laiko ir nuoširdaus dėme
!
pagalbos neprašo, bet pagal dau sio.
gybę simptomų ir apraiškų gy
Rezultatai labaikonkretūs —
vena gilių problemų gyvenimą, globos namuose gyvena 42 vai
ardantį šeimą, griaunantį au kai — nuo 2 su puse iki 16 metų
gantį ir bręstantį žmogų.
amžiaus. Daugumas sugrįžta
Šio metodo sąvoka nesiriboja savaitgaliais namo, nors dažnai
' tik materialia pagalba ir kon pasitaiko situacijų, kad negali
krečiais patarnavimais. Tą ma vaikus palikti — reikia su
profesinę pagalbą turi lydėti sigrąžinti į globos namelius. Bet
meilė, supratimas, neteisimas ir čia socialinė darbuotoja dirba su
gilus poreikių individualizavi tėvais, kad taip nenkartotų, jei
mas. Šio metodo pagrindas yra nenori, kad būtų atimtos tėvys
du svarbiausi elementai: teisė tės teisės. Vaikų tarpe yra išvys
žinoti, turėti informaciją apie toma atsakomybė vieni kitiems
pagalbos galimybes ir teisė į — vyresnieji prižiūri mažesnius,
laiką, skiriamą pagalbos sutei padeda paruošti painokas. Mo
kytojai ir globėjai turi labai
kimui.
Teisė žinoti, turėti informaciją pozityvų ryšį 3U vaikais ir tė
yra pirmas žingsnis į pagalbos vais. Jau metai, kai susidarė
pasiūlymą, kaip žmogui pri moterų būrelis, kurios ieško
klausančio patarnavimui vieno būdų, kaip nustoti gerti. Nuo šio
je ar kitoje krizės bei sunkumų pavasario yra sudarytas vasaros
stovyklos projektas. Jį gan dos
situacijoje.
Laiko paskyrimas — nereiškia niai parėmė Švietimo ministeri
tik žmogų pamatyti, jam išaiš ja. Vaikai jaučiasi saugūs ir
kinti, ką jis galėtų ar turėtų aprūpinti, bet tuo pačiu šiltai
daryti. Tai reiškia jam padėti atsiliepia apie namuose praleis
nueiti kelio galą, kol jis jausis tą savaitgalį; tėvai vis daugiau
saugus savo pagalbos ieškojimo ir daugiau įsijungia į vaikų gy
kelyje, kol jis įgaus pasitikėjimą venimą mokykloj ar nameliuo
savimi bei jį supančia aplinka. se. Aišku, čia pirmieji žingsniai
Pagalbos reikalingas žmogus, ir mėginimai, kuriems reikia
išvystęs pasitikėjimo ryšį ir laiko, pasiaukojimo, kantrybės
turėjęs laiko giliau pažinti ir geros organizacijos. Tam vi
pagalbos galimybes, galės leng sam daug laiko ir energijos, ir
viau apsispręsti, kokia pagalba Dievo pagalbos, sukaupia kleboyra reikalinga ir kaip ją pasi nas Romualdas Ramasauskas,
nsiudoti, kaip savyje atrasti soc darbuotoja Zita Matuliogalios, kurią išvysčius, galima nytė ir kiti vaikų globėjai bei
pradėti keisti savo gyvenimo auklėtojos.

būdą, sąlygas, aplinką.
Šiame darbe ypatingas dėme
sys turi būti kreipiamas šeimos
ugdymo programų išvystymui ir
spietimui. Tai turi būti pats
Krakių parapijos globos nameliu auklėtiniai, negalėje savaitgali pasilikti
savo tėvų namuose, džiauipa.si klebono kun Romualdo Ramašausko globa. pirmasis judėjimas, kurio tiks-

Kitas konkretus pavyzdys iš
kitos srities - tai su negalia gi
musių vaikų (kurčių, neprigir
dinčių) soc. integracijos centras
„Lingua" Kaune Čia jau ket
virti metai vystomos įvairios

programos ir individuali terapi
ja, kaip padėti tėvams pasisa
vinti metodus ir reikalingą pa
galbą vaikus išmokyti kalbėti ir
integruoti į normalias mokyk
las. Šiuo metu jau 27 vaikai
lanko mokyklas. Yra ir univer
sitetan įstojusių. Nuo 1992
metų veikia savitarpinės pagal
bos tėvų grupė, kuri reguliariai
renkasi kas mėnuo ir dalinasi
savo išgyvenimais bei patirtim.
Kiekvienas vaikas yra ištiria
mas kiekvienos srities profe
sionalo, po to bendrose disku
sijose sudaromas konkretus dar
bo planas, vieniem kitus papil
dant ir t.t. Žodžiu, šią instituciją
galima atkelti pas mus ir ji ne
tik nesiskirtų savo atsilikimu,
bet galėtų būti pavyzdžiu, kaip
galima, profesionaliai dirbant,
pasiekti konkrečių, pozityvių re
zultatų.
Įdomu pabrėžti, kad pagalbos
išvystymo procesui čia labai
daug prisidėjo koordinuota lab
dara. Floridoj įsisteigusi SOS
vaikų Labdaros grupė, vadovau
jama Arianos Kumpienės, yra
išvysčiusi plačius kontaktus su
specialiom profesinėm instituci
jom ir techninių priemonių įmo
nėm, kurių dėka susidarė sąly
gos užmegzti kontaktus su pro
fesinėm institucijom Danijoj bei
JAV, nuvykti į profesinius se
minarus, gauti klausos apara
tukų ir kita. Toronto Prisikė
limo parapijos labdaros sekcija,
vadovaujama dr. Juditos Čuplinskienes, teikia nuolatinę fi
nansinę paramą įvairiems esmi
niams reikmenims įsigyti; Lon
dono šeštadieninės mokyklos
mokiniai, paraginti Rasos Ku
lienės, švenčių proga ar kitom
progom pasiunčia siuntinukus
vaikų užsiėmimams ir pasmaguriavimui, prie to prisideda ir
Londono parapijos moterys. Įdo
mu, kad ir „Lingua" vaikučiai
atsiunčia savo piešinių, molinių
švilpukų, Kazimiero mugių šir
džių — tai dažniausiai atsiran
da Kalėdų eglutės proga — šven
tes pradžiugina lietuviškos do
vanėlės. PLB Švietimo vicepir
mininkė M. Lenkauskienė kar
tas nuo karto irgi atranda būdų
paremti šios institucijos darbą.
Susirūpinimą kelia, kad ši in
stitucija nesulaukia jokios
paramos iš Lietuvos vadovau
jančių institucijų. 1996 metai
buvo paskelbti Invalidų globos
metais, bet „Lingua" negavo
jokios paramos. Tikėkime, kad
tai nesitęs. Atviros Lietuvos fon
das parodė konkretų savo dos

numą ir padėjo įsigyti specialų
kompiuterį, kuriuo net vaikai
gali mokytis kalbėti!
Kita svarbi ir labai reikalinga
dėmesio sritis — tai nepagydo
mai sergantys ligoniai. Šis
klausimas, mirštančiųjų bei jų
šeimų išgyvenimai sistematingai buvo minimi nuo pat mano
pirmųjų apsilankymų — nuo
1990 metų. Iš pradžių tai atrodė
lyg utopija ir neįmanomi daly
kai — kalbėtis ir dalintis su
šiais ligonim jų išgyvenimais,
jiems bei jų šeimoms teikti rei
kalingą pagalbą ir dėmesį. Bet
bendravimas, diskusijos, semi
narai, konferencijos davė labai
konkrečius ir pozityvius rezul
tatus. Jau Kaune, Vilniuje,
Klaipėdoj veikia Skausmo kli
nikos, kurios rūpinasi padėti
žmonėms išvengti fizinės kan
čios, padeda žmonėms iki mir
ties gyventi savo namuose.
Kaune jau dveji metai veikia
nepagydomų ligonių globos na
mai, kur ligoniams parodoma
daug meilės ir supratimo tiek
konkrečia priežiūra, tiek bend
ravimu. 1995 metais įsisteigė
Paliatyvios medicinos draugija,
kurios tarybos pirmininkė yra
dr. A. Lukoševičiūtė iš Kauno
Med. akademijos, valdybos pir
mininkė dr. J. Baublienė iš Santariškių Vilniuje. O šį pavasarį
Kauno miesto tarybos ir Carito
pastangom prie Kauno globos
namų pradedama organizuoti
namų slaugos kliniką, kurios
organizavimu rūpinasi dr.
Smailienė, o globos namų vyr.
gydytoja yra dr. Poniškaitienė.
Šį pavasarį Pliatyvios medici
nos draugija suorganizavo dvie
jų dienų konferenciją, kurioje
dalyvavo profesionalai iš Lenki
jos, Latvijos ir apie 150 pro
fesionalų iš visos Lietuvos. Buvo
gerai suorganizuota akademinė
programa. Dalyviai turėjo pro
gos praturtinti savo profesinę
patirtį šioje srityje. Tikėkime,
kad Lietuvos vyriausybė ir lab
daros institucijos parodys di
desnį dėmesį šios srities pagal
bos išvystymui.
Neįmanoma aprašyti ir išvar
dinti visų mėginimą išvystyti
pagalbą įvairių problemų spren
dimui. Sveikintinos Šeimos kon
sultacijos centrų programos. Rū
pesčio kelia kai kurių insti
tucijų ir profesionalų tenden
cijos nuvertinti savo galią, pro
fesinio pasiruošimo patirtį, ir
dažnai besąlyginis pasitikėji
mas iš užsienio mums atneša
mom programom, kaip idealiau
sia išeitim Lietuvos problemų
sprendimui. Iš esmės yra svar
bu Lietuvos žmonėms nenuver
tinti įvairių sričių profesionalų
patirties ir žinių, savo kultūros
ir tradicijų, o savo mąstyseną ir
žinių profesinį praturtinimą
panaudoti įvairių pagalbos sis
temų kūrimui, atsakančių į Lie
tuvos realius poreikius ir sie
kius pagal mūsų pačių išanali
zuotas situacijas ir nustatytus
pirmumus.
Iš savo šešių metų patirties
galiu pasakyti, kad savo stu
dentams ir įvairių institucijų
darbuotojams, kalbėdama apie
Lietuvoj nepažįstamą profesiją,
nuolat kartojau, kad aš perduo
du principus, teorijas, dalinuosi
savo patirtimi, o visa tai jūs
pritaikysit savo aplinkoj pagal
identifikuotus poreikius, nusta

tytus ir išryškintus pirmumus.
Keli, čia paminėti pavyzdžiai
parodo, kad lietuviai yra imlūs,
suprantantys ir siekiantys tobu
linti žmogaus gyvenimą.
BAJORŲ SĄJUNGOS
ŽINIOS
Paskutiniame Bajorų są
jungos suvažiavime Vilniuje
dalyvavo daugiau kaip šimtas
delegatų ir bajorų iš visos Lietu
vos. Pirmajam žodis suteiktas
prieškarinės Lietuvos bajorų
draugijos nariui Jonušui Kliučinskui, kuris sveikino suvažia
vusius ir pasidžiaugė, k a d
Lietuvos bajorija liko gyvas
tinga.
Dabartinis sąjungos vadas
Jonas Stankus kalbėjo apie
esamą padėtį ir ateitį, pa
brėždamas, kad sąjunga stiprėja
ir pajėgiai vykdo Statute nuro
dytus uždavinius. Jis atkreipė
visų dėmesį į sąjungos atsa
komybę susirūpinti jaunimu,
mokyklų vaikais, nes su jais
prasideda tautos nario, valsty
bės piliečio formavimas ir
auklėjimas.
Sąjungos kancleris Jonas Sideravičius apžvelgė sąjungos
dvejų metų veiklą ir pažymėjo,
kad sąjunga palaiko ryšius su
devyniomis draugiškomis užsie
nio bajorų organizacijomis.
Atvirame balsavime docentui
medicinos mokslų daktarui
Jonui Stankui surinkus daugu
mą balsų, jis vėl išrinktas Bajo
rų sąjungos vadu. Dr. Stankus
yra kilęs iš senos Stankevičių
giminės.
Šiuo metu Bajorų sąjungos
daugiau kaip 400 narių jau yra
įrodę savo senelių ir protėvių
kilmę su patvirtinančiais doku
mentais bei metrikais. Sąjungos
skyriai veikia Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje,
Ukmergėje ir Vilniuje. Naujau
sias skyrius įsikūrė Telšiuose,
apjungiantis Žemaičių krašto
bajorus, kuriems vadovauji Sta
nislovas Narkevičius.
K. P. Žygas
VIENIJASI ŽEMAITIJOS
BAJORAI
Telšiuose įsteigtas Lietuvos
bajorų sąjungos Telšių krašto
žemaičių bajorų skyrius. Jam
vadovauja Stanislovas Narkevi
čius. S. Narkevičius pranešė,
kad jau įregistruoti 24 žemaičių
bajorai. Iš viso Lietuvoje yra 400
bajorų.
Norint įstoti į šią sąjungą, rei
kia pateikti autentiškus kilmės
dokumentus (metrikus), duome
nis apie senolių ir protėvių,
gimusių iki 1919 metų, gimimo
vietą ir datą. (R 08.13)
ATSTATOMOS
BAŽNYČIOS
Klaipėdos krašte nuo Lietuvos
Atgimimo pradžios atstatytos
jau šešios bažnyčios. Tai Rus
nės, Dovilų, Katyčių, Juodkran
tės, Vyžių ir po restauravimo
naujai pašventinta Kretingalės
miestelio evangelikų liuteronų
bažnyčia. Ją pašventino Lietu
vos evangelikų liuteronų vys
kupas Jonas Kalvanas.
Dabar remontuojami Dievo
namai Vilkyčiuose ir Žukuose.
(LR 08.15)

„Lingua" programos pirmojo t*vų susitikimo dalyvių grupelė.

n

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn 24 d.
stovyklavau Neringos berniukų
stovykloje. Priklausiau New
zaitytė, Alicija Brazaitienė, Ire galo. Gaila, kad ne visoms litu
Yorko moksleivių ateitininkų
na Senkevičienė ir Ramunė anistinėms mokykloms buvo
Marijos Pečkauskaitės kuopai,
Kubiliūtė (atvažiavusi į pa atstovaujama.
buvau kuopos pirmininku. Po
Įvairios mokyklos daro mėgi
baiga). Valdybos nare taip pat
ilgesnės pertraukos atkūriau
laikyta Angelė Bailey, kuri iš nimus — sušaukti mokyklų
nebeveikusią Studentų ateiti
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
VVashingtono negali posėdžiau mokinius į klases prie darbų
ninkų draugovę New Yorke ir
ti
su Švietimo tarybos nariais, sekmadieniais (prieš ir po šv.
JAV
LB
Š
v
i
e
t
i
m
o
taryba.
Ar galima susidaryti vaizdą
5 metus jai pirmininkavau; 4
bet
studijų savaičių metu jau Mišių), užuot šeštadieniais Taip
Tačiau
iš
tikrųjų
jas
organizavo
metus esu buvęs Studentų atei apie bet kokios programos
keli
metai eina įvairias vado tėvams tik vieną karta reikės
individai.
Anksčiau
organizavo
tininkų sąjungos centro val pasisekimą, jei visuose progra
važiuoti ir lituanistinė mo
ir jose dalyvavo tarpkario Ne vavimo pareigas.
dybos vicepirmininku. Univer mos punktuose negali daly
kykla nekonkuruoja su sportu.
priklausomoj Lietuvoje brendę.
Mokytojai t o b u l i n o s i
sitetinio studijų metais 4 metus vauti? Tikriausiai ne. Galima
Kitur stengiamasi u/ visus
išsimokslinę pedagogai bei aka
Šiemet lituanistinėse mokyk lituanistinės mokyklos išeitus
mokytojavau šeštadieninėje tik pasikalbėti su žmonėmis,
demikai. (30-ojoje mokytojų sa lose dėstančios mokytojos ir va
Maironio mokykloje. Esu buvęs kurie buvo aktyvus dalyviai —
vaitėje buvęs Švietimo tarybos dovės sustatė stalus konfe metus gauti svetimos kalbos
rengėjai,
prelegentai
ir
klausy
Tautos fondo tarybos nariu.
pirm. ir ilgametis savaičių rencijos būdu l kvadrato forma I pažinimo užskaitus Dar kitoj
Penketą metų darbavausi tojai. Galima komentuoti, ką
rengėjas bei lankytojas Jonas didžiojoje salėje, kad visos galė mokykloj tėvai ir mokiniai pa>i
BATUN (Baltic Appeal to Uni pats patyrei, matei ir girdėjai,
Kavaliūnas padarė apžvalgą tų matyti, kas kalbama, kas ra rašo sutartį; kitoj mokykla rašo
ted Nation — P.P.) organi tuomet susidaryti vaizdą.
strateginį planų...
Ar galima palyginti studijų apie tas pirmąsias savaites.)
šoma. Vykstant pratyboms, jos
zacijoje.
Patenkinti visus gal nėra įma susiskirstė j mažas grupeles.
savaitės gyvenimo ciklą su žmo
— Tai tikrai nemaža duoklė
Savaitėje dalyvavo žymi
gaus? Kai kuriais atvejais gal ir noma. Įvesti naujenybių — Kiekviena diena buvo per
„verpetams". O dabar, gal
folkloro specialistė
sunku.
Nesinori
apleisti
tra
galima. Abieji perėjo jaunystės
pildyta temomis: kooperatyvinis
P. PALYS
galite papasakoti ir apie savo
dicijų,
paveldėtų
iš
praeities.
ir paauglio brendimą. Peržen
mokymasis, lituanistinių mo
JAV LB Švietimo tarybai jau
profesinius „verpetus"?
gus trisdešimt metų slenkstį, ir Jau nuo 1995 m. vasaros JAV kyklų gairės — skaitymas ir šių metų pavasarį buvo pasiūly
Kalbinu naują Farmacijos džiausią nuopelną?
— Baigęs universitetą, teisę žmogaus, ir studijų savaitės pro LB Švietimo tarybos pirm.
— Didžiausias nuopelnas, o ir
rašymas, kalbos teorija ir prak ta, kad stovykos programoje gali
daktarą Algirdą J . Lukoše
farmaciją praktikuoti įsigijau grama turi savitą charakterį. Regina K u č i e n ė rūpinosi
padėka, priklauso mano tė
tika, istorija ir geografija. Buvo dalyvauti Zita Kelmickaitė iš
vičių.
New Yorko, New Jersey, Con- Tačiau abu gali keistis, supami 30-osios savaitės ruoša. Tai
kviečiami prelegentai, skaitę Lietuvos. Net savaitėn trum
New Yorke, dar nemažai vams. Jie su manimi, taip pat ir
necticut valstijose ir Washing- aplinkos, kitų žmonių bei buvo nuolatinė Švietimo tary
paskaitas kitai suaugusių gru piau atvažiavusiems jos dalyva
Woodhaveno rajone tebegyve su mano seserimis, kitaip ne
ton.DC. Apie trejus metus kaip įvykių. Taip atsitinka gyve bos posėdžių tema. Tuo tarpu
pei — Stasė Petersonienė, kun. vimas padarė didelį įspūdį. Ji
nančių lietuvių, Antano ir Bi kalbėjo, tik lietuviškai. Vėliau
farmacininkas dirbau Yale uni nime. Taip atsitinka su pro Švietimo tarybos narės Vida
J. Vaišnys, Jonas Kavaliūnas, dirbo ir plušo šios savaitės
rutes Lukoševičių, sūnui Algir mano lietuvių kalba stiprėjo ir
versiteto, New Haven, CT, ligo grama ar studijų savaite.
Brazaitytė ir Aldona Rauchienė Zita Kelmickaitė bei kiti, kaip dalyvių margumyne, kartais
dui, University of Illinois, Či tobulėjo, lankant lietuvišką
ninėje. Po to 5 metus darbavau
pradėjo apklausas dėl lituanis efektingai perduoti žinias iš neatsikvėpdama, anksčiau buvo
kagoje, gegužes 5 d., suteikė far šeštadieninę Maironio mokyklą,
si New Yorke, Medi-Fax Inter
tinių
mokyklų programinių įvairių mokomųjų dalykų. Po dirbusi dvejose ateitininkų sto
Brooklyn,
NY,
kurioje
baigiau
macijos daktaro laipsnį. Anks
national BV. ir Medical Re Savaitės bendras vaizdas
pakeitimų. Vyko posėdžiai su kalbius ir diskusijas, mokytojų vyklose Dainavoje — sendrau
čiau Algirdas buvo baigęs 10 klasių. Be abejo, nemažai
search informacijos skyriuje,
30-oji mokytojų, tėvų ir Čikagos ir Lemonto mokyklų pratybas pravedė A n g e l ė
Christ the King gimanziją, o ba praktikos įsigijau, besidarbuo
gių ir jaunučių, kur dalyviai —
buvau to skyriaus direktorius. jaunimo studijų savaitė vyko vedėjomis, kartu su pedagogikos
B a i l e y , dr. Dalia Katiliū- vienos organizacijos nariai, kur
kalauro laipsnį įsigijo St. Johns damas su lietuviškuoju jauni
— Paskutiniųjų penkerių, o rugp. 4-10 d. Dainavoje. specialiste Jūrate Kuras-Harris. tė-Boydstun, J. Kuras-Harris,
mu, dalyvaujant įvairiose orga
universitete, New Yorke.
stovykla turėjo vieną vado
gal
daugiau metų laikotarpy- Savaitėje dalyvavo per 100 žmo Buvo galvojama, kad apklausas V. Brazaitytė, Nijolė Gieršvaujančią temą. Mokytojų sa
Gal kas nors ims ir šuktelės, nizacijose ir visuomeninio, lie
je New Yorke beveik nebepa- nių — mokytojų irinokyklų ve ne visi grąžins. I vienos dienos tikienė bei kiti. Kiek teko paste
vaitėje Zita ėjo vakarinių
kad kokia čia naujiena — dar tuviško gyvenimo verpetuose.
sirodydovaL Kur slapsteiai ir dėjų, buvusių mokytojų, lietu konferenciją Lemonte ne visos bėti, mokytojos iš Čikagos,
programų vadovės, paskaitimn
vienas daktaras! Tiesa, daktarų,
— Lietuvišką g y v e n i m ą pa
viškai besimokančių, dalyvių mokyklos pajėgia siųsti moky Lemonto, Philadelphijos, VVa
ką veikei?
kės ir pašnekesiu vadovės,
o ir kitų profesijų, tarnybose vadinę* „verpetais", imk ir
— „Slapsčiausi" Lietuvoje. Tie mažamečių vaikų, stovyklos tojus. Dainavoje, buvo galvo shingtono ir Detroito sudarė vaikų užsiėmimų programos va
aukštas vietas užimančių jauno papasakok apie juo*.
metai buvo skirti Lietuvai ir dar štabo nariai bei prelegentai. jama, bus progos įvairių mo didžiąja dalyvių dalį. Trumpiau dovės, liaudies dainų juostelių
sios kartos lietuvių turime ne
— Nesigiriant turiu prisipa
gan nelengvą gyvenimą turin Pirmojoje ir antrojoje grupėje kyklų mokytojoms išsikalbėti ir l a n k ė s i Toronto mokyklos perrašinėjimo inžinierės parei
mažai. Bet daugumas jų, sma žinti, kad į tuos „verpetus"
tiems jos gyventojams. Kad ga maždaug po 15-20, trečioje šie pasidalinti mintimis.
mokytojas, o Omaha vedėja mo gas.
giai sušokę paskutinį „Malūną" buvau gerokai įsuktas. Baimi
lėčiau ten savo srityje dirbti, met tik 11 (su trim mokytojais),
kytoja Aušrelė Sakalaitė dirbo
ar „Lenciūgėlį", iš lietuviškos nuosi, kad jums galės pritrūkti
Ką iš Zitos Kelmickaitės galė
Šių metų studijų savaitėje su lietuvių kalba besimokan
Lietuvoje turėjau laikyti egza ketvirtoje grupėje— 31 vaikas
padangės dingo. Kitaip yra su kantrybės apie juos besiklau
jome
pasimokyti ir ką išgir
minus. Egzaminų komisiją, kuri (su šešiais vadovais). Likusieji, dalyvavo Š v i e t i m o tarybos čiais. Mokytojų sąsiuviniai vis
Algirdu. Jis, nuo pat mažens sant.
dome?
pirm.
R.
Kučienė
ir
valdybos
tai
vadovai
bei
prelegentai.
mane egzaminavo, sudarė Kau
storėjo, savaitei einant prie
buvo ir tebėra tvirtai įsikibęs į
— Kantrybes užteks. Pra no medicinos akademijos far
Su mokytojais ji pasidalino
Mokytojų pageidavimai po nariai Viktoras Kučas, V. Bralietuviško medžio kamieną. Jo š a u pasakoti.
mintimis
apie kalendorines
macijos fakulteto ir Sveikatos 1995 m. renginio: būsimose sa
lietuvių kalba — be mažiausio
— Jadvygos Matulaitienės va ministerijos farmacijos depar
šventes
Lietuvoje
ir kaip jas
vaitėse paskirti daugiau laiko
priekaišto. Todėl, užkalbinęs dr. dovautame tautinių šokių an
galima švęsti mūsų lituanistinė
tamento atstovai. Egzaminus apvalaus stalo diskusijoms, kad
Algirdą J. Lukoševičių, nuo kal samblyje „Tryptinis" šokau 10
se mokyklose: rudens darbų (gėišlaikiau aukščiausiu pažymiu būtų galima aptarti mokyklų
bos ir pradėjau.
metų. Giedojau Apreiškimo pa ir gavau teisę farmacijos prak
rybių) pabaigimo šventė. Vėli
aktualijas — problemas, pasi
- A l g i r d a i , puikiai, be jokio rapijos, Brooklyn, NY, bažnyti tikai Lietuvoje.
nės, Adventas, Užgavėnės, Jursekimus, rūpesčius bei lūkes
priekaišto, laisvai kalbi tteta- niame chore ir esu buvęs choro
ginės, Velykos ir Kalėdos Išgir
Pasiekęs susitarimą su britų čius. 1996 m. Švietimo tarybos
v i i k a i Kam už tai skirtum di valdybos narys. Keletą vasarų
dome apie senovės papročių pri
„Isle of Man" bendrove, Lietu pakviestasis 1996 m. mokytojų
taikymą vaikams.
voje 1989 m. įsteigiau firmą studijų savaitės programos
Išgirdome, kokių juokų, ašarų
Pharmaceutica Baltica Limi komitetas posėdžiavo nuo 1995
bei
sunkumų folkloro rinkėjai —
ted" ir esu jos prezidentas. Šitos m. rugsėjo mėn. Komitetas
studentai
patina, keliaudami po
firmos skyriai randami Vilnių- pasiūlė tą pageidavimą studijų
Lietuvos
rajonus, po kaimus.
je, Kaune, Šiauliuose, o taip pat savaitėje patenkinti, pratęsiant
Renkami chorinės muzikos įra
Rygoje ir Taline. Firma užsiima apvalaus stalo diskusijas, kad
šai, nueinama ir pas kaimo dai
n,eoas7u.«a.
vaistų platinimu Baltijos valsty- užimtų kiekvieną savaitės rytą,
m . 7oa-saa-20on
nininkus. Studentai nedrįsta
bėse, prekyba ir teikia medicini parenkant būdingas temas. Pa
nę informaciją. Firmoje dirba 50 skaitų ciklą buvo nutarta vesti Mokytojų studijų savaitėje (iš kairės) — Vytautas Kamantas ir rašyt. Jurgis atsikalbinėti vyresnio amžiaus
žmonėms, kurie atsisako padai
žmonių.daugiausia vaistininkai tuo pačiu metu kitame kam- Jankus.
nuoti, o jų profesorė paaiškino,
ir daktarai.
baryje norintiems dalyvauti.
KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I
ALBERTAS KERELIS
kaip kartais reikia pusiau juo
Priklausau: American Phar Atskirai vyko vaikų programa
Chicago, 1996.06.01
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
kais. pusiau pabarimais prikal
maceutical Association, Inter- — rankdarbiai, šokiai, dainos ir
Tel. 312-581-8500
binti
žmones padainuoti dainas
Jau keleri metai, kai Jūs rūpinatės ir remiate
nacional Pharmaceutica] Fede- sportas, bei suaugusiųjų lietu
• Lietuviška duona ir raguoliai
iš
gilios
senovės, tarmiškas,
savo gimines Lietuvoje. Taip pat ir našlaičius,
ration ir Lietuvos Farmacijos vių kalbos besimokančių
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
unikalias
ir gražias. Tai nepa
senelius, tremtinius, partizanus ir kt. Ta pagalba
sąjungai.
pamokos.
Ą:
• Lietuviškas maistas—"catered"
keičiamas Lietuvos turtas,
nemažėja, bet ir toliau bus reikalinga, kol nepa
Taigi, dr. Algirdą J. Luko
Savaitės turi ilgą gražią tra
• Siunčiame mūsų produktus UPS
kurio nenorima prarasti.
gerės gyvenimas Lietuvoje. Tai įvyks tik pasikei
ševičių nulūžusią šaka nepa diciją. Jų oficiali organizatorė —
Atidarytu 7 dienas savaitėje
V UETUVNMKAS. VP
tus krašto valdžiai.
Lietuvos jaunimas pamėgo su
vadinsi. Dabar, jau jam šak
T*
tartines
ir gausiai dalyvauja
Lietuva yra pavojuje! Dabartinė valdžia nu
nis {leidus į Lietuvą, atsis veidas pagražėtų, o jos gy
KAVINĖ
V PtStCKAS. VP
šventėse.
Prelegentė mus per
skurdino
Lietuvos
žmones,
sugriovė
krašto
ūkį
ir
veikindamas ir padėkojęs u i ventojams gyvenimas taptų
TV
350 N. Clark, Chicago, 11 60610
spėjo
nepamiršti
įvairiaspalvio
Tel.
312-644-7750
ekonomiją,
siaučia
nusikaltimai.
Artėja
Lietuvos
pokalbi
linkėjau
našiai
t
e
n
lengvesnis, sotesnis, teisin
L A MASKAUUNAS. VP
lietuviu liaudie^ charakte
Kepyklos produktai ir užkandžiai
darbuojantis, išaugti i dideli gesnis, doresnis ir turtinges
Seimo rinkimai. Todėl kreipiamės į Jus su ypa
BAKEFORM^I
rio-rimties. maldingumo, pa
miesto centre
L K SLEHVS. VP
vaisingą medi, kad Lietuvos nis.
tingu prašymu — PADĖKITE LIETUVAI!
3ofi# twštttttnt
prastumo,
bet svarbiausia —
Savaitgali uždaryta
• Balsuokite už Tėvynės Sąjungą (Lietuvos
jo individualumo Folkloristas
Konservatorius)!
R GURAUSKAS
nenori paimti bendruomeninio
A L JOJOMS
• Raginkite savo gimines ir pažįstamus
varianto. Vienas dainininkas
Krinta lapai
sau dainuos taip. kaip ta dieną
Lietuvoje, kad jie rinkimuose dalyvautų.
I JUZĖNAS
išgyvena savo gyvenimą ir
Krinta
skrydžių
kainos
į
V. MKUNAS
• Kviečiame prisidėti pinigine auka, pagal
dainų žodžius.
R MOZOUAUSKAS
IMPOirr.EXPORT, INC
Jūsų galimybes. Nedelskite su parama
Vaikus prelegentė pamokė.
— ji yra ypatingai svarbi šiandien, nes po
* Pcnbitilhuoc matinius į Lietuvą, Latvija, Estiją,
kaip pinti vainikus, kokia
NEVV Y O R K - V I L N I U S - N E W Y O R K
Lietuvos Seimo rinkimų jau bus per vėlu!
Ukrainą, Katimogrado tr, Maskvą, StPeterburgą.
kaukių tradicija per Joninių
laužą. Visi savaitės dalyviai
Iš anksto dėkojame už Jūsų dėmesį ir paramą!
Skobiems šimtiniams - AIR CARGO
dalyvavo Joninių lauže — daina
Rugsėjo - spalio mėn.
$650
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai.
vome, šokome, plukdėme vaini
TĖVYNĖS SĄJUNGOS
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse
kus su žvakėmis Berniukai
Lapkričio - gruodžio 12 d.
SSOO
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ)
lenktyniavo, mergaites metė
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
Chtoagos skyrius
Gruodžio
13-31
d.
$650
vainikus ant kupolo stulpo
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
Prelegentė kartais išvarg
* Persiunčiame automobilius ir ju detales,
Sausio - vasario mėn.
SSOO
• afkirpti •
davo, belakstydama visa diena
komercines siuntas bei baldus;
Aukoju TĖVYNĖS SĄJUNGAI (LIETUVOS KONSERVATORIAMS):
Ji balsą beveik prarado Žadėjo
Plius m o k e s č i a i
rašyti reportažus Lietuvos
*
Verčiame
ir
notarizuojame
dokumentus;
$8
$10
$20,
$50 ar daugiau $
spaudai - darė pasikalbėjimus
' Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo
Čekius malonėkite rašyti: TĖVYNĖS SĄJUNGA ir grąžinti sekančiu
su ja dominančiais, savaitėje
dokumentus.
dalyvaujančiais, asmenimis.
ATLANTAftsL312-434-2121, Sft-775-SEND
TĖVYNĖS SĄJUNGA
Reikia tikėti, kad savaites metu
c/o Mr. TADAS BUKAVECKAS
mes įvertinome jos didžiulį
2719 West 71st Street, Chkafo, IL 6*29
3700 WEST 82nd ST /
įnašą, kad jai teko geriau su
E-mail: AUanta@worldnetatt.net
CHICAGO. IL 60852
prasti, kiek jvairurno vra
pjHmmcįiiimml ftrnktml 9-5 I šeštad. 9-2
gyvenančiųjų už Lietuvos ribų
J 0 s y PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
P.S. Turintieji Lietuvos nespubtikoi pasus, prašome užalregletruo— bent iš mūsų st-r-vklų ren
U konsulatuose Iki 198$ m. rugpjūčio mėn. 31 d. ir
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011,
gimo ir planavime
ROCHESTER 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859
Bus daugiau*

Susipa^inJaine

MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR
JAUNIMO STUDIJŲ
SAVAITĖ

JIS - NE NULŪŽUSI ŠAKA

II

TOTtl IMHIHinimnilSBISJ>IIHl

U KifiMfflBK&fflRSL

BJ

ATLANTA

Ll ETUVĄ

V Y T I S TRAVEL

40 24 — 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTIS

tmĖĖĖĖĖĖĖĖam

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJĄ
rytos valstybinės mokesčių in
spekcijos sąskaitos. Šio banko

BANKAS N E G A U N A
PASKOLŲ
Valstybės gelbstimas Valsty
binis komercinis bankas ne
gauna nei Lietuvoje, nei užsie
nyje 60 mln. litų kredito, už kurį
garantavo vyriausybė, guodėsi
spaudos konferencijoje banko
laikinasis administratorius Gin
tautas Ciapas.
Nors bankas laiku neatlieka
pavedimų. Lietuvos savivaldy
bių sąjunga del šiame banke
įstrigusių pinigų jau grasina
streikais.
laikinasis
ad
ministratorius vis tiek teigia,
kad bankas dirba normaliai ir
y r a patikimas. Šių eilučių
autores paklaustas, ar pro
bleminis b a n k a s gali būti
patikimas. G. Ciapas aiškino,
kad didžiausias patikimumo lai
das yra valstybės pasitikėjimas
juo.
Lietuvos komerciniai bankai
priešinasi vyriausybės spren
dimui iki rugpjūčio 1 d. iš
komercinių bankų į Valstybinį
komercinį perkelti visų biudže
tinių, taip pat ir savivaldybės
įstaigų, organizacijų sąskaitas.
Šešių komercinių bankų valdy
bos paskelbė pareiškimą, kuria
me sakoma, kad toks vyriausy
bės sprendimas yra nesuderina
mas su rinkos ekonomijos prin
cipais, prieštarauja Konstituci
jai ir Konkurencijos įstatymui.
„Minėtas vyriausybės spren
dimas, suteikdamas privilegijas
bei išimtines sąlygas vienam
komerciniam banaui, diskrimi
nuoja ne tik kitus^komercinius
bankus, bet ir įmones bei orga
nizacijas, atimdamas jų teise
laisvai pasirinkti palankesnes ir
patogesnes pinigų laikymo bei
atsiskaitymo sąlygas", — ra
šoma pareiškime.

valdymo pirmininko pavaduoto
jas Vytautas J u r n a sako, kad
klientų atėmimas iš banko, aiš
ku, atsilieps, tačiau bankas turi
pakankamai likvidžių aktyvų,
įskaitant ir įdėjimus į vyriausy
bės vertybinius popierius. Pa
sak V. Jurnos, jeigu jiems teks
„išleisti" klientus, jie pir
miausia patys pasistengs susi
grąžinti lėšas iš vyriausybės. V.
Jurnos manymu, vyriausybei
nelabai pavyks pasiekti norimų
tikslų, nes toks sprendimas gali
turėti pasekmių j tolimesnę vy
riausybės obligacijų paklausą, o
tuo pačiu ir į biudžeto vykdymą.
Valstybinio komercinio banko
laikinasis administratorius G.
Ciapas pripažįsta, kad priva
tiems komerciniams bankams
gali kilti nemažų sunkumų, ta
čiau, jo nuomone, vyriausybė
turi skirtingai vertinti valstybi
nių ir privačių bankų nesėkmes.
„Svarbiausia mums reikia šian
dien žiūrėti valstybinius ban
kus. Komerciniai bankai turi
turėti šiek tiek kitokius vadova
vimo svertus ir vyriausybė turi
kitaip žiūrėti į jų nelaimes ir
laimes".
Iš esmės Gintautas Ciapas su
tiko, kad pagrindinis dalykas,
lėmęs skirtingas poveikio prie
mones, tarkim Akciniam ino
vaciniam ir Litimpeks ban
kams, kurie buvo prieš Nau
juosius metus uždaryti, ir
Valstybiniam komerciniam, ku
riam tik apribotas paskolų
teikimas, buvo tai, kad anie
bankai — privatūs, o šis —
valstybinis.

G. Ciapas neigia, kad Valsty
binį komercini banką „išmelžė"
Laisvosios rinkos instituto EBSW grupė. Pasak jo, bankas
prezidentė Elena Leontjeva šių iš viso yra išdavęs apie 650 mln.
eilučių autorei,- vyriausybės litų paskolų, o su EBSW susi
nutarimą pavadino gana keistu jusios paskolos sudaro 80-85
sprendimu. ..Jeigu valstybė mln. litų. Pasak p. Čiapo, su
laikėsi nuostatos, kad valsty EBSW vyksta principinė disku
bines įmones ir biudžetą turi ap sija, išsiaiškinant finansinius
tarnauti tik valstybiniai ban santykius ir tariamasi, kaip ši
kai, tuomet tokios nuostatos grupė turėtų bankui grąžinti
reikėjo laikytis nuo pat pradžių. pinigus.
Bet dabar, kai nemažai privačių
Tačiau tarp bankų jau vyksta
komercinių bankų dirbo su val savotiškas karas. G. Ciapas
stybinėmis įmonėmis, šitokio prisipažino kad kai kurie ko
nurodymo vykdymas gali pa merciniai bankai blokuoja Val
kirsti ir jų stabilia veiklą". — stybinį komercinį. Ir toliau iš
sakė p. Leontjeva.
Valstybinio komercinio banko
Lietuvoje plačiai kalbama, dėl sutrikusių atsiskaitymų
kad skaudžiausias pasekmes išeidinėja klientai, o biudžetinės
gali turėti bankas ..Hermis", organizacijos, nepaisydamos vy
kalbama net apie šio banko riausybes sprendimo, atsidari
mokumo ir kitokias problemas, nėja naujas sąskaitas privačiuo
mat banke ..Hermis" yra atida se bankuose.

50,000 dolerių jis yra paėmęs iš
Taupomojo banko, užstatyda
Tokiu pavadinimu „Respubli mas nebaigtą statyti Vilniuje
k a " spausdina 14-os vadinamų namą, kurį įsigudrino užstatyti
jų probleminių b a n k ų , kurių dar ir Valstybiniam komerci
vadovams iškeltos baudžiamo niam bankui, paimdamas 200,
sios bylos, dosjė ir pokalbį su 000 dolerių. Dar vieną paskolą
Seimo Ekonominių nusikaltimų jis gavo iš „Ekspres" banko,
tyrimo komisijos pirmininku užstatas — „Žemaitijos pienas"
— 100,000 dolerių. Nė viena tų
Vytautu J u š k u m i .
paskolų
negrąžinta.
Su
Visų tų 14 bankų žala sudaro palūkanom Č Rimkaus skola
782 mln. litų. Sugrąžinta pasko dabar siekia per pusseptinto
lų tik 188 mln., o a r e š t a s uždė milijono dolerių.
tas maždaug 58 mln. vertės tur
tui. „Respublika" rašo apie dar
V. J u š k u s sako neblogai žinąs
vieną įspūdingą b a n k ų melžimo
nusikalstamo pasaulio atstovų
meistrą. Tai bendrosios firmos
„Deutsche Allianz" savininkas psichologiją. „Žinau vieno įta
Česlovas Rimkus. P e r 1993 me kingo laikraščio žurnalistą,
tų per porą mėnesių j i s iš Kre kuris jiems tarnauja. Banditai,
dito banko be jokio užstato savo nepaisant jų prasto išsilavini
ir žmonos vardu gavo net tris mo, iki smulkmenų žino įstaty
paskolas: 99,000 Vokietijos mar mus, domisi visais priimamais
kių, 59,500 Vokietijos markių ir Seime nutarimais, įstatymų pa
100,000 JAV dolerių.
taisomis. J i e dirba labai kryp
tingai, y r a žmonių ir Seime, ir
V. J u š k u s sako, k a d niekam
vyriausybės aparate, kurie gau
jau ne paslaptis, k a d tokios
n a ne kyšius, o pastovius atly
paskolos būdavo išduodamos,
dalį sumos paliekant bankinin ginimus kiekvieną mėnesį vien
kams, 50, 30 ar tik 15 procentų. už tai, k a d lemtų jiems naudin
Ekonominių n u s i k a l t i m ų tyri gesnių įstatymų priėmimą. Nu
mo komisija r e n k a žinias apie sikaltėliai policijoje įdarbina
Č. Rimkų, tačiau V. J u š k u s abe savo žmonių. Netgi siunčia mo
joja, ar pas jį ras t u r t o . Tai dar kytis į Policijos akademiją", —
ne visos jo gautos paskolos. tvirtina V. Juškus.
IŠVOGTA L I E T U V A

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.
4 % iki $2,000 — 3 % virš $2,000
Siunčiama suma
Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas į rankas
I i viso

12.00

$4..
i..

Gavėjas

Siuntėjas

i
•

Tat

Tel.
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PERSIUNTIMAS ( U S A ) VELTUI
'JŽSAICMOS su ČEKUI A» PAJTO P£«LAIOA SIUSTI

MOMC'RS SUTKUS
• t M? JT
CUCUO OMOMI23-1M1
1(11* nH3X
VAftOAS/PAVAROE
AORCSAS

TELCFONAS

REAL ESTATE

Rima Jakutytė

Hanseli — nuostabi sala. jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukta lova ir pusryčiai. Dėl
informacijos skambinkite: tai.
•Oi-326-tlM

STASYS SAKUTIS
Desytojas
ii vidaus ir iš lauko;
popienuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4«12t. PaHHM
Tat 312-S27-S107

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 FruMand Rd., Steney Crsek, O n t
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3*34
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

**.

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS)1^
S I U N T I N I A I \ LIETUVĄ TIESIAI IŠ J 0 S U NAMU
TIK TRUMPA LALKA BALTIA EKPRESS SI0LO lSĄlflĄ PASLAUGA,:
JEI JŪS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSLJ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME tK PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMU

NEMOKAMAI

']-

• SIUNTINIAI LATVU PER 45-60 DIENŲ l,
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU^ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.
•"•'"'•

A M 8 « GROUP

S£5V££
O I K M I O , IL 6US52

ttHmtnu. ii Mi 06
M M

summmm NEMOKAMAI

1 8 0 0 SPARNAI
1-800-772-7624
TtTLE:
COMPANY:
GROUP:
DEPARTMENT:
LOCATION:

DAIRY RECULATORY P O U C T
DEVELOPMENT COOROINĄTOft
LandO'Lakes
Corporate
Vilnius, Uttiuania

7

• A n t * tu a S a S S j M n i ą t y t f m far oatry product guaMty iiiuiiąSynĮfrttulition
for afl datry piano In Utnuania t o mdude f o v t r n m e n t n a u d a p and s«tfrctuUtion bjr tha induttry
• A a « « i n d i e d a » a f a p m e r i t o f a L i t h u a n t a n e n i e i f a r > c r actton <Į>» ter d x
outbraak ot ma%^>ome Mnactes.
• W o r k m coordtnation wtch tha Mtnrttry of Afrteghurs. V a t s r M r y Comptex.
D i i r y AHooatoor. and Aplcutairal Advtaory Senrtca - nubUaS snd iruinuin
contacta.
• Conduct baMhnc a u e n m e m and rafuiar monitortnf, of p r o p s m impaa
• W o r k w«h Land O'Lakcs snort-ttrm contutuno

• Matntaln comact wtth parsonntl it di« United Statas Aftncy *>r kMmadonal
Davatopmant (USAFD) as r*quir*d
Ra^vif €ii**ots:
W « ratecatt to bthoana for a partod of up to ona and ona-half y«*n of sarvtca
Has eonduetsd tntarnatkjnal da»atopmant tratntnt
or tactmicsl atinunet in
ovarsaasfocations.Excallant orpnttadonal and eommunteatton tkaU Culturally
SSSaSeai and aWa to worfc in a s*Ja*ąa»jjteraįsnamtronmant. tduooonalrworfc
baduroond shouM Induda datry poKcy/rafuiatkin or law and soma opinanct in
datry pcucaMlnį, W W i n y a u to laam baste Uthuantan t>nĮua»«.

Cfisnst M. EvaaSMi
H u m s n Rosourfs DasiaiUiisiit MS1046
Land O l e k o s , Inc.
PelcnIU
Mlnnsepūlts, MNSS440
Eoual Opportunrty EmptoyT

KRAUSTOTĖS 1 FLORIDĄ? •
.Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTIES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą.
taUPss: 1-000-330-8476

ta.'.

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bet pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus.3124a»4100
Fax.J12-6aS-M7

Papr312-MMM7

1«fi
5265 West 95th street
Oak Lawn. Ilinois 60453

TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. Wm Street
Tel.: 312-770-1480

Dengiami stogai, kalamas
„sidlng", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1020

VTVIAN R. KHALAF
Attomey at L a w
1327 S. Pnlaski R d . ,
Chkago, IL606S2
Proi«ionalūs advokatai padės jums
afaptfsU istulusias problemas: im
igracijos, skyrybų. ..real n t a t r " . ava
rijų, asmens draudimu ir kt. Taip pat
verčiame ir tvirtiname įvairius
dokumentus Kaliame Uetuvtfkai
Tai. 3U-MS-2S24

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.; ieitd. 8 v.r. - 4 v.
p.p.; tekrad. uždaryta.
Antrd. ir trejd. susikalbėsite
lietuviškai.

REA1AX
REALTORS
(312)588-5858
(708) 425-7181

RIMAS L STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompuitema r FAX pagatoa
Nuosavybių Įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir ieme
Pensffvnkams nuolaida

Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
{priemiesčiuose.

OLSICKICCINC.
ItlIStitiStmt
LaMnt,iKB6M3)

KMIfCK HALTOS4
T*X2 S. MaaH Rd.
«34S S. ArdMf Ava.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jsi norita parauoa m pirkti nsmus,
iDawoSt*6a*sr.JlproaejžMngai ir
Puainavimas veltui

RE/MAJC

HOMECENTER
(312)735-6000

HARUA STOIKAS
RsatOr* BUt.63«V2S7.7100
{jį} f S a « i l Rss. 630-966-3732

Lai

SL

VIDAS
POŠKUS

** Perkant/r^rduodant
nekilnojamą turtą

GOVT FORECLOSCD homes for
pennies on $1. Delinquent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli
Free <1) 800-896-6775 Ert.
H-2413 tor cūrrent nstings.

** Profesionalus k greitas
patarnavimas

IEŠKO DARBO

FOR RENT

36
f e m l j e f s . Geliu prižiūrėti senus
žmones, moku staliaus darbus ir kt.
Susikalbu angHškai. Skambinti vaka
rais (202) 847-2671 po 6 v.v.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

GREIT
PARDUODA

REALMART IL htc
6602 S. Pulasti Rd.
C h k n o J L 60629

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
" f AX • C A L C U L A T O R S
5610 S. P u i e s k i R d .
o:
' Ta|. ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1

REAL ESTATE

92ZL

ACCENT REALTY

M
t

D i v t t o p po«cy wfchin d a i Uthusnim f j — n — a m w W d i w « aMBla S e M M n r y
of A j n c u h u r * t o adopc a market economy rote as ragubtor of m n d u i f t of
dalry quakty.
Asctn dairy ptants m mastine inumattonal santtary scandards * r t d * i > tpadftad

%5^

CLASSIFIED GUIDE

-

RSSM m die aaSeSJĮaaeai o* i ĮSUHSSS— raeulatory SĮSSSSI Į tompHmem w d
lupport tha U n d O'Laket l Į n i O T i K approach to mifk quakty iiiauanimiil.
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Specialistų vertinimu, išplė
tojusi naftos gavybą sausumoje
ir Baltijos jūroje, Lietuva galėtų
tikėtis gauti apie 8 milijardus
dolerių pajamų. Kaip pagyvin
ti šj verslą, pritraukti investuo
tojų, numatoma parengtoje Naf
tos paieškų ir gavybos strate
gijos pagrindinių krypčių pro
gramoje. Pasak vieno iš progra
mos autorių, Geologijos tarny
bos direktoriaus G. Motuzos,
Lietuvoje išgaunamos naftos iš
tekliai sausumoje siekia apie
46.3 mln. tonų, Baltijos jūroje —
30-60 mln. tonų. Per metus ge
riausiu atveju galima išsiurbti
apie 1 mln. tonų, o Lietuvai rei
kia beveik tris kartus daugiau.
Jeigu pavyktų pritraukti šiuo
laikines technologijas turinčių
užsienio firmų, valstybė galėtų
gauti didelių pajamų.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

PRIMARY OBJECTIVES

1

LIETUVA G A U T A P T I
NAFTOS ŠALIMI

" Informacija paskolų,
investicijų kiausimais-

MarcaMtte Rd. ir Kadile Ava. asryl.
ĮSnuomolaniaa modamua 2 mieg.
butas naujesniame name nuo rugpj.
30 d. ŠaW., virykla, oro vėsinimas,
skalb masina. Vyresnio amžiaus
žmonėms, pensininkams KiaieOa:

MISCELLANEOUS
.ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Cntcaoos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-770-3313
KLAUDMUS PUMPUTIS

AUTOItOBHJO, RAMU, SVENCAT06,
IR OYVYSSS DRAUORIAS,
Agentas Frank Zapofct ir Oft Mgr.

Auka* S. Kana ka*a Hetuvtikai
FRANKZAFOUS
3M6VaWeat
Tel. (766)
(611) 661'

tsnuomoįamas naujai atremontuotas
1 mieg. butas; šiluma, virykla. šaldy
tuvas; 71 St ir Francisco apyl.; $495
+ „deposit" Kreiptis:
tai. 312-436 0 6 4 4 .

Išnuomojamas apšildomas 4
k a m * . 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į men • „security". Tel.
312-776-6410. Kalbėti anajlilial.

, 3 ' i dideli k a m b .

virtuvė su spintelėmis plytelėm išklotas
vonios kamb ; šiluma ir virimo dujos; už
namo vieta statyt automobiliui Troy ir 78
St apyl Kreiptis Tom, tel. 312-264-3672.

HELP VVANTED
J K S CONSTRUCTIOM
„Shingte" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 70S-8O0-28SS.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
312-t25-4331

B&D

SaUtaUnaa moteris prižiūrėti 11 ir 4
m. mergaites kasdien po puse dienos,
atlikti namų ruošos darbus. Būtina vai
ruoti nuosavą auto kreiptis vakarais.
tai. 312-280-0760.

MNATA'S DOSMITIC
PLAC Į M I N T AOSHCT
Poeitions availabla: nannies. houte
> kx Engfcsh speakmQ aonwi
Call: 312-2S6-7M7
Speak Enghsti

SIŪLOME DARBUS!

Taisome ir dengiame vist) rūiitą sto
gus, statome priestatus, garažus,
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus.

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

Kazimieras, t a i . 312-425-34*5

Ak Care
Tel. 312-738-7808

3314 W . 6 3 St.
Tel. 312-776-8998

riais galite pasitikėti, sako DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 24 d.
Žmogus negali gyventi be problema. 1986 metais Kongre specialistai. Jei produktas yra
vandens. Mes vandenį geriame, sas uždraudė naudoti šviną NSF pažymėtas, kad jis tą ar
juo prausiamės, švariname, namų vandentiekių vamzdžių kitą pašalina iš vandens, be
plauname drabužius, grindis ir gamybai, nes švinas yra pavo abejonės tas.bus parašyta ant
kitus aplinkos įrengimus. Ame jingas sveikatai, ypač augan įpakavimo. Prašant NSF, gali
jums atsiųsti sąrašą filtrų, kurie
rikoje retai rasime gyvenamą tiems vaikams.
pasalina tuos užteršimus iš
BŪKIME GERAI INFORMUOTI
namą, kuris neturėtų įvestos
3. Crypiosporidium — tai
Šiandieną yra kompiuterių Health turi savo „Web aite", vandentiekio sistemos. Vieni sunkiai susekama ir atspari vandens, kuriuos norėtumėte,
laikai. Kiekvienas turėtumėme kad galėtų suteikti jums infor gauname vandenį iš miestų bakterijų rūšis, kuri auga kad būtų pašalinti. Skam
susipažinti su kompiuteriu, jo maciją apie rūpimus sveikatos vandentiekio sistemos, kiti, vandens paviršiuje ir gali binkite nemokamu telefonu:
naudojimu ir galimybėmis. Ne klausimus, Galite sužinoti apie kaimuose ar tolimesnėse nuo lengvai prasmukti pro vandens 800-673-8010. Tiems, kurie ne
Gyveno Chicagoje.
svarbu, ar esate 2 ar 90 metų, naujausius sveikatos — ligų kitų gyvenviečių vietose, gręžia filtravimo — valymo sistemą. nori būti „vandens detekty
Mirė 1996 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 87 metų.
gyvenate šiandien, ir nebūkite tyrimus, kurie yra daromi NTH, šulinius žemėn ir ieško vandens 1993 metais 400,000 žmonių vais", bet nori gero, plačios
apimties
užtikrinimo
savo
van
Gimė Latvijoje, Bauskės mieste.
vakar dienos žmogumi. Šian arba „Web page" gali sujungti šaltinių, kurie prijungiami ir Milwaukee mieste susirgo ir
deniui
ir
kurie
turi
pakankamai
Nuliūdę liko: duktė vienuolė Joanna Marie, SSC, sūnus
dien kompiuteriai yra naudo jus su kitomis įstaigomis, tei teikia žmonėms vandenį.
100 žmonių, turinčių menką
Frank C., marti Patricia, anūkė Lynda.
lėšų
tai
padaryti,
specialistai
jami, ne tik įstaigose, mokyklo kiančiomis informaciją apie
Daugumas mūsų nuo vaikys atsparumą ligoms, mirė. Nuo to
Velionė buvo žmona a.a. Stanley ir motina a.a. vienuoles
se, bet jie darosi nepakeičiami ir sveikatą. NIH adresas: http:// tės buvom įsitikinę, kad van laiko Aplinkos apsaugos įstaiga siūlo kitą rūšį filtrų — tai
Julie, SSC.
„broad
speetrum
filter".
namų aplinkoje. Kompiuteris www.nih.gov
duo, tekantis iš čiaupo, yra — EPA reikalauja, kad miestų
Virš 50 metų priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjams.
Dabar yra siūloma vandens
ne tik rašo, skaičiuoja, bet yra
•.Mokslas.
švarus, grynas, beveik nieko vandens tiekimo įstaigos tikrin
kuopa #2.
ir susižinojimo priemonė, in
Velionė pašarvota sekmadienj. rugpjūčio 25 d. nuo 2 iki 9
„The Dept. of Education" — nekainuoja ir jo yra neriboti tų ar nėra vandenyje „crypto- filtravimo technologija, vadina
ma „reverse osmosis'-RO. Tai
formacijos šaltinis. Šiais laikais Švietimo departamentas turi kiekiai. Ar tikrai taip yra? Po sporidium".
v.v. Dalcamo laidojimo namuose 470 W. 26 St., Chicago.
kompiuteriai nėra brangus, nes „Web site", kur jūs galite suži įvairių gamtos nelaimių, kada 4. Nitratai. Jei geriate daugelio filtrų sistema. RO si
Laidotuvės įvyks pirmadienj, rugpjūčio 26 d. Iš laidojimo
labai plačiai naudojami. Todėl noti apie įvairias programas ir sutrinka vandentiekis, žmonės šulinio vandenį ir gyvenate ar stema kainuoja nuo 450 iki
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Ali Saints-St. Anthony
įsigykite ir naudokite. Dažnai patarnavimus, daromus šio yra raginami virinti vandenį, ti ūkių, yra galimybė, kad jūsų 1,000 dolerių. Kai kurie filtrų
parapijos bažnyčia, 28 St. ir Wallace, kurioje bus aukojamos
10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių
vyresnieji bijo kompiuterio, bet departamento. Galite sužinoti, naudojamą gėrimui ir pan. Kai geriamas vanduo gali būti už pardavėjai šią sistemą parduo
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
mes paprastai bijome to, ko kur galite gauti lėšų moksli kada vanduo, atitekantis iš terštas nitratais iš trąšų nuosė da ir įdeda už 600 dolerių. Jie
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
nežinome ar nemokame. Todėl niams tyrinėjimams ir kitokią čiaupo, turi nemalonų skonį bei dų. Tai sudaro rimtą pavojų sako, kad ji pašalina 99%, kas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
įsigykime, susipažinkime, informaciją. Jums nurodo, kur kvapą. Visa tai padarė, kad sveikatai ir'kartais gali net yra netinkama vandenyje ir kad
ta sistema šiandieną yra pati geišmokime.
Nuliūdę: d u k t ė , s ū n u s , m a r t i ir a n ū k ė .
galite įsigyti įvairių brošiūrų daug žmonių gėrimui perka įšaukti vėžį/
Informacinis kompiuterinis rūpimais moksliniais reikalais. vandenį parduotuvėse ar iš 5. Nuosėdos. Gaunamas iš riausia. „Carbon" filtrų
Laidotuvių
direkt. Kenneth D. Rudmin Tel. 312-842
„greitkelis" (superhighway) yra Adresas kompiuteryje: http:// tarpininkų, kurie jį švarina ir šulinių vandup turi kartais nuo pardavėjai kritikuoja RO filtrus,
8681.
išvežioja į namus. Perkamo van sėdų: smėlio,, dumblo ir pan. kaip neekonomiškus, nes jie su
visai prie jūsų, tik žinokite visus www.ed.gov/
naudoja 4 galionus vandens,
į jį įvažiavimo ir išvažiavimo
7. AARP. „The American dens kaina iššaukė namų van Specialistai sako, kad galimų kad pagamintų vieną galioną
kelius. Čia keletas informacijos Aaaociation for Retired People" dens filtrų prekybos sužydėjimą. problemų vandenyje sąrašas yra
pavyzdžių iš Web kompiuterių teikia informaciją apie jų pareiš Tie filtrai kainuoja nuo 6-dole- ilgas. Jūs galite įsigyti vandens švaraus vandens. Bet šiandien
LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų
tinklo. O jei neturite savo kimus, leidinius, paslaugas rių mažam ąsotėliui, kuris filtrą, kurjsv pašalins pavo yra RO filtrų ir tokių, kurie
SĄJUNGA
kompiuterio, nueikite į arti nariams ir kitokią informaciją, pasalina šiek tiek chloro, iki jingiausius elementus iš van veikia 1:1 proporcija.
Svarbu žinoti, kad „carbon"
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
miausią biblioteką, nes daugelis kurią jūs galite gauti ii jų „Web tūkstančių dolerių už filtrą, dens, bet daugumas filtrų, ypač
jų turi kompiuterius savo klien site". Jie taip pat teikia infor kuris prijungiamas prie pagrin pigesnieji, visko nepašalins. Jei filtrai, kurie išfiltruoja bakteri
apylinkėse ir priemiesčiuose
tų patarnavimui.
maciją apie konferencijas, sa dinio namų vandentiekio (point- norite pirkti filtrą, apsispręski jas, gali tapti tų bakterijų
Patarnavimas 24 vai.
1. Baltųjų rūmų linija, kur varankiškas ir apylinkių pro of-entry-POE). Ir tada švarutėlis te, ką jūs norėtumėte iš vandens veisimosi lizdais. Filtrai turi
būti keičiami pagal griežtus
galite pareikšti savo nuomonę. gramas vyresniesiems, gali at — grynutėUs vanduo bėga ne tik pašalinti.
gamintojų
nurodymus. Kai ku
Norite pasiųsti prezidentui sakyti į daugelį kitų klausimų. į virtuvę ar prausyklą, bet ir vi
Vandens
filtrai
yra
dviejų
pa
rie
filtrai
turi įmontuotas
elektroniniu paštu laiškelį? Jūs AARP adresas kompiuteryje: same name.
FUNERAL DIRECTORS
grindinių
rūšių.
Pirmiausia
yra
redykles,
kurios
parodo, kada
http://www.aarp.org
galite sužinoti, ką turite daryti,
Palyginti kainas nėra lengva. medžio anglies (charcoal) ir
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
reikia pakeisti. Kiti filtrų
kad jūsų nuomonė būtų išgirs
tv. Informaciją vyresnie- Bet, jei į namus yra pristatomas
grynanglio
(anglies
=
carbon)
įrengėjai
savo
klientams
prane
ta ir t.t. Ši linija turi Baltųjų skims „The National Institute vanduo 5 galionų buteliuose (po
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
rūmų leidinius, spaudos in of Aging" taip pat dalyvauja 90 centų už galioną), galite ap filtrai, kurie pasalina apie 15 ša, kada jie turi keisti filtrus.
teršalų.
Ant-iUtrų
įpakavimo
Jei norite apskaičiuoti, kiek
CHICAGO AND SU&URBAN LOCATIONS
formaciją, dienos aktualiąsias kompiuteriniame informacijos skaičiuoti, kiek tai jums kai
temas, vėliausias federalinės tinkle ir informuoja apie visa, nuos per ilgesnį laiką. Tuo tar yra užrašytarką jie pašalina. Jie jums kainuos vandens filtravi
statistikas ir informaciją apie kas naujo yra daroma institute. pu daugumas filtrų išvalo van yra ąsotėlių tipo filtrai (piteher mas, turite skaičiuoti ir kiek
4330 So. Califomia
4605 So. Hermitage
Baltųjų rūmų apžiūrėjimą. Cia Informacija apima žinias spau denį už 30 centų ar mažiau už filters), kurių turbūt daugiausia kainuos filtrų pakeitimas, kiek
parduodama. Jie kainuoja nuo kainuos pats filtras ir kaip
jūs galite susipažinti su Baltųjų dai, tyrimų ir fondų lėšų in galioną.
ALL PHONES
6 iki 30 doltnų. Tie filtrai yra dažnai jis turi būti keičiamas.
rūmų istorija, peržvelgti nuo formaciją, spaudinius sveikatos
1-312-523-0440
1. Chloras. Miestų vanden (charcoal) medžio anglies filtrai Sakoma, kad daugumas filtrų
traukas, klausytis kalbų, o taip reikalais ir informacinius
tiekių įmonės įdeda į vandenį ir jie nedaro £»eko daugiau, tik yra lengvai įdedami, bet mode
pat būti sujungti ir su kitomis paklausimus. Jų adresas: http://
chloro, kad sunaikintų bakteri išfiltruoja chlorą, kas pagerina liai, dedami po praustuve, reivaldžios Web linijomis (govern- www.nih.gov/nia/
jas. Kiek dedama chloro — įvai vandens skonĮ. Galima surasti j^įaiija, kad šalto vandens
ment Web sites). Yra net isto
9. Pasiruošimas kelionei. ruoja. Tai priklauso nuo bakte
LACK & S O N S
tokio tipofilteU,kurie gali būti
^;° būtų nupjautas. Strorinių dokumentų skyrius, ku Kokius drabužius pasiimti
rijų kiekio vandenyje. Chloras pridėti prie taupų, jie kainuo vflriT
riuos galite peržiūrėti, pvz. kelionei, visada yra nelengvai
FUNERAL DIRECTORS
veikia į vandens skonį ir kvapą. ja nuo 20 iri 70 dolerių. Kai j Jjai paskaitykite nurodymus,
„Declaration of Independence", išsprendžiamas klausimas, nes
prieš pradedant darbą. Specia
2. Švinas. Ta problema yra kurie jų turi pažymėjimus, kad
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
Konstituciją ir pan. Adresas: nežinia, ką pasiimti, kas būtų
listas (plumber) tą darbą atliks
ne
miestų tiekiamame vandeny pašalina ir kfnis taršalus, kaip
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
http://www.whitehouse.gov
per valandą ar mažiau. Dėdami
tinkamiausia ir geriausia, je, bet tiekimo vamzdžiuose:
šviną
ar
bakterijas.
Tarp
„car
filtrus, atminkite, kad daugelis
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
2. Balsuotojo galia. Dažnai keliaujant į tą ar kitą kraštą. didžiųjų vandentiekio linijų
yra sunku suprasti, kokios nuo „Web site" paruostas „The Na vamzdžiuose, arba jūsų namų bon" filtrų ipa ir „canister- filtrų pašalina iš vandens
ALL PHONES
ridą". Jei jums rūpi jūsų
monės yra politikai tuo ar kitu tional Hurricane Center", duo vamzdžiuose, padarytuose iš shaped" filtrai, kurie kainuoja
1-706-974-4410
klausimu, bet žmonės organi da jums smulkią informaciją švino. Dylantys vamzdžių su nuo 100 iki maždaug 400 dole- vaih_ ų sveiki dantys, pasikalbė
zacijoje „vote smart" padės jums apie keliaujamo krašto oro sąly jungimai — sulitavimai irgi yra rų. Juos galima pridėti viršuje kite su dantistu. Galimas daly
arba apačioje praustuvės. Jų yra kai, kad vaikams reikės skalau
tai išsiaiškinti. Jūs galite gas, temperatūrą, žemės pavir
sužinoti, kaip jūsų senatorius ar šiaus žemėlapius, radaro duo rias jums teikia kompiuteris. įvairių ir kai kurie gali išfiltruo ti burną „flourido" skiediniu.
Paprastas kasdieninis van
Kongreso narys balsavo tuo ar menis ir oro pranašavimus. Ad Norint galima keliauti po visą ti daugiau negu tuziną teršalų.
kitu klausimu, kurie lobijistai resas: http://www.nhc.noaa.gov/ pasaulį, sužinoti daugybę įvai
Kaip sužinoti, koks filtras ką dens naudojimas gali dažnai
PETKUS & SON
davė pinigų jo/jos rinkiminei maps.htm/
rių dalykų, sėdint savo kamba filtruoja? ThąNational Sanita- pasidaryti gan komplikuotas ir
FUNERAL DIRECTORS
10. Valstybiniai parkai
kampanijai, taip pat gauti ir
ryje ir keliaujant kompiuteriu, tion Foundation, nepriklauso brangus.
MARQUFTTE PARK 2533 W 71 ST.
Naudotasi medžiaga iš „ChiThe National Park Service įdomios kelionės!
kitą informaciją, kuri jus
ma, pelno nesiekianti organiza
CICERO 5940 W. 35 ST.
domina, kad galėtumėte apsi turi „Park Net" vadovą po vals
Naudotasi medžiaga iš „Chi- cija, tikrina filtrų gamintojų cago Tribūne" (1996-8-7).
LEMONT
12401
S ARCHER AVE (A DERBY RD.)
Aldona Šmulkstienė
spręsti, už ką balsuoti. Ten gali tybinius parkus ir teikia in cago Tribūne" (1996.08.05)
pažadus ir išduoda pažymėji
EVERGREEN
PARK 2929 W 87 ST
formaciją,
ne
tik
apie
keliones,
te gauti ir politinių organizacijų
Aldona Šmulkstienė ir mus, jei jų filtrai praeina patik
TINLEY
PARK
16600
S. OAK PARK AVE
sąrašą. Informacija yra tei bet ir apie darbus tuose par
Birutė Jasaitienė
Birutė Jasaitienė rinimus. Taf yra žmonės, kuALL PHONES
kiama apie federalinė ir valstijų kuose samdomiems darbinin
C H I C A G O 1-312-476-2345
valdžią. Adresas: http://www.- kams bei savanoriams, supažin
NATIONVVIDE
TOLL
FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
dins su spausdintu lankstinuku
vote-smart.org
3. Sužinokite ką veikia kon ir kaip jį gauti. „Visit your
r
Parks" teikia informaciją *pi«
gresas.
parkus:
kur
jie
yra,
kaip
Ir Senatas, ir Kongresas turi
Web linijas, kur galite sužino vadinasi, kiek kainuoja juos
5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
ti, kas yra kas, ir jų adresus bei aplankyti, ar yra stovyklavimo
telefonų numerius, kokiems ko (camping) galimybes bei kiti
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
mitetams jie priklauso, kokie patarnavimai. Jei mėgstate is
toriją,
galite
gauti
informaciją
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
SPECIALIOS
įstatymai ir resoliurijos yra
sprendžiami, informaciniai do ir apie pilietinio karo vietoves,
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
KAINOS
kumentai apie Kongresą, spau archeologiją, istorines vietas ir
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
diniai ir pastatų apžiūrėjimo t.t. ,.Park Net" galima surasti
Ten i r atgal
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
taisyklės. „The House site" duo šiuo kompiuteriniu adresu:
da ir visą įstatymų turinį. The http://www.npB.gov/
ALL PHONES
Vilnius
11. Nešinote kur keliauti?
House site adresas: http://www.
„US Travel and Tourism In
1 -708-652-5245
house.gov The Senate site adre
.Riga
formation
Network"
gali
jums
sas: http://www.tenate.gov
Tallinn
4, Sodai Security Informacija padėti surasti įdomią vietą,
kurią norėtumėte aplankyti. Jie
Minsk
Jei norite sužinoti, kaip įsigyti net turi kelionių albumą. Pasi
Belmont/Central
NEWOfHCE
naują kortele ar turite klausimų rinkdami valstįją, jūs galite
5637 VV. Belmont
8512 Golf Rd
"Chicagohnd's Fmest Funeral Service"
apie uždarbį, mokėjimus ir ki pasiekti oficialų atostogų ir
| vieną puse
Niles, IL 60714
Tel. 312-237-4747
tus klausimus, „Soc. Sec. Admi- kelionių po tą valstiją vadovą,
Tel. 847-581-9800
nistration Web aite" gali at kuria gali suteikti jums daug
PALOS HILLS
Vilnius
HOtlH HCM
sakyti į šiuos ir dar daugiau naudingos ir įdomios informa
11028 S. Southwest Hwy.
3000 N. MiUvaukee
Riga
klausimų. Jūs galite sužinoti cijos. Taip pat ten galima
(OTHER
LOCATIONS AVAILABLE)
5150 VV. Belmont
Tel. 312-489-4999
apie „Soc. Sec." įvairius biule sužinoti ir renginių kalendorių,
Tallinn
Tel. 312-685-2020
tenius ir t.t „Soc. Sac" kompiu meno muziejų ir galerijų aarašą
FarNorth
Minsk
terinis adresas: http://www.ssa. bei daug kitų įdomybių. Ad
4801 VV. Peterson
OUT
OF
STATE
1-708-448-6209
gov/
resas: httpV/www/ustt in.org/
Tel. 312-725-9500
l-<800)-342-5315
5. Sveikatos klausimai
č i a tik dalis galimybių, kuThe National Institute of
JAV U I KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ M I K A L Ų TARYBA
2711 W«st 71st Strt*. Chicago, HHnois 60029
312/476-2656 • F«X 912-436-6009

VANDUO IR ŽMOGUS

A.tA.
JULIA P. SHAINAUSKAS
Pulokaitė
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. L e o n a s Milčius, vienas
žymiausių Lietuvos Tautininkų
partijos veikėjų, atvyko į Čika
gą dalyvauti Amerikos Lietuvių
tautinės sąjungos seime, vyk
siančiame Čikagoje, Balzeko
muziejuje, Darbo dienos sa
vaitgalį. Lydimas dr. Leono
Kriaučeliūno, svečias apsilankė
ir „Draugo" redakcijoje. Prieš
seimą ir po jo dr. Milčius daly
vaus susitikimuose su lietuvių
visuomene kituose telkiniuose.
Nedelskite ir užsisakykite bi
lietus j dienraščio „Draugo" po
kylį, būsiantį Martiniąue salėje
rugsėjo 22 d. Bilietai gaunami
ir stalai užsakomi dienraščio ad
ministracijoje.
Tautos šventės minėjimą Ci
cero, IL, apylinkėje sekmadienį,
rugsėjo 8 d. rengia Cicero
apylinkės Lietuvių Bendruo
menė ir Cicero ALTo skyrius
bendromis jėgomis. Po lietu
viškų Mišių, kurias 11 vai. ryto
Šv. Antano bažnyčioje laikys
kun. Viktoras Rimšelis, MIC,
ir pasakys šiai šventei pritaiky
tą pamokslą, parapijos salėje
vyks programa. Pagrindinę
kalbą sakys „Tėvynės" laikraš
čio redaktorius V y t a u t a s
K a s n i ū n a s iš Beverly Shores,
Ind., o meninę programą iš
pildys muz. Dalia Gedvilienė
su dukra Egle ir sūnumi Karo
liu.
Ketvirtadieni, rugpjūčio 22
d., būrys Lietuvos Krikščionių
demokratų partijos rėmėjų bu
vo susirinkęs t. marijonų vie
nuolyno patalpose ir siuntė laiš
kus lietuvių visuomenei, pra
šant paremti krikščionis de
mokratus ne vien aukomis, bet
ir balsais. Talkoje dalyvavo:
Vaclovas Momkus. Juozas Kon
čius, Valerija Žadeikienė, An
tanas Dirgėla, Mečys Monkus,
Jadvyga Damušienė, Petras
Jokubka, Petronėlė Jokubkienė, Sofija Plenienė, Juzė Iva
nauskienė, Aldona Juozevičienė,
Jonas Pabedinskas, Irena Pabedinskienė ir Marija Remienė.
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. TeL
(312) 847-7747.
(sk)
z Travel Center, Ltd. siū
lo skrydžius j Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
r e s ę Lesniauskienę, tel. 84752*0773.
(sk)

Čikagos lituanistinė mo
kykla sveikina visus su rudens
pradžia! Mokykloje registracija
ir pirmoji pamokų diena bus
šeštadienį, rugsėjo 7 d., Jau
nimo centre. Pradedama regist
racija 9 vai. r., o 10 vai. bus Mi
šios Jėzuitų koplyčioje, po to mo
kyklos atidarymas. Kviečiamas
visas jaunimas — čia gimęs ir
nesenai iš Lietuvos atvykęs, re
gistruotis į lietuvišką mokyklą.
Dr. Albertas Šimėnas, Lie
tuvos Krikščionių demokratų
valdybos narys, lydimas Prano
Povilaičio, Irenos ir Jono Pabe
dinskų ir Marijos Remienės,
rugpjūčio 22 d. apsilankė
„Draugo" redakcijoje susipa
žinti su vienintelio užsienio
lietuvių dienraščio darbais bei
rūpesčiais. Tą pačią dieną jis
išvyko į Beverly Shores susitikti
su Indianos ir aplinkinių vals
tijų lietuviais (kiek teko girdėti,
susitikimas buvęs labai produktingas), o rugpjūčio 23 d.
išskrido į Los Angeles, CA. Su
dr. Šimėnu susitikimai yra
planuojami ne tik Čikagoje, bet
ir kitose vietovėse.
Respublikonų l y g o s gegu
žinėje, kuri ruošiama šį sekma
dienį, rugpjūčio 25 d., tuojau po
Mišių, Pasaulio lietuvių centro
aplinkoje, bus sukaupta ypač
vertingų dovanų laimėjimams.
Visi laukiami atvykti, savo
laimę išbandyti, o taip pat pasi
vaišinti, pasilinksminti.
Dr. Donatas ir Daina Siliūnai, nuoširdūs Lithuanian Mercy Lift rėmėjai, kaip ir kiekvie
nais metais, šiemet pirmieji re
zervavo stalą į neeilinį LML
pokylį, pavadintą „Artimo mei
lės menas". LML laukia visų
savo rėmėjų šeštadienį, rugsėjo
7 d., 6 vai. vak., Chicago Art in
stitute patalpose, 230 S. Columbus Dr. — Čikagos miesto
centre. Rezervacijos priimamos,
skambinant 708-442-8297.
x G a l i u p a d ė t i legaliai
gauti „SOC. S E C U R m r kor
telę ir vairavimo leidimą
(DRIVER'S LICENSE). Ed
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų seimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 58*5959 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)

x Baltic Monuments, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
TeL (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
Advokatas Vytas Misiulis
geriausiomis sąlygomis.
79 VV. Monroe. Suite 1300.
(sk)
Chicago IL 60603
x ŽEMĖ L. P R O D U C IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
TIONS praneša, jog po ilgų ir
Vizos pratęsimo. ..žalios korte
sunkių derybų visos mūsų radi
les" gavimo, irt t Konsultuoja ir
padeda sutvarkyti dokumentus
jo laidos grąžinamos į seną.
Valandos pagal susitarimą.
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m.
(312) 775-5752
balandžio 29 d. klausykitės
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki
Advokatas
11 v.r. per WNDZ radijo stotį
GINTARAS P. ČEPĖNAS 750 AM bangomis. Darbo die
643* S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629
nomis siūlome informacinę
(^ b! j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
STUDIJĄ R. šeštadieniais isto
Tel. 312-582-4500
rine VERSMĘ, o sekmadieniais
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
kultūrinę-pramoginę radijo lai
Tel. 708-301-4866
dą
VAIRĄ WNDZ dirba 5.000
Valandos pagal susitarimą
vatų pajėgume ir laisvai pasie
kia Illinois. Indiana. Michigan
Advokatas Jonas Gibaitis
bei Wisconsin lietuvius. Visais
6247 S. Kedzie Avenue
radijo reikalais, įskaitant ko
Chicago, IL 60629
mercinius skelbimus, mirties
T e l . (1-312) 776-8700
pranešimus bei organizacijų ži
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L
Šestad 9 v r iki 1 vai d.
PRODUCTIONS, LITHUA
NIAN NEWS RADIO 750,
ADVOKATAS
P.O. BOX 1161 OAK PARK.
Vytenis Lietuvninką*
IL 60304, o redakcijos tel.
453* W 63th Street
. 708-386-0556. ŽEMĖ L PRO
Chicago, IL 60629
DUCTIONS - vienintelis radi
(Skersai gatvės nuo ,.Draugo")
jo informacinis tinklas aptar
Tel. 312-284-0100
naujantis išeiviją 7 dienas per
Kasdien 9 v.r.—5 v.v
savaitę.
Pasiklausykite!
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

(sk)

NAUJA
MAGISTRANTE

dųų vasaros institute (BALSSD,
kuris vyko Illinois universitete.
Čia ji dirbo ir šio instituto admi
nistratore bei koordinatore.
Baltų studijos pavyko puikiai.
Studentai ir dėstytojai buvo
sužavėti Jūros sugebėjimu dės
tyti ir ruošti įvairius renginius
bei išvykas.
Šį rudenį Jūros Avižienytės
laukia nauji užmojai ir darbai:
ji pradeda siekti doktorato Washingtono universitete, Seattle.
Jos specializacija bus lyginamo
sios literatūros ir kultūrinės
studijos. Studijuodama Jūra
taip pat dėstys lietuvių kalbą
Washingtono
universiteto
S k a n d i n a v i s t i k o s departa
mente, kuriame ruošiamasi
įkurti Baltų studijų programą.
Beje, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės fondas ir atskiri
lietuviai jau yra gražiai fi
nansiškai prisidėję prie šios pro
gramos įkūrimo. Skandinavis
tikos departamentas be galo
džiaugiasi, gavęs Jūrą Avižienytę, talentingą dėstytoją ir ga
bią studentę.

Jūra Avižienytė, Liucijos ir
Karolio Avižienių (Orland Park,
IL) duktė, šį pavasarį gavo ma
gistro laipsnį iš lietuvių kalbos
ir literatūros Illinois universi
tete Čikagoje. Jūra sėkmingai
išlaikė magistro e g z a m i n u s
Lituanistinėje katedroje, kurioje
ji studijavo. Smagu pažymėti,
kad Jūra jau ne pirma Ameri
kos lietuvė, sėkmingai studija
vusi ir gavusi laipsnį iš Litua
nistinės katedros.
Jūra yra baigusi Čikagos
Aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą. Ji stuctijavo ir sėkmingai
baigė lingvistiką Chicago uni
versitete. Po to ilgą laiką dirbo
įvairiose leidyklose redaktore:
The Dorsey Press (1978-88 m.),
Wadsworth Publishing Co.
(1988-90 m.), F. E. Peacock
Publishers (1990-92 m.) ir Heinle and Heinle Publishers (1995Aleksas Siliūnas taip pat padėjo rugp 10 d. krau:: j sunkvežimį „Saulutes" siuntimus vargs
1996 m.). 1995 m. Illinois uni
tantiems vaikams Lietuvoje.
versiteto Humanitarinių moks
Tad magistro laipsnis, įgytas
lų institute Jūra dirbo kaip
Vyresniųjų lietuvių centre,
MIRĖ
Lituanistinėje
katedroje, yra
tyrinėjimų asistentė; čia ji tvar
„Seklyčioje", rugpjūčio 28 d.,
KUN. A. MARGIS, MIC
graži
tolimesnių
Jūros Avižie
kė mokslinę knygą „Conrad in
trečiadienį, 2 vai. p.p., lankysis
nytės
studijų
pradžia.
Palinkė
svečias iš Lietuvos — Albertas
Kun. Aleksandras, Juozas ti į teisingą krikščionišką kelią Poland", kuri netrukus pasiro kime jai geriausios sėkmės ir
Šimėnas, ekonomikos mokslų Margis, MIC, po sunkios ligos ir žadino juose savosios tėvynės dys serijoje „East European
naujų pasiekimų.
daktaras, LKDP valdybos pereitą ketvirtadienį, rugpjūčio meilę. Ant savo pečių jis nešė Monographs".
A l d o n a Kaminskienė
narys, kurio tikslas supa 22 d., apie 5 vai. vakaro mirė visas kunigiško gyvenimo
Jūra laisvai kalba keliomis
žindinti išeiviją su Lietuvos Tėvų Marijonų vienuolyne prie pareigas. Jis buvo Šv. Kazi kalbomis. Lietuvių kalbą net du
būkle, atskleisti artėjančių Šv. Kazimiero bažnyčios Rosa- miero parapijos klebonas, vie kartus studijavo Vilniaus uni
Seimo rinkimų svarbą Lietuvos rio parapijoje, Argentinoje. Jis nuoliško namo vyresnysis, vie versiteto vasaros programose
ateičiai. Dalyvaus ir muz. Faus yra gimęs 1923 m. rugsėjo 20 nuolių novicijų magistras ir į (1981 ir 1985 m.). Keliskart
tas Strolia, tai turėsime progos dieną, įšventintas kunigu 1949 kunigišką gyvenimą, ir į vie dalyvavo ir Lietuvių studijų
svečiui padainuoti įprastinėje m. birželio 5 d.
nuolyną pašaukimų ieškotojas. seminaruose Kent valstybi
trečiadienio dainų popietėje.
Jo pasiges visi lietuviai niame universitete (1983 ir
Visi kviečiami ir laukiami daly
A.a. kun. Margis buvo nepa Argentinoje, pasiges jo ir visi ar 1984 m.). Ispanų kalbą ji studi
vauti ir pakviesti savo draugus. prastas kunigas. Visą kunigys gentiniečiai. Jis Argentinoje javo vidurinėje mokykloje ir
Bus ir pietūs. Atvykite!
tės gyvenimą praleido Argen buvo žinomas dėl savo gerų dar Čikagos universitete. Pusmetį
tinoje. Jis visiems tarnavo dieną bų ir artimo meilės. Jis gerai ži Jūra praleidusi Granadoje, Ispa
Emilija Jonušienė, Omaha. ir naktį. Argentiniečiai jį mylėjo nomas ir čia pas mus Ameriko nijoje, kur ji, gilindamasi į
NE, pridėjo prie „Draugo" laik ir gerbė kaip pranašą jų tarpe, je. Kai atvažiuodavo čia pas ispanų kalbą ir kultūrą, taip pat
raščio prenumeratos mokesčio kuris visus gydė savo dvasios savo gimines, tai draugai jo ieš dėstė anglų kalbą. Šalia lie
dar 100 dol. Nuotoliai nesudaro kilnumu ir artimo meile. Lie kodavo dieną ir naktį. Draugai tuvių ir ispanų, Jūra laisvai
kliūčių pagalbai atsiųsti. Esame tuviai jį mylėjo del jo pasiauko — prisimena jį kaip būdingą vartoja prancūzų ir vokiečių
jimo Lietuvos žmonėms. Savo svečią. Vėlų vakarą jį rasdavo kalbas. Čikagos universitete ji
dėkingi už auką.
gyvenime jis nieko neužgavo, ant kėdės miegantį svečių kam taip pat studijavo sanskrito
Taura Underienė su savo nieko neatstums, visiems jis baryje, o breviorius nukritęs po kalbą.
Jura Avilienyt*.
kūryba dalyvaus „Trijų meni rasdavo gerą patarimą. Jis jo kojomis. Taigi būdingas tar
Jūra Avižienytė yra dalyvavu
ninkų vakare" rugpjūčio 30 d. neieškojo sau garbės, bet visą navimas Dievui ir Jo žmonėms.
si įvairiose Baltistikos ir Litu
vyksiančiame Dainavoje, Atei laiką rūpinosi jaunimą pakreip
V.R. anistikos konferencijose su pra
K u n . A . Ž v i n k l y s iš La
tininkų studijų dienų metu.
nešimais. Ji taip pat domisi ver Crosse, Wisconsin, apdovanojo
x A. a. Zuzanos Žilevičie- timo teorija ir praktika, yra Ateities federacijos fondą 300
x Automobilio, namų ir li
x DĖMESIO VIDEO! APA
nemažai išvertusi iš lietuvių į dolerių. Fondas yra jam nuošir
RATŲ SAVININKAI! Nore gos draudimas atvykusiems iš nės vienerių metų mirties anglų kalbą. Iš jos vertimų džiai dėkingas.
darni tikrai kokybiškai išversti Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip sukaktį minint, šv. Mišios bus paminėtini lietuvių rašytojų R.
video įrašus iš Lietuvoje naudo tis pas A. Lauraitį, A. & L. In aukojamos Tėvų Jėzuitų kop Savelio, B. Baltrušaitytės, R.
«
jamos PAL sistemos j amerikie- surance Agency, 9439 S. Ked lyčioje šeštadieni, rugp. 31 d. Gavelio ir Z. Čepaitės apsaky
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tiškąją NTSC ir atvirkščiai, zie Ave., Evergreen Pk^ IL 9 vai. ryto. Kviečiami giminės mai, išspausdinti prof. Violetos vaikų globos būrelio, tradicinis
ir
pažįstami
dalyvauti
šv.
Mi
kreipkitės į INTERVIDEO. 60805-2325. Tel. 708-422-3455.
Kelertienės redaguotoje knygoje prieškalėdinis koncertas bus
(sk) šiose.
Mūsų adresas: INTERVIDEO,
(sk) „Come into My Time: Lithu sekmadienį, g r u o d ž i o 1 d., po
r/g*
3533 S. Archer Ave., Chicago,
anian Prose Fiction" ir žurnale 11:00 vai. Mišių Lietuvių Dailės
ALTo Čikagos skyriaus tra
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
x TRANSPAK
praneša: „Icarus: New Writing from muziejuje, Lemont, IL. Kvie
dicinė gegužinė rengiama rug
Sav. Petras Bernotas.
„Iki 180 litų atlyginimo gauna Around the World" (Nr. 16, čiame visus į muzikos ir poezi
sėjo 2 d., pirmadienį (Labor
i'sk)
7.4% Lietuvos žmonių, o nuo 1995).
jos valandėlę ir. Dievo Sūnaus
Day), Ano ir Aldonos Grinių
181 iki 30 - 25.2%. Tuo tarpu
gimimo
proga, paremti bedalius'
Šią
vasarą
Jūra
Avižienytė
x Pigiausi telefoniniai ry sodyboje, 15904. W. 143 St.,
0.6% gyventojų gauna nuo 2000 dėstė lietuvių kalbą Baltų stu- vaikus Lietuvoje.
šiai s u Lietuva. Pastovūs Lockport, IL. Neturintieji savo
iki 2500 lt., o 0.7% - 2500 ir
(sk)
įkainiai 24 vai. per parą. 7 susisiekimo priemonių, prašomi
daugiau. Pinigai, siuntiniai ir
dienas per savaite. I Lietuvą — skambinti 434-4645 arba
komercinės siuntos į Lietuvą.
tik 85 centai už minutę. Galite 434-3713. Yra pasamdytas au
SKELBIAME „DRAUGO"
Maisto siuntiniai. TRANS
skambinti bet kur už JAV ribų. tobusiukas ir suorganizuoti keli
PRENUMERATORIŲ VAJV
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
Nereikia persirašyti iš-vienos automobiliai, kurie užsiregistra
IL, tel. 312-436-7772.
firmos j kitą. Naudojate spe vusius nuveš. Išvažiuojama 11
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
(sk)
cialų kodą. Jokių papildomų vai. ryte nuo Švč. M. Marijos
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės Gimimo bažnyčios. Nevėluoki
x Dzūkų draugija, Chicago
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 te.
IL, baigdama savo veiklą, iš
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
v.v.
atstovybes
telefonu
x „Skaitydama'Draugą'vi turimų išteklių atsiuntė Lithu
Savo ruožtu, „Draugo" adnurustradja bei redakcija, įver
708-386-0556.
sada gėriuosi Jūsų nuolatiniu anian Human Services $672.
tindama
Kultūros tarybos bei lietuvių fondo paramą lietuvių
darbu Lietuvos naudai. Siun Šią sumą paskirstė taip: Lie
periodinei
spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
x Prieš užsisakydami pa čiu paramą 'Saulutei', kad ji tuvos partizanams — $400,
sąlygos
yra
tokios:
m i n k l ą , aplankykite S t . dar ilgai spindėtų", rašo Rūta žurnalui „Pensininkas" — $50
1.
terminas
— nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
Casimir Memorialą, 3914 W. Krivickaitė Penkiūnienė atsiųs ir $222 — Socialinei Tarybai.
2.
metinis
prenumeratos
mokestis už naują prenumeratą yra
11 lth St. Turime didelį pasirin dama $200 padėti našlaičiams, Visų vardu dėkojame Gerie
65
dol.
JAV
LB
Kultūros
taryba
ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
kimą: matysite granito spalvą, invalidams vaikams, bei dau siems Dzūkams! S o c i a l i n ė
naujos
prenumeratos
„Draugui"
prisidės su 20 dol., „Draugo"
dydį ir t.t. Gaminame pamink giavaikėms šeimoms Lietuvoje. Taryba.
administracija
kiekvienai
daro
10
dol. nuolaidą.
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų Labai ačiū! „Saulutė", 419
(sk)
Weidner
Rd.,
Buffalo
Grove,
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
pageidavimą, brėžinius. Prieš
x V. Spenglos „AKIPLĖ
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu.
pastatant paminklą, galėsite IL 60089, Tel. (847) 537-7949,
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa (847) 541-3702. ?AK ID #36- ŠA" parašyta pagal kun. Juozo
Zdebskio sekimo bylą. KGB
darytas, kaip buvo jūsų pagei 3003339.
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajos
(sk) kova prieš Bažnyčią! „Labai
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
verta pasiskaityti" — J. Pr..
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokestį
tnttuRs
x A.a. Leonardo Pauliaus Draugas, 8/20. Rinkitės iš są
(sk) atminimui, jo žmona Romaną
Pridedu auką „Draugui"
rašo 218 naujų knygų iš Lietu
Paulienė
atsiuntė
„Saulutei",
vos!
Taip
pat
mielai
surasime
x Video juostas ii Lietuvos
Išviso
kokybiikai
perrašome
į Lietuvos vaikų globos būreliui, Jums anksčiau išleistą knygą,
Vardas -Pavardė
amerikietišką sistemą ir at $70, kuriuos suaukojo: M. kasetę, kompaktinį diską, ar
virkščiai. Tik $25. T e l . Kusak, E. ir P. Naručiai, A. ir kompiuterinę programinę įran
Adresas
630*89-2777, Amerikos Lietu A. Residori ir M. Kvedaras. gą KNYGOS SKRYDIS, Box
vių televizija, P.O. Box 215, ..Saulutė" dėkoja už auką 811, Vilniui 2055, Lithuania.
Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti:
D o w n e r s Grove, IL 60515. padėti varganiems vaikams ir Eletroniniu paštu: zbeliaus
Mūsų laidas Čikagoje galite ma reiškia nuoširdžią užuojautą <Saiva.lt Atstovas Amerikoje:
tyti kiekvieną šeštadienio rytą a.a. Leonardo Pauliaus artimie Andrius Kulikauskas (312)
4545 W. 63rd Street
23 TV kanale.
476-8221.
siems.
Chkago, IL 60629
(sk)
(sk)
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