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Premjeras prašo saugumo 
užtikrinti pareigūnų ramybę 

Vilnius, liepos 31 d. (Elta) darytos tinkamos sąlygos at-
— Ūkio ministras Vincas Ba
bilius įteikė ministrui pirmi
ninkui Gediminui Vagnoriui 
laišką, kuriame informuoja 
apie šmeižto išpuolius ir as
meninius grasinimus, kuriais 
bandoma paveikti ministerijos 
ir konkursų komisijų sprendi
mus įgyvendinant stambius 
tarptautinius energetikos ir 
infrastruktūros projektus bei 
sutrukdyti ministerijos vado
vams tinkamai atlikti pareigą. 

Ministras V. Babilius prašo 
atitinkamas tarnybas įparei
goti patikrinti jam reiškiamų 
kaltinimų pagrįstumą ir vie
šai paskelbti išvadas, užtik
rinti, kad ministerijos vado
vams ir pareigūnams būtų su

likti valstybines pareigas. 
Atsižvelgdamas į ūkio mi

nistro prašymą, G. Vagnorius 
paprašė teisingumo ministro 
Vytauto Pakalniškio ir vyriau
sybes kanclerio Kęstučio Či-
linsko pavesti atitinkamoms 
teisėsaugos institucijoms pa
tikrinti keliamus V. Babiliui 
kaltinimus, prireikus ištirti jų 
atsiradimo priežastis ir pa
teikti išvadas. 

Premjeras taip pat paprašė 
Valstybės saugumo departa
mento imtis priemonių, kad 
jokiais neleistinais būdais ne
būtų trukdoma valstybės pa
reigūnų ir privatizavimo kon
kursų komisijų veiklai. 

Gyvenamosios vietos 
deklaravimas atneš ir naudos, 

ir problemų 
Vilnius, liepos 31 d. (Elta) 

— Seimo priimtas Gyventojų 
vietos deklaravimo įstatymas 
palies ne vieną šimtą tūks
tančių Lietuvos gyventojų. 

Migracijos departamento di
rektoriaus Vlado Minkevi
čiaus teigimu, kasmet gyvena
mąją vietą keičia 300-400,000 
žmonių. Dar kelios dešimtys 
tūkstančių gyventojų gyvena 
be gyvenamosios vietos įrašo 
pase. 

Gyventojų fcagracijai turi 
įtakos net diaėjančios būsto 
naudojimo kainos, todėl mini
malias pajamas turintys žmo
nės išsiregistruoja iš buto, 
nors lieka jame gyventi, sako 
V. Minkevičius. 

Jo tvirtinimu, prieš įsiga-
liojant šiam įstatymui, teks 
pakeisti apie 900 galiojančių 
teisės aktų ir apie 15 įstaty
mų. 

V. Minkevičius teigia, kad 
visos institucijos, tvarkiusios 

registravimą, jį naudojo tik 
savo tikslams, bet nesukūrė 
reikalingos duomenų bazės. 
Ateinančių metų biudžete bū
tina numatyti lėšų gyvenamo
sios vietos deklaravimo valdy
tojui, kad būtų sukurta kom
piuterinė sistema, sujungta su 
gyventojų registru. 

Pereinamasis laikotarpis 
bus sudėtingas, numato V. 
Minkevičius. Pvz., Skandina-
vijos valstybėse gyvenamosios 
vietos deklaravimas turi poros 
šimtmečių patirtį ir yra nuolat 
tobulinamas. 

Deklaravimas bus naudin
gas tuo, kad bus žinoma tikro
ji žmonių gyvenamoji vieta, be 
to, bus išspręsta niekur nere
gistruotų asmenų problema. 

Tai turės įtakos ir švietimo, 
socialinės apsaugos bei svei
katos priežiūros įstaigoms, ku
rios aptarnauja žmones pagal 
jų registracijos vietą. 

Saugumas žino, tebeveikia 
kuopelė senų komunistų 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Lietuvos valstybės saugu
mo negąsdina kuopelės senų 
komunistų veikla, kuri, parei
gūnų vertinimu, nekenkia Lie
tuvos valstybės saugumui. 

„Mes turime daug rimtes
nių pavojų Lietuvai, negu jie", 
sakė Valstybės saugumo de
partamento pareigūnas. 

Jis komentavo buvusio pro-
maskvietiškosios Lietuvos 
kompartijos vadovo Mykolo 
Burokevičiaus interviu Rusi
jos laikraščiui „Pravda", kurį 
penktadienį perspausdino Vil
niuje rusų kalba leidžiamas 
laikraštis „Echo Litvy". 

Šiame interviu dabar teisia
mas buvęs komunistų partijos 
vadas teigia, jog Lietuvoje po
grindžio sąlygomis tebeveikia 
komunistų partija ir kad lei
džiamas partijos laikraštis 
„Tiesa". Anot M. Burokevi
čiaus, kompartijai vadovauja 
centro komiteto sekretoriatas. 

Saugumo pareigūnas sakė, 
jog VSD puikiausiai žino apie 
Lietuvos komunistų pogrindi
nę veiklą, bet nevertina jos, 
kaip keliančios „realų pavojų 
konstitucinei santvarkai ir 
teisėtai valdžiai*. 

„Susirenka kartkartėmis 
grupelė senukų, pacituoja 
Marksą, paploja iš laikraščių 
skaitomiems Ziuganovo ar Ži-
rinovskio pareiškimams, pa
dūsauja su nostalgija, kaip jie 
kadaise vieninteliai valgydavę 
rūkytą dešrą, ir išsiskirsto", 
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kapinių ramybe sudrebino sal
vės, kurios čia kiekvienais me
ta is nuaidi visų Lietuvos pa
sienyje žuvusių pasieniečių 
garbei . 

Vėliau Vidaus reikalų mi
nisterijos muit inės departa
mento vadovai surengė susi
t ikimus su žuvusiųjų artimai
siais, o vaka re Vilniaus Arki
katedroje bazilikoje buvo au
kojamos šv. Mišios. 

Nuotrankrae: (aukščiau) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Vil
niaus Antakalnio kapinėse tylos minute pagerbė žuvusiuosius Medinin
kuose; (žemiau) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis Medininkų pa
sienio poste padėjo gėlių prie paminklo ištikimiems Lietuvos sūnums pa
sieniečiams, žuvusiems 1991-ųjų liepos 31-ąją dieną. "*•"' i Eltai 

Po septynerių metų — „Giesmė 
už žuvusiuosius" Medininkuose 

sakė pareigūnas. 
Anot jo, „Tiesa" i i tiesų te

beleidžiama. Ji sumaketuoja
ma ir atspausdinama Minske, 
tada atvežama į Vilnių ir čia 
dauginimo aparatu padaugi
nama „keliais egzemplioriais*. 

Komunistų partijos veikla 
Lietuvoje uždrausta 1991 m. 
Atkuriamojo Seimo sprendi
mu. 

„Tačiau šie keli 'aktyvistai' 
nė neketina kur nors regist
ruoti savo organizacijos — jie 
vadovaujasi senosios komunis
tų partijos įstatais", paaiškino 
pareigūnas. 

* Valstybės • a u g u m o de
partamentas (VSD) tam tik
romis aplinkybėmis galės kon
troliuoti tiek privačių, tiek 
juridinių asmenų informaciją, 
perduodamą telekomunikacijų 
tinklais. VSD įgaliotas įstaty
mų numatytais atvejais vyk
dyti telekomunikacijų tinklais 
perduodamos informacijos 
kontrolę ir nustatyti tokios in
formacijos paskirstymo ir nau
dojimo tvarką. 

* Vyriausybė nusprendė 
skirti l ė tų butui pirkti Medi
ninkų pasienio poste 1991 m. 
žuvusiojo VRM pareigūno Al
gimanto Juozako motinai. Iš 
Lietuvos valstybės butų priva
tizavimo specialiojo fondo Vil
niaus miesto savivaldybes bu
tų privatizavimo fondui bus 
skirta 52,000 Lt, už kuriuos 
įgytą vieno kambario butą Vil-

Medininkai-Vilnius, lie
pos 31 d. (Elta) — Paskutinę 
liepos dieną Lietuva mini jau 
septintąsias Medininkų trage
dijos metines. 

Lietuvos nepriklausomybei 
savo gyvybes atidavusių sep
tynių jaunų vyrų atminimas 
penktadienį buvo pagerbia
mas Medininkuose, kur 1991 
metų liepos 31 dieną juos už
klupo pasalūniškos kulkos. 
Prie marmuro paminklo su 
septyniais baltais kryžiais per 
tradicinę tylos minutę galvas 
nulenkė ir žuvusiųjų artimieji, 
ir valstybės vadovai, ir Vidaus 
reikalų ministerijos bei Muiti
nės departamento pareigūnai. 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis prisiminė pir
mąją atkurtos nepriklausomy
bės vasarą, kai „siena buvo ta 
vieta, kur gyvybę galėjai paly
dėti bet kurią naktį*. „Šian
dien galvoju apie vaikus, ku
rie galės pakelta galva pasa
kyti 'Mano Tėvas žuvo už Lie
tuvą' ", sakė Seimo pirminin
kas, pareikšdamas norą, kad 
visi Lietuvos pareigūnai būtų 
tokie. 

Kartu su visais paminėjimo 
dalyviais po atmintinas vietas 
riedėjo ir vienintelio gyvo 
tragedijos liudininko — muiti
ninko Tomo Šerno vežimėlis. 

Vėliau gedulingos apeigos 
buvo tęsiamos sostinės Anta
kalnio kapinėse, kurios tapo 
amžinojo poilsio vieta Mindau
gui Balavakui, Juozui Jano
niui, Algimantui Juozakui, Al
girdui Kazlauskui, Antanui 

metus, paskutinį liepos rytą 
su baltų gėlių puokšte prezi-

niaus savivaldybė išnuomos 
Petronėlei Juozakienei, kuri 
už butą mokės ne daugiau, nei 
kiti vilniečiai. BNS. 

* * * * * * * * * * * * 

dentas Valdas Adamkus po ty
los ir susikaupimo minutės 
nesigėdijo užplūdusio jaudu
lio. „Ta žinia į mus trenkė 
kaip perkūnas, tos vasaros 
įvykiai tebėra viena iš di
džiausių tragedijų mūsų atgi
mimo kovoje, ir tų žmonių au
ką aš labai vertinu", sakė V. 
Adamkus. 

Po trumpos policijos ka
peliono Edmundo Paulionio 
maldos nuskambėjo „Sakalo" 
choro atliekama „Giesmė už 
žuvusiuosius". 

Po vidurdienio Antakalnio 

Lietuvos 
krepšininkai 
„parklupdė" 
JAV rinktinę 

Atėnai, liepos 30 d. (Elta) 
— Graikijoje vykstančio 13-ojo 
pasaulio vyru krepšinio čem
pionato C grupėje Lietuvos 
rinktinė ketvirtadienį nugalė
jo čempionų titulą ginančius, 
vienus iš šių pirmenybių pir
maujančių — JAV krepšinin
kus — rezultatu 84:82 (47:34). 

JAV rinktinė, kuriai .šiame 
čempionate atstovauja Euro
poje, CBA ir NCAA lygose žai
džiantys krepšininkai, pirma
vo tik rungtynių pradžioje. 

Lietuvos krepšininkai ge
rai kovojo del atšokusių ka
muolių ir rezultatyviai žaidė 
puolime, pelnydami taškus po 
puikių prasiveržimų. 

Remiantis paskutiniais 
BNS ir Eltos pranešimais. Lie-

Musteikiui, Stanislovui Oria- t u v o s rinktine penktadien, po 
viciui bei Ričarduii Rabavičiui. l a b a i atkak]w, k o v o s n u g a l e j o 

Tok; pat, vaiskia, saulėtą, B r a z i l i j o s k r e p š i n i n k u s * e z u l . 
^?... I ° . u P " l ; S ™ ™ ! tatu 66:62. iP.rmąjj kėlinį lie-

tuviai pralaimėjo 11 taškų 
skirtumu 28:39). 

Tad lietuviai laimėjo visas 
trejas pirmojo etapo rung
tynes ir į antrąjį etapą pateko 
su dviem įskaitiniais taškais. 

Pasienyje veikia t a rp tau t inė 
kon t rabandos sistema 

Baudžiamoji byla Lietuvos 
generalinėje prokuratūroje 
buvo iškelta iš karto po Medi
ninkų žudynių, tačiau kaltini
mai kol kas niekam nepa
reikšti . Spaudoje jau ne kartą 
minėtos Rygos OMON grupės 
„Delta" kar iškių pavardės. 

„Jeigu šie žmonės būtų Lie
tuvoje, kad ir šiandien vienam 
j au būtų galima pareikšti kal
t in imus. Kiti lieka įtariamai
siais", sakė bylos tyrimui va
dovaujantis Generalinės pro
kura tū ros Organizuotų nusi
kalt imų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras Rolandas 
Stankevičius. Tačiau del sudė
tingų teisinės diplomatijos pe
ripetijų prokuroras apgailesta
vo negalįs nei perdaug kriti
kuoti į tariamųjų neva nesu
randančios Rusijos generali
nės prokura tūros , nei atskleis
ti savo pasirinktos tyrimo 
strategijos. „Turiu tam tikrų 
planų", užtikrino R. Stankevi
čius, dar nenusiteikęs šios by
los klampint i į beviltiškumo 
liūną. 

Indėliu 
atstatymui paskirta 

1.4 miljardo litu 
Vi ln ius , liepos 15 d. (BNS) 

— Gyventojų indėlių atstaty
mui vyriausybė skyrė beveik 
1.4 mlrd. litų, kurie leis kom
pensuoti san taupas didesnei 
daliai indėlininkų. 

Pinigai bus laipsniškai per
vedami į indėlių sąskaitas ir 
p i rmiausia taps bankų kredito 
ištekliais. 

Numatoma, jog iš beveik 
pusant ro milijardo litų atsta
tomų san taupų didesnę dalį 
indėlininkai laikys taupomo
siose sąskaitose, o vartojimo 
reikmėms kitąmet išleis tik 
apie 140-150 mln. litų. 

Siekdama skatinti gyvento
jus taupyt i , vyriausybė numa
to skirti lėšų terminuotųjų in
dėlių palūkanoms padidinti ir 
neketina įvesti jokių apriboji
mų laisvai naudotis sąskaito
mis. 

Pirmoji grupė indėlininkų 
savo sąskaitomis galės laisvai 
naudotis nuo šių met'.j rudens, 
o didesnioji dal:^ .. a n 
tais. Likusieji indeliai bus 
kompensuoti iki 2000 metų. 

Vilnius, liepos 30 d. 'BNS.' 
— Valstybės saugumo depar
tamento generalinis direkto
rius Mečys Laurinkus teigia. 
jog valstybinėse Lietuvos pa
sienio struktūrose ryškėja 
tarptautine kontrabandos pre
kėmis ir žmonėmis sistema, į 
kurią yra įsitraukę ir kai ku
rie pareigūnai. 

Antradienį M. Laurinkus 
įteikė premjerui Gediminui 
Vagnoriui pažymą dėl padė
ties pasienio policijoje. Spau
dos atstovams jis sakė, jog šią 
informaciją dar reikia patik
rinti. 

Saugumo vadovo įsitikini
mu, informacija tėra ženklas, 
kad kitos institucijos turi iki 
galo ištirti padėtį. 

M. Laurinkus sakė, jog 
kontrabandos verslą kontro
liuoja tarptautiniai nusikal
tėlių susivienijimai, o popu
liariausios prekes — tabakas, 
alkoholis ir nelegalūs migran
tai; dažnai pasitaikantis pa
reigūnų pažeidimas pasienyje 
— kyšių ėmimas. Pasak jo. to 
nepavyksta panaikinti, kei
čiant darbuotojus ar vadovus. 

M. Laurinkaus nuomone, 
pasienio policijoje turėtų būti 
stipresnės operatyvinės tarny
bos, atidžiau parenkami jų va
dovai. 

Išvadų apie padėtį pasienio 
policijoje premjeras G. Vagno
rius prieš savaitę paprašė Val
stybės saugumo departamento 
ir Generalinės inspekcijos prie 
Vidaus reikalų ministerijos. 

Generalinės inspekcijos pa
žymoje pabrėžiama, kad pasie
nio policijoje buvo atlikta ne
mažai tarnybinių patikrinimų, 
per kuriuos rasta pažeidimų, 
daugiausia ūkinės ir finan
sinės veiklos. 

L ie tuvos mu i t i nė žengia 
didel ių re formų ke l iu 
Muitinės departamento di

rektorius Alvydas Budrys tei
gia, jog šioje institucijoje įvyk
džius numatytas reformas, 
darbuotojų sumažės dukart, o 
darbo kokybė žymiai pagerės 
(įsigaliojus naujai departa
mento struktūrai, vietoj 170 
departamento darbuotojų liks 
130). 

Anot muitines vadovo, to 
pasiekta, panaikinus tarpines 
grandis, tiksliai nustačius 
kiekvieno pareigūno ir sky
riaus funkcijas ir atsakomybę. 

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja 
supaprastintų muitinės proce
dūrų taikymo patikimoms 
ūkio įmonėms tvarka. Bend
rovės, kurios veikia ne mažiau 
3 metus, tvarkingai mokėjo 
mokesčius ir nevežė kontra
bandinių krovinių, teritorinei 
muitinei parašys prašymą ir 
po patikrinimo gaus patikimų 
bendrovių statusą. Tada juo 
naudosis supaprastintomis 
procedūromis ir bus tikrina
mos retai. 

Tuo tarpu kitos bendrovės 
kiekvienam kroviniui raštu 
turės pateikti deklaraciją, be 
to, bus kaskart tikrinamos. 

Anot A. Budrio, kitų metų 
vasarą jau turėtų visiškai 
veikti kompiuterinių deklara
cijų apdorojimo sistema ASY-
CUDA. pirmieji bandymai bus 
atliekami dar šiemet. Ateityje 
bendrovės atstovai prekes ga
lės deklaruoti, net neišeidami 
iš savo įstaigos. 

A. Budrys sakė, kad mui
tinės darbą paspartins ir nau
jos techninės priemonės — vy
riausybe antrajam pusmečiui 
skyrė 13 mln. litų vaizdo siste
moms, rentgeno aparatams, 
svarstyklėms pirkti. 

Sveikatos ministeri ja išsigando 
žmogaus, gydančio „be vaistų" 

Vilnius, liepos 3 1 d . (BNS^ 
— Sveikatos apsaugos vice
ministras Vytautas Basys ma
no, kad įžymiojo Filipinų gy
dytojo numatomu vizitu Lietu
voje turėtų pasidomėti ekono
minė policija. 

I Lietuvą rugpjūčio 5 dieną 
ketinančio atvykti įžymiojo gy
dytojo Aleks Orbit veiksmai 
Lietuvoje būtų neteisimai, nes 
dėl leidimo išdavimo į Sveika
tos apsaugos ministeriją 
(SAM) nebuvo kreiptasi. 

Bet kuriai sveikatinimo. 
svefkatos priežiūros veiklai 
reikia gauti laikinąjį leidimą, 
kuriame būtų pažymėta, jog 
asmuo turi pakankamą kvali
fikaciją. 

Viceministras V. Basys sa
kė, kad SAM nesikreips į poli
ciją ar kitas institucijas su 
prašymu reguliuoti filipiniečio 
..gydomąją" veikla Lietuvoje. 

Jo nuomone, ministerija, 
neturėdama jokiu oficialių do-

* Lietuvos kariuomenės 
v a d a s Jonas Andriškevičius. 
lydimas dviejų Gynybos štabo 
karininkų, ketvirtadienį išvy
ko į NATO Šiaurės Vakarų 
jungtinių pajėgu Europoje va
davietę Didžiojoje Britanijoje. 
Lietuvos delegacija susitiks su 
vadavietės vadovybe ir aps
varstys tolesnio bendradarbia
vimo reikalus. Dabar NATO 
vadavietėje dirba pirmasis 
Lietu f U) kariiiomon^s kari-

pitonas Valdas Kibartas. 
.BNS' 

kumentų apie A. Orbit veiklą 
ir jo atvykimą, pakankamai 
padare, perspėdama visuome
nę del galimų gydymo padari
nių. 

Tačiau V. Basys įsitikinęs, 
kad jei filipinietis atvyktų į 
Lietuvą, leidimu nepatvirtinta 
jo veikla turėtų pasidomėti 
ekonominė policija. 

Tokie gydymo metodai, kai 
liga nustatoma ir pagydoma 
vien plikomis rankomis, vien 
rankomis atliekamos ir chi
rurgines operacijos. Lietuvoje 
nėra patvirtinti. Mokslinėje 
literatūroje nėra jokių objekty
vių šios veiklos vertinimų, tei
giama ministerijos pareiški
me. 

Filipinietis gydytojas Aleks 
Orbit. lydimas garsaus lietu
vių bioenergoterapeuto Arvy
do Daškaus, su Lietuvos gy
ventojais susitiks rugpjūčio 8-
29 dienomis Palangoje. Bačko-
nyse ir Panevėžyje. 

KALENDORIUS 
Rugpjūč io 1 d.: Šv. Alfon

sas Liguori. vyskupas, Bažny
čios mokytojas (1697-1787); 
Meilė. Vilte. Gaudą. 

Rugpjūčio 2 d : Šv. Eu-
sebijus iš Vercelli. vyskupas 
'283-371 m.). Švč. M. H u i į į J 
Angelinės ''Porciunkuies) Asy
žiuje pašventinimas 1216 m.; 
Marija. Angele. Tugaudas. 
Varpūne. 

Rugpjūčio 3 d Lidija. 
Nikodemas. Manigirdas. Len
gvine. 

> 
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GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ROŽINIŲ ROŽIŲ PALIKIMAS 

REMKIME PASTANGAS SUSIGRĄŽINTI 
ATEITININKŲ NAMUS KAUNE 

Dažnai redaktorės tik apie mo sunku spręsti ar veikla 
kitus rašo, o apie jas beveik kunkuliuoja ar tik rusena, 
nieko nežinome. Tačiau atsi- ypač kai nematai viso „puodo"! 
randa progų tą tylą „su- Mūsų neilguose pasikalbėji-
drumsti". Pasivijau ką tik iš muose, jaučiau pastangas ne 
Lietuvos grįžusią „iš ateiti- tik akademijas ir stovyklas 
ninku gyvenimo" skyriaus re- ruošti ir pravesti (jos jau ke» 
daktorę Laimą Šalčiuvienę su lėtą metų sėkmingai vyksta) 
keletu klausimų. bet ir „Ateities" žurnalą leisti, 

— Po ranka turiu Vyganto • nario mokestį įvesti, plėtoti 
Malinausko, A F valdybos patį sąjūdį, „gauti daugiau 
pirmininko, nedatuotą vietos" viešoje spaudoje, ruošti 
la i šką a te i t in inkams i r j ų vadovus ir globėjus jaunimo Lake Forest Academy ištisus 
bičiuliams, mano gauta auklėjimui, palaikyti ryšį su ke tur ius metus. Kai ji buvo 
pernai p r i e š Kalėdas . Laiš- atskirais vienetais ir bendrai „antrokė", akademija pradėjo 
k e kalbama ap ie ateiti- tvarkytis kaip energinga, 
n i n k u turtą ir jų remontą krikščioniškos pasaulėžiūros 
L ie tuvo je . T e n ta ip pa t ra- jėga Lietuvoje. Tai nemažas 
soma: „Ateit ininkų federa- užsimojimas, kuriam reika-
ci jos v a l d y b a r e i š k i a nuo- linga žmonių, laiko, pinigų ir 
š i rdž i ą p a d ė k ą ir pagarbą organizacinės infrastruktūros. 

Reikalinga daug bendrų jėgų, 
kantrybės ir ištvermės. Visa 
tai yra vystymosi procesas, 
kuris kar ta is spdrciau, kartais 

te, būtų nesuprasti jos reikš
mės tautos literatūriniame lo
byne. 

— Lake Forest akademija 
kasmet savo iškiliausią 
p e d a g o g ą ar pedagogę pa
ž y m i Fakulteto apdovano
j i m u . Visai neseniai tas ap
dovanoj imas buvo pava
d i n t a s Laimos Šalčiuvienės 
v a r d u . Sveikinimai įamži
n u s l ietuvišką vardą me
t i n i a m e pažymėjime. Kaip 
v i s a ta i įvyko? 

— Mūsų dukra Teresė lankė 

J o n o ir L a i m o s Šalč ių šei
mai, pas ižadėjus ia i skirti 
š iam reikalui 40,000 doL su 
sąlyga, kad antrą t iek su-

Veiklios lietuviško jaunimo tarpe sesutės Erika ir Janina Braune. Janina, 
žygyje į kalnus sutikusi Mirties angelą, amžinybėn išėjo š.m. liepos 1 d. 

„Tuštuma. Siaubingas jaus
mas. Tarsi atimta svarbi dalis 
manęs. Niekados nepatyriau 
artimo giminaičio mirties ir 
šie jausmai man nauji. Skai
čiau kitų žmonių jausmus apie 
mirtį, tai jaučiausi pasiruo
šusi. Tačiau nebuvau. Žodžiai 
negali apibūdinti to, ką jaučiu. 
Ką tėvelis išgyvena? Tu buvai 
jo tėvas, taip, kaip jis man. 
Žinau, aš būčiau visai nu
siaubta — abieji mano tėvai 
man labai brangūs. Taip, kaip 
ir tu buvai man. Nesuprantu 
kaip tai įvyko, bet tavęs nėra, 
o aš dar tebesu: čia, palikta 
su prisiminimais, kurie turi 
užpildyti tą spragą, kurios vie
toje tu kadaise buvai. Mano 
širdyje tebėra vieta tau todėl, 
kad buvai svarbi mano gyveni
mo dalis, bet savo mintyse 
stengiuosi priimti tikrovę, kad 
tavęs daugiau čia nėra, ir tą 
tuštumą turiu užpildyti mie
lais prisiminimais laikų pra
leistų drauge". 

„...Brangusis, Seneli, tave 
labai myliu. Čia ne atsisveikini
mas, tik trumpas laukimas, kol 
tave pamatysiu, kai bus mano 
eilė iškeliauti... Globoki save, 
o mes gerai globosime mo
čiutę. Niekada nepamiršiu 
savo brangaus senelio, kuris 
ligoninėje mirė lapkričio 18 
dieną, 4:30 v.r., o jei turėsi 
progą, pažvelk pro dangaus 
kraštą, pažiūrėti kaip man se
kasi; ir jei Dievas leis, ar 
galėtum bet kokiu būdu su 
manim pasikalbėti?" 

Tai žodžiai dvylikametės Ja
ninos Braune, kuri pati iš 
mūsų tarpo išsiskyrė šių metų 
liepos 1-mą dieną, sulaukusi 
vos 22 metų amžiaus. Graudu 
pagalvojus, kad jos pačios 
rašyti žodžiai senelio mirties 
atveju, gali šiandien, lengvai 
būti taikomi jai pačiai, ne tik 
jos šeimos, bet ir jos draugų.. 

Pribloškianti Janinos mir
ties žinia daug ką pasiekė 
viešosios žiniasklaidos būdu. 
Mirties metu Janina su kito
mis penkiomis jaunomis mo
terimis dalyvavo Washington 
valstijoje 17-kos dienų ke
lionėje su „Outward Bound" 
programa, kuri gamtos tyrlau
kiuose ir dykumose teikia da
lyviams progą patirti ne tik 
pačių fizinį pajėgumą ir ar
timą draugystę su anksčiau 
nepažįstamais, bet ir gamtos 
grožį ir ramybę. Dalyvaudama 
šioje programoje, žygiuodama 
per kalnus, Janina žuvo. 

Dalyvaujantieji ateitininkų 
veikloje gerai prisimename 
linksmą, visada gerai nusitei
kusią ir besišypsančią Dau
manto JAS kuopos narę. Stul
ginskio MAS kuopos valdybos 
narę ir pirmininkę. Prisime
nam Jaunųjų ateitininkų sto
vyklų ir Dainavos „Heritage" 
stovyklų vadovę, kurią jos glo
bai pavesti mylėjo ir gerbė. 
Viena „Heritage" stovyklos 

stovyklautoja net paprašė J a 
niną būti jos Sutvirtinimo sak
ramento „sponsore". 

Gimusi 1976 m. kovo mėn. 
31 d., a.a. J a n i n a baigė St. 
Mary of Gostyn pradžios mo
kyklą Downers Grove, Mairo
nio l i tuanistinę mokyklą Le-
monte ir Benet Academy,-
Lysle, 111. Su garbės pažymėji
mais šį pavasarį baigė George-
town universitetą, Washing-

r i n k s Ate i t in inkų fondas, lėčiau vyksta. Kad jis vyksta 
Taip pat e s a m e labai dė- yra aišku. Rudenį grįšiu į Lie-
k i n g i Ate i t in inkų fondo tuvą. Sutikau prisidėti prie 
valdybai , kuri a ts i l i epė į šį Rudens akademijos bei va-
kviet imą i r pažadėjo su- dovų kursų. 
r e n g t i vajų l i k u s i a i sumai Norėčiau dar paminėti, kad 
s u r i n k t i . " Koks t o dosnaus gavau pirmo „Ateities" nume-
pasižadėj imo dabart inis ; rio planą, su pramatytais 66 
s tovis? puslapiais ir ateitininkijai 

— Pažadėti pinigai skiriami svarbiu turiniu. Negaliu pasa-
Kauno Ateitininkų namų sto- kyti kada pradės leisti, 
go apdangai ir kai kurios in- — Kas kelia džiaugsmą, o 
frastruktūros remontui, buvo kartais i r rūpestį? 
mūsų pasiųsti Ateitininkų —Daug kas džiaugsmą kelia 
fondui (dabar vadinamam manyje. Pavyzdžiui... 

1. Atvirumas, nuoširdumas 
ir krikščioniška meilė; 

2. Asmens pasitikėjimas 
Dievu ir per Jį savimi; 

3. Draugystė; 
4. Ryžtas, sėkmė, padėka, 

ton, D.C., įsigydama anglų Ateitininkų šalpos fondui) 
kalbos, valdžios bei tarptaut i - 1997 metų gruodžio mėnesį, 
nių studijų bakalauro laipsnį. Vajaus pradžia užsidelsė dėl 
Janina buvo ne tik darbšti ir fondo bendros tvarkos reikalų, 
gabi mokinė bei studentė, bet Tačiau birželio mėnesio pas-
ir veikli narė kituose mokyklų kutiniąją savaitę buvo išsiun-
užsiėmimuose.Gimnazijoje šo- tinėti laiškai asmenims kurių paslaugi ranka ir šypsnis; 
ko, priklausė metraščio redak- vardai ir adresai buvo fondo 5. Mėlynas dangus, baltas 
cijai, aktyviai dalyvavo katali- sąrašuose. debesėlis, žvaigždėta naktis; 
kiškoje veikloje. Universitete Grįžusi iš Lietuvos kalbėjau 6. Žalios lankos, mėlyni 
savanoriškai miesto vaikus su fondo iždininke, dr. Aldona šilai, žydinčios gėlės žiedai; 
mokė skaityti , vežiodavo mai- Juozevičiene — norėjau su- 7. Ramybė. 
stą miesto benamiams ir da- žinoti kaip vajui sekasi. Atro- Rūpestį kelia žmogus, jo ne
imdavo Eucharistiją šv. Mišių do pradžia gera. (Vyro ir savo santaika, nesąžiningumas, 
metu. J a n i n a mėgo dailę: lai- vardu, noriu ir Judviem su melas, išdidumas, o labiausiai 
ko tu rėdama lankydavo meno Gražina padėkoti, kad nedels- jo nedėkingumas už dovanas 
galerijas Jį mėgo rašyti ir darni prisidėjote su tūkstan- kurias jam Aukščiausiasis su
skaityti būdama dar labai jau- tinę.) teikė. • 
nutė. Nuėjusi į gimtadienių Yra žmonių, abejojančių „Ateitininkų stovyklos 
šventes, J an ina dažnai susi- šiam projektui aukoti kol Atei- L ie tuvo je" sąraše („Drau-
rangydavo sofoje su knyga, tininkų namai Kaune dar gas", 1998.6.20) skaitėme, 
vietoje tr iukšmingo žaidimo negrąžinti ateitininkams. Kau- kad l iepos 9>19 vyka Mo-
su vaikais . no Technologijos universite- ks le iv ių ateitininkų są-

A.a. Janinos šeimos namuo- tas, kuriam buvo paskirtas šis skrydis/stovykla. Visa tai 
se, jos sesutės Erikos, ma- ateitininkų pasta tas Laisvės vyks Marijampolėje, Vilka-
mytės Laimos, ir tėvelio Dovi- alėjoje, ir Lietuvos ateitinin- viskyje, S. Neries tėviškėje 
do širdyse lieka didžiulė tuš- kai pernai raštiškai susitarė, prie Vištyčio ežero ir Jur-
tuma. Tačiau jų prisiminimai kad ateitininkai už stogo pa- barke. Ar ten teko dalyvau-
šiltos a r artimos šeimos nieką- taisą turės teisę naudotis pa- ti? Je i „taip", tai kokie 
dos neišdils. Tą netektį pakel- talpomis 99 metus. įspūdžiai? 
ti padeda ir kitų žodžiai, kaip Nelaukime aukomis pri- — Nors Lietuvoje buvome iki 
tų pačių j aunų moterų, kurios sidėti tik tada, kada namai liepos 16-tos, dėl asmeniškų 
su J a n i n a buvo jos mirties bus oficialiai gražinti ateiti- užsimojimų ir šeimyniškų įsi
metu tų, kurios a.a. Janiną ninkams. Sąmata, pagal kurią pareigojimų, moksleivių ateiti-
prisimena „kaip pavyzdingą pataisymai kainuos 80,000 ninku sąskrydyje ar stovykloje 
katalikę moterį"; „kaip ener- dol., buvo numatyta 1997 neteko dalyvauti. 
gingą vadovę gamtoje"; „kaip metų rudenį. Kainos Lietuvoje — S. Neris su laiku nuo 
nuostabią sportininkę"; „kaip nekris; darbas ir medžiagos ateitininkų buvo nutolusi,o 
nuoširdžią kilniadvasę drau- nebus prigesnės. Laukdami, dabar jos tėviškėje ateiti 
gę". Kiekviena savo laiškelyje kol Seimas ar ministrai nu-
a.a. Janinos šeimai rašo apie tars sugrąžinti ateitininkams 
jų gailestį. Rašo apie nuosta- pastatą, matysime, kad toje 
bią pažintį šios mėlynakės laiko tėkmėje pats pastatas 
moters, kurią visados prisi- nukentės daugiau ir pataisy- lomėja Nerim, tai yra Sa-
mins. mai bus brangesni. Stogas j au lomėja Bacinskaitė-Bučienė, 

Padeda ir laiškai iš būsimų dabar vietomis praleidžia van- man visados buvo ir bus arti-
viršininkų, kuriuose jie teigia, denį lyjant, todėl viršutiniame mi todėl, kad ji mano teta, tai 
kad, Janinos labai laukė nau- aukšte genda sienos. mano tėvelio vyresnioji sesuo, 
jame darbe ir norėjo, kad Dabar, lygiagrečiai su šiuo su kuria susipažinau tik iš 
tėvai žinotų kaip j ie vertino vajumi tur ime vykdyti pastan- savo tėvų pasakojimų ir per 
jų dukrą. Andrea Locklear, iš gas namus atgauti Lietuvos jos pačios rašytas eiles. 
Sullivan & Cromwell advo- teisiškuose rėmuose. Tavo klausimu, Romualdai, 
katu įstaigos New York rašo: — Lietuvoje buvote prieš neturiu atsakymo. Kaip, ko-

keletą mėnes ių , o dabar ir 
vėl . Kokios nuota ikos ten 
ateitininkuose, ar veikla 
kunkuliuoja, o ga l t ik ruse
na? 

—Džiugu susitikt su Lietuvos 
ateitininkais. Šių metų ank- tai bū ta visiškai natūralu, ka-
styvą pavasarį ir dabar bu- dangi gimtinė netoli Vilka-

moji, kuriai pasiūlėme darbą vome susitikę su Vygantu viskio, Marijampolės, ir to pa
buvo jūsų Janina". Malinausku, Vidu Abraičiu ir čio Vištyčio ežero kuriuose 

O iš Georgetown universite- keletu kitų. Man rašyti apie moksleiviai turėjo šio są-
to šeimai užuojautą reiškianti nuotaikas ateitininkuose apla- skrydžio metu lankytis. Be to 
profesorė atsiuntė gėlių, a.a. mai, lyg netiktų. Nuotaika Teta, nors jos gyvenimas bu-
Janinos mėgiamiausių „ba- kurią jaučiau ir kuriai liudyti ves tragiškai sunkus, vis dėl 
bies breath" ir rožinės spalvos galiu buvo atvira, giedri! Tai to buvo poezŲOS genįjus. Pra-
rožių. nereiškia, kad ji be rūpesčių, leisti jos gimtinę, neaplankyti 

L a i m a Ša lč iuv ienė Iš kelių valandų pabendravi- tą žeme kuri laikė jos vaikys-

akreditacijos procesą, kuris 
vykdomas kas septynerius me
t u s . Tais pačiais metais mo
kyklos taryba pradėjo ieškoti 
naujo direktoriaus, kadangi 
tuometinis planavo išeiti į 
pensiją. Man teko būti vienai 
iš šešių tėvų, kurie prisidėjo 
prie kandidatų susipažinimo/ 
apklausinėjimo. Kai buvo iš
r inktas naujas direktorius, bu
vau paprašyta pirmininkauti 
tėvų komitetui tame akredita
cijos procese. Mūsų komiteto 
sprendimai reikalavo, kad 
akademija turėtų tėvų drau
giją per kurią būtų galima 
pagerinti, patobulinti tarp tė
vų, mokytojų, ir administraci
jos bei pačios mokyklos veiki
mas būtų sustiprintas. Šioji 
140 metų gimnazija tokiu 
būdu įsteigė pirmą savų tėvų 
draugiją. Turėjau progą sėk
mingai suorganizuoti tėvų ta
rybą, tėvams pramoginės bei 
informacinės veiklos kalendo
rių, tėvus į veikiančius komi
te tus ir parašyti įstatus bei 
pradėti juos vykdyti. Mokslo 
metų pabaigoje pirmą kartą 
buvo pačių tėvų r inkta nauja 
taryba. Administracija teigė, 
kad ta i istorinis įvykis akade
mijos gyvenime ir dėkodama 
norėjo kokiu būdu įamžinti 
mane , tai nusprendė metinį 
mokytojų pažymėjimą pava
dinti mano vardu, t.t., „The 
Laima Saldus Faculty Award". 

Ateitininkai esam tarsi di
delė šeima. Nors ne paslaptis, 
bet skaitytojai gal dar nežino, 
kad Šalčių šeima padidėjo, su
silaukusi pirmojo vaikaičio, 
Jono Pauliaus. Sveikiname ir 
ka r tu linkime daug džiugių 
momentų! 

Kalbėjosi Romualdas 
Kriaučiūnas 

įlinkai vėl renkasi. į d o m u 
kaip s i s ratas pilnai apsisu
ko? 

—Klausimai susiję su Sa-

ARASŽUOBA.M.D. 
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.Nusprendžiau J u m s parašyti 
šį laišką, nes jei būtų žuvusi 
mano dukra , būčiau norėjusi 
žinoti... Norėjau, kad Jūs ži
notumėte, kad iš kokių 500 
Yesumes', iš 175 pasikalbė
jimų ir 35 darbo pozicijų, ku
rias turėjome užpildyti, pir-

dėl, ir kokiu būdu šių dienų 
ateitininkai lankėsi Salomėjos 
Neries gimtinėje, t.y. Kiršų 
kaime prie Alvito, negaliu pa
sakyti, nes su organizatoriais 
nesikalbėjau. Spėliočiau, kad 
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^Rimties valandėlė PAMĄSTYMAI IŠ ŠALIES 
SIEKTI TO, KAS KILNU REGINA KVASYTĖ 

Šį sekmadienį girdime Iš
minties tradicijos pamoksli
ninko Koheleto tvirtinimą, jog 
triūsti, kad didelį turtą su
krautume, yra „tuštybių tuš
tybė". Bet Šventajame Rašte 
jokiu būdu nesmerkiamas 
darbštumas, rašo šio sekma
dienio skaitinius komentuo
jantis kun. Carroll Stuhl-
mueller. Priešingai — tingi
nyste smerkiama. Toje pačioje 
Išminties raštų tradicijoje 
kaip Koheletas. — Patarlių 
knygoje rašoma: „Vaikas, mie
gantis pjūties metu, neša 
gėdą" (Pat 10:5), kitoje pa
tarlėje su humoru palygina
ma: „Durys vartosi ant savo 
vyrių, o tinginys savo lovoje" 
(Pat 26:14). " Šv. Paulius 
smerkia tuos, kurie nori mesti 
savo darbus, laukdami tuoj 
įvyksiančio antrojo Jėzaus 
atėjimo: „Kas nenori dirbti, 
tenevalgo:"(2Tes3:10>. 

Bet Šventajame Rašte taip 
pat pabrėžiama: „Jūs pirmiau
sia ieškokite Dievo Karalystės 
ir jo teisumo, ir visa tai (t.y., 
ką valgyti, kuo apsirengti) bus 
jums pridėta" 'Mato 6:33 j . 
Šios dienos Evangelijoje '.Luko 
12:13-21; Jėzus visiškai aiš
kiai pareiškia: „Saugokitės bet 
kokio godumo". Antrame skai
tinyje (Kolosiečiams 3:1-5, 9-
11) esame raginami siekti 
aukščiausios dvasingumo for
mos — siekti to, kas kilnu: 
„Rūpinkitės tuo. kas aukšty
bėse, o ne tuo. kas žemėje. 
...Jūsų gyvenimas su Kristumi 
yra paslėptas Dieve". 

Senojo Testamento pamo
kslininkas Koheletas. kurį gir
dime pirmame skaitinyje *Koh 
l:2;2:21-23), tyčia kalba iš
šaukiančiai, į vieną tašką su
koncentruodamas tiesą, kuri 
mus iššaukia %pie ją pagalvo
ti ir. tai darome žmonių 
būryje, iššaukia ginčą — ku
ris, mums besistengiant įti
kinti kitus ir girdint jų argu
mentus, ginčo įkarščiui nuri
mus palieka mus su naujais 
svarbiais įsitikinimais, įsmi
gusiais į širdį. Apie Koheletą 
jo raštų redaktorius gale šios 
knygos pridėjo tokį komen
tarą: „Išminčių posakiai yra 
tartum akstinai 'paskatinimai 
protui pamąstyti), tarsi giliai 
įkaltos į akstinus vinys" <Koh 
12:11). 

Ir mes tą pajuntame. Kohe
letas konstatuoja: „Tuštybių 
tuštybe, o viskas tuštybė". Iš 
tiesų, kaip bergždžia visą 
gyvenimą pašvęsti, kad pali
kuonys būtų turtingi, žinant, 
jog tas tur tas tik iššauks 
peštynes del palikimo. Vaikai 
lengvabūdiškai išeikvos turtą 

— lengvai gautą, lengvai ir 
praleistą, rašo kun. Carroll 
Stuhlmueller. 

Bet dieviškasis įkvėpimas 
glūdi ne vien Koheleto žo
džiuose, bet kaip jie mus 
pačius paveikia. Tik tuomet, 
kai tie žodžiai iššaukia mūsų 
veiksmą, tik tuomet Šventoji 
Dvasia pasidaro gyva mumyse 
ir pasaulyje. Koheletas kalba 
kraštut iniškai — kad iššauktų 
žmonių atoliepį. Ir reikia atsi
minti , kad jis kalba žmonėms, 
gyvenantiems taip. lyg mate
rialinis užsitikrinimas yra vie
nintelė ir aukščiausia ver
tybė. J iems svarbu išgirsti, 
kad toks gyvenimo stilius yra 
„tuštybių tuštybė". Bet Kohe
letas neliepia savimi ne
sirūpinti . Jis nori, kad žmogus 
teisingai savimi rūpintųsi. J is 
nori žmogų paskatinti pagal
voti, ar materializmas iš 
tikrųjų duos jam vidinės ra
mybės, ir klausia, kas tikrai 
palengvins senatvę — ar tur
tas , pinigai, ar šilti, tvirti 
šeimos, draugysčių ryšiai, ku
riuos išugdo nuolatiniai, per 
visą amžių supinti, artimo 
meilės darbai? 

Koheletas skatina išlaikyti 
sveiką protą, matyti gyvenimo 
kelią jo visumoje ir iš
mintingai juo džiaugtis. J is 
rašo: „Smagi yra dienos švie
sa, malonu akims matyti sau
lę", bet žmogus tesimėgauja 
visa tuo, „prisimindamas, kad 
bus daug tamsių dienų" (Koh 
11-7-8). J is rašo: „Džiūgauk, 
jaunuoli , kol esi jaunas'.... Eik, 
kur veda tavo širdies t ro | -
kimai... tačiau žinok, kad dėl 
viso to tave Dievas pašauks į 
teismą. Iš savo širdies pa
šalink rūpestį, savęs neapsun
kink" (Koh 11:9-10). Koheletas 
skat ina džiaugtis gyvenimu, 
bet gyventi Dievo akivaizdoje, 
su atsakomybės prieš Dievą 
j ausmu. 

J tą pačią temą kalba Jėzus 
Evangelijoje, bet daug kon
krečiau: „Saugokitės bet kokio 
godumo, nes, jei kas ir turi 
apsčiai, jo gyvybė nepriklauso 
nuo turto". Koheletas žmo
giškos jaunystės laikinumą 
palygino su rūku. priminda
mas ateinančią senatvę ir 
mirtį. Jėzus, prieš akis mums 
pasta tęs gėrybių sandėliavimu 
susirūpinusį turtuolį, primena 
kiekvieną galintį ištikti stai
gios mirties pavojų, kreipda
masis į tą turtuolį: „Kvaily, 
dar šiąnakt bus pareikalauta 
tavo gyvybės. Kam gi ati teks, 
ką susikrovei?" Jį galėjo ištikti 
širdies priepuolis, mums gre
sia automobilio avarijos a r 
daugybė kitų netikėtų nelai-

Anksčiau jau teko girdėti 
apie lituanistinių mokyklų 
veiklą Amerikoje, apie moky
tojų studijų savaites Daina
vos stovykloje. Šiemet tokios 
stovyklos nebuvo, tačiau pra
ėjusį savaitgalį Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte vyko li
tuanistinių mokyklų moky
tojų studijų dienos. Džiugu, 
kad galėjau jose dalyvauti, 
nors nesu lietuvių kalbos 
mokytoja ir nedirbu mokyk
loje. Neabejoju, kad apie 
mokytojų studijų dienas bus 
daug kalbama ir rašoma, 
todėl jokiu būdu nesiruošiu 
nagrinėti šio renginio. Šįkart 
tai tik stebėtojos iš šalies pa
mąstymai su tam tikrais pa
aiškinančiais nukrypimais. 

Esu gimusi lietuvių šei
moje, kuri gyveno ne Lietu
voje, o kaimyninėje Latvijoje 
ir ten praleidau kol kas di
džiausią savo gyvenimo dalį, 
todėl man labai artima ir ge
rai suprantama lietuvių pa
dėtis išeivijoje. Be abejo, bū
čiau norėjusi ir aš lankyti lie
tuvišką- mokyklą, tačiau tuo 
metu Latvijoje nebuvo jokių 
galimybių mokytis lietuviš
kai, todėl lankiau latvių mo
kyklą, po to universitetą. Kiti 
lietuviai leisdavo savo vaikus 
į rusų mokyklas ir daugelis 
lietuvių, kaip ir kitų tautybių 
žmonių, surusėjo. Lietuviškai 
išmokau iš tėvų ir bendrau
dama su giminėmis Lietu
voje, skaičiau knygas ir 
spaudą. Tik po to, kai per
sikėlėme gyventi į Lietuvą, 
pradėjau tobulinti savo lietu
vių kalbos įgūdžius, skaičiau 

mių. Jėzus įspėja kiekvieną: 
„Taip bus tam, kas krauna 
turtus, bet nesirūpina tapti 
turtingas pas Dievą". 

J tą pačią temą šv. Paulius 
kviečia Kolosų krikščionis ne
pasimesti materialinio apsi
rūpinimo detalėse, bet są
moningai siekti aukštesnių 
dalykų, į kuriuos jie buvo 
įvesdinti, priėmę Krikštą Jė
zuje Kristuje. Šv. Paulius ra
gina siekti tobulumo — 
šventumo. koncentruojantis 
ne į blogį, kurio norime 
išvengti, o į Jėzų. į kurį sten
giamės panašėti. Jei ieško
sime galimybių ištiesti pagal
bos ranką artimui, su meile 
priimti kiekvieną žmogų, puo
selėti pakantumą, draugiš
kumą, nebeliks vietos mu
myse toms ydoms, kurias Pau
lius vadina pasidavimu 
žemiškų dalykų traukai: iš
tvirkimui, netyrumui, aistrin
gumui, piktiems norams, go
dumui ir stabmeldystei. 

Aldona Zailskaitė 

atitinkamą literatūrą bei mo
kiausi iš bendradarbių gyvo
sios kalbos. 

,Nesu tikra, ar daug kas 
Amerikoje žino apie lietuvių 
gyvenimą Latvijoje, o pasta
ruoju metu ten gyvena maž
daug 33.000 hetuvių, iš jų 
apie 7.000 Rygoje (1994 metų 
duomenis). Tarybiniais me
tais Latvijoje beveik nebuvo 
lietuviško visuomeninio gyve
nimo — buvo bendraujama 
dažniausiai asmeniškai, pa
laikomi ryšiai su giminėmis 
Lietuvoje, prieinama spauda, 
radijas, o pasienyje ir televizi
jos laidos. Lietuvių padėtis 
Latvijoje pradėjo keistis, kai 
1988 metais įsikūrė Latvijos 
Lietuvių draugi;a — pradžioje 
joje buvo apie 600 narių. Su
sibūrė šokių vienetas, choras, 
tuo pat metu buvo susirū
pinta ir švietėjiška veikla — 
pradėjo leisti laikraštį, atsira
do ir sekmadieninės mokyk
los. Dabar Latvijoje yra ben
druomenė, kuri apjungia ke
lias lietuvių draugijas. Šiuo 
metu esu šiek tiek ati trūkusi 
nuo Latvijos lietuvių gyveni
mo, nors dažna; ten būnu. bet 
beveik nebesilankau jų rengi
niuose. 

Kalbant apie mokyklas, rei
kia paminėti, kad Latvijoje 
dabar veikia pradinė lietuvių 
mokykla ir atskiros klasės bei 
sekmadieninės mokyklos Ry
goje. Jūrmaloje. Daugpilyje, 
Liepojoje. Pernai, Latvijos 
švietimo ministerijos pakvies
ta, lankiausi Rygos lietuvių 
pradinėje mokykloje. Teko su
sipažinti su jos darbu ir įver
tinti, ar mokyklos veikla yra 
sėkminga, nes Latvijoje vyks
ta visų mokyklų darbo tikrini
mas. Lietuviška pradinė, mo
kykla Rygoje" įsteigta 1992 
metais, šį rudenį į suolus 
pirmą kartą sės ir pirmokai, 
ir septintokai, o tai reiškia, 
kad mokykla turi ateitį. Kas
dien būna kelios pamokos lie
tuviškai, tai priklauso nuo 
vaikų amžiaus: lietuvių kal
ba, literatūra, krašto pažini
mas, istorija, piešimas, rank
darbiai. Mokytojos į Rygos 
lietuvių mokyklą atvažiuoja 
dirbti iš Lietuvos ir yra savo 
darbo entuziastės. Kitos pa
mokos vyksta latvių kalba ir 
jas veda latvių vidurinės mo
kyklos, kurio? patalpose įsi-

•kūrusi lietuvių mokykla, mo
kytojai. Viena opiausių prob
lemų — ankšta, labai t rūksta 
patalpų normaliai veikti ir 
plėstis. Ateityje jiems žada
ma suteikti daugiau patalpų, 
bet nežinia, kada tai bus. 

Labai svarbu, kad lietuviš

kas švietimas išeivijoje gy
vuoja, kad juo rūpinamasi. 
Reikia atiduoti duoklę tiems 
žmonėms, kurie svetimos kal
bos apsuptyje išsaugojo savo 
gimtąją kalbą ir nori bei su
geba ją perteikti kitiems. 
Daug kas priklauso nuo šei
mos — kaip tėvai nori auklėti 
savo vaikus. Jeigu jie nori iš
saugoti šeimoje lietuvišką 
dvasią, reikia tam tikrų pas
tangų. Vienas būdų — leisti 
vaikus į lituanistines mokyk
las. O kiekvieni tėvai turbūt 
nori, kad jų vaikus mokytų 
geriausia mokytoja, todėl mo
kytojui reikia ne tik mylėti 
vaikus (tai pagrindinė mintis, 
kai studijų dienose kalbėjo 
apie tai, koks turi būti geras 
mokytojas), bet ir gerai išma
nyti dėstomą dalyką bei su
gebėti jį įdomiai pateikti savo 
mokiniams. To reikia moky
tis, o tokie mokytojų semina
rai ir yra vienas būdų neatsi
likti, eiti koja kojon su nau
jausiais pasiekimais, perimti 
pažangią patirtį. 

Įdomu buvo dalyvauti pas
kaitose, stebėti, su kokiu su
sidomėjimu dalyviai klausėsi 
pranešėjų ir klausinėjo juos 
apie tai, kas labiausiai rūpi. 
Reikia manyti, kad kiekvie
nas pasisėmė sau ko nors 
naudingo, kuo galės pasinau
doti vėliau, mokant vaikus. 
Net jeigu tai ir nebuvo didelė 
naujovė. Jau vien tai, jog iš
girsti iš kitų, kad jie naudoja 
tokias pat mokymo priemo
nes, taip pat organizuoja dar
bą klasėse ar duoda tokias 
pat užduotis vaikams, yra la
bai svarbu — tokiu būdu įsi
tikinama, kad dirbama tinka
mai, įgaunamas pasitikėjimas 
savo jėgomis. Šį bei tą nau
dinga išgirdau ir pati — kai 
kuriuos metodus galėsiu pa
naudoti, dirbant su studen
tais universitete, mokant juos 
latvių kalbos. Nuostabu buvo 
pajausti kūrybišką atmosferą 
seminaro metu ir pačiai įsi
jungti bei atlikti kai kurias 
užduotis kartu su visais, be 
to, stebėti seniai pažįstamų ir 
naujai į mokytojų dienas at
vykusių dalyvių bendravimą. 
Susidarė įspūdis, kad mokyto
jos labai noriai renkasi į to
kius renginius, mokosi ir ben
drauja. Todėl lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų 
dienos ar savaitės bus reika
lingos, nors jų rengimas rei
kalauja daug jėgų ir atima 
nemažai laiko. 

• Jei kas reikalauja sku
baus atsakymo, geriausia at
sakyti „ne", nes „ne" lengviau 
pakeičiamas į „taip", negu 
„taip" į „ne". 

Charles Nielson 

Danutė Bindokienė 

Principai ir doleriai 
Niekas neabejoja, kad Ame

rika yra viena galingiausių ir 
turtingiausių valstybių mūsų 
planetoje. Per visus šio šimt
mečio karus, nors ir gerokai 
nukraujavusi, ji išliko nenu
galėta, neokupuota, ekonimiš-
kai tvirta, todėl laikoma ypač 
pageidautina verslo partnere, 
daugelis kraštų įvairiais bū
dais siekia įgyti jos prielan
kumą ir užsitikrinti gausesnę 
tvirtos valiutos įplauką. Gali
ma teigti, kad nei viena vals
tybė nebuvo tiek niekinta ir 
tiek glostyta: kartais vaka
rykščia neapykanta, sąlygoms 
kitaip susiklosčius, pavirsta 
šios dienos bičiulyste, kaip 
liudija Kremliaus atvejis. So
vietų Sąjungos valdžios vir
šūnes dar neseniai tuose pa
čiuose rūmuose Maskvoje pla
navo Vašingtono ir visos Ame
rikos laidotuves, o dabar pri
siekdinėja amžiną draugystę 
ir tikisi jos dolerių dėka 
išbristi iš ekonominių plynių. 

JAV prezidentas ir vyriau
sybė žino. kad doleris yra la
bai veiksminga priemonė pa
žaboti vienokių ar kitokių 
tarptautinių nuostatų nesilai
kančias valstybes, tad ekono
minį spaudimą stengiasi pa
vartoti, kai kitos priemonės 
nepadeda. Ekonomines sank
cijas Vašingtonas vartoja net 
tuo atveju, jeigu neturi plates
nio tarptautinio pritarimo. 
Del tos priežasties pastaruoju 
metu JAVvyriausybės sluoks
niuose pradėta atidžiau per
kratinėti ekonominių sankcijų 
politika ir pasigirsta vis dau
giau nuomonių, kad šis „pa
saulio tvarkymo" metodas nė
ra tokia didelė lazda, kaip At
stovų rūmai ir prezidentas 
mano. Iš tikrųjų dažnai tos 
lazdos antrasis galas atsisuka 
prieš pačią Ameriką. Tuomet 
nukenčia pramonė, prekyba, 
gyventojai praranda darbus, o 
vyriausybe — progas pratur
tinti amžinai lėšų stokojantį 
iždą. 

Ekonominės sankcijos tai
komos dėl įvairių priežasčių: 
žmogaus teisių pažeidimo, 
teroristinių veiksmų, pasi
reiškiančių tarptautiniu mas
tu, branduolinių ginklų apri
bojimo taisyklių nesilaikymo, 
narkotikų prekybos, diktatori-
nio režimo ir pan. Po Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos 
ekonominės sankcijos jau bu
vo įvestos daugiau kaip 115 
kartų; maždaug pusė jų — per 
pastaruosius penkerius metus 
(vien 1996 m. buvo 22 nauji 
atvejai), tad šiuo metu apie 42 
procentai visų mūsų planetos 
gyventojų jaučia vienokį ar ki

tokį ekonominį spaudimą iš 
užsienio, dažniausiai iš Ame
rikos. 

Ar tie varžymai ir spaudi
mai yra veiksmingu, tai jau 
kitas klausimas. Tvirtinama, 
kad labai retais atvejais sank
cijos priverčia taip nubaustos 
valstybės vyriausybę „susi
tvarkyti" (išimtis buvo Pietų 
Afrika), o kartais — kaip Ku
bos ir Fidel Castro atveju — 
poveikis būna kaip tik at
virkštinis. 

Pagrindinė priežastis yra 
tai, kad sankcijų taikymo nuo
monė tarptautinėje plotmėje 
labai skiriasi. Dažnai Ameri
ka pasilieka viena, todėl nu
baustoji valstybė nesunkiai 
atranda kitų rinkų savo pro
duktams, kitų modernios 
technikos bei žaliavų par
davėjų savo pramonei, kitų 
paskolos ar paramos šaltinių. 
Pvz.. JAV varžant atominėms 
elektros jėgainėms įrangos 
pardavimą Kinijai, spragas 
netruko užpildyti Kanada, 
Prancūzija. Rusija. Tai įga
lino Kiniją pasistatyti net še
šias jėgaines. Ir tai tik vienas 
atvejis iš daugelio. 

Apskaičiuojama, kad ekono
minės sankcijos Amerikos 
pramonei ir prekybai jau kai
navo iki 19 milijardų dolerių, 
o gyventojams — apie 120.000 
darbų (statistika yra poros 
metų senumo;. Tad. galima 
sakyti, kad argumentai dėl 
ekonominių sankcijų veiks
mingumo paremti ne izo
liuotųjų valstybių, o Amerikos 
ekonomijos pagrindais. Todėl 
siūloma atidžiai persvarstyti 
šių tarptautinių baudų reikš
mę, pritaikymą ir veiksmin
gumą. 

Ekonominės sankcijos stovi 
tarp diplomatijos ir karinės 
jėgos. Kai diplomatija nepa
siekia tikslo. įvedami ekono
miniai suvaržymai, nusikaltu-
sioji valstybė atskiriama nuo 
tarptautinės bendruomenės, 
kad dėl ekonominio spaudimo 
sudarytais sunkumais būtų 
priversta atsisakyti savo ne
priimtino elgesio. Sankcijos 
tik tuomet veiksmingos, jeigu 
įgyvendinamos vieningu tarp
tautiniu susitarimu, kurio vi
sos kitos valstybės griežtai 
laikosi. 

O jeigu sankcijos neveikia? 
Tolimesnis žingsnis turėtų 
būti karinė jėga. taip pat tarp-
tarptautinis susitarimas. Tačiau 
kol kas šie trys tarptautinės 
bausmės etapai retai tepavar-
tojami. Ekonominių sankcijų 
principus įgyvendinti daž
niausiai paliekama Amerikai. 

Nr.5 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE 

VTOLETA RUTKAUSKIENĖ 

(Tęsinys) 
Nors į Rusijos ka

riuomenę lietuviai buvo varo
mi jėga. tačiau karo tarnyboje 
užsirekomenduodavo kaip pa
vyzdingi kanai ir narsūs kovo
tojai, tuo prisidedami prie 
daugelio imperijos karo perga
lių ir užsitarnaudami ne vieną 
karišką Rusijos ordiną, medalį 
ar pasiekdami aukštus kari
nius laipsnius. 

Tačiau, kad ir kokios būtų 
brangios svetimų kraštų dova
nos ir apdovanojimai, būti pa
gerbtam ir įvertintam už 
veiklą ir darbus savo šalies ar 
valstybės labui, yra už vis gar
bingiausia. Tikriausiai dauge
lis mūsų krašto žmonių ir gi
lioje senovėje, ir nepriklauso
moje Lietuvoje, gal ir dabar, 
gyvena bei dirba kilnius dar
bus vardan savo krašto ir jo 
žmonių klestėjimo, ne del ap-

Pirmieji Lietuvos Respublikos ap
dovanojimai. Vyčio Kryžiai, įstrigti 
1919 m . įteikti pasižymėjusiems 
Nepriklausomybes kovose. 
dovanojimų ar kokių nors or
dinų. Kaip matėme iš čia 
aprašytų istorijų, lietuviams 
ilgą ia;k;( vakarietiškoji or

dinų tradicija buvo svetima ir 
ilgai neprigijo mūsų krašte. 
Tačiau pagirti, paskatinti, 
įvertinti, o ir dosniai apdova
noti už nuopelnus, mokėta jau 
nuo seno. O pirmieji lietuviški 
apdovanojimai, gimę ypatin
gai sunkiu laiku — 1919 m., 
kai negausi ir menkai ginkluo
ta savanorių kariuomenė at
kakliai ir labai narsiai grū
mėsi su Lietuvos nepriklauso
mybės priešais, kai visi 
pažadai dėl žemės dar buvo 
tik žodžiuose, kai pati vai 
stybė tik kėlėsi iš kar> 
griuvėsių, nieko niekam ne
galėdama duoti ar dovanoti 
pagalinu, kai mūsų tautos 
žmones gyveno nenumaldomu 
noru ir didele viltimi at.-tatyti 
savąja vaist\ be ir -ukurti joje 
šviesią ateitį sau ir bosimoms 
kartom-, pirmas!- lietuvi.-ka-
ordin.i- tn;\o t:k -uv.'M\:ne iio 
vana KflIĮH, kurie nesigailė
dami savo gyvybių ar jėgų, 
nuoširdau.- darbo puoselej" ir 
kūrė savo valstybę, korojo ir 
žuvo del jo- ateities 

L ie tuv iškų 
apdovanojimų į s te ig imas 

1919-1940 m. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
1918-1940 m. buvo įsteigti 3 
valstybiniai ordinai bei 9 me
daliai ar pasižymėjimo žen
klai. Vyčio Kryžiaus ordinas 
(1919 m.), Didžiojo Lietuvos 

Didžiojo Lie' • 
Gedimino ordini 
IV laipsnis 

Kunigaikščio 
1930 tu laida 

kunigaikščio Gedimino ordi
nas (1927 m.), Vytauto Di
džiojo ordinas (1930 m.), Lie
tuvos Kūrėjų-Savanorių me
dalis (1927 m.), Lietuvos Ne
priklausomybės medalis (1928 
m.), žūstančių gelbėjimo kry
žius (1930) m. šaulių žvaigždė 
(1930 m.) Gedimino ordino 
medalis (1930) m.Vytauto or
dino medalis (1930 m.), Vyčio 
Kryžiaus ordino Vyčio kryžius 
pagal 1930 m. įstatymą). 

Šaulių žvaigždės medalis 
1939 m.) ir Kariuomenės 

pirmūno medalis (1940 m. 
buvo pagrindiniai ir garbin
giausi mūsų valstybes apdo
vanojimai, kuriais apdova
nodavo iškiliausius tauto-
žmones už jų darbą ir veikla 
bei kilniausius poelgius. įtvir
tinant nepriklausomybes sie
kius Lietuvoje At.-kiro- orga
nizacijos, kaip -kaulai , jauna
lietuviai: draugijos, kaip ug 
niagesiai ar kt.. susivienimai. 
kaip pramone* ir a m a! u ro
mai, turėjo savus reikšir.mgu-
apdovanojimus 

(Rus daugiau i Aukščiausias ir garbingiausias Lietuvos Respublikos apdovanojimas yra 
Vytauto Didžiojo ordinas su grandine 

\ 
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GINTARO IR VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ MEISTRAS 

AMERIKOJE 
ANTANAS DUNDZILA 

JONAS MAČIUIKA — MOKSLŲ 
DAKTARAS 

Gintaro meistras Alfredas Jonušas. 

Jau pirmosiomis VVashing-
tone vykusio Smithsonian fes
tivalio dienomis (birželio 24-
liepus 5) buvo galima jausti, 
kad Lietuvos menininkų tarpe 
atvyko asmenybės, besidomin
čios ne kokia viena, bet kelio
mis meno ar ir visuomeninio 
gyvenimo sritimis. Kai kurie 
dainavo, grojo ir drožinėjo. Kiti 
ir šoko, ir dainavo. Kai kurie 
nebūvu vien liaudies meno 
puoselėtojai: pragyveno iš kito
kio pobūdžio užsiėmimų, o sa
vo meniniams polinkiams sky
rė laisvalaikį. Dar kiti už
siangažavę vien savo pasirink-
tajai meno sričiai, jų pastangų 
dalis kreipiama ir į visuome
ninius reiškinius. Kai kurie 
pasiryžę Amerikos žiūrovų po
linkiams ar apie tai bent šiek 
tiek iš anksto pagalvoję. Taigi 
matėme ir dvigubus, ir trigu
bus talentus. 

Štai Telšiuose gyvenantis ir 
svetimuose kraštuose Baltijos 
auksą bei Lietuvos vardą ke
liantis Alfredas Jonušas į 
Ameriką atsivežė iš gintaro iš
drožęs Washington Baltųjų 
rūmų bei Kongreso rūmų (Ka-
pitoliaus! fasadus. Festivalio 
metu jam vertėjaujant, pra
džioje man šie kūrinėliai at
rodė nereikšmingi, gintaro po
žiūriu ..pigus menas". Pasiro
do, kad klydau, nesupratau ei
linių festivalio lankytojų: mū
sų gintaro paviljoną lankančių 
amerikiečių daugumai šie du 
dalykėliai buvo kaip žuviai 
riebus sliekas ant meškerės 
kabliuko. Tai buvo vietinio pa
triotizmo pamoka'. Ne veltui 
A. Jonušas yra įkūręs Žemai
čių — japonų draugiją 'Samo-
gitia Japan Society). turėjo 
pluoštą vizitinių kortelių. 

kurių herbe išdidžiai ant 
užpakalinių kojų stovėjo že
maičių meška ir japoniški var
tai... Čia gintaro meistras par 
excellen.ce amerikiečiams pasi
rodė ne tik su prieš 60 mili
jonų metu sakais tebekve
pėjusiu gintaru, bet ir šiomis 
dienomis Lietuvai užsienyje 
taip pat reikalingu psichologi
niu įžvalgumu į eilinių žiūrovų 
pasąmonę. 

A. Jonušui bei jo artimie
siems rūpi ir Lietuvos rezis
tencijos epas. Broliai Alfredas 
ir Romas Jonušai savo apy
linkėje tyrinėja ir žymi Lietu
vos partizanų stovyklavietes 
bei kovų vietas. Štai Dievo 
Krėslo miške yra priešinimosi 
okupantui liekanų. Tose apy
linkėse veikė Zigmo Tomkaus 
būrys, priklausęs Žemaičiu 
apygardos ,.Šatrijos" rinktinei. 
Nuotraukoje abu Jonušai prie 
Tomkaus buvusio bunkerio 
likučių. į tą bunkerį verta 
įsižiūrėti: jis ..L" formos, kad į 
jį priešui metant granatas ar 
jame ginantis. ..L" lūžis deng
tų kitame gale esančius kovo
tojus. Dabar tame miške stovi 
Jonušu pastatytas kryžius. 
Apie tai jau rašė „Kalvotoji 
Žemaitija", kurios kelis nume

rius A. Jonušas buvo atsivežęs 
į Ameriką. A. Jonušo suprojek
tuotą Alkos rinktines partiza
nams kryžių Skirpsčių kaime 
matėme „Į laisvę" žurnalo 
1997 m. rudens numeryje. J 
kryžių autorius įkomponavo 
sušaudyto metalo plokštes, ku
rios simbolizuoja stribų šū
viais niekintus kryžius. 

1996 m. „Kalvotoji Žemai
tija" rašė, kad po dviejų šimt
mečių Telšiuose vėl buvo pas
tatytos kartuvės... Jas savo 
kieme pastatė A. Jonušas, ten 
pat suruošė viešą bolševizmo 
„egzekuciją": maišu galvą už
sidengęs „budelis" pakorė Le
nino biustą su užrašu „bolše
vizmas". O anksčiau į Rai
niuose ir kitur kankinusio bei 
žudžiusio sovietinio sadisto 
Raslano iškamšą buvo trink-
telta iš patrankos... 

A. Jonušui ypač rūpi Že
maitijos partizanų epo doku
mentacija, apie kurią tik pas
kutinių penkerių metų bėgyje 
sulaukėme daugiau medžia
gos. Tuo tikslu jis savo namuo
se yra sutelkęs rezistencijos 
muziejų. Su juo svarstėme par
tizaninių kovų istorinių vieto
vių registracijos galimybę, 
naudojant šiuo metu JAV pap
litusią globalinę navigacijos 
sistemą, su aparatu tiksliai 
nustatant ir registruojant no
rimų vietovių koordinates. 
Smulkiau apie galimybes su 
globalinės padėties nustatymo 
sistema (GPS) — tai atskiro 
straipsnio tema. Šiuo kartu te
galima pasakyti, kad sekan
čios kelionės su GPS į Lietuvą 
metu tirsime Žemaitijos parti
zanų vietoves. 

Smithsonian festivalyje gin
taro darbais stebinęs ame
rikiečius. A. Jonušas atvežė šį 
tą reikšminga ir lietuvių vi
suomeniniams polėkiams. 

Šių metų gegužės mėnesį 
Kalifornijos universitetas, 
Berkeley, architektūros istori-. 
jos Ph. D. laipsnį suteikė Jo
nui Mačiuikai. Jo disertacija : 
„Hermann Muthesius and the 
Reform of German Architec-
ture, Arts, and Craftš; 1890-
1914". Medžiagą disertacijai 
Jonas rinko Berlyne 1995-
1996 metais, remiamas Deuts
che Akademische Austausch-
dienst stipendijos. Jonas su
gebėjo naudotis pirminiais 
šaltiniais, kadangi laisvai kal
ba, skaito ir rašo vokiškai. 

Rugsėjo mėnesį naujasis 
daktaras vėl keliauja Vokieti
jon, šį kartą, dėka Alexander 
von Humboldt Bundeskanzlar 
Fellowship jam suteikiama 
galimybė toliau savarankiškai 
gilintis šioje srityje. Ši pres
tižinė stipendija kasmet ski
riama tik dešimčiai jaunų 
mokslininkų, ir Jonas pirmasis 
ją laimėjęs architektūros sri
tyje. Pasveikinti sūnaus šia 
reikšminga proga iš Storrs, 
Conn., atvyko tėveliai Bene
diktas ir Gražina Mačiuikos 
bei sesutė Laura iš Bostono. 
Jono tėvelis, Connecticutt uni
versiteto profesorius emeritus, 
daug metų dėstė Europos isto
riją. 

Praleidęs vaikystę Storrs, 
Conn., Jonas pradėjo studijuo
ti Pennsilvanijos universitete, 
kurį eum laude iš Europos is
torijos baigė 1987 m. Baigęs 
universitetą, jis vienerius me

tus praleido Mallorcos saloje, 
Ispanijoje, kur dirbo mokytoju 
American International 
School. Ten jis dėstė anglų 
kalbą, geografiją, Amerikos is
toriją ir kitus dalykus. Taip 
pat treniravo berniukų krep
šinio komandą. 

niuje restauravimo ir persta
tymo projektu, kuriuo bendrai 
rūpinasi St. John's universite
tas, Queens, N.Y. ir Vilniaus 
arkivyskupas. Jonui teko da
lyvauti vietos apžvalgoje 1995 
m. birželio mėn. ir vertėjauti 
projekto vystymo metu. Apie 
tai 1995 m. rugsėjo mėn. buvo 
rašyta straipsniuose „Drauge" 
ir „Darbininke". 

Jaunasis mokslininkas pa
rašė nemažai straipsnių, tarp 
kurių „The Lithuanian Presi-
dential Election, Continental 
Drift or Tectonic Shift" buvo 
išspausdintas šį pavasarį žur
nale Berkeley Center of Ger
man and European Studies 
Forum. Kiti straipsniai archi
tektūros ir kultūros politikos 
klausimais buvo išspausdinti 
German Studies Recview, 
Journal of Architectural Edu-
cation ir Modemism/Moder-
nity.' 

Jonas taip pat skaitė 
pranešimus architektūros ir 
meno konferencijose Ameri
koje ir Europoje. Tarp jų: 
„Adolf Loos: Spatial Relations 
from Interior Design to City 
Planning" skaitytas Dresdeno 
Technikos universiteto archi
tektūros fakulteto seminare 
1996 m., „Lithuanian Archi-
teeture 1955-1985 : Testing 
Authority at the Soviet Pe-
riphery". Architektūros istori
kų suvažiavime 1995 m. Seat-
tie, Wash., bei „The Cultural 
Politics of Historic Preserva-
tion in Twentieth-Century 
Lithuania" — ICOMOS konfe-
rencijoje.Varšuvoje, 1994m. 

Laisvalaikiu Jonas užsiima 
sportu, mėgsta rankinį, plau
kimą, krepšinį, važinėja dvi
račiu, yra nepagydomas ke
liautojas, apkeliavęs didelę 

Doktoratui siekti pasirinko dalį Amerikos ir nemažai Eu-
Kalifornijos universitetą. Čia ropos valstybių. 
studijuodamas Jonas dau
giausia dėmesio skyrė Vidurio 
Europos kultūrinei politikai 
19-tame ir 20-tame, ypač Vo
kietijoje, Austrijoje ir Baltų 
kraštuose. Tarp kitko jį domi
no miestų kultūrinė geografija 
ir architektūra bei urbaniz-
mas, nuo 1750 iki šių dienų. 
Studijų universitete metu Jo
nui buvo patikėta 1992-1995 
m. mokyti dalį kurso „Istorinė 
architektūros ir urbanizmo 
apžvalga". Taip pat dirbo asis
tentu univeresiteto archi
tektūrinių dokumentų rinki
nių archyve ir ketverius 
metus dalyvavo kituose moks
liniuose projektuose susiju
siuose su miestų socialinės 
politikos ir aplinkosaugos pla
navimu. 

Jonui ypač pravertė lietuvių 
kalbos mokėjimas ryšium su 
Bernardinų vienuolyno Vil-

Ina ir Sigita Saliklytes, bevažiuodamos iš jaunučių ateitininku stovyklos 
Dainavoje, sustojo prie savo tėvo kūmo, medžio rlrn*ėjo Albino Grigaičio 
kurinio Manchester. MI, miestelyje Nuotr Rūtos SsJlkJienės 

Sveikiname naują mokslų 
daktarą ir linkime'geriausios 
sėkmės ateityje. 

D.J. 

DAIL.DE GOYA 
PARODA VILNIUJE 

Kuomet Pasaulio lietuvių 
dainų šventės dalyviai liepos 
6 d. popietę Vilniaus gat
vėmis žygiavo į Vingio parką 
paskutiniam šventes rengi
niui, Šiuolaikinio meno centre 
Vilniaus senamiestyje buvo 
atidaryta garsaus klasicizmo 
laikotarpio ispanų dailininko 
Francisco de Goyos paroda. 

Kaip rašoma stambiame, 80 
didelio formato puslapių tu
rinčiame kataloge Ispanijos 
Užsienio reikalų ministerija, 
išreikšdama pagarbą Lietuvos 
valstybės dienai, pristato Is
panijos ambasados kartu su 
Karališkąja Madrido San Fer-
nardo dailės akademija ir Lie
tuvos kultūros ministerija or
ganizuotą parodą „Goya, kri
tiškas žvilgsnis". 

Turbūt todėl šios parodos 
atidarymo metu trumpą žodį 
tarė ir joje ilgėliau lankėsi 
pats Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kuris iš čia 
su savo palyda važiavo į Vin
gio parką, kaip ir dalis kitų 
parodos svečių. 

Parodoje išstatyta 115 dar
bų iš keturių pagrindinių Go
yos graviūrų serijų: Captichos 
(„Kapričai", Desastres de la 
Guerra („Karo baisumai"), 
Tauromagni („Tauromachi-
ja") ir Disparatas („Beprotiš
kas pasaulis") 

Meno žinovai iš šių serijų 
labiausiai vertina „Tauroma-
chįją", kurią vadina „poetiš
kiausia" ir „ispaniškiausia". 
Čia užfiksuotos bulių kauty
nės, žiūrovų ir matadorų ais
tros. Trisdešimtyje šios serijos 
estampų rodo koridos vaiz
dus, šventinę jų nuotaiką. 

Joną Mačiuiką, š.m. gegužės mėn. Fh.l) laipsniu baigusi univeriteta Berkley. Kalifornijoje, po diplomo įteikimo 
iškilmių pasveikinti susirinko visa šeima. Iš k.: tėvą? Benediktas ir Gražina Mačiuikos. doktorantas Jonas 
Mačiuiką ir jo sesutė Laura Maėiuikaitė. 

Parodos kataloge yra at
spausdintas ir Lietuvos kul
tūros ministro Sauliaus Šal
tenio pasisakymas, kuriame 
jis teigia: 

„ Ispanija... Magiškas žodis, 
atmintyje pažadinantis įvai
rius pavidalus — stebuklingas 
kraštas anapus Pirėnų, lietu
vių kilmės prancūzų poeto Os
karo Milašiaus vadintas lietu
vių protėvyne, išdidžių mata
dorų putojantis kraujas, su
mišęs su išdidžių bulių krau
ju, vienarankis Servantesas, 
tvirtai įsikibęs į Likimo malū
no sparnus, gražuoliai ispa
nų galiūnai, skrodžiantys visų 
vandenynų bangas, ir žinoma, 
spalvų ir linijų poetas, didysis 
Goya. Ar kartą pamačius gali
ma pamiršti jo kapričius, ka
ro baisumus, Tauromachiją". 

Nors Vilnius ir Lietuva j au 
yra mačiusi nemažą daili
ninkų darbų iš viso pasaulio, 
tačiau tokio didelio meninin
ko, kokiu laikomas Goya, kū
rinių dar nėra buvę. Tad ne be 
reikalo tas pats S. Šaltenis 
anksčiau minėtame kataloge 
klausia: „Ar galima susilaiky
ti nepamačius tikrojo Goya 
Vilniuje?..." 

Ir iš tiesų, daugelis vilniečių 
ir iš viso pasaulio suvažiavu
sių lietuvių nesusilaikė pa
gundai aplankyti šią Vil
niuje suruoštą vieno iš 
žymiausiųjų pasaulio daili
ninkų parodą. Net ir Čikagos 
Meno muziejuje mes nedaž
nai matome tokio aukšto lygio 
dailininkų darbų. 

Čia norisi pridėti, kad šioje 
parodoje teko išsikalbėti ir su 
Čikagoje gyvenančiu dailės 
darbų kolekcionieriumi Karo
liu Avižienių, kuris dabar 
bent po pusmetį praleidžia sa
vo tėvynėje. 

Joje taip pat kiek ilgėliau, 
negu kitose vietose Lietuvoje, 

buvo pruga sušnekt i ir su Lie
tuvos respublikos prezidentu 
Valdu Adamkumi, kurį vis te-
bedomina toli pasil ikusi Čika
ga ir joje gyvenantieji tau
tiečiai— draugai , pažįstami. 

Šioje vietoje taip pat pasi
keičiau mintimis ir su naujuo
ju prezidento Valdo Adamkaus 
patarėju, irgi čikagiečiu, dr. 
Jul ium Šmulkščiu. 

Edvardas Šulaitis 

Garsiojo ispanų dailininko Goyos parodos atidarymas Šiuolaikinio meno 
parodų rūmuose Vilniuje. Iškilmėse dalyvavęs prez. Valdas Adamkus 
(viduryje' kalbasi su Edvardu Šulaiėiu «kairėje) ir Karoliu Avižienium iš 
Čikagos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Geriausiu 1991 m verslimnku-mecenatu pripažinta SBA įmonių prezi
dentą Arūną Martinkevičių (dešinėje) gegužės 7 d. sveikino žymus Lietu-
>."-- -::..iki!iink.i.- Vi!li<-lm.i> ('Vpi!;.-ki.- Nuotr. Eltos 

Gražiausia Lietuvos moteris — ..Misis Lietuva "9H" yra Birute Federavičienė 'su savo vaikučiais), išrinkta lie
pos 10 d. Vilniuje vykusiame grožio konkurse, kuriame dalyvavo devynios pretendentės Nuotr Eltos 

http://excellen.ce


MUŠU ŠEIMOSE 
YRA KUO DŽIAUGTIS IR 

DIDŽIUOTIS 
Irena ir Albertas Sušinskai 

Clevelande išaugino ir išmoks
lino dukrą Danutę, sūnus — 
Kęstuti ir Albertą. Prieš be
veik dešimtį metų Aukščiau
sias mylimą Albertą pašaukė 
Amžinybėn. Irena, Vokietijoje 
Karlsruhe universitete studi
javusi chemiją, likusi našlė, 
gyvenime nepasimetė; rūpin
damasi savo vaikų ir vaikaičių 
ateitimi, rado ir dabar tebe
randa laiko talkinti bendrie
siems lietuvių išeivijos ir Lie
tuvos reikalams. Ji yra viena 
iš Lietuvių Romos katalikų 
religinės šalpos komiteto pra
dininkių Clevelande. Dar ir 
dabar šioje taip reikalingoje 
ir naudingoje organizacijoje, 
telkiančioje lėšas per pusšimtį 
metų dvasiškai ir materialiai 
nuskurdintai Lietuvai. Ji jau 
ne pirmą kartą sugrįžo į 
„Ateities" klubo valdybą ir 
dažnai talkina bendruose lie
tuvių reikaluose, nuoširdi rė
mėja Dainavos stovyklos, PLC 
ir savo giminių , parapijos bei 
spaudos. Ji tikrai gali džiaug
tis ir didžiuotis savo vaikais ir 
dešimčia vaikaičių. 

Sūnus Kęstutis, inžinerijos 
magistras, neseniai paskirtas 
Illinois valstijos (12 mln. gy
ventojų, 2.3 kartų didesnė plo
to atžvilgiu už Lietuvą) greit
kelių vyriausiu inžinieriumi. 
Jis yra vienas iš techniškųjų 
redaktorių populiaraus, pla
čiai pasaulyje skaitomo „Pa
saulio lietuvio" žurnalo. Abu 
su Rūta (Nainyte) yra Čikagos 
„Lituanica" sporto klubo mer
gaičių krepšinio vadovai. Klu
bas yra laimėjęs taurių. 

J^f'dukra Viktorija Sušins-
kaitė šiemet baigė Mount As-
sisi akademijoje vidurinius 
mokslus pirmąja mokine — 
Valedictorian — iš 90 mokslei
vių. Jos sesutė Aurelija šiemet 
baigė- 8-skyrius katalikiškoje 
mokykloje aukščiausiais pažy
miais. Abi dukros ateitinin
kės, sportininkės ir skautės. 
Inžinerijos magistro Vyto ir 

— fizinės terapijos bakalaurės 
Danutės (Sušinskaitės) Sirgė-
dų sūnus Tomas šiemet baigė 
Detroito katalikų mokyklą — 
Detroit Catholic Central Red-
ford. Laikraštis „The Obser-
ver", 1998.5/.7 laidoje „1998 
Academic All-Stars" skyriuje 
išspausdino ilgą straipsni, 
iliustruotą Tomo Sirgėdo nuo
trauka. Straipsnis pradeda
mas: „Tomas Sirgėdas pla
nuoja studijuoti kompiuterių 
inžineriją šį rudenį Michigano 
universitete". Toliau laikraštis 
išvardina jo per dešimt laimė
tų akademinių garbės diplo
mų, tarp jų : National Merit 
Scholarship Finalist, 1997 Mi-
chigan Math League State 

Competition Champion, Rens-
selaer Medai Winner for Sci
ence and Math, University of 
Michigan Regents-Alumni 
Scholarship, Purdue Universi
ty Junior Scholar in Math ir 
t.t. 

Jis taip pat yra savo mokyk
los National Honor Society 
narys, Matematikų organiza
cijos, kompiuterių klubo, Lie
tuvių katalikų jaunimo orga
nizacijos Detroite iždininkas 
ir lietuvių katalikų stovyklos 
taryboje. Be šios informacijos 
laikraštis cituoja Tomo įdo
mius pasisakymus pasaulio 
problemomis. „Aš tikiuosi, 
kad mano karta vystys rimtas 
pastangas panaikinti pasaulio 
aplinkos taršos problemas"; 
„Aš viliuosi, kad mano kartoje 
taip pat bus panaikintas alkis 
ir skurdas". Tomas straipsnyje 
sako, kad gimnazijoje Mr. 
Weinberg, ekonomikos ir val
stybės mokslų mokytojas, 
turėjęs jam didelės įtakos. To
mas turi sesutę Liną 16, 
Laurą 12 ir Juliją 5 metų. 
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Tomais Sirgėdas 

Vytas Sirgėdas yra Daina
vos jaunimo stovyklos direkto
rių tarybos narys. Jam talki
na ir Danutė. 

Jauniausias Sušinskų sūnus 
Albertas, inž. magistras, ve
dęs Amerikos lietuvaitę Kris
tiną Kudžiūtę, augina Adri-
janą 10, Kristę 8, Larisą 6 ir 
Aleksą 4 m. Vyresniosios mer
gaitės lanko šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą Cleve
lande, priklauso jaun, ateiti
ninkams. Albertas yra Daina
vos stovyklos globos komiteto 
narys Clevelande. Kristina ir 
Albertas yra Eucharistijos da
lintojai lietuvių Dievo Moti-
nos-Lietuvos Madonų švento
vėje. Laimingos ir talentingos 
Sušinskų-Sirgėdų šeimos. Te
gu Aukščiausias ir ateities 
dienose laiko juos savo globo-
je! 

V. Rociūnas 

Sirgėdų šeima 1996 metais. 

PLEČIANT KOMPIUTERIŲ 
TECHNOLOGIJĄ LIETUVOJE 

Amanda ir Algirdas Mulio-
liai, vos spėję duoti savo ko
joms sušilti Amerikos Cleve
lande, kur temperatūra dieno
mis vis nori priartėti prie 90 
laipsnių F, po 73 dienų kom
piuterių technologijos moky
mo Vilniaus ir Pakruojo rajo
nuose, liepos 1 d. vėl išskrido 
Lietuvon. Šios kelionės „atos
togų", tiksliau tariant įtempto 
darbo keturių savaičių metu 
jie savo sugebėjimus ir gilią 
patirtį kompiuterių moksle 
perduos Panevėžiui ir Vilniui. 

Panevėžio vysk. Kazimiero 
Paltaroko vardo katalikų vi
durinėje mokykloje derins iš 
kitų mokyklų suvežtus IBM 
kompiuterius, ves dviejų sa
vaičių reguliarų APPLE mo
kytojams seminarą, kurį lan
kys 200 mokytojų. 

Kitas dvi dienas Mulioliai, 
kartu su Vaiva Vėbraite, vie
na APPLE iniciatorių ir pradi
ninkių, dabar Lietuvos švie
timo ir mokslo viceministre, 
aptars tolimesnių kompiuterių 
technologijos teikiamą para
mą Lietuvos mokykloms. Dr. 
Rožės Šomkaitės pastangomis 
gauta ir atgabenta 100 APL-
LE 11 kompiuterių, kurie bus 
padalinti 18 kat. mokykloms. 

Amanda Muliolienė. 

Taip pat gauta 21 dėžė kom
piuterių APPLE 1 programų. 
Jos bus paskirstytos pagal AP
PLE organizacijos nurodymus. 
Parūpinti transformatoriai, 
įvestas lietuviškas raidynas. 
Mokytojai bus apmokomi, 
kaip juos efektingai panaudo
ti. 

Abu Mulioliai, prieš išvyk
dami, dar nebuvo apsisprendę, 
ar dalyvaus ateinančių metų 
vasario-kovo mėn. kursuose-
seminaruose. V.R. 

A. IR K. ŽUKAUSKAI GRĮŽO ČIKAGON 
Ne tiek amžiaus naštos, 

kiek sveikatos problemų sle
giami, Anelė ir Klemensas 
Žukauskai, kone du dešimt
mečius laimingai gyvenę Sun-
ny Hills, FL. liepos 27 visam 
išvyko į Čikagą. 

Apie 60 šio telkinio tautiečių 
liepos 23-čios pavakary susiė
jome į Šv. Teresės parapijos 
salę išvykstantiems sudie 
pasakyti. 

Liepos 4 d. Vilniuje buvo dar viena džiaugsminga Sidrių šeimos šventė — dr. Giedros (mirusi) ir dr. Rimvydo 
Sidrių sūnaus Raimundo vestuves Bernardinų bažnyčioje, kurioje dalyvavo visi Sidnų vaikai, išskyrus Laima 
Aleksienę, kuri dėl nėštumo negalėjo keliauti į Lietuvą. Nuotraukoje iš kairės, dr. Rimvydas Sidrys. dr Rai
mundas ir Inga Sidriai, dr. Linas Sidrys, dr Algis Sidrys. Daina Urbaitienė, dr. Jonas Sidrys, Paulius Sidrys 
ir Rota Kulbienė. Dar viena dukra Vida nneš keletą metų žuvo lėktuvo avarijoje JAV 

Nuotr Donato Tijūnėlio 

Atsisveikinimo kalboms-kal-
belėms vadovavo „Antrosios 
jaunystės" choro v-bos pir. Vy
tas Macys. Savo trumpame 
žody jis paminėjo, kad labai 
energingi ir veiklūs Žukaus
kai Sunny Hills įsikūrė 1981 
metais, Klemensas buvo vie
nas minėto choro aktyvistų, 
keletą metų jo valdybos pirmi
ninkas, o lietuviškoj parapijoj 
vienas skaitovų-lektorių šv. 
Mišių metu. Pasireiškęs golfo 
laukuose, LB veikloje, sociali
niuose susibūrimuose. Palin
kėjęs Žukauskams vėl sėkmin
gai kurtis Čikagoje, pakvietė 
visus sugiedoti „Valio, ilgiau
sių jums..." 

Klemensas savo atsisveiki
nimo žodį pradėjo jam bū
dingu sakiniu: ,, Gyvenimas 
turi pradžią ir galą..." Pa
minėjo, kad abiejų , ypač Ane
liutės sveikatai silpnėjant, esą 
priversti grįžti pas savo gerus 
vaikus. Vyriškai emocijas 
tramdydamas. : kalbelę įterpė 
vieną kitą dainos posmą ir į 
„drulia, drulia" priedainius 
įvelė svečius. Baigė linkėji
mais čia visiems laimingai gy
venti. 

Kun. Izidoriui Gedvilai iš
reiškus savo linkėjimus bei 
palaiminus vaišių stalą, pra
sidėjo puota. Moterys buvo 
sunešę kepsnių ir kepinių, o 
vyrai — gėrimu- Visų nuotai
ka pagerėjo. Atsirado ir dau

giau kalbėtojų. Olga Mamai-
tienė prisiminė, kad Klemensas 
prieš dešimtmečius dainavo 
jos vyro vedamam chore Kau
ne ir išreiškė dalyvauti nega
linčio vyro linkėjimus. Alber
tas Kvečas pasakojo, kad su 
Žukauskais kartu gyvenę Či
kagos priemiestyje ir su Kle
mu žaisdavę golfą. Paskutinis 
kalbėtojas buvo klebonas Fran
cis Szczykutowic. Jis ap
gailėjo, netekęs dviejų gerų 
parapijiečių ir pabėrė jiems 
komplimentų. Į savo kalbą jis 
iš garsajuostės įpynė dvi gies
mes, kurių paskutinė buvo 
„Ave Maria". 

Kun. I. Gedvilos paragintas , 
Klemensas užbaigė, dekla
muodamas daugelio posmų 
baladę „Rambynas" (autorius, 
sakė, esąs Pumpuro slapy
vardžiu rašęs poetas). 

Tiek iš atsisveikinimo pobū
vio. Čia rašančiojo atminty iki 
gyvenimo galo Anelės ir Kle
menso įvaizdžiai neišnyks dėl 
kelių dalykų. Visų pirma, nė 
svajote nesvajojęs, kad kada 
nors apsigyvensiu Sunny 
Hills, skaitydavau „Drauge" 
trumpus Klemenso reporta-
žėlius apie čia verdantį, kun
kuliuojantį, nerūpestingą pen
sininkų gyvenimą, jų veiklą; 
kas be ko, jis visada įterpdavo 
ir savo Aneliutės vardą. Kad 
gi mes visi taip savo žmonas 
mylėtumėm!. Jei neklystu, ra
šyti liovėsi, kai moderni dien
raščio technika reikalavo ko
respondencijų, rašomų maši
nėle, o Klemensas tai naujo
vei nepasidavė. Antra, atsis
veikinant kažkodėl niekas 
nepaminėjo jų dosnumo. Ne 
tik ALTui, BALFui ar LB rei
kalams, bet ir paskiriems 
žmonėms, kurie, jų nuomone, 
pinigines dovanos buvo reika
lingi. Tai ypač buvo ryšku, 

Aiielė ir Kieiiu 
kai, Lietuvai laisvę atgavus, 
ėmė lankytis iš ten svečiai. 
•Žukauskai visus atvykusius 
susirasdavo ir apdovanodavo; 
ne penkine ar keliolika dole
rių, o pusšimčiu ar visa 
šimtine. Ir niekad tuo nesidi-
džiavo, nesigyrė. Taip, jie 
buvo dosnumo čempionai. To
liau — jų vaišingumas. Ne-
galėdavom atsistebėti, iš kur 
pas Aneliutę tiek energijos, 
nekalbant jau apie išteklių 
naudojimą, kad gali vaišėms 
kelias ar keliolika porų pasik
viesti kone kas savaitę. Kle
mensas nepamirštamas liks 
kaip „orator bonus", kalbėto
jas svečiuose vaišėms įpusė
jus arba artėjant prie galo. 
Žodžiai iš jo burnos liedavosi 
neblogiau už milijonus gau
nančių CNN ar ABC pranešė
jų, tik su tuo skirtumu, kad 
tie skaito iš mums nematomo 
rašto, o Klemui sklandus tek
stai liejasi iš atminties. Pasi-
gesime po kartą ar du kasmet 
suvažiuojančių iš Čikagos dai
ningų Žukauskų sūnų su to
kiomis pat marčiomis: Jono su 
Irena, Broniaus su Virginija ir 
Vlado su Julija. Laimingi 
būdavo vietiniai tautiečiai, to
kiomis progomis į Žukauskų 
vaišes patekę. O ir nepatekę, 
vaikščiodami gretimomis gat
vėmis, prisiklausydavo gra
žiausių koncertų... 

Paskutinius porą metų, 
Preston, Linwood ir kitomis 
Žukauskų apylinkės gatvėmis 
į Boat Lake paplūdimį važiuo
dami, matydavome Aneliutę 
su Klemensu žygiuojant, nes, 
plaukymo atsisakę, žygiavimą 
naudojo kaip sportą. Nė ne
matydami, pažįstamas ar sve
timas keleivis juos lenkia, abu 
pamojuodavo rankomis. Žu
kauskų pora buvo idiliška. 

Taip, Aneliute ir Klemensai, 
mes niekad jūsų nepamiršime! 

Alfonsas Nakas 

asas Žukauskai. 
PAMINKLU VYTAUTUI 

DIDŽIAJAM 
ATIDENGIMAS 

Liepos 19 d., sekmadienį, 
Birštone baigėsi tris dienas 
vykusi šio kurorto švente, ku
rios svarbiausias akcentas bu
vo paminklo Vytautui Didžia
jam atidengimas šeštadienį. 

Iniaciatyva Birštone pasta
tyti paminklą Vytautui Di
džiajam priklauso šio kurorto 
savivaldybei. Mat savo valdy
mo metais Vytautas ne kartą 
lankėsi Birštone, tvarkė čia 
valstybės reikalus, priiminėjo 
užsienio svečius, ilsėjosi su 
šeima, medžiojo miestelio 
apylinkėse. 

Birštone, ant aukštos kal
vos, šalia Nemuno, kadaise 
stovėjo medinė Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio pilis. Pa
minklas Vytautui Didžiajam 
pastatytas šios kalvos papė
dėje. 

Skulptoriaus Gedimino Jo-
kūbonio sukurtas granitinis 
paminklas yra puspenkto 
metro aukščio. Tai pirmoji 
Lietuvoje Vytauto Didžiojo 
skulptūra, vaizduojanti kuni
gaikštį ant žirgo. 

Paminklo atidengimo cere
monijoje dalyvavo ir į susirin
kusiuosius kreipėsi Birštono 
miesto meras Antanas Zenke
vičius, poetas Justinas Mar
cinkevičius, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis, 
Lietuvos Vytautų klubo prezi
dentas Vytautas Juodka ir 
ki t i . 'El ta) 

• Išpustai romantiškos mei
lės sąvokai nykstant, mažės 
ir ištuokos. Goethe yra pasa
kęs; ,.Meile yra idealas; vedy
bos yra tikrove. Supainiojęs 
idealą ir tikrovę, niekuomet 
nepraeina nenubaustas". 

Sidney -J. Harris 

Los Angeles, Kalifornijoje, 1998-jų metų lietuviai abiturientai. Iš k — Juozas Alminas, Jons 
dirkaitė. Aidas Mattis, Ieva Mickutė, Vėjas Anaya. Vasara Anaya ir Manus Anelauskas 

X>i;;is. Audra Ku-
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REIKIA SALES POKYLIUI? 
• v 

? 
V i 

AIKŠTES GEGUŽINEI? 

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS \ N A M U S 

C\VMČ1AME 
MLR CARGO 

m LAIVU 

•OTN 

m TAI m mm wą ra 

Pinigų 
persiuntimas, 
amerikieti**! maisto 
komplektai per 2 sav. 

800-775-7363 • 773-434 7919 
888 615 2148 • 216-481-0011 
914-258-5133 • 813 367-5663 
412-381-6281 • 716-223-2617 

ABSOLUTE HOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusia dažytojų, tapetų kh-
juotojų ir dailidžių medžio darbams (car-
penters). Darbas šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. Tel. 847-H31-I901. 

WHv6wo£ 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių salės - tinka įuairioms profoma 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

Borįmaįoom 

40 iki 60 svečių 

t l t O l t O O H 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

M 
iUMKC KOI 

125 iki 175 svečių 

11 U i MUM 
225 iki 550 svečių 

AMERIO^Vr^3^7- ^fcROAEMNC. 

Pasaulio Lietuvių Centras 
14911 127 TH Street 
Lemont, IL 60439 

Telefonas: (630) 257-8787 
Faksas: (630) 257 -6887 

M A I N O F F I C E 
IO.OSFD ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

•yASA»D©KA2NO© 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 

ten ir atgal į vieną pusę 

$703 
$723 
$723 
9O00 
$666 
$620 

St. Peterburgas $650 

$480 
$485 
$485 
$468 
$470 
$461 
$490 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773^*67-0700. 

3000 N.MILWAUKĖE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-2374747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

AtJTOUOilllS 
• DIDELIS PASIRINKIMAS 
• ŽEMIAUSIOS KAINOS 
• REMONTUOJAME - _ 
• PERSIUNČIAME 

<$L> autotratle 
^ autotraflte@amef^h.net 
12301 S.New Ave., Suite I) 

• ' • - " - " " " į į ą . 

630457-7277 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

5657S.HARLEMAVE., 
CHICAGO, IL 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

NDLES 
9509N.MILWAUKEE 

AVE., NILES,IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Praleiskite šeštadienio vakarą 
linksmai 

RESTORANE 
„NERINGA" 

2632 VV. 71 St , Chicago, IL 
Šeštadieniais. 9 vai. vakaro, čia 
groja A.Barniškio kapela. Čia 

galėsite susitikti senus draugus ir 
pažįstamus, susipažinti su naujais. 

pasišokti ir pasivaišinti 
lietuviškais valgiais bei gėrimais. 
Laukiame' Tel. 773-476-9026. 

STIYAL 

Needed caring help for an 
elderly man and household 
duties in beautiful, loving 

home outside Philadelphia. 
Call 610-388-2364 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pnsiuogauti patys, arba pirkti jau 

pririnktų Važiuoti 1-94 iki Mkhifan Elt t 
1 į \ e w Buffalo. Toliau sekite ženklu* j 
Mike's Bluberries. Msivežkite uogoms 
krepšelius Čia graži vieta visai seimai 
pasidžiaugti gamtoĮe Tel. 616-469-2509. 

ROŽINIS RADIJO 
BANGOMIS 

' j T * WNDZ • AM 750 
SestaJieniais 9:32 ».r. 

..Kalbėkite rožini kasdieną už taiką 
pasaulyje" 

Dttvn Mntiiw Mari/a Fattmojt 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

Eagle Truck Rebuikkrs 
ieško darbininkų 

paruosti sunkvežimius dažymui. 
Kreiptis Steve Labinąs. 

tel 708-396-1515 

1998 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienį 
10 vai. ryto - 3 vai. p.p. 

4192 South Archer Avenue 
TCF BANKO automobilių statymo aikštėje 

VAIŠĖS IR PAS1IJNKSMINIMAI VISĄ DIENĄ - VELTUI! 

VELTUI; 

VELTUI: 

Vaikai galės jodinėti ant pony arkliukų 
ir paglostyti kitus gyvulėlius 
Kukurūzų sprogučiai (popcoms) ir limonadas. 
Linksma muzika 
TAIP PAT VELTUI: 

cholesterolio patikrinimas 
kraujospūdžio patikrinimas 

skiepai 
NUOLAIDA Vaikų ID kortelėms 
NUOLAIDA Užpildant JAV pilietybės prašymus 
IR DAR DAUG ĮVAIRENYBIŲ... 

TCFB» 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTC 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJUTOMOauO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapdis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

B & D 
O S B E N D R O V f 

GREIT PARDUODA 

m RE/MAX 
^^REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
. Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, [rengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patic, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kaa-
irieni, tai. 706-453-1250. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "stdings", 

"soffits*, "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
l S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

JKS CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R.Jankauskas, 

M. 708-728-0208. 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS CO. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI 
• TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLUAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS • DAUGIAU 
KAIP 15 METŲ PATIRTIS 

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsą aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TH.70S-201-9Ž86. 

KMIEC1K REALTORS 

4 B I . 4365 S.Archer Ave 
CjffitUfKyt 7922 S. Pulasta Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realty Group Inc. 
Reaimart 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". Td. 
773-778-1451. 

GnMfc 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
BuHneea (706) 423-9111 
Voice Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Hm. 706-423-O443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS P O Š K U S 
"YOUR REALTOR FOR UFE" 

REA4K* HOME CENTER 
Tel 773-297-2013 mobile 

735-1540 home office 
Garantuojamas profesionalus ir greitas 

patarnavimas Speciali nuolaida naujai 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą Ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

> G E D I M I N A S 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v:v.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
t̂daZK 6 2 1 6 w Archer Ave., Chicago, IL 60638 

/ f ^ » ? & Tel. 773-581-8500 
G I n f f l ( S * Lietuviška duona ir raguoliai 

(£pk\ • Vestuviniai ir įvairūs tortai 
vįKy • Lietuviškas maistas—"catered" 

• Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

J-ĮĮ - Į KAVINĖ 
| f B | 350 N. CUrk. Chicago, 11 60610 
| Q | Tel. 312-644-7750 

O j į j į S *m . Kepvklos produktai ir užkandžiai 
n ™ E * 9 M ^ 1 miesto centre 

\Zl) **** Savaitgali uždaryta 



• a ^ a ^ W » ^ ^ 

p JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

APDRAUDĖJAI IR DERYBOS 
Visi, ar beveik visi, gyve

nantys Amerikoje turi draudi
mus: ligos, namo, automobilio, 
namų turto, brangenybių ir 
t.t. Apsidraudžiame ir esame 
ramūs, kad nelaimės atveju 
mes atgausime viską, ką pra
radome. Bet ar iš tikrųjų taip 
yra? Ar jūs esate gerai per
skaitęs savo draudimo doku
mentus ir viską gerai supran
tate, kas ten parašyta? Ar 
pirkdamas apdraudą, gerai 
.išsiaiškinote su draudimo 
agentu apie visas galimybes? 

Jei žmogui atsitiko auto
mobilio nelaimė, jį ištiko po
tvynis ar gaisras, toks žmogus 
jaučiasi sukrėstas, bet rami
nasi mintimi, kad apdraudą 
viską sutvarkys ir padengs vi
sus nuostolius. Labai nusivilia 
ir pasipiktina, kai sužino, kad, 
didelės nelaimės atveju, jo ap
draudą atsisako užmokėti už 
nuostolius, arba moka daug 
mažiau, negu žmogus tikėjosi. 
Pyktis šiuo atveju nieko nepa
deda, tik kenkia. Reikia, išlik
ti šaltai protaujančiu, turėti 
daug raštiškų dokumentų ir, 
jei reikia, ieškoti pagalbos ki
tur. 

Daugumas yra patenkinti 
savo sprendimais. Tik 3% iš 
600,000 telefonais apklaustų 
skundėsi ir buvo nepatenkinti 
savo apdraudomis. 

Consumer Federation of 
America direktorius sako, kad 
daug ginčų gali būti išvengta, 
jei žmonės atidžiau rinktųsi 
apdraudos bendrovę ir ap
draudą. Jūs galite gauti tik 
tai, ką jūsų apdraudą leidžia 
jums gauti nelaimės atveju — 
nei daugiau, nei mažiau. 

Čia keletas patarimų, kurie 
gali būti naudingi sprendžiant 
apdraudų reikalus: 

1. Saugokite visą kores
pondenciją ir visus draudi
mo dokumentus. 

Saugokite kiekvieno laiško 
kopiją, kvitą ar kokį kitą įro
dymą, kuris rišasi su jūsų 
ieškiniu apdraudos bendrovei. 

Jei kalbate telefonu su kuo 
iš apdraudos bendrovės ar su 
asmeniu įveltu į nelaimę, už
sirašykite visus duomenis: 
kada kalbėjote, su kuo, kas ir 
apie ką buvo kalbėta ir pasa
kyta. Visi duomenys yra labai 
svarbūs apdraudos bendrovės 
sprendimui, kuris patenkintų 
jus. Labai svarbu gauti iš ap
draudos bendrovės raštišką 
pranešimą, kodėl atmetė jūsų 
ieškinį, arba kodėl atsisakė 
mokėti. Kai apdraudą duoda 
rimtą priežastį, kodėl jūsų 
prašymą atmetė, jau nebegali 
tos priežasties pakeisti ar pa
pildyti. 

2. Jei nepatenkintas, ei
kite iki pat viršaus. 

Jei nieko negalite padaryti 
— išspręsti, kalbėdamasis su 
apdraudos bendrovės atstovu, 
kreipkitės į „complaint resolu-
tion department", arba tiesiog 
į viršininko viršininką, taip 
pataria draudimo bendrovių 
specialistai. Daugumas ap
draudos bendrovių turi skun
dų skyrius (complaint divi-
sion) ir, jei jus šaltai ir 
pagrįstai išaiškinate savo at
vejį, visą tai pagrindžiate ati
tinkama dokumentacija, — 
galite laimėti, žinoma, jei ne
prašote atlyginimo už nuosto
lius, kurių jūsų apdraudą ne
dengia. 

3. Skųskitės valdžiai. 
Apdraudos bendrovės yra 

tvarkomos tos valstijos, ku
rioje jūs gyvenate. Beveik vi
sos valstijos turi skundų sky
rių (complaint division) De
partment of Insurance ir gali 
priversti apdraudos bendrovę 
atsakyti jums nustatytu laiku. 

Jei nepavyko susitarti su jū
sų apdraudos aukštaisiais tar
nautojais, tolimesnis žingsnis 
yra jūsų valstija. Čikagoje 
tel. 312-814-2427, kitose 
valstijose ieškokite telefono 
knygoje. Skųsdamiesi galite 
prašyti ir skundo lapo (com
plaint form). Tokį jūsų 
užpildytą skundo lapą minė
tasis skyrius nusiųs apdrau
dos bendrovei ir duos jai tris 
savaites laiko atsakyti. Jei ap
draudos bendrovė vis tiek lai
kosi savo nuomonės, tai valsti
jos „insurance department" 
negali jos priversti tą nuomo
nę pakeisti. Bet 50% visų at
vejų šioje procedūroje laimi 
žmonės. O jei sprendimas jūsų 
nepatenkina, turite raštišką 
valstijos nuomonę, kas gali 
būti naudinga tolimesnę eigą 
perduodant teismui. 

4. Ar reguliuotojas (Pub
lic Adjuster) Kalėtų jums 
padėti? 

Apdraudos bendrovės krei
piasi į „adjusterV, kurie turi 
nuspręsti, ar jūsų prašymas 
yra teisėtas ir, jeigu taip, tai 
kiek reikėtų jums mokėti už 
padarytą nuostolį. Žmonės 
gali samdyti ir savo „adjuster" 
iš „public adjusterV tarnau
tojų, kurie turi valstijos lei
dimą ir dirba verslo bei pri
vačios nuosavybės savinin
kams. 

Dažnai namų savininkai 
kviečia „public adjuster" ne 
dėl to, kad jie nesutinka su 
apdraudos bendrovės sprendi
mu, bet tuo atveju, kai gaisras 
namuose yra padaręs didelės 

žalos. „Public adjuster" gali 
padėti namo savininkui geriau 
susivokti kiekviename ieški
nio (claim) proceso žingsnyje, 
nusprendžiant prarastų daik
tų vertę ir užpildant, ilgas, pil
nas detalių formas. Specialis
tai sako, kad dauguma žmo
nių nebežino, ką apdraudą 
dengia, arba kaip paruošti 
ieškinį — „claim". Žmonės 
samdo „public adjuster", kuris 
atsižvelgia į jų reikalus ir 
viską patikrina, kad jie galėtų 
gauti tai, į ką turi teisę. Nors 
„public adjusters" yra daž
niausiai kviečiami gaisrų at
vejais, bet jie padeda ir tada, 
kai turima nuostolių dėl au
dros, vandens ar kitų gamtos 
jėgų prasiveržimo. „Public ad
justers" nepadeda automobilių 
nelaimių atvejais. Nekvieskite 
„public adjuster" dėl paprasto 
potvynio rūsyje. Jei ir turite 
apdraudą nuo potvynio, ji ne
dengia permirkusių kilimų ar 
kitų dalykų, draudimas den
gia tik sugadintas struktū
rines dalis. „Public adjuster" 
yra paprastai užmokama 10% 
tos sumos, kurią, gavote už 
nuostolius iš apdraudos. Dėl 
mažų ieškinių neverta gaišinti 
„adjuster" laiko, nors yra kar
tais atvejų, kad jie pa
kviečiami ir dėl 500 dolerių 
nuostolių. 

„Public adjusterV turi val
stijų leidimą dirbti šioje sri
tyje ir turi laikytis tam tikrų 
valstijų taisyklių. Pvz., jei 
namo savininkas pasirašo su
tartį su „adjuster" per penkias 
dienas nuo įvykusios nelai
mės, jis gali sutartį panaikinti 
per 10 dienų. Kai kurių 
„adjusterV pavardes galite 
rasti telefono knygoje po an
trašte „public adjusterV. 

5. Bandykite išspręsti 
ieškinį smulkių bylią teis
me. 

Jei jūsų ieškinys yra ma
žesnis, negu 1,500 dolerių, 
vertes, ir į jį jums palankiai 
neatsižvelgė nei apdraudos 
bendrovė, nei valstija, galite 
pabandyti reikalą iškelti ma
žų ieškinių teisme, žinomų 
kaip PRO SE COURT. Reikia 
užmokėti šiek tiek už bylos 
iškėlimą, bet jūs pats turite 
ten būti sau advokatu. 

6. Pasisamdykite advo
katą. 

Ginčams dėl namų ar auto
mobilių nelaimių ieškinių ad
vokatai paprastai nereikalin
gi, nebent ieškinys suksis apie 
didelę sumą pinigų ar sužei
dimus, sako specialistai. Kas 
sudaro „didelę sumą pinigų"? 
Advokatai šiuo atveju yra 
skirtingų nuomonių. Bet šių 
reikalų žinovai sako, kad 
suma turi būti didesnė nei 
15,000 dolerių. 

Ieškinių sprendimai gali 
būti padaryti greitai, bet gali 
užtrukti ir keletą metų einant 
per teismus. Jei advokatas su
tinka jums padėti, jis dažnai 
sutinka su „contingency fee" 
— tai yra tam tikras procen

tas tos sumos, kurią gausite iš 
apdraudos bendrovės. 

Kaip matote, turėti drau
dimą dar ne viskas, atsiimti 
pinigus už nelaimės metu pa
darytą materialinę žalą kar
tais gali trukti laiko ir gali 
jums reikėti susidurti su 
įvairiais sunkumais. Todėl, 
pirkdami apdraudimus, gerai 
žinokite, ką perkate — ką ir 
kaip tas draudimas draudžia. 

Neužtenka tik pasirašyti, kur 
padėtas kryželis, ir užmokėti 
mėnesinį ar metinį mokestį. 
Reikia perskaityti viską, ma
žom ir didelėm raidėm pa
rašytą, ir jei nesuprantate ar 
nerandate ko tikitės, klaus
kite, aiškinkitės ir tik po to 
mokėkite. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998/7/9. 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis 

„Lietuvos Vaikų vilties" globojamos Čikagoje (iš kairės) Judita, 6 m.f 
Agnė 9 metų. 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai GRAŽINAI, 
sūnui dr. ROBERTUI su šeima ir dukrai ALIDAI bei kitiems 
giminėms. 

Dalia ir Albinas Saliai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 va i . 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. ( 4 DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamu) Tel. 1-800-994-7600 

Pasaulio lietuvių dainų Šventoje visame Vilniuje skambėjo muzika ir buvo linksma Nuotr V. Kapočiau* 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

A.tA. 
JADVYGA KLOVISKIENĖ 

LAURICEVIČIUTĖ 
Gyveno Westmont, IL, anksčiau Omaha, NE. 
Mirė 1998 m. liepos 30 d., 3:10 vai. p.p., sulaukusi 91 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Zina Pocienė, anūkai: Edvardas Pocius, 

žmona Margaret , Tomas, žmona Audrė; proanūkai; 
Aleksandra, Matthew, Stephanie Pociai. 

Velionė buvo žmona a.a. Petro ir uošvė a.a. Alekso. 
Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
Velionė pašarvota rugpjūčio 3 d., pirmadienį, nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 4 d., antradienį 10 vai. 
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po Mišių 
velionė bus laidojama rugpjūčio 5 d. trečiadienį 11 vai. ryto 
St. Mar/s kapinėse, Omaha, NE. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, anūkai, proanūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

1978 m. rugpjūčio 18 d. Amžinon Ramybėn iškeliavo mūsų 
miela Motinėlė ir Močiutė 

A.tA. 
TERESĖ PAULIONIENĖ 

Minint šios netekties dvidešimtmetį, š.m. rugpjūčio 16 d., 
sekmadienį 9 vai. ryte Tėvų Marijonų koplyčioje, Čikagoje 
bus aukojamos šv. Mišios. Mišios bus aukojamos taip pat 
St. Petersburg Beach, FL ir Kaune, Lietuvoje. 

Kviesdami dalyvauti šioje šv. Mišių aukoje, prašome visus 
prisiminti mūsų brangią Motinėlę, kuri jauname amžiuje 
likusi našlė, išaugino keturis mažus vaikus, iškentėjo dvejų 
didžiųjų karų audras ir tremtis, ir padėjo išauginti būrį 
anūkų Amerikoje, melsti Aukščiausiąjį, kad jis būtų atlaidus 
ir leistų mums visiems, jos išaugintiems, jungtis su ja kartu, 
Tave Viešpatie, garbinant ir Tau Amžinybėje tarnaujant. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai ir proanūkai. 

CLASSIFIED GUIDE 

% * * « % * * 
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FORRENT 
2 bedroom apt, heated, 
laundry fac. avail no 

appliances. Vic 45 St. & 
Maplewood; $475. 
Tel. 708-424-0240. 

alls 
no 

to LITHUANIA 
$0.46p"/mln 

M ne naad te M M jourcarm* phona eemęmf, any <•* 
«iy ttm; grMt nlH to «w mat of m* «erW 

For information call AOF International: 
1-800-M9-0445 

FuD tfmc nanny wanted to take care 
of an infant in our home. or come & go 
Some English required Some cooking 
and house clearung also. hx penence with 
youngchildren desirable Start Novem-
ber 5. $225 per wk. Call 773-296-9264. 

FORRENT 
1 & 2 bedrm. Heated, newly 

decorated Golf view apartments. 
Available now! 

Call: tel. 1-708-448-1022 or 
l-773-737-«538. 

Išnuomojamas 1 
kamb. moteriai. $250 į 
mėn. Skambinti Jovitai, 

tel. 708-594-6432. 
Dirbančiai moteriai sku

biai reikalingas kambarys 
su baldais. Šeštd. gali padėti 
namų ruošoje. Skambinti po 4 
vai. p.p., tel. 1-773-843-1304. 

LIVE AND WORK 
IN THE U.S.A. 
50.000 Immiorant Visas (Green Cards) are offered in 
naw U.S. 60VERMMEHT LOTrEflY. 

DEAOUNE 0C10BH31 1<W8 

FREE ritau totfery information Sand a aott can) aa*/*ritfi 
name, idūV«, cotfitry to: 

42O0WrlC0nWMENUEN.W. 
WASHIRGTON. D.C • 20816 U.S.A. 
Ftt (292) 2M-SM1 • TEL (282) 2tt-StM 

«i«w motk»nom M>V<CI» www.RftioaaMtacanttc.carn 

NATIONAL =±-
VISA SERVICE 

http://www.RftioaaMtacanttc.carn
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 
ALMOS FONDAS 

A.a. Rachard Klaer, miru
sio 1998 m. liepos 14 d., palai
doto Mount Carmel kapinėse, 
Hillside, IL, atminimą pagerb
dama, žmona Aldona Klaer 
aukojo Almos fondui 100 dol. 

S igutė ir Juozas Užupiai , 
Worth, IL aukojo 100 dol. 

Po 50 dol. aukojo: Kazys 
Jonai t i s , Chicago, IL; Karo
lis ir Elena Milkovaičiai, 
Yorba Linda, Ca; a.a. dr. Rai
mundo Ošlapo atminimą pa
gerbdami, dr. Jonas ir Joa
na Valaičiai, VVestern 
Springs, IL. 

Bronius Jaras, Kenosha, 
WI, Almos fondui padovanojo 
30 ha žemės, esančios Dainų 
kaime, Šiaulių priemiestyje, 
taip pat atsiuntė 15 dol. doku
mentų persiuntimui. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų-našlaičių vardu 
dėkojame! 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių, Tax I.D. 36-412401. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui, siųsti 
2711 West 71st Str., Chicago, 
IL 60629. 

Birutė Jasa i t i enė 

Valerija Čepait ienė ir 
Giedrė Čepaitytė, Chicago, 
IL, a.a. Telesforo Valiaus at
minimui, paaukojo „Draugui" 
50 dol. Labai ačiū! 

Čikagos lietuviai II Pasaulio lietuvių dainų šventėje, Vilniuje. 
N'uotr. Viktoro Kapočiaus 

Ona Požarniukienė pra
dėjo reguliariai dirbti „Drau
go" redakcijoje kaip korektorė. 
Ji j au keletą metų talkindavo 
atostogų bei kitomis progomis, 
kai redakcijai reikėdavo papil
domų žmonių, tad nėra šiame 
darbe naujokė. „Draugas" 
sveikina. O. Požarniukienė. 
įsijungusią į dienraščio pa-
ruošėjų eiles. 

Lietuvių TV, kurios laidas 
matome kiekvieną ketvirta
dienį, 7 vai. vak. , ir kiekvieną 
šeštadienį, 7 vai. ryte, per 23 
kanalą žada savo filmavimo 
aparatus panaudoti ir „Drau
go" vasaros šventėje, sekma
dienį, rugpjūčio 2 d. Kas žino. 
gal kitos savaitės Lietuvių TV 
laidose mūsų svečiai galės ir 
save televizijos ekrane pama
tyti... 

Dažnai „Draugo" admi
nistracija ir redakcija girdi 
klausimus: ar dar turi te kny
gų po 1 dol.? Kurį laiką tikrai 
neturėjome, bet jų didžiausi 
kalnai bus sukrauti ant stalų 
administracijos patalpose. 
Ateikite ir pasirinkite, jeigu 
patys jau turite, tai pasiųskite 
į Lietuvą — ten bibliotekos jų 
ypač laukia. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 5 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
bus rodoma vaizdajuostė, ku
rioje matysime šokančias, dai
nuojančias, grojančias įvairių 
Lietuvos miestelių bei rajonų 
kapelas. Pasirodys ir Žemai
tijos dainininkai su Raseinių 
Magde. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami įdomiai pra
leisti trečiadienio popietę. At
vykite! 

Šv. Mišiose „Draugo" vasa
ros šventės svečiai galės daly
vauti 12 vai. t. marijonų ko
plyčioje, o po to pasivaišinti, 
išmėginti savo laimę, paben
drauti, pasiklausyti Algiman
to Barniškio muzikos. Visi 
kviečiami šį sekmadienį, 
rugpjūčio 2 d. į t. marijonų so
dus! 

J i e kaip darbščios bitės, 
atnešdami savo vertingą įnašą 
į „Draugo" vasaros šventės 
„laimės šulinį", kad visi, pirkę 

bilietėlius, būtų laimingi. Ver
tingų laimikių atnešė: Dana 
Bazienė, Marija Ročkuvienė, 
Stasė Didžiulienė, Antanas 
Kuliešis, Nemira Šumskienė, 
Danutė Jakovickienė, Violeta 
Pakalniškienė, Eugenija Barš-
ketienė, Sofija Bražionienė, 
Ritonė Rudaitienė, Raminta 
Marchertienė. Visiems taria
me ačiū! 

„Pi lnut inės demokratijos 
idėjų pritaikymas dabar
tyje" — tai tema diskusijoms, 
kurios numatytos Lietuviškų 
studijų savaitės Dainavoje 
metu. rugpjūčio 18 d„ antra
dienį. Pagrindiniai šio pokal
bio referentai: Algis P. Rauli-
naitis. Jonas Ardys, dr. Kazys 
Ambrazaitis, dr. Kęstutis 
Skrupskelis ir dr. Antanas 
Musteikis. 

Nors daug kartų buvo 
skelbta, kad „Draugo" įstaiga 
— administracija ir redakcija 
— darbą pradeda nuo 8:30 
vai. r., penkias dienas sa
vaitėje (nuo pirmadienio iki 
penktadienio), kasdien pasi
taiko skambinančių per anks
ti. Malonėkite prisiminti, 
kad Čikagos laikas yra skir
tingas nuo kai kurių kitų vie
tovių (net Michigan valstijoje, 
kuri taip netoli, laikas yra 
viena vai. vėliau; Kalifornijoje 
2 - vai. skirtumas; Floridoje 
— 1 ir t.t.>. Kol nepradeda 
dirbti administracijos tarnau
tojos 8:30 vai. r., telefonais 
neatsiliepiama. Primename, 
kad „Draugo" faksas veikia 24 
vai.. 7 dienas savaitėje. Re
dakcijos darbo valandos yra 
nuo 8 vai. r. iki 4 vai. p.p.. ad
ministracijos — nuo 8:30 vai. 
r. iki 4:30 vai. p.p. 

LIETUVA LAIMI PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBĖSE — NUGALĖTI IR JAV 

KREPŠININKAI 
Liepos 29 d. Atėnuose, Grai

kijoje prasidėjusiose pasaulio 
vyrų krepšinio pirmenybėse 
pirmą kartą šio lygio varžybų 
istorijoje žaidžia ir Lietuvos 
rinktinė. Šių pirmenybių de
biutantai lietuviai čia ne tik 
žaidžia, bet ir laimi. 

Lietuvos reprezentantai į 
Graikiją atvyko tiesiai iš Niu
jorke pasibaigusių Gerosios 
Valios („GoodVill) žaidynių 
krepšinio varžybų, kur mūsiš
kiai, panašiai kaip ir dviejų 
paskutinių olimpinių žaidynių 
metu, sugriebė bronzos meda
lius. 

Jau pačią pirmąją pasaulio 
pirmenybių dieną Lietuva di
deliu rezultatu sutriuškino 
mažai tarptautinėje plotmėje 
vertinamus Azijos čempionus 
— Pietų Korėjos rinktinę. Lie
tuvių pergalė buvo įtikinanti 
— 97-56, nors kiek didesnė 
negu buvo tikėtasi. 

Antrame susitikime — ke
tvirtadienį Lietuva užšoko ant 
pačių stipriausiųjų varžovų — 
dabartinių čempionų — JAV 
krepšininkų. Dėdės Šamo že
mės atstovai. į Graikiją atvy
kę be streikuojančių NBA ly
gos žaidėjų, nebuvo tokia ga
linga komanda kaip buvo 
laukiama. Tačiau jų eilėse 

Šį sekmadienį, tarp linksmų, poilsiaujančių, užkandžiaujančių ir vėsius gėrimus gurkšnojančių svečių „Draugo" 
vasara šventėje, tikimės ir Jus matyti O tos šventes malonumus ir eigą taip įsivaizduoja ir savo piešiniuose 
įamžina dail. Jadvyga Paukštiene. Dėkojame Gerbiamai dailininkei už pasidalinimr javo talentu su „Draugo" 
skaitytojais 

buvo geriausieji žemesnės pro
fesionalų lygos — CBA krepši
ninkai, keli pajėgūs studentų 
komandų reprezentantai bei 
užsienio klubuose rugtyniau-
jantieji vyrai. 

Buvusių NBA lygos čempio
nų — Houstono „Rockets" 
trenerio Rudy Tomjanowich 
treniruojami JAV reprezen
tantai ketvirtadienio rung
tynėse nepajėgė atsispirti 
veržliai ir energingai Lietuvos 
rinktinei ir turėjo pripažinti 
lietuvių.pranašumą 84-82. 

Lietuviai v e d ė beveik 
visą laiką 

Išskyrus šių rungtynių pra
džią, kuomet pirmavo ameri
kiečiai, Lietuvos ekipa išsi
veržė į priekį 11-10 ir nuo to 
laiko diktavo žaidimą. Tuojau 
rezultatas paaugo iki 26-16; 
tada 34-20 ir vienu metu 
mūsiškiai buvo pasiekę net 16 
taškų persvarą (38-22). 

Pirmą kėlinį lietuviai baigė 
turėdami 13 taškų persvarą — 
47-34. Tačiau po pertraukos 
kurį laiką iniciatyvą perėmė 
amerikiečiai, rezultatą sušvel
ninę iki 3 taškų. Tada svarų 
žodį tarė lietuvių penketuko 
lyderis Artūras Karnišovas 
(jam pirmą kėlinį nelabai se
kėsi). Jis įmetė tritaškį, gerai 
sužaidė jo draugai ir pasekmė 
šoktelėjo iki 61-51. Tada gerai 
pradėjo gintis ir aukštaūgis 
Eurelijus Žukauskas (217 
cm.), kuris „nupūtė" kelis 
amerikiečių metimus. 

Tačiau gana dramatiška 
buvo rungtynių pabaiga, ku
rios metu pasižymėjo Virgini
jus Praškevičius ir A. Kar
nišovas (nors jis ir prametė 
vieną baudą). Paskutinėje se
kundėje amerikiečiai dar 
bandė tritaškį, tačiau kamuo
lys atšoko nuo lanko. 

Tokiu būdu Lietuva pelnė 
pirmąją pergalę prieš JAV 
rinktinę tarpvalstybinio po
būdžio susitikime. Šis laimėji
mas susilaukė didžiulės pa
sitenkinimo audros mūsų tė
vynėje, žmonės išėję į gatves 
visaip reiškė savo pasitenki
nimą. Kalbantis telefonu su 
keliais sporto mėgėjais Vil
niuje, jie pareiškė, kad tai 
„pats didžiausias Lietuvos 
krepšininkų laimėjimas visoje 
istorijoje". 

I P iešė Jadvyga Paukštienė 

r v i 
Lietuva — „ C grupės 

lyderis 
Šiose pasaulio pirmenybėse 

dalyvauja 16 komandų, kurios 
yra padalintos į 4 grupes. Lie
tuva priklauso C grupei, ku
rioje be P. Korėjos ir JAV 
žaidžia ir Brazilija (prieš ją 
mūsiškiai turėjo žaisti vakar). 

Tačiau nepaisant jų rezulta
to, Lietuva patenka į antrąjį 
pirmenybių etapą, kuris pra
sidės rugpjūčio 2 d. (sekma
dienį). Iš keturių pogrupių į 
sekantį etapą įeis po tris ko
mandas. Jos čia sudarys dvi 
grupes „E" ir „F", turinčios po 
šešias komandas. 

Kiti šių pirmenybių 
dalyviai 

Čia norisi supažindinti ir su 

kitais šių pasaulio pirmenybių 
dalyviais. „A" grupėje rungty
niauja: Senegalas, Graikija, 
Kanada, Italija; „B" — Japo
nija, Jugoslavija, Puerto Ri-
kas, Rusija; „D" — Nigerija, 
Australija, Argentina, Ispani
ja. 

Be Lietuvos po dvi pergales 
po dviejų rungtynių turėjo 
Graikija, Jugoslavija, Argenti
na ir Ispanija. Šios valstybės, 
o taip pat amerikiečiai bus pa
vojingiausi lietuvių varžovai 
tolimesniuose etapuose. 

A. K a r n i š o v a s 
r e z u l t a t y v i a u s i a s 

Rungtynėse prieš JAV krep
šininkus ketvirtadienį geriau-
siuoju taškų medžiotoju buvo 

Setton Hali universitetą bai
gęs, 27 m. amžiaus, 203 m. 
ūgio žaidėjas Artūras Kar
nišovas. Jis pelnė 29 taškus 
(įmetė 10 iš 16 ir 7 baudas iš 
11). Po jo ėjo Saulius Štom
bergas — 15, Virginijus Praš
kevičius—12, Dainius Ado
maitis — 10, Gintaras Einikis 
— 8, Šarūnas Jasikevičius — 
6, Darius Maskoliūnas — 3, 
Eurelijus Žukauskas — 1. 

Viso pasaulio spauda iškėlė 
šią lietuvių pergalę prieš JAV 
rinktinę, kai pasaulio pirme
nybėse buvo laimėjusi 26 
rungtynes iš eilės. Lietuvos 
laimėjimas buvo plačiai atžy
mėtas ir Čikagos dienraš
čiuose, radijo ir televizijos pro
gramose. 

E.Šulait is 

— 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk) 
• Automobilio, n a m ų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen P k , 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

(sk.) 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.L Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija i r 
Vilimas Nelsonai . TeL 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiikai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieuikąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S-Archer Ave., Chicago, DL. 
69909. TeL 773487-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTO, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Tik 49 centai u i minu* 

te, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam R8L/CTBBRIJNK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
709-3999669. 

(sk.) 

• n-oji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostes (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Filins, 
Ine, skambinant tel. 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533 
S. Archer Ave., Chicago, TL. 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trįjų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav . Pe tras 
Bernotas. 

(sk.) 
• V a i z d a j u o s t e s i i Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką s istemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
A m e r i k o s L i e t u v i ų t e l ev i 
zija, t e l . 708-839-8922. 

(sk.) 
• S i u n t i n i ų i L i e t u v ą 

k o m p a n i j a B a l t i a E z p r e s s 
praneša gerą naujieną: priimi-
nėjame s i u n t i n i u s naujose 
patalpose, 7 2 6 9 S. H a r l e m 
Ave., B r i d g e v i e w , IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite tel . 708-
458-3810 arba nemokamu tel. 
1-800-SPARNAL 

(sk.) 
• Julius ir Zita Širkai, 

Palos Hills, IL, George ir 
Dana Sved, St.Petersburg, FL, 
Jonas ir Terri Prunakiai, 
Barrington Hills, IL, Cyril M 
ir Joan Chrabot, Oak Brook, 
IL visi globoja po našlaitį Lie
tuvoje. Pratęsdami našlaičio 
globą kitiems metams visi 
atsiuntė po $150. Dėkojame 
geradariams! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 8t., Chicago IL 
90829. 

(sk.) 
• L a i m a M i l a i t i s , Oak 

Lawn, IL, atsiuntė ne $150, bet 
$309, kad jos globojamo naš
laičio pašalpa kitiems metams 
būtų didesnė, kad jam botų 
lengviau. Naš la i č io Žilvino 
vardu Laimai dėkojame! Dan
guo lė ir P e t r a s Griganavi-

čiai , Darien, IL, atsiuntė $300. 
Tai pratesimas jų globojamos 
našlaitės globos kitiems me
tams, taip pat jie nori globoti 
globojamos mergaitės broliuką. 
Geriesiems Danguolei ir Petrui 
abiejų vaikų vardu dėkojame! 
„Lie tuvos Naš la i č ių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St., 
C h i c a g o Du 90629. 

(sk) 
• Marlene Zavada ir Da-

v i d Vorsteg, Medford Lakęs, 
N J , S.m. l iepos 18 d. savo 
sutuoktuvių proga draugų pra
š ė , kad vietoje dovanų, j ie 
aukotų Lietuvos nelaimingiems 
vaikams - našlaičiams. Pagerb
dami jaunųjų norą, aukojo: 
$100 - Jerome Zavada, Edge-
water Park, N J, Robert Zavada, 
PA; $75 - Albert AJ"ox, Mount 
Laurel, NJ, John ir Joan Ung-
varsky, Cinnaminson, NJ; $50 
- Charles ir Marie Cheskiewicz, 
Ezeter, PA, Evert ir Theres 
Faber, Gainesville, GA; Joan 
McNutt, Medford Lakęs, NJ. Ta 
gražia proga Lietuvos našlai
čiams suaukota $500 . Dėko
jame ir linkime naujavediiams 
laimingo ir gražaus gyvenimo, 
o aukotojams dėkojame u i jų 
dosnumą. „Lietuvos Našlai
č i ų g lobos" komite tas , 2711 
W. 71 St., Chicago DL, 60829. 
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