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Žinios iš Lietuvos — Elta • • • • - . • : • 

Brazauskas lankosi 
Prancūzijoje 

Vilnius, birželio 18 d. (Elta) -
Viešėdamas su darbo vizitu 
Prancūzijoje birželio 15-16 
dienomis, prezidentas Algirdas 
Brazauskas Lyons Merieux-Pas-
teur institute — pasaulyje 
didžiausioje vakcinų žmonėms 
gamybos įmonėje susitarė su
kurti bendrą įmonę Iza-Balt, 
kuri aprūpintų vakcinomis visą 
Lietuvą. Instituto vadovybė 
pažadėjo nemokamai atsiųsti 
didelę vaistų siuntą Lietuvai. 

Atominėje elektrinėje netoli 
Lyons, kuri gamina 8% visos 
Prancūzijos elektros energijos, 
prez. Brazauskas tarėsi, kaip 
prancūzų specialistai galėtų 
prisidėti prie Ignalinos ato
minės elektrinės saugumo. 

Pabaltijui reikia liberalizuoti 
t a rpusavio p rekybą 

Birželio 16 d. Taline įvyko 
Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministerijų delegacijų susiti
kimas, kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos delegacija, vadovaujama 
užsienio reikalų ministro pava
duotojo Algirdo Miškinio. 

Susitikime buvo pirmą kartą 
aptartas trišalės laisvos preky
bos sutarties rengimas, muitų 
politika ir kiti klausimai. 

Susitikime buvo vieningai pri
tarta nuomonei, jog Baltijos 
šalių ekonominis bendradar
biavimas neįmanomas be toles
nio tarpusavio prekybos libera
lizavimo bei muitų politikos su
vienodinimo, kuriant vieningą 
Baltijos rinką. 

Gylys teisinasi dėl 
Lozoraičio a t šauk imo 

„Tebesu tvirtai įsitikinęs, kad 
Stasio Lozoraičio atšaukimas iš 
ambasadoriaus JAV pareigų ne
buvo klaida", birželio 17 d. žur
nalistams pareiškė Lietuvos už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys. 

Kalbėdamas apie priekaištus 
ambasadoriui, Gylys kaltino, 
jog ambasada Washingtone 
nebuvo atskaitinga Lietuvos 
valstybei. Anot jo, nors am
basada buvo nuolat raginama, 
ji neteikė ministerijai infor
macijos nei apie nuveiktus dar
bus, nei apie finansinę padėtį. 
„Nors diplomatinę įstaigą iki 
šiol finansavo JAV lietuviai" 
sakė ministras, „valstybinėje 
institucijoje turi būti valstybinė 
tvarka". 

Povilas Gylys pripažino, kad, 
a tšaukiant Stasį Lozoraitį, 
„buvo padaryta techninių ne
sklandumų". Ministro nuomo
ne, jie įvyko todėl, kad „abi 
pusės nesugebėjo išlaikyti kon
fidencialumo" ir atšaukimas 
virto nebe diplomatiniu, o poli
tiniu procesu. 

Ministras paneigė, kad jį 
įtakojo Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis. „Mano nuomonė for
mavosi pamažu, ir atsakymas 
subrendo savarankiškai", pasa
kė jis. 

Povilas Gylys informavo, kad 
ministerija nėra gavusi Stasio 
Lozoraičio atsakymo į pasiūly
mą tapti ambasadorium Itali
joje. 

„Šiuo metu ruošiamas spren
dimas dėl laikinojo reikalų 
pa t ikė t in io J A V " , pasakė 
ministras. Jis paneigė, kad 
diplomatinė tarnyba pasiūlyta 
Valdui Adamkui. 

Kaip vieną iš priežasčių, kodėl 
užtruko naujo Lietuvos atstovo 
skyrimas, Povilas Gylys pami
nėjo tai, kad Washingtone nėra 
diplomatinę akreditaciją turin
čių žmonių. Mininstras apgai
lestavo, kad, jo nuomone, dėl 
politinio spaudimo šio posto 
atsisakė garbės konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanaus
kas. 

Ministras pasakė esąs pasi
ruošęs pateikti savo darbo atas
kaitą Seime ir kad jis nežada 
atsistatydinti. 

Rusų ka ro pra tybos 
neleistinos Pabaltijy 

Birželio 17 dieną Elta iš
platino Seimo opozicijos vado 
Vytauto Landsbergio pareiški
mą dėl Rusijos kariuomenės 
provokacijų. Jame rašoma: 
„Kaip oficialiai pranešama iš 
Rygos, Rusijos karinė vadovybė 
birželio 21-25 d. rengia karinius 
mokymus Latvijoje, kuriuose 
ketina dalyvauti ir Rusijos 
kariuomenės daliniai iš Lie
tuvos bei Estijos. Latvijos 
vyriausybei protestuojant prieš 
bū»*mą neteisėtą svetimos 
kariuomenės judėjimą Latvijos 
teritoriją, Lietuva neturėtų likti 
abejinga". 

„Svetima kariuomenė iš Lie
tuvos turi judėti į Rytus ir 
nesavivaliauti. Likus dviem 
mėnesiams iki visiško jos 
išvedimo, bet kurie mokomieji 
judėjimai be leidimo turės būti 
vertinami kaip jėgos demons
travimas ir įtampą didinanti 
provokacija. Tokį Rusijos 
elegesį, jeigu jo nebus at
s i sakyta , derėtų svars tyt i 
Europos Taryboje", pareiškė 
Vytautas Landsbergis. 

Naujas lėktuvų marš ru tas 

Nuo liepos antros pusės 
„Lietuvos aivialinijų" (LAL) 
lėktuvai pradės skraidyti marš
rutu Vilnius-Stockholmas- Vil
nius. 

„Boeing 737-200" iš Lietuvos 
sostinės kils kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį 16 va
landą 20 minučių ir beveik to
kiu pačiu laiku po valandos 
skrydžio nusileis Švedijos sos
tinėje. I Vilnių lėktuvas grįš 19 
valandą 30 minučių. Lietuvos 
piliečiams bilietai parduodami 
su nuolaida, ir į abi puses 
kainuos apie 250 JAV dolerių ar 
atitinkamai litais. 

Dabar LAL turi reguliarius 
reisus į Alma Atą per Kazanę, 
Amsterdamą, Berlyną, Frank-
furt-am-Main, Kopenhagą, Lon
doną, Maskvą, Paryžių, St. Pe
terburgą, Varšuvą. Šiais metais 
planuojama atidaryti maršrutą 
Vilnius-Orenburgas-Taškentas 
ir reguliarų užsakytą skrydį — 
Vilnius-Tel Avivas. 

Pa tv i r t in ta popiežiaus 
vizito emblema 

Popiežiaus apsilankymo Lietu
voje komiteto skelbtą pop. Jono 
Pauliaus II vizito emblemos 
konkursą laimėjo kaunietė Jū
ratė Čepaitė. Jos siūlomas pro
jektas — patvirtintas. 

Pop. Jono Pauliaus II vizito 
Lietuvoje emblemoje pavaiz
duotas mėlynas žemės rutulys. 
Jo viršuje įrašyti žodžiai „Liudy
kime Kristų!", o centre — gel
tonas Lietuvos žemėlapis. I jį 

Jelcinas žada 
Ukrainai saugumo 

užtikrinimus 

Naujasis Gvatemalos prezidentas Ramiro de Leon Carpio 'centre) gynybos ministrų pasikeitimo 
ceremonijoje. Buvęs gynybos ministras Jose Domingo Samayoa (kairėje) perdavė pareigas generolui 
Jose Perusina (dešinėje). 

Priešiškos partijos 
Kambodijoje sutarė dėl 

laikinos vyriausybės 
Phnom Penh , Kambodija, 

birželio 16 d. (NYT) - Kambodi-
jos dvi pagrindinės politinės 
partijos sutarė dalintis valdžia 
laikinoje vyriausybėje, kuriai 
greičiausiai vadovaus buvęs 
Kambodijos valdovas, 70-metis 
princas Norodom Sihanouk. Šis 
susitarimas Vietnamo statyti
niams pasidalinti valdžia su 
opozicija — Kambodijos karališ
kos valdžios rėmėjais atrodo tuo 
tarpu nuramins augančią sui
rutę Kambodijoje. Praėjusią sa
vaitę keliose rytinėse provin
cijose kilo sąjūdis jas atskirti 
nuo Kambodijos ir taip pat vis 
auga civilinio karo grėsmė. 

Žinia, kad abi grupės dalinsis 
valdžia, leidžia manyti, kad 
vienas princo Sihanouk sūnų — 
Norodom Ranariddh, vadovau
jantis rinkimus laimėjusiai opo
zicinei partijai, yra padaręs 
nuolaidą. Praėjusią savaitę jis 
atmetė panašų pasiūlymą laiki
nos vyriausybės sudarymui, sa
kydamas, jog jis niekuomet 
negalėtų bendradarbiauti su 
dabartiniu ministru pirmininku 
Hun Sen. Princas Rannaridh 
sako, kad min. Hun Sen vedė 
kampaniją smur tu žmones 
bauginti, kad nebalsuotų už jo 
opozicinę partiją, žinomą vardu 
Funcinpec. 

Pagal trečiadienį paskelbtą 
susitarimą princas Rannaridh ir 
min. Hun Sen lygiai dalintųsi 
valdžia, kaip koprezidentai, o 
valdžios galva liktų princas 
Norodom Sihanouk. 

Tačiau trečiadienį Karališkų 
rūmų išleistuose pareiškimuose 
Princas Sihanouk, sugrįžęs į 
Kambodija 1991 metais po 20 
metų tremties, teigia, jog dėl 
„sveikatos problemų bei prob
lemų su kai kuriomis užsienio 
asmenybėmis", jis nevadovau
siąs laikinai vyriausybei. 

Pasirodo, kad „užsienio as
menybės" greičiausiai yra 

leidžiasi baltas paukštis, sim
bolizuojantis Šventąją Dvasią. 
Nuo kryžiaus tiesiasi baltas ruo
žas, apibrėžtas trimis spindu
liais — tikėjimas, meilė, viltis. 
Apačioje parašyta : „Lietu-
va-93". Baltas kaspinas su 
įrašytu popiežiaus vardu abipus 
Lietuvos žemėlapio, apjuosia 
žemės rutulį ir ženklina Šven
tojo tėvo misiją: pasaulio ti
kinčiuosius krikščionis jungti į 
visuotinę Bažnyčią. 

sostinėje esantys diplomatai, 
ypač JAV, ir Jungtinių Tautų 
taikos palaikytojai. Kai kas abe
joja, ar iš viso patartina sudary
ti net ir laikiną vyriausybe kai 
nėra Konstitucijos. 

Tačiau nepaisant šių princo 
Sihanouk pareiškir.H, mažai 
kas iš sostinėje esanbųjų abejo
ja, kad jis turės paskutinį žodį 
naujoje vyriausybėje. 

Pirmadienį pirmą kartą susi
rinkęs Kambodijos parlamentas 
— Nacionalinė Asamblėja savo 
pirmuoju veiksmu balsavo duoti 
princui Sihanouk ..visas reikal
ingas galias, kad išgelbėtų 
Kambodija". Daugelis kambo-
diečių supranta, jog tai reiškia, 
kad princui leidžiama naudoti 

net ir absoliučią galią, jei jis to 
panorėtų. 

Gegužės mėnesį įvykusiuose 
rinkimuose karališkos valdžios 
siekianti opozicija laimėjo 58 iš 
120 parlamento vietų. Viet
namo statytiniai kandidatai — 
Premjero Hun Sen vyriausybės 
partija — laimėjo 51 vietą. 

Maoistų inspiruotas Khmer 
Rouge pernai pasitraukė iš 
taikos derybų, bet rinkimų 
metu radijo transliacijose 
skelbė, jog jie sutiktų dalyvauti 
valdžią pasidalinančioje vyriau
sybėje, jei princas Sihanouk tu
rėtų „tikros galios, ne tik prin
cipinės". 

Dar trečios sukilėlių grupės 
vadas — Son Sann buvo paskir
tas parlamento pirmininku. Jo 
politinė partija — Budistų 
Liberalinė Demokratų partija — 
laimėjo 10 vietų parlamente ir 
manoma, kad bus atstovaujama 
laikinojoje vyriausybėje. 

Verslininkų konferencija 
Lietuvai 

Washington, DC, birželio 17 
d. — Lietuvos ambasada Wa-
shingtone kartu 9H U.S.-Baltic 
Business Council Dirželio 10-11 
dienomis Washingtone surengė 
ekonominę konferenciją „Busi
ness and Investment Opportu-
nities in Lithuana". Tai jau 
antroj i tokia kmferencija, 
organizuojama ambasados. Į 
konferenciją atvyko daugiau 
kaip šimtas dalyvių, jų tarpe 
firmų vadovai ir atstovai, tarp
taut in ių organizacijų, JAV 
vyriausybinių žnybų parei
gūnai. Iš Lietuvos į konferenciją 
buvo atvykę Seimo nariai G. 
Vagnorius ir L. Andrikienė, In
formacijos instituto direktorius 
bei Ekonomistų asociacijos pre
zidentas J. Novickas, Lietuvos 
Žemės ūkio mini-terijos Tarp
valstybinių ryšių ciepartamento 
direktorius R. V.irkulevičius. 
Verslininkų asoc.acijos prezi
dentas A. Stašaitis, Jaunųjų 
verslininkų klub prezidentas 
G. Skobas, privaču firmų pre
zidentai. 

Konferencijos st-ijų metu bu
vo aptariamos užsienio investi
cijų Lietuvoje sąlygos ir ga
limybės pramone^ žemės ūkio. 
paslaugų sferoj* JAV tarp 
t a u t i n i ų organizacijų bei 
vyriausybės atst vai kalbėjo 
apie įvairias paramos pro
gramas verslui Lntuvoje remti 
Konferencijoje dalyvavę JAV 
verslininkai, kurie jau dirba 
Lietuvoje, pasida ino savo pa 
tirtimi, kalbėjo ape sunkumus. 

kuriuos teko patirti. Tačiau 
nepaisant to, visi jie skatino 
važiuoti į Lietuvą apie sunku
mus, kuriuos teko patirt i . 
Tačiau nepaisant to, visi jie 
skatino važiuoti į Lietuvą dirb
ti, nes, pasak jų, verslo aplinka 
Lietuvoje yra gana palanki už
sienio investitoriams. Daug lai
ko buvo skiriama diskusijoms, 
kurių metu susirinkusieji turėjo 
progos pasidalinti apie tai savo 
mintimis. 

Kiekvienas konferencijos da
lyvis gavo ambasados darbuo
tojų paruoštą knygą, kurioje 
buvo pateikti pagrindiniai 
verslą reglamentuojantys įsta
tymai, statistinė ir kita infor
macine medžiaga. 

Birželio 10 d. ambasadorius 
Stasys Lozoraitis konferencijos 
dalyvių garbei ambasadoje su
rengė priėmimą. 

Maskva, birželio 17 d. (NYT) 
— Susitikdamas su Ukrainos 
prezidentu Leonid Kravčuk 
Maskvos užmiestyje, Rusijos 
prez. Boris Jelcinas ketvirta
dienį jam pareiškė, jog Rusija 
yra linkusi duoti Ukrainai 
saugumo užtikrinimus. Užtikri
nimai duodami kaip tik dabar, 
kai Ukrainos parlamentas 
svarsto, ar patvirtinti pirmąją 
tarptautinę strateginių-bran-
duolinių ginklų ribojimo sutar
tį, vadinamąją START I. Tuo 
pačiu metu bus svarstoma, ar 
Ukraina norės atsisakyti visų 
joje esančių branduolinių 
ginklų. 

Prezidentų vienos dienos susi
tikimo pabaigoje išleistame ben
drame pareiškime prezidentai 
Jelcin ir Kravčuk pranešė ir 
apie jų susitarimą dėl ginčijamo 
Juodosios jūros laivyno, kuris 
padės greičiau pravesti laivyno 
pasidalinimą ir duos Rusijai 
teisę naudotis Sevastopol uostu. 

Maskva ir Kijevas 
„minkštėja" 

Kaip pasakoja ten buvęs va
karietis diplomatas, bendrame 
pareiškime buvo ir kitų tei
giamų signalų tiek iš Kijevo, 
tiek iš Maskvos, kad jos jau 
pasiruošusios spręsti ir kitus 
svarbius klausimus, dėl kurių 
iki šiol nesutarė. 

Neseniai JAV įteikė 
pasiūlymą, pagal kurį Ukraino
je esantys branduoliniai ginklai 
būtų pavesti tarptautinės komi
sijos priežiūrai, kol jie bus iš vi
so pašalinti. Iki šiol Ukrainoje 
esantys buvusio." Sovietų Są
jungos branduoliniai ginklai ofi
cialiai buvo Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos jungtinio 
karinio štabo kontrolėje. Bet 
pirmadienį štabas pasinaikino, 
kai jo vadas maršalas Jevgeny 
Šapošnikov atsistatydino, kad 
galėtų apsiimti prezidento Jel
cino saugumo patarėjo pareigas. 
Tad dabar Ukrainoje esantys 
branduoliniai ginklai liko Rusi
jos Strateginių Pajėgų kontrolė
je, ir tai patvirtino Ukrainos jau 

„Santaros-Šviesos" 
konferencija Vilniuje 

Birželio 16 d. Vilniaus univer
siteto salėje prasidėjo „Santa
ros-Šviesos" konferencija. Nuo 
birželio 18 iki 20 dienos ji tęsia
si Anykščiuose. Be pranešimų, 
kuriuos skaitys Lietuvos bei 
išeivijos mokslininkai ir rašy
tojai, bus surengots diskusijos 
„Išeivija ir Lietuvos kultūra", 
„Filosofijos keliai Lietuvoje", 
vyks poezijos vakarai, Antano 
Baranausko giesmių koncertas. 

„Santaros-Šviesos" konferen
cija remia Atviros Lietuvos fon
das. 

seniai turimus įtarimus. 
Pašalinus fikciją, kad Ukrai

noje esantys branduoliniai gink
lai yra neutralioje NVS jungti
nio štabo kontrolėje, JAV pasiū
lymas jau tapo daug įdomesnis, 
anot Maskvoje esančių diploma
tų. Vieno jų nuomone, abi pusės 
pamatė, kad ligšiolinė taktika 
naudos neduoda, ir dabar jau at
rodo, kad abi savo pozicijas šiek 
tiek moderuoja. 

Bendrame komunikate Ru
sijos prezidentas B. Jelcin „pa
tvirtino Rusijos linkimą duoti 
Ukrainai saugumo užtikrini
mus — dar Ukrainai neratifika
vus START I sutarties — ir jie 
pradėtų galioti po to, kai Ukrai
na ją ratifikuos". 

Iš keturių buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikų, kuriose 
buvo branduoliniai ginklai, tik 
Ukraina iki šiol nepriėmė anks
čiau dar Sovietų Sąjungos sude
rėtų nusiginklavimo sąlygų. Pa
gal jas visi buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikose esantys 
branduoliniai ginklai turi būti 
Išgabenti į Rusiją, kur jie bus 
išardomi ir sunaikinami. Ukrai
nos delsimai baugina Vakarus, 
o opozicijos parlamentarai Ki
jeve svarsto galimybę Ukrainai 
pasilikti Ukrainoje esančius be
veik 2,000 branduolinių ginklų. 

Kravčuko autori tetas 
silpnėja 

Prez. Leonid Kravčuk pakar
totinai žadėjo į Kijevą atvyks
tantiems Vakarų diplomatams, 
kad Ukraina laikysis savo žo
džio, kad jos parlamentas pa
tvirtins 1991 m. prezidentų 
Bush ir Gorbačiovo suderėtą 
START I sutartį ir priims bran
duolinių ginklų neplėtojimo 
sutartį. Bet jo autoritetas suma
žėjo per praėjusį mėnesį, pirma 
dėl politinės krizės Kijeve, o 
dabar — pasikartojusiais strei
kais Donbaso anglies kasyklose. 

Prezidentui Kravčuk posė
džiaujant su prez. Jelcinu, Uk
rainos parlamentas nusileido 
Donbaso kasyklininkų pagrin
diniam reikalavimui rugsėjo 
mėnesį pravesti pasitikėjimo 
prezidentu ir parlamentu refe
rendumą. 

Ukrainos santykiai su Rusija 
taip pat pablogėjo ginčuose su 
Rusija dėl Juodosios jūros 
laivyno pasidalinimo. Bet šiom 
deryboms užstrigus dėl Rusijos 
teisių Sevastopolio uoste, 
daugiau, kaip 200 ten esančių 
laivų iškėlė Rusijos laivyno šv. 
Andriejaus vėliavą, užpykinda
mi Ukrainos nacionalistus. 

Bendrame komunikate buvo 
įsakyta sukurti dvišalę komisiją 
suredaguoti sutartį, kuri būtų 
pateikta abiejų šalių parlamen
tams patvirtinti. Bet numato
ma, kad abiejų šalių parlamen
tuose vyks karštos diskusijos dėl 
sutarties. 

Indijos ambasadorius lankėsi Kaune 

Kaunas, birželio 11 d. — 
Kaune viešėjo Indijos ambasa
dorius Lietuvai ir Lenkijai J. 
Dodamani su žmona. Garbingus 
svečius prieme miesto tarybos 
pirmininkas V. Grinis, su jais 
susitiko Kauno regioninių 
prekybos ir pramonės rūmų, far
macijos įmonių vadovai, versli
ninkai. 

Indijos ambasadorius domėjo
si, kokiose srityse galėtų ben
dradarbiauti Lietuva ir Indija, 

nes šiuo metu visi buvę ryšiai 
yra nutrūkę. Ambasadoriui 
įteiktas visa paketas pasiūly
mų, kuriuos jis pažadėjo per
duoti savo vyriausybei, verslo 
žmonėms. 

Lietuva su Indija pirmiausia 
galėtų bendradarbiauti farmaci
jos pramonėje, rašo „Lietuvos 
rytas". Reikėtų atnaujinti ir 
buvusius vaistų iš Indijos 
tiekimus, yra galimybių statyti 
viešbučius, plėtoti kultu. »i.ius 
ryšius. 

KALENDORIUS 

Birželio 19 d.: Nekalčiausioji 
Marijos Širdis, šv. Romualdas, 
Deodatas, Dovilas. Ramunė. 

Birželio 20 d.: 12 Eilinis sek 
madienįs. Tėvo diena. Silveri-
jus, Florentina, Genulis, Aiva. 

Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas 
Gonzaga. Apolinaras. Demet-
rija, Galminas, Vasarė. Pirmoji 
vasaros diena. 

Birželio 22 d.: Šv. Paulinas, 
šv. Jonas Fisher ir Tomas Moore 
kankiniai. Sudargas. Karibu
tas. Laima. 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

JAS 1993 VASAROS STOVYKLA 
.TAUTINĖ LAIKO RAKETA" 

» 

Pažvelgus i termometrą 
lauke, sunku įsivaizduoti, kad 
dar ne laikas važiuoti jaunųjų 
ateitininkų stovyklon Dainavo
je. Kalendorių pa t ikr inę , 
matome, kad liko dar 5 savaitės, 
nes stovykla prasideda liepos 11 
dieną. Tad dar galima 
atsikvėpti ir iš anksto pradėti 
visiems norintiems stovyklau
tojams ruoštis stovyklai. Ar 
susipažinę su šių metų sto
vyklos tema? Jei ne, ar jei 
pamiršote, susiraskite pra
ėjusios savaitės ateitininkų 
skyrių „Draugo" dienraštyje ir 
pasiskaitykite! Perskai tę 
ruoškitės pasirodyti talentų 
vakare ir vakar inėse pro
gramose. Susidėkite ir atsi-
vežkite stovyklon medžiagą, 
kuri įprasmins ir paįvairins 
dienų temas: pvz.: kaukes, kos
tiumus, instrumentus ir kt. Kuo 
daugiau pasiruoškite namuose, 
tuo daugiau laiko turėsime visi 
smagesniems užsiėmimams. 

Norėtume jus supažindinti su 
šiemetine stovyklos vadovybe: 
Stovyklos vyriausia vadovė bus 
draugiškoji ir vis besišypsanti 
JAS/CV pirm. Danutė Petru-
sevičiūtė. Griežtai tvarką darys 
stovyklos komendante Vija 
Bublytė, kuri visada randa 
laiko visus paguosti, pamylėti ir 
pradžiuginti . Vyr iaus ias 
berniukų vadovas sutiko būti 
juokdarys Vytas Čuplinksas; o 
vyriausiomis mergaičių vado
vėmis sutiko būti dvi švelnios, 
geros ir drąsios moterys — Dana 
Dutton ir Austė Vygantienė. 

Berniukų būrelių vadovais 
parinkti: Petras Ješmantas, 
Vytas Žemaitaitis, Vėjas Skrip-
kus, Kastytis Šoliūnas, Gytis 
Vygantas ir Saulius Polteraitis. 

Mergaičių būrelių vadovėmis 
parinktos: Venta Norvilaitė, 
Leila Saib, Laura Lapšytė, Lora 
Krumplytė, Vilija Gražulytė, In
grida Latožaitė. 

Gailestinga sesuo Rita Gied
raitienė rūpinsis stovyklautojų 
sveikata. Taip pat keletai dienų 
atvyks vaikų gydytoja dr. Te
resė Kazlauskienė, kuri jau 
daug metų aukoja savo brangų 
laiką mūsų tarpe . Sveika 
mityba ir priderinimas dienos 
temai įdomiai pagamint i , 
rūpinsis sumani — gailestinga 
sesuo Rusnė Kasputienė, šioje 
stovykloje sutikusi eiti atsa
kingas ūkvedės pareigas. Šeimi
ninkauti ir gaminti maistą 
sutiko Laura Gražulytė. Jai 
talkins Jolanta Nemanienė (net 
iš Lietuvos atvykusi!) ir Onutė 
Gedeikienė. Indus plauti, salės 
švarą išlaikyti ir su maistu 
patarnauti parinkti Rimas 
Polteraitis, Marius Vygantas, 
Linas Polteraitis, Kovas Nor
vilas, Gaja Bublytė, Erika 
Braune ir Lidija Dutton. Sekre
torės pareigas atliks darbščioji 
JAS CV iždininkė Nijolė 
Lapšienė. 

Linksmą darželį praves talen
tingoji Taura Underienė, kuri 
jau daug metų vadovauja 
Detroito Montessori „Žiburėlio" 
darželiui. Bus net 6 darželinio 
amžiaus jaunučiai! Niekad nėra 
per anksti pradėti stovyklauti! 

Šiais metais galėsime labai 
saugiai ir saldžiai miegoti 
naktimis, nes mus saugos Kris
tinos tėvelis Vytautas 
Petrauskas. Kaip smagu ir gera 
mums, kad jam rūpi vaikų 
saugumas, kad net asmeniškas 
atostogas pasiėmė tam, kad bū
tų mūsų tarpe! Valio, Vytautai! 

Esi geras pavyzdys kitiems! 
Kaip apsieitume be talen

tingos, linksmos, darbščios 
Astos Kazlauskaitės, kurį ir 
šiais metais sutiko vakarines 
programas pravesti? Džiau
gėmės, kad ji toliau rūpinasi 
savo jaunais idėjos broliukais ir 
sesutėmis. 

Vandens sargus turime net 
tris: Laurą Gražulytę, Vėją 
Skripkų, ir Joną Korsaką. 
Tikrai nebus baisu šiais metais 
maudytis atgaivinančiame 
Spyglyje. 

Šiais metais mokytojų štabas 
yra gausus ir įvairus talentais. 
Lietuviškumas bus pabrėžiamas 
visuose užsiėmimuose: kalboje, 
rašyboje, rankdarbiuose, mene, 
dramoje, pašnekesiuose ir 
dainavime. Tai padaryti sutiko: 
Teresė Beržinskienė — rankdar
biai, jai padės Aušra Degesytė, 
Eglė Lar.iauskienė — laikraš
tėlis; Vita Aukštuolienė — 
psichologiniai pašnekesiai; 
Rimas Kasputis — dainavimas; 
Austė Vygantienė — gamtos 
pažinimas; seselė Zita Kripa-
vičiūtė — religiniai pašnekesiai; 
Vytas Čuplinskas — ideologiją; 
Nora Aušrienė (iš Lietuvos) — 
lietuviškas menas/dailė/ke
ramika; Viktė Jankutė Moss — 
dramos būrelis, jai padės Hildu-
tė Bublytė; Darius Nemanis (iš 
Lietuvos!), Daina Čarauskaitė ir 
Jonas Korsakas — sporto 
vadovai. 

Šioje jaunųjų ateitininkų 
stovykloje ypatingą dėmesį 
kreipsime ugdyti vaikų 
krikščionišką charakterį ne 
sausais , mokyklos formos 
pokalbiais, bet bandysime tą 
gražią ateitininkišką ideologiją 
jauniems vaikams perduoti savo 
pavyzdžiu ir asmeniškais 
pasikalbčjmais. Ypatingai 
laukiame atvykstant vyskupo 
Baltakio, kuris savo 
pokalbiuose supažindins vaikus 
su šv. Tėvu Padium, Vatikanu 
ir popiežiaus kelione į Lietuvą. 
Labai džiaugiamės, kad 
vyskupas surado laiko su 
mumis pastovyklauti ir 
pasidalinti savo žiniomis, 
išmintimi ir patirtimi! 

Tad matote, šioje stovykloje 
„nauji vėjai" pūs ir gaivins! 
Vaikai iš stovyklos grįžta su 
visokiais suvenyrais: užbaigtais 
rankdarbiais , stovyklos 
laikraštėliu, meno kūriniais 
ir gražiais pris iminimais. 
Norime ir tikime, kad iš šios 
stovyklos vaikai grįždami namo 
parsiveš ir savo tautos gilesnį 
pažinimą ir stipresnę meilę 
Dievui ir tėvynei Lietuvai. 

Birutė Bublienė 

Čikagos ir apylinkių ateitininkų veikėjai susitiko su prof. Arvydu Žygu, jam lankantis Amerikoje 
(is kairės): Juozas Baužys, kun. dr. Kęstutis Trimakas, klierikas dr. Arvydas, Jadvyga Damusiene, 
Irena Polikaitienė, Ateitininkų Federacijos vadas Polikaitis, dr. Adolfas Darnusis ir ses. Margarita 
Bareikaitė. 

APIE BERČIŪNŲ STOVYKLAVIETĘ 
Jau keletą metų ateitininkai 

Lietuvoje rengia stovyklas. Jos 
tapo viena iš sėkmingiausių 
auklėjimo priemonių. Stovyklų 
metu jaunimas, susitelkęs iš 
įvairių vietovių, mokosi krikš
čioniškoje dvasioje bendrauti, 
tvarkytis, mokytis ir džiaugtis. 
Atei t in inkiškų stovyklų 
populiarumas vis didėja ir auga. 
Visų norinčiųjų neįmanoma su
talpinti. Neturint savos sto
vyklavietės, vadovai paskęsta 
organizaciniuose-buitiniuose 
reikaluose: ieškodami patalpų, 
maitinimo, patalynės ir t.t. 
Dažniausiai būna sunku 
suderint i visus buitinius 
reikalus. Ir nuo to nukenčia 
stovyklos programa, sunkiau 
sukurti bendruomenės nuotai
ką. Vis dažniau ir dažniau buvo 
kalbama ir daromi žygiai dėl 
stovyklos įsigijimo Lietuvoje. Po 
ilgų debatų ir biurokratinių 
vargų galų gale pavyko pra
laužti ledus, ir Vyriausybė davė 
a te i t in inkams Berčiūnuose 
(netoli Panevėžio) buvusią 
pionierių stovyklavietę. 
Stovykla įsikūrusi gražiame 

pušyne, Nevėžio ir Sanžilės upių 
santakoje. Vieta stovyklavietei 
labai t i nkama ir istorine 
prasme. Šalia stovyklavietės 
yra vienas iš seniausių III-IV a. 
Lietuvos pilkapynų. Šis pušynas 
buvo mėgstama Panevėžio atei
tininkų vieta. Jie čia iškylau
davo, klausydavo savo iškiliųjų 
dvasios vadų kun. A. Lipniūno 
ir A. Sušinsko konferencijų. 
Vysk. K. Paltaroko rūpesčiu 
1939-1944 m. čia buvo statoma 
graži A. Miluko suprojektuota 
bažnytėlė. 1941 m. jos pamatus 
pašventino kun. A. Sušinskas, 
o Panevėžio laikraštis rašė: „Ši 
bažnyčia skiriama kaip pamink-

DAR GALIMA 
REGISTRUOTIS 

Dar ne vėlu užsiregistruoti į 
moksleivių ateitininkų stovyklą 
Dainavoje, kuri vyks nuo birže
lio 27 iki liepos 11 dienos. Mėta 
Landytė, Rima Polikaitytė, Rita 
Račkauskaitė, Julija Šukytė, 
Linas Sviderskis, Danius 
Šilgalis, Tomas Vasiliauskas ir 
Audrius Polikait is praves 
moksleivių programą. Registra
cijos anketoms galima kreiptis 
į kuopos valdybą arba į Dainą 
Siliūnienę 708-852-7631. 

SVEIKINAME IR 
„ILGIAUSIŲ METŲ 

LINKIME 
»» 

Dr. Adolfas Damušis. 

Sveikiname buvusį Atei
tininkų Federacijos vadą dr. 
Adolfą Damušį, š.m. birželio 
16 d. sulaukusį brandaus 85 
metų amžiaus! Visa ateitinin-
kija jungiasi į linkėjimus Ger
biamam Sukaktuvininkui, tuo 
pačiu prisidedant sveikinimams 
ir vardinių proga, kurios buvo 
birželio 17 d. 

las išsivadavimui iš 
nizmo jungo ir kaip 

komu-
šventa 

pagarba raudonojo teroro išvež
tiesiems bei dėl laisvės žu
vusiems". 

Po H pasaulinio karo visos ten 
buvusios vilos buvo na
cionalizuotos ir paverstos į 
pionierių stovyklą. Bažnyčia 
buvo susprogdinta. Plytos 
sumaltos ir jomis išbarstyta 
Lenino aikštė Panevėžyje. Išliko 
tik nespėtas į bažnytėlės langus 
į s ta ty t i garsus vitražisto 
Ušinsko vitražas, kuriame šalia 
visų kitų katalikiškų organiza
cijų šviečia ir ateitininkų ženk-
las. Atstatę bažnyčią, ją 
norėtume pavadinti Tautos kan
kinių vardu, o šis brangus 
v i t ražas būtų atei t ininkų 
stovyklos puošmena. 

Stovyklos teritorija apima 
apie 19 ha. Ten yra 19 vasarna
mių, valgyJc!a, sporto aikštynas. 
Trejetą metų stovykla buvo 
praktiškai be šeimininko, to 
pasėkoje viskas yra labai apleis
ta, išvogta. Nameliai,nors ir 
solidūs savo išvaizda, bet iš
daužytais langais, išlaužytomis 
durimis, užraktais, labai daug 
daiktų, įrengimų išvogta. Žiemą 
praūžusi audra padarė didžiulį 
nuostolį pušynui, sulaužė 
elektros stulpus, nutraukė 
laidus. 

Reikėtų stovyklą sutvarkyti 
taip, kad joje jaustųsi kitokia 
dvasia ir aplinka negu buvo 
pionierių organizacijoje. Pirmoji 
ateitininkų stovykla Lietuvoje 
turėtų auklėti jaunąją kartą ne 
tik savo prasmingomis stovyklų 
programomis, bet ir kukliai, 
jaukiai, gražiai sutvarkyta 
stovyklos aplinka, buitimi. Yra 
būtina pagerinti higienos 
sąlygas stovykloje, iš naujo iš
vedžioti santechninius įren
gimus, įrengti nameliuose 
tualetus, dušus, iš naujo įvesti 
telefono ryšį. 

Miesto valdžia davė už pusę 
kainos išsikirsti audros išversto 
miško bažnyčios statybai ir 
namelių remontui. Beveik visą 
šį darbą atliko talkininkai. 
Lietuvoje turime pakankamai 
žmonių, kurie savo darbu 
prisidėtų prie šio prjekto 
įgyvendinimo. Tačiau šiais eko
nomiškai sunkiais laikais Lietu
voje telkti lėšas yra labai sunku, 
praktiškai beveik visai neįma
noma. 

Todėl norime kreiptis į visus 
išeivijos ateitininkus, prašyda
mi Jūsų materialinės pagalbos 
šiam labai svarbiam ateitininkų 
projektui Lietuvoje įgyvendinti. 
Tikimės, kad Jūsų pagalbos 
dėka stovyklavietę greitu laiku 
bus galima sutvarkyti ir joje 
jaukiai jausis ne tik Lietuvos 
jaunimas, bet ir atvykusieji 
jaunieji tautiečiai iš išeivijos. 
Didesniųjų aukotojų vardai bus 
įamžinti. 

Vysk. J u o z a s P re ikšas , 
vysk. Sigitas Tamkevičius, 
kun. Rimas Gudelis , ses. 
Daiva Kuzmickaitė, Vidas 
A Kraitis. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Mwy. 30) 
Olympla Flelds. I I I . 
Tai . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
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Kab. (1-312) 562-0221 

DR. VILMA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 
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Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Hely Cross, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (3-2) 471-5573 
9830 S Ridgeiand. Chicago Ridge IL 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 
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DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Ta i . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIM06 DAKTARAS IR CHIRURGAS 

r flfntty M#oicsi Cnntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 80439 
Priklauso Palos Community Hospital >r 

Silve' Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (704) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta i . ( 1 -312 )767 -7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE i 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Eigm 704-622-1212 

McHenry 415-344-5000, ext 6506 
m • 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 700-630-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
W—tchaotT, IL SOI 53 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A. SIDRYS, M . D . ' 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71at St. 
212-

4149 W. 
112-736-7706 

M 

DR. U N A S M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava. , Berwyn IL 

(prie MacNeai ligoninės) 
To l . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMIgott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava . , Oriand Park 
708-349-8100 

10 W . Mart in , Napervllle 
708-3S5-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 
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Tomas Klslolius, M.D. 
Sttvon Sandier, M.D. -
Adrian Blanco, M.D. 
Bozona W!tek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
243* W. 71 Street, Chicago 

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p p. 
10401 8. Robertą Rd., Palos Hllls, IL 

Tai . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7v.v. 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Re* . (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e Ava. , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)2464067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3440 W. 45 St. Tel. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v.p.p. 
t-ecd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p . 

penkt. ir sestd 9 v r -12 v p.p. 
6132 S. Kedzie Ave., CMeago 

(312) 778-4940 arba (312) 440-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago II I . 
Ta i . (312)925-2670 
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Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, I I 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

OR. KENMETH J . YERKES 
DR. MAODALEN B E U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W. 56 St. 
Tai. (212) 736-6666 

507 S. O B M r t , LaOrange 
Tol. (706) 362-4467 

IL. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necbirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5940 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312 )585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm , antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Ta i . (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Palos Vision Centar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Ta i . ( /08) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Tai . (312 )476-2112 

9525 S. 791h Ave., Hickory Hills, IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kabineto Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus trec. šast 12 iki 4 vai p.p. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . (312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
9638 S. Pulaakl Rd., CMeago, IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Ehnhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te< 796-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W . 71st Street 
(312) 424-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIZINAS.M D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Satnarltan Medtcal Cantcr-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava. , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai . 7 0 8 - 5 2 7 * 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Nam«| 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai.: pirm, antr., ketv ir penkt. 56 ; * 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Šventė, tiesa, nauja, 

BET PRASMINGA 
Mūsų gyvenamame krašte 

nuolat stengiamasi išlaikyti 
„aukso vidurį": vienodas dėme
sys sk i r iamas poli t iniams 
kandidatams, vienodai ver
tinami įvairių rasių, vadi
namųjų mažumų žmonės, vyres
nieji ir jaunesnieji krašto gyven
tojai. Žodžiu, visur turi viešpa
taut i lygybė, bent j au to 
siekiama. 

Ši lygybė perkeliama net ir į 
šventes. Jeigu švenčiama Mo
tinos diena, tai būtinai reikia ir 
tėvus paminėti; po to močiutę su 
tėtuku, na, žinoma, ir uošvę ar 
anytą... Ir taip tęsiama visa 
litanija švenčių, vos spėja preky
bininkai jas reklamuoti ir 
dovanas atitinkamai šventei 
piršti. 

Nors kai kurios tokios „šeimy
ninės" šventės dvelkia stipriu 
dirbtinumu. Dėl Motinos dienos 
reikalingumo niekas nesiryžta 
ginčytis. Turbūt ir dėl Tėvo 
dienos nesinorėtų protestuoti. 
Juk šie du žmonės — motina ir 
tėvas — yra svarbiausi kiek
vieno asmeniškame gyvenime, 
formavę mūsų kūdikystės, 
vėliau vaikystės žingsnius, 
pasaulėžiūrą bei pasaulėjautą. 
„Kokie tėvai, tokie ir vaikai"; 
„Obuolys nuo obels netoli nu
rieda"; „Sūnaus garbė tėvo 
švarku dėvi"; „Koks medis, toks 
ir vaisius", — tai vis mūsų liau
dies išminties deimančiukai 
tėvų svarbai nusakyti. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
lietuvių tautosakoje bei mūsų 
liaudies papročiuose tėvas ir 
motina sudaro vienetą: jie abu 
lygiai tiek pat turi įtakos vaiko 
pasauliui, abu vienodai svarbūs, 
reikšmingi ir reikalingi, tik 
kiekvienas turi savo pareigas, 
savo vaidmenį. Tačiau pagarba 
re iškiama abiem tėvam 
vienodai. 

Savo tautos tradicijų gelmėse 
galime lengvai rasti ir meilę, ir 
pagarbą (tuo pačiu ir paklus
numą) tėvams, o iš tėvų pusės 
— lygų rūpestį savo vaikais, 
tvirtą nusistatymą jų auklėjimo 
klausimais ir vieningą frontą, 
kai reikia daryti svarbius, o kar
tais ir skaudžius, sprendimus. 
Šitoks dviejų žmonių — vyro ir 
moters, tėvo ir motinos — nesvy
ruojantis lygiate is iškumas 
išaugino tvirto charakterio 
žmogų, atsparų visokiems sve
timiems vėjams, nuo kurių 
silpnieji blaškosi į visas puses 
lyg smilgos pakelėj, sunkve
žimiui pro šalį ūžtelėjus. 

Motinos diena Lietuvoje jau 
buvo prigijusi nepriklausomy
bės metais, bet Tėvo diena dar 
nespėjo įsipilietinti, nes ir 
Amerikoje palyginti tai apy-
naujė šventė. Be abejo, Tėvo 
diena netrukus nuklys ir į 
sovietų valdžioje buvusias tau
tas, o tuo pačiu ir į Lietuvą. Juk 
tai natūrali, labai patraukli 
šventė, nepaisant vyresnio am
žiaus žmonių lengvai ironiškų 
šyptelėjmų: girdi, dar ko neišsi
galvos — kad tik verslininkai 
daugiau pinigų iš žmonių išvi
lioti galėtų... 

KONFERENCIJOS IR 
KONKRETŪS DARBAI 

Vis tiek, gyvendami krašte, 
kur Tėvo diena labai populiari, 
neišsilaikysime neįsitraukę į 
šią, trečiojo birželio sekma
dienio šventę. Gal ir gerai. Juk 
mes čia, išeivijoie, jau dešimtis 
metų apjuosiame juodais 
kaspinais visą birželį, 
apsiaučiame jį gedulo atodū
siais. Jeigu įmanytume, pri
gesintume vasaros pradžios 
saulę, kad ir ji apsidengtų liū
desiu dėl mūsų tautos vaikų 
kančios, patirtos birželio mėnesį 
prieš daugiau kaip 50 metų. 
Mūsų vaikai ir vaikaičiai, gimę, 
augę ir visą savo amžių praleidę 
toli nuo Lietuvos, sunkiai 
suvokia vyresniųjų jausmus, 
vadinant gražųjį, žaliąjį birželį 
baisiuoju. Jų gyvenime birželis 
jau siejamas su mokslo metų pa
baiga, vasaros atostogomis, 
kelionėmis į stovyklą ir pras
minga Tėvo dienos švente. 

Tėvo dienos proga amerikie
tiškuose laikraščiuose mėgstam 
priminti, kad tėvui geriausia 
dovana yra vaiko (nesvarbu, 
kiek tas „vaikas" turi metų) 
meilės pareiškimas. Siūloma 
neieškoti dovaninių kakla
raiščių (tėvas jų tikriausiai jau 
ir taip per daug turi), nepirkti 
sporto priemonių (gal tėvo 
mėgstamiausias sportas yra pa
spausti sagutę televizijos 
kanalui pakeisti), nenešti jam 
„vyriškų" muilų, kvepalų, 
skutimosi įrankių (jų tėvas, be 
abejo, turi pilnus stalčius), bet 
parašyti šiltą, meilės ir pagar
bos kupiną laiškelį. Išsakyti 
jame raštu, ką žodžiais kartais 
drovimės išreikšti. 

Kartais lietuvių parapijos baž
nyčioje akys nuklysta į žilų 
galvų, palinkusių nuo metų 
naštos senukų pulkus. Sekma
dienis po sekmadienio jie ren
kasi į lietuviškas pamaldas, 
dažnas jau ir lazdele pasirams
čiuodamas, už suolų pasilaiky
damas, nukiūtina į savo pamėg
tąją vietą. Jie taip ir dvelkia 
skurdžia, liūdna vienatve... Tik 
retomis progomis šalia senuko 
pamatai jaunesnių žmonių bū
relį. Tuomet visa jo laikysena 
tokia išdidi, jis pats toks gyvas, 
guvus, smagus — rodos, net 
bažnyčioje šviesiau pasidaro. 
Vadinasi, žmogus turi artimųjų, 
kurie tik retkarčiais jį 
prisimena, pradžiugina tėvo 
senatvę. 

Tėvo diena yra puiki proga 
stabtelėt i ir susimąstyti. 
Gyvenimas, tiesa, pilnas darbų, 
rūpesčių ir visokių reikalų, bet 
tas gyvenimas taip pat labai 
trapus. Net nespėsime apsižiū
rėti, kaip jo skeveldrose pra
dings mūsų tėvas, motina. Kai 
pagaliau manysime atradę 
jiems truputį laiko, galbūt 
tegalėsime padėti žydintį va
zoną Šv. Kazimiero ar kitose 
kapinėse. Tačiau mūsų tėvui tos 
gėlės džiaugsmo jau nesuteiks. 
Jį tikrai pradžiugintų papras
tas, šiltas žodis ir truputis 
dėmesio, bent Tėvo dienos 
proga. 

D.B. 

JURGIS J A N U Š A m S 

Gyvename įvairių konfe
rencijų amžiuje. Konferencijas 
šaukia didieji valstybių vadai, 
įvairūs politikai, vyksta konfe
rencijos ekonominiais klau
simais. Tai, žinoma, valstybių 
interesai. 

Konferencijų nebestokoja ir 
lietuvių išeivija. Suvažiavimus, 
seimus šaukia įvairios organiza
cijos. Šalia to dažnai garsiai 
kalbama apie ruošiamas ypač 
Lietuvių Bendruomenės konfe
rencijas įvairiose vietovėse 
JAV, Kanadoje, o pastaraisiais 
metais Europoje ir Lietuvoje. 

Konferencijų programose — 
įvairios, sakytume, įdomios ir 
net svarbios paskaitos, praneši
mai. Daug gražbylystės, daug 
siūlymų, daug planų, tačiau tai 
tik žodinė veikla. Priimami įvai
rūs nutarimai, o kai dalyviai 
išsiskirsto, nutarimai lieka ilsė
tis stalčiuose, niekas, atrodo, jų 
nesiruošia įgyvendinti, nes jie, 

Bi rš tono konferenciją. KV 
p i r m i n i n k a s paprašė PLB 
valdybą tokią konferenciją rem
ti, globoti. Į tai atsiliepė valdyba 
ir jos pirmininkas; bendra-
raštyje Kraštų Bendruomenių 
valdyboms, Tarybų ir PLB 
seimo nariams rašoma: „Pasta
ruoju laiku ruošiame labai daug 
įvairių konferencijų. Sunku 
pasakyti, kiek ir kokios naudos 
tos konferencijos duoda, nes iš 
esmės jos yra tik posėdžiai. O 
posėdis juk nėra darbas. Jis gali 
būti t ik darbui pasiruošimas... 
Kadangi tokios konferencijos 
būna gana išlaidžios — jų suor
ganizavimo kaina, telefonai, 
faksai, patalpos, kelionės, pra
gyvenimas, nakvynės — ir dau
g iaus i a i jos turi būt i ap
mokamos iš kokių nors fondų 
arba aukų, organizatoriams 
vertėtų labai pagalvoti apie 
tokių išlaidų prasmingumą, ne
bent j ų organizatoriai ir 

kaip sako PLB valdybos pirmi- dalyviai viską apsimokėtų patys 
iš savo kišenių, (atrodo, kai 
kur ie dalyviai išlaidas ap
simoka patys JJ). 

PLB valdyba tai svarstė 
gegužės 8 savo posėdyje, nes 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas žodžiu net pakarto
tinai buvo prašęs PLB valdybą 
šiais metais globoti jo vado
vaujamos valdybos organizuo
jamą konferenciją Birštone. 
Kaip prisimenate, tokia konfe
rencija buvo Birštone praėjusiais 
metais ir susilaukė vienas 
kitam prieštaraujančių verti
nimų. J i turėjo būti Lietu-
vos-išeivjos bendradarbiavimo 
aptarimo konferencija, tačiau 
pora ar trejetas privačių paskai
tininkų iš Vakarų atstovavo 
t iktai sau, bet,, ne išeivijai. 
Nesitikime, kad ir šiais metais 
iš Vakarų būtų daugiau daly-
vių.nes mažai kas tokia išlai-
džia — labai brangi kelionė — 
konferencija domisi. Nors PLB 
valdyba joje nedalyvavo, bet ten 
surašyti PLB valdybos visiškai 
nesaistantys bei jos neįparei-
gojantys, nei su PLB Konsti
tucija, nei su Bendruomenės 
pr inc ipa is nes ider inantys 
nutarimai (klausimas — kodėl iš 
viso tokiose konferencijose nu
tarimai priimami ir ką jie gali 
įpareigoti?) buvo primesti jai 
vykdyti. Talkininkų parinki
mas Lietuvoje leidžia manyti, 
kad panašūs nutarimai gali būti 
surašyti ir šiais metais — kon
ferencijoje ar šalia jos, — nes jų 
sieks organizatorių iš Lietuvos 
vyriausybės išrūpintomis lė
šomis neva į konferenciją 
atvykę, bet iš tikrųjų kitus 

n inkas , konkreč ia i n ieko 
neįpareigoja. 

Taigi konferencijos — tam 
tikra vieta vienoje vietoje 
sulėkus pasižmonėti, pasikal
bėti, pasisieloti, paplanuoti, 
pasiūlyti, paieškoti veiklai 
būdų. Tik niekas po to, atrodo, 
nesiima konkreč ių darbų, 
vildamiesi, kad darbus atliks 
kiti. 

Praėjusiais metais buvo gar
siai kalbama apie Birštono kon
ferenciją Vilniuje. Joje, berods, 
dalyvavo JAV LB Kraš to 
valdybos keletas pareigūnų. Iš 
aprašymų spaudoje atrodė, kad 
ta konferencija atneš didelę 
naudą, išeivija Lietuvos vadų 
bus suprasta, bus sugyventa, 
būsime.tik Mes, o ne Mes ir Jūs. 
Atrodė, kad išeivija Lietuvoje 
turės savo balsą, atgaus svorį, 
bus gyva tautos dalis, aktyviai 
dalyvaus Lietuvos politiniame 
ir ekonominiame gyvenime. Tai 
buvo gražios, šviesios viltys. 

Deja, praėjo keletas mėnesių, 
ir kas nutiko. Laukto gražaus 
bendradarbiavimo minėtose 
srityse nesulaukėme. Priešin
gai, išeivijos taurūs veikėjai, net 
diplomatinės tarnybos atstovai, 
norėję Lietuvai gero, kandida
tavę į prezidentūrą , buvo 
apšaukt i ne i šmanė l i a i s , 
Lietuvos nepaž į s t anč ia i s , 
pasiūlyta išeivijos veikėjams, 
prieš ateinant Lietuvai į talką, 
„suvalgyti keletą pūdų druskos". 

Tad ko verta buvo Birštono 
konferencija, gražūs žodžiai, 
pažadai? 

Štai jau ir vėl šiais metais 
JAV LB KV planuoja tokią pat 

tikslus turinys asmenys. Tokių 
užuominų jau girdėti". 

PLB valdyba, visa tai ap
tarusi, nutarė: „Todėl visa tai 
priimdama dėmesin, PLB val
dyba rimtai suabejojo ir šiais 
metais ruošiamos konferencijos 
naudingumu, jos organizavimui 
bei vykdymui skirtų išlaidų 
prasmingumu bei pateisinimu 
ir nutarė tos konferencijos 
negloboti ir joje nedalyvauti". 
Tai PLB valdybos tokių konfe
rencijų prasmingumo įverti
nimas. 

Bet štai Detroite birželio 19-20 
d. JAV LB KV Visuomeninių 
reikalų Taryba šaukia gana pla
čios apimties, su žymių veikėjų 
iš JAV ir partijų vadų bei 
premjero iš Lietuvos, kalbomis, 
Politinę-visuomeninę konfe
renciją. Atrodo, kad vėl bus 
gvildenami klausimai, apie ku
riuos įvairiose konferencijose, 
seimuose j a u kalbėta. Ar 
konkrečių nutarimų sulauk
sime? Kas tuos nutarimus 
vykdys? Atrodo, kad šioje kon
ferencijoje PLB balsas nebus 
girdimas. O būtų naudingas. 
Šioje konferencijoje žymūs 
veikėjai, bet reikalingas ir 
a t sakomingų organizacijų 
balsas, nes nutarimus vykdo 
darbininkai, bet ne paskai
tininkai. 

Šioje konferencijoje išeivija 
turi tar t i kietą atvirą žodį dėl 
santykių su Lietuva. Turi būti 
nustatytos aiškios bendradar
biavimo ir visokeriopos paramos 
Lietuvai normos ir jų turėtų lai
kytis Lietuva, neniekindama 
išeivijos, neatmesdama išeivijos 
paramos tiek ekonominėje, tiek 
politinėje srityje. Jeigu to kon
ferencija nepasieks, tad gali 
išsipildyti PLB pirmininko žodis 
apie pačias konferencijas. Apie 
veiklos planavimą išeivijoje, be 
didelių konferencijų, būtų pra
vartu išgirsti žodį ir iš konkre
čių darbininkų, LB suplanuotų 
darbų vykdytojų. 

Šias pastabas noriu užbaigti, 
mūsų telkinio vieno uolaus 
bendruomenininko žodžiais: 
„Mažiau konferencijų, mažiau 
kelionių, mažiau suaukotų pini
gų išleidinėjimo, o juk galima 
rasti pigesnių būdų planuoti 
konkrečius darbus, parenkant 
tiems darbams ne pamoksli
ninkus, bet juodadarbius dar
bininkus". Pastaba, atrodo, turi 
pagrindo. 

• 1967 m. birželio 14 d. į erd
ves paleistas US Mariner sateli
tas , kurio paskirtis buvo 
tyrinėti planetą Venus (Vene
ra), ar joje yra galimybių iš
sivystyti gyvybei. 

• 1215 m. biržlio 15 d. Run 
nymede vietovėje, Anglijoje, ka
ralius Jonas pasirašė garsųjį 
Magna C arta dokumentą. 

Rimties valandėlė 
„NEBIJOKITE ŽMONIV" 

Kas išpažįsta Kristų, kas juo 
seka, skelbdami dangiškojo 
Tėvo gerąją žinią žmonėms — 
kad per Kristų nuodėmė ir mir
tis yra nugalėta, kad žmogus 
išgelbėtas — anksčiau ar vėliau 
susidurs su tais, kuriems toji 
žinia trukdo išnaudoti žmones, 
ir todėl pradės juos persekioti. 

Šio sekmadienio evangelija 
(Mato 10:26-33) yra ištrauka iš 
Kristaus pamokymų savo moki
niams, išsiunčiant juos daryti 
tai, ką jis darė: savo darbais 
rodyti žmonėms, kad Dievo ka
raliavimas žemėje jau prasidėjo. 
Jis perspėja, kad jie bus per
sekiojami, bet taip pat užtik
rina: „KČ s išpažins mane žmo
nių akivaizdoje, ir aš jį išpa-
žinsiu savo dangiškojo Tėvo 
akivaizdoje". 

Tame kontekste suprastini ir 
Kristaus žodžiai: „Nebijokite 
žmonių. Juk nieko nėra uždeng
ta, kas nebus atidengta. ... Ką 
jums kalbu tamsoje, sakykite 
vidur dienos". Tiek gyvenimo 
patyrimuose, tiek maldoje (jei 
jos metu ne tik kalbame Dievui, 
bet ir tyliai pasiklausome), nere
tai suvokiame, jog iš tikrųjų 
esame Dievo mylimi, jo išgelbė
jami, ar kitaip išgyvename tą 
Kristaus skelbtąją gerą žinią. 
Krikščioniškasis pašaukimas, 
kuriam įpareigoja krikštas, 
neleidžia to nutylėti iš baimės, 
kad galime nukentėti. 

Dievui rūpi, kad visi žmonės 
sužinotų, jog pasaulį iš tikrųjų 
valdo ne blogis, kaip daug kas 
sako, o gėris. Kristus tebeveikia 
žemėje, kad nugalėtų pirmiau
sia baimę, dėl kurios žmonės 
taip dažnai pasiduoda blogųjų 
prievartavimams. Tą puikiai 
supranta kentėjusieji okupaciją. 
Bet nuo tų pagundų nėra laisvi 
ir laisvėje gyvenantys, kai, 
matydami skriaudžiamą žmogų, 
nutyli iš baimės nuk* atėti. 

Išpažinti Kristų, reiškia da
ryti gera, elgtis teisingai, net ir 
kai bijome, nes pasitikime, jog 
mūsų tikrasis saugumas yra 
Kristus ir jis mus galutinai 
išgelbės (nors nebūtinai apsau
gos nuo persekiojimo ir fizinės 
mirties). Persekiojimas yra dalis 
kovos prieš blogį žemėje — 
krikščioniui, kuris tęsia 
Kristaus darbą, neišvengiamas. 
Jei nesame persekiojami dėl 
Kristaus, gal jo neliudijame, gal 
nesipriešiname blogiui, kuris 
prie mūsų turi visišką laisvę 
veikti ir todėl mus palieka 
ramybėje. 

Kristaus žodžiai mus drąsina, 
kai jaučiamės bejėgiai prieš 
blogį savo gyvenime, kai jaučia
mės kaip bereikšmiai žvirbliai: 
Kristus primena, jog nei žvirb
liai nemiršta be Dievo valios, 

bet prideda: „Jūs nepalyginti 
vertesni už aibes žvirblių" — 
Dievas net žino, kiek plaukų 
kiekvienas turime. Bijoti reikia 
ne žmonių, kurie tik užmušti 
gali, o Dievo, nuo kurio pri
klauso, kur po mirties atsira
sime — ar su juo, ar amžinai nuo 
jo atskirti. 

Net ir fizinė mirtis nėra kokia 
bausmė, o natūralus biologinis 
reiškinys. Bet ji turi vieną reikš
mę Kristaus sekėjams, ir kitą 
reikšmę Kristaus nepažįstan
tiems. Tiems, kurie per krikštą 
mirė žemiškiems bauginimo ir 
nuodėmės dėsniams ir, žemėje 
būdami, išmoko gyventi pagal 
dangiškojo Tėvo karalystės dės
nius, fizinė mirtis tėra tik perė
jimas į naują gyvenimo fazę, 
kūnui laikinai „užmiegant" iki 
Paskutinės dienos, kada ir jis 
bus prikeltas amžinai gyventi. 
Jei fizinė mirtis būtų buvusi tik 
bausmė už nuodėmes, Kristus 
nebūtų miręs. Bet Kristus pri
sikėlė tik po savo fizinės mirties, 
tuo ir mums parodydamas, jog 
fizinė mirtis yra lyg vartai į 
amžinąjį gyvenimą ir todėl 
krikščionį ne bauginanti , o 
džiuginanti. Antrame skaitiny
je, laiške Romos tikintiesiems 
(Rom 5:12-15) šv. Paulius rašo, 
kad mirtis yra nuodėmės pasek
mė. Jis kalba apie amžiną mirtį, 
kuri žmogų ištinka, jei per visą 
gyvenimą j is neartėjo prie 
Dievo, o tolo nuo jo. Per Adomą 
žmonija išmoko tolti nuo Dievo, 
per Kriatų išmoko prie jo artėti 
taip, kad net ir žemiška mirtis 
nėra pabaiga, o pradžia. 

Pirmasis ska i t inys (Jer 
20:10-13) yra pranašo Jeremijo 
malda, jam kenčiant persekio
jimą, nes jis žmones ir tautos 
vadus perspėjo, jog, persiim-
dami pagonišku gyvenimu, jie 
užsitraukia sau pražūtį. Joje jis 
viliasi Dievu, kad Dievas ne tik 
jį išgelbės, bet ir atitinkamai 
atlygins tiems, kurie bandė jį 
nužudyti, nenorėdami girdėti 
Dievo jam patikėto žodžio. Čia 
kalbama ne apie žmogišką kerš
tą, bet apie tai, jog Dievas 
pasirūpins, kad jo žodis būtų 
įvykdytas, net ir tada, kai 
norintys jį sustabdyti kėsinasi 
nužudyti Dievo pasiuntinius. 
Jei mes būsime Dievo pasiun
tiniai savo kaimynystėse, gali
me pasitikėti, kad Dievas pa
sirūpins, jog per mus vykdoma 
jo valia įvyks, net kai kiti prieš 
mus kėsinsis. 

Dievas tikrai žmogų gelbsti — 
bet ne nuo kovos su blogiu, ne 
nuo persekiojimo, ne nuo fizinės 
mirties — o nuo beviltiškumo, 
nuo nusiminimo, nuo egoizmo. 

a.j.z. 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
MOKSLAI 
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Lietuvių diena St. Daniel The Prophet parapijoje buvo gegužės 23 d. Čia 
matome šios dienos ruošėjus ir programos organizuotojus (iš kairės): Lietu
vos vyčių tautinių šokių grupės vadovas Frank Zapolis, Zita Kulekowskis, 
LV šokėjų mokytoja ir vadovė Lydia Ringienė, Stella Lukas, Vyčių choro diri
gentas Faustas Strolia. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

O mergaitės? Jos buvo atskiroje klasėje ir skirtin
gose patalpose, todėl visų negaliu prisiminti. Tačiau 
didesnę puse žinau: Daugvilaitė Gražina, Finkelštei-
naitė Fryda, Ivanauskaitė Genė, Janavičiūtė Janina, 
Pangonytė Marija, Petružytė Malvina, Stelmokaitė 
Anelė, Vaškelytė Sofija, Urbanavičiūtė Genė, Žilins- j 
kaitė Koste, Žyvatkauskaitė Stasė. 

Atestatų įteikimo iškilmėse, salėje sėdint miesto 
burmistrui, kitiems visuomenės atstovams ir visai gim
nazijos vadovybei, 1939.06.15 man teko už visus bai
gusius prabilti. Kiek dabar prisimenu, nieko įdomaus 
nepasakiau (gėda!), išskyrus tuo metu įprastus pasiža
dėjimus aukotis tautai ir valstybei. Taip mus auklėjo, 
taip galvojome, taip kalbėjome. O ką įvykdėme'' 

Iš šių abiturientų pasaulį pirmiausia paliko kelios 
žydaitės, vokiečių sunakintos. 1942 metų žiemą 
Vilniuje nuo bolševikų desantininkų žuvo Edvardas 
Skausgirdas. 1944 vasarą paklydusi kulka užmigdė 
Koste Žilinskaitę, vos suskubusią baigti odontologijos 
studijas ir ištekėti. Likusieji pakrikome po pasaulio 
žemynus ir byrėjome atskirai lyg pernokę vaisiai. Gyve
nimo nepagerinome, nepakeitėme, tik patre^ėme. 

Laikai buvo tamsiausių barbarų laikai, kai žmogaus 
gyvybė neturėjo jokios vertės. Mūsų kartos žmonės dre
bėjo iš baimės, kovojo, vargo, badavo, paliko daug kapų 
Sibire ir Lietuvoje, mažai spėjo sukurti pozityvių 
ženklų. 

Mano vidines nuotaikas labai stipriai paveikė atei
tininkai. Su jais buvau visą gimnazijos laikotarpį. 
Mažas berniukas daviau įžodį, vėlai vakare ir drebė
damas ėjęs pro karininko Antano Juozapavičiaus kapą 
šventoriuje. O ir visos kapinės su dorų žmonių bei 
linksmų palaidūnų kauburėliais buvo čia pat... Kry
žiai, paminklai, jokių paminklų... Brr! Ėjome po vieną, 
kad nepastebėtų koks tautininkas. Ėjome į aptemdy
tą bažnyčią pro mažas pašalines dureles. Baugu šven
toriuje, baugu bažnyčioje. Tik pora žvakučių uždegta, 
t ik tiek, kad būtų galima atnešti ateitininkų vėliavą, 
kuri, juodu kaspinu perrišta, stovėdavo prie pat alto
riaus. Mūsų buvo gal dvi dešimtys bailiai po vieną susi
rinkusių vaikigaliukų, beveik herojų... 

Vėliau rinkdavomės kartais Alytų supančiuose, ca
ro įrengtuose, fortuose, kartais pakriaušėse, jei oras 
būdavo pakenčiamas. O žiemos metu — privačiuose na
muose. Ir vis paslaptingas ėjimas, kad neįtartų, vis 
pasižvalgant ir palūkuriuojant. 

Katakombos? Ne, nebuvo taip žiauru. Man lankant 
Alytaus gimnaziją, nieko iš ateitininkų netrėmė Sibi
ran, nelaikė kalėjimuose, su adatomis panagėse ne
tardė, nors beveik visus ateitininkus, ypač aukš
tesniųjų klasių, Mokytojų taryba žinojo, o mokiniai mus 
kažkodėl „šyviais" pravardžiuodavo. Mūsų tarpe ne
buvo ,ponų vaikų' — miesčioniukų, tarnautojų dukry
čių ir sūnelių. Jie daugiausia būrėsi skautuose, klai
džiojo po gausius Alytaus miškus, narpliojo mazgelius, 

puošėsi uniformomis. Atsikeršydami už „šyvius", juos 
vadindavme „varliamušiais". 

Alytaus gimnazijoje ateitininkų gal todėl negaudė 
ir nevargino, kad Mokytojų taryboje nebuvo žiežir
buojančių tautininkų. Jie spietėsi tik tarp pradžios 
mokyklų mokytojų ir inspektorių (Miškinis, Židana-
vičius), arba po miestą vedžiojo negausų jaunalietuvių 
uniformuotų būrelį. O gal ir todėl nepešiojo, kad nesu
darėm valstybei didelio pavojaus — mūsų neglobojo nei 
koks mokytojas, nei koks kapelionas, nei šiaip geras 
žmogus iš Alytaus visuomenės. Buvome lyg perekšlės 
palikti viščiukai, tačiau visai nežiopli! Tik 1937 metais 
Alytaus II parapijoje (pas kleb. Baltrušaitį) atsirado du 
jauni vikarai: Buikus ir Bielskus. Tai žiemos metu „šy
viams'' leisdavo susirinkti jų labai kukliuose, pelėsiu-
kais atsiduodančiuose, buteliuose. O keliskart net rie
šutais pavaišino! 

Kodėl mus taip visi apleido, nežinau. Juk kažkas 
turėjo šioje gimnazijoje ateitininkus įkurti. Tai kur ta
sai kažkas dingo? Kodėl nieko savo vietoje nepaliko? 
Gal Alytaus katalikiškoji visuomenė buvo nepapras
tai baukšti, atidžiai vykdė prez. Smetonos ir Švietimo 
ministro Šakenio potvarkius, o gal tokia visuomenė ne
egzistavo? Vyresnieji moksleiviai ateitininkai kalbin
davo mažiukus, prikalbinę globodavo, o kai mažiukai 
išlipdavo aukštyn, tęsdavo perimtą tradiciją. Prisimenu 
gražų pokalbį su Koste Žilinskaite ir Petru Petrausku 
mokslo metų pradžioje. Visi trys buvome jau septintoje 
klasėje ir didžiosios pertraukos metu susitikome gim 
nazijos kieme, prie šulinio. Tarėmės svarbiais .strate
gijos' klausimais, liečiančiais ateitininkus. 

(Bus daugiau) 



/ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 19 d. 

HORIZONTAI 
KETURI VIENO VAKARO 

ĮVYKIAI LEMONTE 
Kai šeštadienio, birželio 5 d., 

pavakare sustojom prie Lietu
vių pasaulio centro rūmų 
Lemonte, padvelkė jį supanti 
plačiųjų laukų, vietomis nusags
tytų naujakurių sodybomis, pla
tuma, malonių vėlyvojo 
pavasario kvapų sklidina. 
Įsukus į LC keliuką, dešinėje 
pusėje buvo matyti daug čia 
įsikūrusios lietuvių skautų sa
vaitgalio stovyklos palapinių ir 
kartu liudijimas, kad iš Čikagos 
į priemiesčius jau išsikėlė 
nemaža išeivijos jaunosios kar
tos dalis. Pamačius, kad netoli 
LC laidotuvių koplyčią baigia 
statyti Petkus ir sūnus, peršasi 
mintis, jot tai ženklas, kad jau 
čia lietuvių kilmės laidotuvių 
direktorius numato gerą verslą, 
kai Marąuette Parke visai ne
beliks lietuvių... Tokia yra 
gyvenimo tikrovė. 

O šios mintys apie mirtį ir lai
dotuves kilo gal dėl to, kad šį 
kartą atvažiavome į Lemontą 
kaip tik pasižiūrėti lygiai prieš 
dvejus metus Amsterdam, N. Y. 
mieste mirusio, buvusio mano 
bendraklasio Panevėžio gim
nazijoje kun. Kęstučio Balčio 
meno kūrinių rinkinio „Vieno 
žmogaus vizija" parodos, kurią 
jis prieš mirtį padovanojo Lietu
vių Dailės muziejui Lemonte. 
Kartu buvo ir pirmoji proga 
apžiūrėti LC įsikūrusį dailės 
muziejų, kurio patalpos gan erd
vios, po milžiniškais rūmais uži
mančios didelę dalį apatinio 
(rūšinio) aukšto. Čia, šalia 
nemažai metų Panevėžyje 
praleidusio K. Balčio rinkinio, 
kurį sudaro 36 įvairių Lietuvos 
ir išeivijos dailininkų (domi
nuoja panevėžiečių) paveikslai, 
muziejuje šiuo metu išstatyta ir 
keturių panevėžiečių dailininkų 
— E. Marcinkevičius, R. Niča-
jaus, R. Petrausko ir O. Juškos 
paroda, kiek anksčiau matyta 
Čiurlionio galerijoje. Taigi. 
Panevėžys Lemonte. 

Pradėdama šio vakaro šventę. 
Dailės muziejaus direktorė D. 
Slenienė pareiškė, kad šį kartą 
atidaromos dvi parodos ir kar
tu pristatomi du nauji leidiniai: 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga suruoštų 10-ties 
parodų katalogų r inkinys 
„Vasrio 16-oji" ir JAV gyve
nančios dailininkės Onos 
Dokalskaitės-Paškevičienės 
monografija. 

Kun. K. Balčio meno rinkinio 
parodą atidaryti muziejaus 
direktorė pakvietė velionio 
meno gerbėjo giminaitį advoka
tą A. Ostį. Jis perskaitė sesers 
dr. A. Balčytės-Gravrokienės 
laiško ištraukas, kur daktarė 

rašo, kad šie paveikslai brolio 
atsivežti iš Lietuvos, kurią jis la
bai mylėjo ir, gyvendamas 
Amerikoje, ją aplankė net 13 
kartų. „Tebūna šie paveikslai 
prisiminimas jo brangios Lietu
vos nenuilstančių ir kūrybingų 
menininkų", rašė ji. Po to adv. 
Ostis gausiai susirinkusiems at
skleidė kai kuriuos kun. Balčio, 
JAV gimusio, vėliau tėvų į 
Lietuvą parsivežto, ten augusio, 
Panevėžio berniukų gimnaziją 
baigusio, po to Kauno kunigų 
seminarijoje besimokiusio ir, 
laimingu sutapimu, 1947 m. su 
tėvais ir sesute į gimtąją 
Ameriką išleisto, būsimojo 
kunigo biografijos metmenis. 
Čia gyvendamas, Kęstutis 
Rochesteryje baigė seminariją ir 
41 metus, kurį laiką vikaru, bet 
ilgiausiai klebonu, dirbo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 
Amsterdam, N.Y. 

Kaip man asmeniškai D. Sle
nienė papasakojo, kun. Balčys 
prieš pat mirtį paskambino jai, 
visai nepažįstamai, pasiteiravo 
apie sąlygas ir galop paprašė jo 
turimą meno rinkinių kolekciją 
priimti muziejaus globon. Kai 
daugelis tautiečių nori, kad 
kūrybiniai lobiai sugrįžtų į 
Lietuvą, kun. K. Balčys pagei
davo, jog jo turimas rinkinys 
pasiliktų išeivijoje. Kai jo pa
rapijoje, rytinėje JAV dalyje, 
tokios saugios lietuviškos vietos 
nėra, jis pasir inko Dailės 
muziejų Lemonte. 

Po to A. Keziui trumpai ap
tarus kiek toliau nuo kun. Bal
čio kolekcijos iškabintus ketu
rių panevėžiečių dailininkų 
kūrinius, gausiai susirinkę 
meno mėgėjai, kurių tarpe buvo 
PLB pirm. B. Nainys su žmona, 
LB Lemonto apyl. pirm. G. Ka
zėnas, Lietuvių Fondo steigėjas 
dr. A. Razma ir daug kitų, 
perėjom į kitą erdvaus muzie
jaus salę, kurios sienose iška
binti l ie tuvių dail ininkų 
rinktiniai paveikslai, nekartą 
matyti Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje. Čia įvyko dviejų 
naujų leidinių sutiktuvės. 

A. Kezio pakviestas, čia žodį 
tarė Lietuvos nepriklausomybės 
deimantinio jubiliejaus proga 
suruoštų parodų iniciatorius, 
gen. konsulas Čikagoje V. Klei
za, pastebėjęs, jog, švęsdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
deimantinę sukaktį, norėjome ją 
prasmingiau atšvęsti. Tokių su
kakčių progomis Lietuvoje bū
davo išleidžiami turtingi lei
diniai, kurie vėliau ateities kar
toms l iudydavo apie tos 
sukakties prasmę. ..Tad bedir
bant nutarėm, kad reikia ne tik 

parodas suruošti, bet ir palikti 
ką nors ateičiai, o taip pat ir da
bartinei Lietuvai..." 

Konsulas, padėkojęs parodas 
suruošusių penkių galerijų 
vadovams ar jų savininkams, 
ypač gilią padėką pareiškė pa
rodų koordinatoriui A. Keziui, 
kuris „įgalino šias parodas su
ruošti". Po to visiems galerijų 
atstovams konsulas įteikė pa
rodų katalogų leidinį „Vasario 
16-oji" ir, pakviestus spaudos 
atstovus bei meno apžvalgi
ninkus, jiems buvo įteiktas ką 
tik Galerijos išleistas ir A. Kezio 
redaguotas leidinys-monografija 
„Ona Dokalskaitė". Tai pra
bangus 192 puslapių albumas, 
kuriame nuo 33 iki 179 psl. 
sudėtos dailininkės tapytų 
kūrinių spalvotos nuotraukos. 
Šalia dar yra redaktoriaus A. 
Kezio įžanginis žodis, D. 
Lapkaus parašytas dailininkės 
kūrybos aptarimas anglų, lietu
vių bei rusų kalba ir pačios 
Dokalskaitės parašyti biogra
finiai metmenys „Trumpai apie 
save". 

Apie dailininkę O. Dokalskai-
tę-Paškevičienę kalbėjęs meno 
apžvalgininkas A. Kezys paste
bėjo, kad, anksti tėvui mirus, 
būsimosios dailininkės motina, 
iš profesijos mokytoja, su abiem 
dukrom išvyko į Sovietų 
Sąjungą geresnio darbo ieškoti 
ir ten dirbo vienoje mokykloje 
prie Vitebsko. Ten užaugo ir 
mokėsi jos dukros. Baigusi 
vidurinį mokslą, jaunesnioji 
dukra Ona pradėjo studijuoti 
meną Vitebsko meno techni
kume. Jį baigusi, buvo paskirta 
grafike viename Minsko laik
raštyje. Bet netrukus motina 
pateko į valdžios nemalonę ir 
buvo ištremta Sibiran. Dėlto 
dukra, jau ištekėjusi už M. Paš
kevičiaus, neteko darbo, matė 
daug vargo, dirbdama kolchoze, 
kol pagaliau, užėjus vokiečiams, 
grįžo į Lietuvą, 1944 m. pasi
traukė į Vakarus ir vėliau apsi
gyveno JAV. 

Nemažai audrų išgyvenusios 
dail. Onos Dokalskaitės kūrybą 
A. Kezys taip aptarė: „Karo 
metu sugrįžusi į Lietuvą ir 
vėliau patekusi į Vakarus, 
Dokalskaitė neatsisakė realis
tinio, grynai pasakomojo sti
liaus, jos kūryboje nė atšvaisto 
nebelikę socialistinio realizmo 
metodui būdingo dirbtinumo ar 
kitokio autorinio nenuošir
dumo. Jos portretai, peizažai ir 
natiurmortai alsuoja subtilumu, 
toli pranokstančiu bet kokį tary
binės visuomenės įtvirtintą 
meninį netikrumą bei iškrypi-
mą . 

Šių leidinių pristatymu ir bai
gėsi Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte tą vakarą vykusi iš 
ke tu r ių dalių susidėjusi 
kultūrinė šventė, kurios metu 
buvo gera proga arčiau su šiuo 
turtingu muziejum susipažinti. 
Po to vyko muziejaus vadovybės 
paruoštos vaišės ir individualus 
parodų apžiūrėjimas bei gilesnis 
susipažinimas su pristatytais 
leidiniais. y |# j j# 

LIETUVIU TELKINIAI 

r r\c A v r t r T I T G r" A visuomenę painformuoti apie 
1-UO A I N U t L ^ O , V, A Dailiųjų Menų k lubo veiklą -
S V E Č I A I IŠ L I E T U V O S J° t i k s l u » i r s iekius . 

— Dailiųjų menų klubą 1956 
Birželio 5-6 d. savaitgalyje Los metais įsteigė poetas Bernardas 

Angelėje lankėsi buv. Lietuvos Brazdžionis ir j au miręs rašy-
ministras pirmininkas Gedi- tojas Juozas Tininis. Šis klubas 
minas Vagnorius ir Seimo narė yra draugiškais pagrindais su-
Laima Andrikienė. kurtas sambūris pasidalinti 

Šia proga sekmadienį parapi- kūrybiniais klausimais. Pirmas 
susirinkimas prieš 37 metus jos salėje po įvykusios „Spin

dulio" ansamblio šventės Lietu
vių Bendruomenes Vakarų apy
gardos pirmininke Violeta Ged
gaudienė pakvietė abu svečius 
padaryti pranešimą šio telkinio 
visuomenei. 

G. Vagnorius ir L. Andrikie
nė kalbėjo prasmingai, santū
riai ir realybės ribose. Jų žo
džiais, Lietuvos gyventojai 
riiiko Lietuvos prezidentu ne 
komunistą, bet naują asmenį, iš 
kurio tikėjosi ekonominio 
gyvenimo pagerėjimo. Tačiau to 
pagerėjimo dar nematyt i . 
Gyvenimo lygis per pusę metų 
pablogėjo tris keturis kartus. 

Įdomus svečių pranešimas, 
kad Lietuvoje yra įsteigta 
Tėvynės sąjunga, kurios tikslai 
ir siekiai skirtingi nuo esamų 
partijų. Tėvynės sąjungos 
ideologija yra konservatyvinių 
pažiūrų. 

Sąjungos pirmininkas yra 
Vytautas Landsbergis, vice
pirmininkas Gediminas Vagno
rius, sąjungai priklauso ir 
Seimo narė Laima Andrikienė. 

Šios Sąjungos skyriai ateityje 
bus įsteigti visose Lietuvos vie
tovėse. Tačiau norima Sąjungos 
veiklą plačiai išplėsti ir užsienio 
lietuvių tarpe. 

Ateis laikas, ir Lietuvos 
gyventojai išrinks kitą preziden
tą. Tėvynės sąjungos ateities 
perspektyvos yra geros naujojoje 
valdymo formoje. Kuriant naują 
Lietuvą, jau yra pasimokyta iš 
praeities klaidų ir nesėkmių. 

Po pranešimų toliau vyko 
dalyvių paklausimai prelegen
tams įvairiomis temomis. 

Baigiant malonu pažymėti, 
kad svečius globojo ir suteikė 
jiems progą vietos visuomenei 
pasisakyti Albinas Markevi
čius. 

G. Vagnorius ir L. Andrikie
nė labai teigiamai įvertino išei
vijos lietuvių reikšmę į Lietuvos 
gyvenimą ir prašė kartu daly
vauti, kuriant naująją Lietuvą. 

Pobūvį užsklendė Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirmininkė Violeta 
Gedgaudienė. 

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 
VEIKLA 

Los Angeles jau 37 metai vei
kia Dailiųjų menų klubas. Apie 
jo veiklą užkalbinau jo pirmi
ninkę, buvusią Lietuvos Operos 
solistę Alodiją Dičiūtę-Trečio-
kienę. 

— Pon ia P i r m i n i n k e , 
prašau Los Angeles lietuvių 

įvyko dail. Rūkštelės namuose. 
Tuoj pat kluban įsijungė dr. 
Elena Tumienė, Algirdas Gus
taitis, Danutė Mitkienė, o 
vėliau ir ki t i . Pirmininku, 
vienai kadencijai rotaciniu 
būdu, būna kiekvienas klubo 
narys. Nauji nariai priimami 
pirmininkui pasiūlius ir visiems 
nariam pritarus. įstojant nariu, 
parašomas kūrybinis CREDO. 
Pašalinti iš klubo narį galima 
tik visiems nariams sutikus. 
Per 37 metus dar nebuvo 
pašalintas nei vienas narys. 
Nemažai narių jau mirę: prof. 
M. Biržiška, rašytojas J. Tininis, 
dail. Rūkštelė, arch. J. Mulokas, 
poetas P. Lembertas. Kiti šio 
klubo tikslai yra kūrybiniai ir 
draugiškas pabendravimas. 

— Mūsų v i s u o m e n e i ži
noma, k a d Dailiųjų menų 
klubo nar ia i y r a įvairių sri
čių m e n i n i n k a i . P r a š a u 
supažindinti su k lubo nariais 
ir jų veikla. 

— Mūsų klubas neturi žy-
mumo laipsnių. Visi jaučiamės 
draugiškai lygūs. Iš raš to 
žmonių yra: poetas B. Braz
džionis, rašytojas-publicistas B. 
Raila, rašytoja-pedagogė dr. E. 
Tumienė, rašytojas A. Gustaitis, 
poetė Dana Mitkienė ir rašytoja-
poetė Alė Rūta. Muzikai atsto
vauja solistės Vincė Jonuškaitė, 
Alodija Trečiokienė ir muzikas 
kompozitorius B. Budriūnas. 
Dailininkai — Ina Leškienė, Il
ona Brazdžionienė-Kerr, J. 
Andrašūnas, Ona Dokalskaitė, 
Mykolas Paškevičius ir skulp
torius P. Gasparonis. Architek
tai Rimas Mulokas ir Edmun
das Arbas. Archeologė prof. 
Marija Gimbutienė. Susirinki
muose dalyvauja ir buvusių na
rių našlės — Jadvyga Mulo-
kienė ir Monika Lembertienė. 
Dvi poros narių — Railai ir 
Paškevičiai neseniai šventė 
savo vedybinio gyvenimo 60 
metų sukakt į . Sveikiname 
Bronių ir Dane tą Rai lus , 
Mykolą ir Oną Paškevičius, 
linkėdami jiems ilgiausių metų 
ir geriausios sėkmės. 

— Ar numatomi kokie pasi-
Vytautas Šeštokas k e i t i m a i k l u b o v e i k l o j e , 

sąryšyje su la isva Lietuva? 
— Pačioje Dailiųjų Menų klu

bo veikloje nenumatoma 
pasikeitimų. Mes nesame poli
tinė organizacija. Tačiau atski
ri nariai jau dabar Lietuvoje 
reiškiasi su savo kūryba. Skulp
torius Pranas Gasparonis ir 
dail. Ilona Kerr pasirodė su savo 
kūrinių parodomis. Trium-
fališkai Lietuvoje buvo priimtas 
poetas Bernardas Brazdžionis. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos trečio skyriaus mokiniai 
pertraukos metu žaidžia su savo pagamintais žaislais. Iš k. I eil. — Auksė 
Stočkutė, Kasandra Adams, Onutė Alminaitė ir Tomas Mikuckis. II eil. -
Albinas Lapinskas ir Konradas Mažeika. Nuotr. Gailės Radvenytės 

Savo knygas ten išleido Bronys 
Raila, Algirdas Gustaitis, Alė 
Rūta, Edmundas Arbas ir kiti. 
Šiomis dienomis Klaipėdoje 
buvo išleistas poetės Danos Mit
kienės eilėraščių rinkinys 
„Džiaugsmas nepražydęs". 
Greitai pasirodys ir dail. 0. Paš-
kevičienės meno darbų knyga. 
Prof. Marija Gimbutienė vyksta 
į Lietuvą, kur jai Kaune Vytau
to Didžiojo universitete bus su
teiktas garbės daktarės laipsnis. 

Solistės Vincė Jonuškai-
tė-Zaunienė ir Alodija Dičiū-
tė-Trečiokienė jų amžiaus su
kakčių proga buvo gražiai pa
gerbtos Vilniaus ir Kauno teat
ruose. Šį rudenį į Klaipėdos 
universitetą dėstyti literatūros 
vyks prof. Elena Tumienė. 
Taigi, kaip matote, Dailiųjų Me
nų klubo nariai kūrybiškai 
bendradarbiauja su išsi
laisvinusia Lietuva. Sekantis 
Dailiųjų Menų klubo pirmi
ninkas bus poetas Bernardas 
Brazdžionis. 

Baigdamas šį pokalbį Dailiųjų 
Menų klubui palinkėjau 
tolimesnės sėkmės tęsti šį gražų 
kultūrinį darbą. 

Vytau tas Šeštokas 

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 
VEIKLA 

Los Angeles, CA, Dailiųjų 
Menų klubas veikia nuo 1956 
metų gegužės mėnesio, tai jau 
37 metus. Š.m. gegužės 30 d. 
DMK susirinkiams įvyko pirmi
ninkaujančios Alodijos Dičiū-
tės-Trečiokienės sodyboje, su 
daugiausia medžių šešėlyje 
sodelyje, Santa Monica, CA. 

Be pirmininkės, kalbėjo Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžionis, 
Dana Mitkienė, Bronys Raila, 
Algirdas Gustaitis ir kiti . 
Plačiau aptarta neseniai Lietu
voje išspausdinta D. Mitkienės 
knyga „Džiaugsmas nepražy-
dęs". 

Dėkota Los Angeles lietuvių 
radijo valandėlės vadovui Vy
tautui Šeštokui, kuris gegužės 
29 d. radijo bangomis paleido 
įdomų pasikalbėjimą apie DMK 
su pirmininke Alodija Dičiū-
te-Trečiokiene. Vytau tas 
Petrulis dalį DMK susirinkimo 
įtraukė į video juostą. Seimi
ninkė svečius maloniai pavai
šino. 

Kitam laikotarpiui Dailiųjų 
Menų klubui pirmininkauja 
Bernardas Brazdžionis. 

A. G. 

AMERIKIEČIŲ 
BIBLIOTEKA IŠMETA 

SVETIMOMIS KALBOMIS 
KNYGAS 

Centrinė Los Angeles miesto 
biblioteka, esanti Spring St., iš 
savo rinkinių išmeta svetim-
kalbių knygas (gal tik mažesnių 
valstybių). Jie latviams pranešė, 
kad. jei nori, gali pasiimti 
latviškas knygas, kurių buvo 
apie du šimtai, arba j a s 
sunaikins. Latviai tuojau pasi
ėmė, saugo. Tarp latviškų 
knygų buvo dvi lietuviškos 
knygos. Ar Lietuvių Bend
ruomenė gavo panašų prane
šimą iš amerikiečių biblio
tekos? Ar lietuviai apsaugojo 
lietuviškas knygas, ar jos buvo 
sunaikintos? A. G. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, io, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto t i ek imu (catering) 

312-434-9766 

talman 
delicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

Kun. Kęstučio Balčio meno darbų rinkinio „Vieno žogaus vizija" parodos atidarymo svečiai Lietu
vių dailės muziejuje Lemonte š.m. birželio 5 d Nuotr. J o n o Tamulaičio 

WhoCares? 
He Cares. 

Join with us to proclaim 
His Gospel so that all will 

know His love. 
THEMARIANSOFTHE 

IMMACVLATE CONCEPTION... 
Foundedm 1673, an intematbnal 
communify of Priests and Brothers 
who, through action, teaching the 

power of Christ's love with locations 
around tf)e world, 

Contact: Fr. Bill Hayward. M.I.C. 
Vocation Director 

Congregation of Marians 
Thompson, CT 06277 

(203)923-9565 

midlcind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
UEN0EO 



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 
Red. Vida Brazaitytė, tel. (708) 598-8331 

JAV LJS 1993 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV Lietuvių Jaunimo są
jungos 1993 suvažiavimas 
balandžio 30 d. - gegužės 2 d. 
vyko Santa Monica, Californi-
joje. Suvažiavimo tema, „Kaip 
jaunimas, gyvenantis Ameriko
je, gali padėti Lietuvai". Daly
vavo jaunimo iš New Jersey, 
Boston, Washington, D . C , 
Čikagos, Houston, Phoenix, 
Seattle, San Francisco, Santa 
Clara ir Los Angeles. 

Penktadienio vakarą suvažia
vimo dalyviai, susirinkę Tampi-
co Tilly's, susipažino tarpusa
vyje ir su Los Angeles lietuvių 
jaunimu. 

Šeštadienio rytą susirinkusį 
jaunimą pasveikino LB Vakarų 
apygardos pirmininkė, Violeta 
Gedgaudienė. Simpoziume 
kalbėjo dr. Audra Deveikytė ir 
Daiva Venckutė. 

Dr. Audra Deveikytė, gy
venusi Pietų Amerikoje, dabar 
dirbanti su „disease control", 
yra įsisūnijusi našlaitį iš 
Lietuvos. J i pateikė daug 
įdomių žinių apie mediciną 
Lietuvoje ir įvairias gyvenimo 
sritis. Kalbėjo apie Lietuvos 
žmonių kasdieninį ir profesinį 
gyvenimą, apie jų pažiūras, 
kurios begaliniai skiriasi nuo 
lietuvių, užaugusių Amerikoje. 
Davė konkrečių idėjų, kaip 
jaunimas galėtų padėt i 
Lietuvai. 

Daiva Venckutė užaugo Los 
Angeles. Baigusi Loyola Mary-
mount universitetą, nuvyko į 
Lietuvą padirbti. Ji vyko į 
Lietuvą, t ikėdama, kad 
lietuvybė yra daugiau negu tau
tiniai šokiai, šeštadieninė 
mokykla ir įvairūs minėjimai. 
Siūlė jaunimui plėsti lietuvių 
veiklą į amerikiečių visuomenę, 
ne vien tik dalyvauti lietuvių 
bendruomenėje. Siūlė lietuvių 
gerą vardą plėsti dalyvavimu 
šio krašto organizacijose, atsto
vaujant lietuviams. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos pirm. Paulius Mickus 
išdalino apklausinėjimo 
anketas ir pranešė, apie 
ateinantį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Aštuntasis 
PLJ Kongresas vyks 1994 m. 
liepos 12-31 dienomis, tuoj pat 
po Dainų šventės Lietuvoje. 
Kongresas prasidės Lietuvoje, 
kongresantai keliaus į Estiją ir 
Švediją. Kongresas baigsis 
Anglijoje, kur vyks pagrindinė 
dalis — Studijų dienos. Kongre
so šūkis „Daug gimtinių, 
tėvynė — viena!" Kongresas yra 
puiki proga susipažinti su 
lietuvišku jaunimu iš įvairių 
pasaulio šalių. 

Gailė Radvenytė (Los An
geles) oficialiai atidarė JAV LJS 
suvažiavimą. Darbotvarkė buvo 
visuotinai priimta. Darbo prezi-
diuman pirmininku išrinktas 
Paulius Mickus, o Rūta Kve-
daraitė sekretore. 

JAV LJS pirmininkė, Gailė 
Radvenytė, pasveikino visus at
vykusius, primindama, kad šis 
suvažiavimas yra svarbiausias 
JAV LJS organas. Gailė kvietė 
rimtai pagalvoti būti JAV lietu
vių jaunimo atstovu Kongrese 
1994 m. vasarą. 

JAV LJS valdybos vicepirm. 
Edvardas Mickus pranešė apie 
JAV LJS atliktus darbus. 

Gailė, pranešdama finansų 
stovį, pastebėjo, kad didžiausios 
išlaidos yra aplinkraščiams, o 
vienintelės pajamos yra aukos 
ir „Grateful Dead" marškinėlių 

pardavimas . J i 
pasiūlymų veiklos 
Prašė, kad jaunimas 
miestų atsiųstų savo 

pateikė 
krypčiai. 

iš kitų 
veiklos 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 19 d. 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA DIRBA 

Kanados Lietuvių Jaunimo sąjungos dalis valdybos. Iš k. — klūpo Inga Pivoriūtė, Daiva 
Baršauskaitė, Ona Stanevičiūtė. Stovi — Jonas Renčius, Romas Stanulis, Audra Paulionytė, 
Raimundas Laurinavičius ir Justas Freimanas. 

aprašymus ir nuotraukas. 
Atstovai iš kiekvienos daly

vaujančios vietovės apibūdino 
savo veiklą. Į JAV LJS įsijungė 
jaunimas iš vietovių, iki šiol 
nedalyvavusių veikloje: Colo-
rado, Florida, Georgia, Kansas, 
Minnesota, Nebraska ir Texas. 

Čikagos jaunimo veiklą 
ap ta rė Audrius Remeikis; 
"VVashington, D.C. — Paulius 
Mickus, Los Angeles — Auris 
Jarašūnas, Houston — Rimas 
Gaižutis, San Francisco — Rita 
Starinskaitė, Phoenix — Rūta 
Kvedaraitė, New Jersey — Jūra
tė Bartytė, Bostono — Rūta 
Kalvaitytė, Rasa Raišytė atsto
vavo Seattle, Santa Clara — 
Audra Koklytė. 

Gailė Radvenytė ir Paulius 
Mickus supažindino su JAV 
LJS Rinkiminio suvažiavimo 
reglamentu, kuris buvo vien
balsiai priimtas. 

Vyko JAV LJS kandidatų 
siūlymas ir rinkimai. Audra 
Koklytė iš Santa Clara ir Gailė 
Radvenytė iš Los Angeles buvo 
pasiūlytos kandidatėmis JAV 
LJS pirmininkijai. Balsavimas 
buvo slaptas. Nida Mickutė 
(Washington, D.C), Povilas 
Rėklaitis (Phoenix) ir Rasa 
Raišytė (Seattle) buvo išrinkti 
Mandatų komisijon — surinkti 
ir suskaičiuoti balssus. Paulius 
Mickus patikrino kvorumą. 
Balsavo beveik visi užsiregist
ravę suvažiavimo dalyviai. 

Prezidiumo pirmininku buvo 
i š r inktas Rimas Gaižutis 
(Houston). Mandatų komisija, 
atlikusi jai pavestą darbą, pra
nešė, kad JAV LJS-gos pirmi
ninke išrinkta Gailė Radvenytė 
(Los Angeles). 

Gailė pranešė, kad gaunama 
daug laiškų iš Lietuvos, prašan
čių, kad LJS padėtų finan
siniais reikalais. Buvo patarta 
Lietuvos spaudoje išspausdinti 
laišką, kad JAV LJS pati netu
ri pinigų. Reikia paaiškinti, kas 
yra JAV LJS-gą ir ką darome; 
prašyti, kad daugiau nesiųstų 
mums prašymų. 

Petro Čepo fondas teikia 1000 
dol. stipendiją 18-35 metų 
amžiaus lietuviams iš Šiaurės 
Amerikos. Stipendija naudo
jama dalyvavimui lietuviškuose 
renginiuose arba kelionei į 
Lietuvą. Prašymus reikia įteikti 

iki rugsėjo 15 d. Gruodžio 
mėnesį stipendija bus įteikta 
laimėtojui. Daugiau informacijų 
suteiks Rūta Kalvaitytė (Bos
ton). 

JAV LJS suvažiavimas pasi
baigė pirmą valandą popiet. 

Po pietų UCLA profesorius, 
buvęs Kauno Vytauto Didž. 
universiteto rektorius dr. Algis 
Avižienis papasakojo apie 
jaunimo, ypač studentų, gy
venimą Lietuvoje. Kalbėjo apie 
Lietuvos universitetų struktū
rą ir kaip į Vytauto Didž. 
universitetą įvesta į JAV 
universitetus panaši struktūra. 
Kalbėjo ir apie Lietuvos gy
ventojų pažiūras, papročius, pa
brėždamas buvusios okupacijos 
įtaką žmonių galvojimui. Dabar 
ten reikalingi žmonės, kurie 
vyktų į Lietuvą padirbėti savo 
srityje ar profesijoje. Ypač 
reikalingi geri mokytojai ir pro 
fesoriai. 

Tarp dr. Avižienio kalbos ir 
banketo buvo progos pailsėti, 
pasimaudyti viešbučio baseine, 
pasivaikščioti ar dviračiais pasi
važinėti pajūryje. 

Vakare vyko banketas, Los 
Angeles „Jaunų vyrų" kvarteto 
smagus pasirodymas ir šokiai. 
Kvar te te dainuoja Paulius 
Gražulis, Auris Jarašūnas, 
Aliukas Prišmantas (kuris at
skrido šiam pasirodymui iš 
Omaha) ir Tauras Radvenis. 
Jiems akordeonavo jų vadovas 
muz. Viktoras Ralys. Orkestras 
— Jonas Domkus, Vincas Gied
raitis ir Petras Mošinskis gro
jo puikią muziką šokiams. 

Sekmadienis buvo laisva 
diena. Dalis dalyvių nuvyko į 
Mišias Šv. Kazimiero parapijoje 
ir į „Antro kaimo" pasirodymą. 
Kiti praleido dieną važinėdami 
prie jūros dviračiais ar pamaty
dami truputį pietinės Kali
fornijos vaizdų. 

Suvažiavimo dalyviams buvo 
smagus ir įdomus savaitgalis. 
Dėkojame visiems prisidėju
siems prie suvažiavimo, ypač 
Edvardui Mickui, Linui Ven
ckui, Lidijai Tompauskaitei. 
Rūtai Kvedaraitei, Pauliui 
Mickui. Brigitai Novickytei ir 
Ritai Starinskaitei. 

Rūta K. ir Gailė R. 

ŠEŠTADIENIO VAKARAS 
SU PLJS 

Dažnai stambiųjų lietuviškų 
institucijų koridoriuose aidi 
skundas, kad jaunimas neatsa-
komingas, nepatikimas svar
besnia is a r jautresniais 
re ika la is , nematantis toli
mesnės ateities negu sekantis 
baliukas. „Netiesa"! — atsako 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjunga, atremdama tai 
konkrečiais darbai?. Kokia gi 
lietuviškosios išeivijos lemtis, 
palikta jųjų rankose? „Nuosta
bi ir kupina vilties"! — šaukia 
jaunimas, dar nenudilęs nuo jų 
entuziazmą brukančių biu
rokratiškųjų ginčų. 

Šeštadienį, šiu metų gegužės 
8 dieną, Lemonto Blue Hill Inn 
apatinėje salėje susirinko dvi
dešimt šio jaunimėlio skubiai 
suruoštam alučiui („Matot, vėl 
vaikėzai guli išsigėrę po stalu, 
o jei būtų anksčiau pasiskelbę, 
dar kokios triukšmingos gaujos 
būtų susilaukę!"). Ne! Stiklas 
alaus tiko prie ..pizzos" ir 
meksikietiškų užkandžių, o 
vakaronė buvo staigiai 
sušaukta dėl netikėtai ir retai 
pas i ta ikus ios progos čika-
giečiams susitikti su Pasaulio 
l ietuvių j aun imo sąjungos 
pirmininku Paulium Mickumi. 
Paulius nebuvo atskridęs iš Va
šingtono džiaugtis Čikagos 
. . tropikiniu" klimatu, — o 
verčiau PLB posėdžiuose daly
vaut i ir propaguoti 
ateinančią vasarą planuojamą 
VTII-ąjį Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongresą I ..Dar viena proga 
jaunimui pramogaujant išleisti 
tėvų pinigus'! Ne! Skaitykite 
toliau. 

Visa lietuviškoji studentija ir 
visi jaunieji profesionalai tarp 
18 ir 35 metu amžiaus automa
tiškai priklau-o PLJS, nors. de
ja, tik maža ją dalis važiuoja 
dalyviais arba atstovais į kas 
ketverius metus šaukiamus 
PLJ kongresus. Oficialiai 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungai priklauso Lietuvių Jau
nimo sąjungos iš Argentinos, 
Australijos. Brazilijos, Didžio
sios Britanijos. JAV-ių, Kana-

JAV I>.IS-gos suvažiavime Californijoje. Iš k. 
ir Živilė Tomkutė. Antroje eil : Vladas Ceika. 
girdaitė. Dalytė Trotmanaitė. Inga Nelsaito. 

pirmojo eilėje. (Jaile Miliūnaitė. •'••• - Bužėnas 
Gailė Radvenvtė. Audre Koklvto. '• iantė Viz-

dos, Kolumbijos, Urugvajaus, 
Venezuelos ir Vokietijos, ir jau
nimo atstovai iš Baltarusijos, 
Italijos, Prancūzijos ir Švei
carijos. Sąžiningai užsidirbę ir 
susitaupę pinigus, susitarę su 
universitetais ar darbovietėmis, 
kaip atsilyginti už lietuvybės 
reikalams pratęstas atostogas, 
jaunimas iš 10-17 kraštų yra jau 
aštuonis kartus susivienijęs 2-3 
savaitėms. Nuo 1966 metų 
kongresai buvo sėkmingai pra
vesti JAV-ėse, Kanadoje, Ar
gentinoje, Brazilijoje, Urug
vajuje, Didžiojoje Britanijoje ir 
Australijoje. Rengėjai susilaukė 
nuo 400 iki 2,400 dalyvių. 

„Daug gimtinių, tėvynė — 
viena"! — tai šūkis, kuriuo dau
giau negu metai iš anksto 
skelbiamas kongresas „Drau
ge" išspausdintoje, pusę 
puslapio užimančioje reklamoje. 
Anot Pauliaus Mickaus, kruopš
čiai ir neatidėliojant ruoštis* 
šiam įvykiui yra labai svarbu, 
kad jo tikslus sėkmingai 
įgyvendintum. PLJ sąjunga yra 
pasiryžusi, ka ip galima 
daugiau jaunimo pastangomis 
finansuoti šį projektą. Be to, bus 
stengiamasi dar paremti norintį 
kongrese dalyvauti lietuvių 
kilmės jaunimą iš Rytų Euro
pos, kuris, ypač palyginus su 
vakarietiškais bičiuliais, yra 
nepajėgus grynai savarankiškai 
surinkti bei užsidirbti lėšas 
apsistojimui ir kelionėms. 

„Gražūs užsimojimai, įdomi 
kelionė, patogu Europoje 
pasilikti dar kelias savaites po 
Lietuvoje ruošiamos dainų 
šventės, bet kuo kongresas skir
tingas nuo vasaros atostogų"? 
savęs klausia niekados kon
grese nedalyvavusi klausytoja. 
Pagal PLJS Čikagos skyriaus 
pirmininkę Nidą Bichnevičiūtę: 
„Smagiausia dalis kongreso yra 
susitikimas ir susidraugavimas 
su lietuvišku jaunimu iš kitų 
kraštų". Užklausus, ar yra 
nepavaduojama nauda iš to: 
„Svarbu palaikyti tarpusa
vinius ryšius, jeigu norime iš
laikyti lietuvybę už Lietuvos 
ribų". 

Ir tame Nidos atsakyme yra 
pati kongreso esmė. Lietuvos 
svajotas, bet nesitikėtas išlais
vinimas trumpam laikui nesąly-
giniai pradžiugino visus, o 
paskui pradėjo kelti naujus 
rūpesčius lietuviškosios išeivijos 
sąmonėje, nepasiruošusioje 
šiems žaibiniams pasikeiti
mams. Pirmiau lietuvybės 
išlaikymas buvo pavergtam 
kraštui gyvybinis reikalas: argi 
lietuviška veikla ateityje taps 
smagiu, bet aukštesniųjų idealų 
neįprasmintu užsiėmimu, kaip 
krepšinis, arba pašto ženklų 
rinkimas? Kaip mes galime 
konkrečiai padėti prisi 
keliančiai iš gyvų-numirusiųjų 
tautai? O dar kaip moraliniai 
paremti? Vakarų galvosena la
bai skiriasi nuo buvusių sovie
tiškų šalių pasaulėžiūros: ar 
būtų t ik ra pažanga Rytų 
Europos žmonėms siekti viską 

Dabartinis Kanados Lietuvių 
Jaunimo sąjungos veiklos dar
bas apglaubia visus. Nuo 
praėjusio suvažiavimo, įvykusio 
1992 m. spalio 30 d., valdyba 
laiko ryšius ne tik su Kanados 
lietuviais, bet ir kitais kraštais. 
KLJS suvažiavime buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas — Raimundas Laurina
vičius, vicepirmininkė — Inga 
Pivoriūtė, iždininkė — Daiva 
Baršauskaitė, socialinių reikalų 
„ministrai" — Audra Pau
lionytė ir Romas Staniulis, 
buvusi pirmininkė — Ona 
Stanevičiūtė, nariai — Daina 
Batūraitė, Lina Celtoriūtė, 
Algis Dzemionas, -Tustas 
Freimanas, Robertas Jona-
vičius, Lina Paulionytė ir Jonas 
Renčius. 

Ši valdyba suorganizavo 
šokius naktį prieš Naujų metų 
išvakares. Pelnas (daugiau 300 
dol.) buvo panaudotas pasiųsti 
siuntinį našlaičiams Lietuvoje. 

1993 m. veikla prasidėjo laikant 
artimus ryšius su Kanados 
Lietuvių Bendruomene, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjunga ir kitomis Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdybomis. 
Suorganizavome Pabaltijo 
kraštų pobūvį (kuriame grojo 
Čikagos „Gintaras"), taip pat 
Motinos dienos minėjimą 
senelių namuose (kuriame 
dainos vienetas „Sutartinė" 
pralinksmino visus) ir kt. 

Veikla vasaros metu nenu
trūks... organizuojame Vasagos 
rajone savaitgalio pobūvį, ruoša 
vyksta PLJS kongresui. 

KLJS valdyba nuoširdžiai 
kviečia visą Kanados ir kitų 
kraštų lietuvišką jaunimą į 
KLJS suvažiavimą, kuris įvyks 
spalio 30 d. Po suvažiavimo 
vyks šokiai Kaukių dienos 
proga. 

Iki pasimatymo suvažia
vime!!! 

Ona Stanevičiūtė 

Rymantė Vizgirdaitė, Brigita Novickytė ir Gailė Radvenytė JAV LJS-gos 
suvažiavime Californijoje. 

matyti mūsų akimis? Kokiais 
būdais visame pasaulyje išsi
skirstę Lietuvos vaikai ir 
anūkai gali stipriau pasijusti 
vienos tautos vaikais? 

VHI-asis PLJ Kongresas su
pažindins atstovus ir dalyvius 
su Rytų ir Vakarų Europos 
lietuviško jaunimo būdais, 
papročiais ir naujomis gyve
nimo sąlygomis. Bus proga 
lietuvių kilmės jaunimui daly
vauti įdomiose programose, 
išklausyti svarstybų ir prisidėti 
prie diskusijų jaunimui svar
biomis temomis. Ar vien darbas 
be žaidimų? Ne. Bus užtenka
mai laiko ir linksmiems pobū
viams, ir ekskursijoms. PLJK 
prasideda Vilniuje, paskui iš 
Klaipėdos uosto bus laivu 
plaukiama į Rygą, Taliną ir 
Stokholmą. Iš Stokholmo skren
dama į Londoną, kuriame grupė 
pasidalins į dvi dalis: atstovai 
dalyvaus Studijų dienose 
„Strawberry Hill", o dalyviai 
pakeliaus po Didžiąją Britaniją. 

„Tokiai kelionei kainos 
tikriausia bus neprieinamos"! 
Paskutinį sykį: Ne! PLJS 
valdyba yra iš anksto nustačiusi 
kongreso kainai ribas: apie 
2,000 JAV dolerių asmeniui, 
priklausant, aišku, iš kurio 
pasaulio kampo atkeliaujama. 
Tai yra, palyginus, žymiai pi
giau negu VII-ojo kongreso 
išlaidos. Taigi, planuojant 
kongresą, pirmiausia galioja ši 
taisyklė: kuo prasmingiau 
praleisti laiką, kuo mažesnėmis 
kainomis. 

Nors susidomėjimas kongresu 
užviešpatavo ir viešą prane
šimą, ir tarpusavius pasikalbė

jimus, nebuvo vien apie tai kal
bama. Tarp svarbesniųjų PLJS-
naujienų įskaitoma sąjungos-
įstatų registracija Jungtinių 
Tautų organizacijoje. 1992 m. 
rugpjūčio 6 dieną. PLJS tapo 
pirmąja prie Jungtinių Tautų. 
organizacijos akredituota pa-
baltiečių visuomenine organiza
cija („non-governmental orga-
nization" arba NGO), turinčią 
teisę dalyvauti įvairiuose JT 
renginiuose ir atstovauti ne 
Lietuvoje gyvenantį lietuvių 
jaunimą tarptautiniuose pasi
tarimuose. 1992 m. rugsėjo 7-11 
dienomis PLJS valdybos atsto
vai dalyvavo metinėje NGO 
konferencijoje Jungtinių Tautų 
patalpose New Yorke. Savo įsi
jungimu i pasaulinį NGO 
judėjimą. PLJS tikisi padėti 
panašioms Lietuvoje esančioms 
organizacijom? tvirtinti savo 
nepriklausomos veiklos pagrin
dus, pačioms įsigyjant NGO sta
tusą. 

Sakoma, kad truks dvidešimt
metį (ar ilgiau^ ..homus sovie-
ticus" galutinai iškraustyti iš 
lietuviškosios mielos. Sakoma, 
kad dvidešimtmetis išgydys 
visas ligas, kuriomis jaunoji 
karta serga, ištaisys visas klai
das, kuriomis jaunoji karta 
kaista. Kaip pritinka nekant
raujančiam dėl rytojaus 
jaunimui, PLJ sąjunga nelaukia 
dvidešimties metų prabėgimo. 
matydama Lietuvos viltis 
ateičiai dabartinių jos piliečių 
akyse, ugdant ryžtą, darbštumą 
ir pasitikėjimą savimi da
bartinių jaunuolių širdyse. 

Ramoną Steponavičiūtė 

Petro Čepo Jaunimo fondo iškilmingame vakare dalyvavę San Francisco 
„Golden State Warriors" trenerio padėjėjas Don Nelson ir žaidėjas Šarūnas 
Marčiulionis ka lba i su Bostono Lietuviu klubo vedėju Algiu Skabeikiu. 

Nuotr. L. Kulbienėa 

I • 
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LIETUVA LAUKIA 
UŽSIENIO INVESTICIJŲ 

Šį straipsnį a ts iuntė mūsų 
skilčiai iš Lietuvos. Tai yra an
t r a s Alg i rdo Motu lo , Eko
nomikos ministerijos Investicijų 
d e p a r t a m e n t o d i rek tor iaus , 
straipsnis. P i r m a s straipsnis 
buvo a t spausd in tas „Draugo" 
birželio 12 d. laidoje. 

* * * 

Pirmame straipsnyje daugiau 
dėmesio skyriau valstybės svar
bai tur inčioms ūkio šakoms, 
kur ias Vyriausybė skatina ir 
remia pirmiausia. Tačiau inves
ticijų, ypač užsienio investicijų, 
reikšmė neapsiriboja tik šiomis 
šakomis. Yra daug ūkio sričių ir 
a tskirų įmonių bei kitų ūkinių 
subjektų, ku r i ems reikalingos 
investicijos. Todėl apie tai ir 
pasistengsiu pakalbėti šiame 
an t r ame straipsnyje. 

Labai svarbi, iš esmės lemian
ti šalies ekonomiką, ūkio šaka 
yra pramonė. Pramonės pert
varkymo ir eksporto išvystymo 
a k t u a l u m a s sąlygojamas 
daugelio veiksnių. Visų pirma 
darbo pasidalij imas sovietinėje 
sistemoje, kur buvo suformuota 
SSSR žinybų interesais, nemaža 
dalis Lietuvos pramonės, ypač 
metalo apdirbamoji, buvo orien
tuojama į tarpinės produkcijos, 
komplektuojančių detalių ir 
p u s f a b r i k a č i ų gamybą. 
T a r p i n ė s p rodukc i jos lygi
namasis svoris bendroje gamy
bos ap imtyje svyruoja nuo 
penktadalio iki dviejų trečdalių. 
Be to, dalis Lietuvos pramonės 
įmonių naudojasi fiziškai ir 
m o r a l i š k a i nus idėvė jus ia 
technine beA technologine baze, 
gamina imlią darbui ir ener
gijai bei meta lu i produkciją. 
Taigi visiškai akivaizdu, kad 
pramonė, ka ip ūkio šaka, turi 
būti iš esmės per tvarkyta ir jos 
s t ruk tūra bei specializacija turi 
a t i t ik t i nepriklausomos vals
tybės ekonomikos reikalavimus. 

Sprendžiant visus šiuos pra
monės pertvarkymo klausimus, 
ypač svarbią vietą užima pra
monės produkcijos eksporta-
bilumo didinimas. 

Pramonei , ka ip ūkio šakai, 
Vyr iausybė nesu te ikė vals
tybinio pi rmumo ne dėl to, kad 
jos svarba nėra pakankama. 
Visiškai ne. Tačiau rinkos eko
nomikos sąlygomis pirmenybės 
pramonėje, mūsų nuomone, turi 
nusistatyti natūral ios atrankos 
b ū d u , k o n k u r e n c i j a , eko
nominiu apsimokamumu. Ir tai 
tur i nuspręst i pačios įmonės. 

Respublikos pramonėje yra la
bai svarbių problemų, kurių 
sprendimo keliai ir būdai šiuo 
metu aktyviai nagrinėjami ir 
rengiama plati valstybinė pro
grama. Tačiau jau šiandieną yra 
parengta nemažai pramonės 
įmonių per tvarkymo projektų, 
kuriems reikia investicijų, ypač 
užsienio. Ke le t ą įdomesnių 
norėčiau paminėt i . 

Štai gerai žinoma Panevėžio 
valstybinė įmonė „Ekranas", 
gamin t i te levizoriams kine
skopus, numato įdiegti nau
jas technologijas spalvoto vaiz
do kineskopų gamybai tobulin
ti , o taip pa t numato pradėti 
gaminti selektyvią optinę plė
velę, vandens ir dujų skai
čiukus, termosus, stiklinius in
dus ir apšvietimo lempas. Šioje 
įmonėje reikia investuoti apie 
100 mil. dol. 

Kauno įmonė ,Banga' gamina 
nespalvoto vaizdo televizorius 
(16 cm įstrižaine) ir spalvoto 
vaizdo te lev izor ius (32 cm 
įstrižainė). Reikal ingas gamy
bos p e r t v a r k y m a s pagal 

Tam šiuolaikinę technologiją. 
re ikia apie 10 mil. dol. 

Klaipėdos elementų ir ba
terijų gamykla .Sirijus' numato 
įsigyti modernius įrengimus ir 
gamint i nepavojingus varto 
t o j ams e lementus be gyv
sidabrio junginių su dvejų metų 
garantija. Tai gali pareikalauti 
apei 50 mil. dol. 

Naujos technologijos, kai
nuojančios per 10 mil. dol.. 
reikalingos Panevėžio Lietka 
belio gamyklai, gaminančiai 
įvairius laidus ir kabelius. 

Įsigyti naujus įrengimus ir to
bulinti gamybos technologijų 
n u m a t o vals tybinė firma 
,Lietuvos Buitinė chemija", 
K a u n o vals tybinė vais tu 
gamykla ,Lietpharma\ Kauno 
valstybinis popieriaus fabrikas, 
kai kurios lengvosios pramnės 
įmonės (Šiaulių vals tybinė 
įmonė ,Oda". Plungės dirbtinių 
odų gamykla, kojinių ir triko
tažo fabrikas „Sparta', Plungės 
,Linų audiniai". Panevėžio 
,Linas', audinių fabrikas .Litek
sas' , vilnos įmonė .Drobė' ir kt. >. 

G a m y b o s modernizavimą 
numato ir kai kurios statybinių 
medžiagų įmonės, pvz.: Pane
vėžio stiklu fabrikas. Vilniaus 
s ta tybinių medžiagų įmonė 
.Sil ikatas", Kauno eksperi
ment inė i iamykla .Statybi
ninkas". 

Didelių investicijų reikia ir 
modernizuojant bei pertvarkant 
gamyba maisto pramonėje, ypač 
c u k r a u s fabr ikuose , a l aus 
daryklose, Mažeikių, Utenos, 
Klaipėdos pieno perdirbimo 
įmonėse. Kauno. Marijampolės 
ir Klaipėdos mėsos kombina
tuose . V i l n i a u s š i l t namių 
kombinate ir kt. 

Lietuvoje šiuo metu labai 
suak tyvė jo gamtosaug in ių 
objektų (ypač vandenvalų) 
statyba. Tai itin brangūs sta
tiniai ir, pavyzdžiui. Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių. Klaipėdos ir 
P a l a n g o s vandens va lymo 
įrenginius pastatyti be užsienio 
investicijų yra labai sunku. Tuo 
tarpu šių objektų svarba labai 
didelė visam Baltijos baseinui. 

Taigi projektų yra daug ir 
įdomių, reikia tik investicijų. 

K a l b a n t apie investici jų 
poreikį, matyt, būtina paminėti 
ir organizacinio klausimo pusę. 
t.y. ka« Lietuvoje koordinuoja 
investicijų darbą ir į ką reikėtų 
kreiptis, norint investuoti kapi
talą į Lietuvos ekonomiką. 

Kaip žinia. 1991 metais buvo 
į s te ig ta T a r p t a u t i n i ų eko
nominių santykių ministerija, 
kuri ir turėjo rūpntis visais 
paskolų iš užsienio gavimo ir 
užsienio kapitalo investavimo į 
Lietuvą klausimais. Šiai mini

sterijai pavyko u/megzti kon
taktus su Pasaulio banku ir 
Tarptautiniu valiutos fondu, 
Europos rekonstrukcijos ir iš
vystymo banku Kuropos ben
drija, G-24 šalin.is ir kt . Inves
ticijų iš užsienio į Lietuvą 
(neska i t an t bendrų įmonių 
m e n k ų kapi talų) iki š iol 
praktiškai neate.v Ir apskritai , 
užsienio investicijų re ika lų 
Lietuvoje iki pastarojo meto 
niekas dorai netvarkė. 

Neseniai likviduota ši minis
terija, o jos funkcijos padalintos 
Užsienio reikalu. Finansų, Pra
monės ir prekyba- bei Ekonomi
kos min i s t e r i joms . V i s u s 
užsienio investicijų k laus imus 
dabar pavesta koordinuoti Eko
nomikos ministerijai. Tuo tikslu 
Ekonomikos ministerijoje įsteig
tas Investicijų dt-partamentas, 
kuris koordinuos visus inves
ticijų, smulkaus verslo plė
tojimo ir bendru su užsieniu 
įmonių kūrimo klausimus. Be 
to. prie ministerijos art imiausiu 
laiku bus įsteigta investicijų 
agentūra, kur i užsienio inves
titoriams už tam tikrą atly
g in imą su te iks r e i k i a m ą 
informaciją ir ūkinį aptarna
vimą. 

Belieka t ik laukti užsienio 
investitorių iniciatyvos. Iš savo 
pusės mes numatome artimiau
siu metu išleisti informatyvų 
leidinį, kuriame konkrečiai bus 
nurodyti projektai, kurie laukia 
užsienio invest ici jų. Mūsų 
adresas: Ekonomikos minis
terija, Investicijų departamen
tas, Gedimino pr. 38/2, 2600 
Vilnius, Lietuva. 

tSJt 

Garsusis Garūnų turgus Vilniaus užmiestyje, kartais vadinamas „Garūnų respublika". Čia ran
dama įvairiausių prekių ir kalbama daugybe kalbų. Puikiai darbuojasi kišenvagiai ir mafija, 
todėl daug kas mano. kad i *i turgų nesaugu atvykti, ypač savo automobiliu. 

A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (709) 422-3000 
FAX (709) 422-3163 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

# 6 0 3 Liepos 10—22 
# 6 0 4 Rugpjūčio 8—23 
# 6 0 5 Rugsėjo 1 - 1 5 
# 6 0 6 Birželio 2 2 - L i e p o s 7 
« 6 0 7 Liepos 1 0 - 1 8 
# 6 0 6 Rugpjūčio 1 - 1 2 
# 6 0 9 Rugsėjo 18—27 

Vi ln ius. Kaunas. Pa langa, Šiaul ia i , Frankfurtas 
Vi ln ius, Kaunas, Pa langa, Šiaul ia i , Viena 
Kel ionė Popiežiaus lankymos i Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos 
San Francisco. Hollyvvood, Los Angeles. San Diego 
A laska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

V iena , Praha. Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

I Š S K R I D I M A I 

Liepos 5 12. 19. 26 
Rugp. 2, 9. 16, 23 . 30 
Rūgs 6. 13, 20. 2 7 
Spalio 4 , 1 1 

G R Į Ž I M A I 

Liepos 2, 9 , 16, 23, 30 
Rugp j 6, 13 , 2 0 , 2 7 
Rūgs . 3, 10, 1 7 , 2 4 
Spal io 1. 8, 15. 22 

Gal ima keliauti su grupe arba pav ^niu i Gal i te užsisakyti kel ionę su p i l nu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius set kur iame Lietuvos mieste. Gal ima išnuomot i automobil ius v iena i 
d ienai arba i lgesniam laikui Del smulkesn ių informacijų kreipt is: A M E R I C A N TRAVEL S E R V I C E , 
9 4 3 9 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN P A R K , IL 6 0 6 4 2 . T * . 7 0 8 - 4 2 2 - 3 0 0 0 . Fax # 7 0 8 - 4 2 2 - 3 1 6 3 

• 1846 m. biržel io 14 d. So-
noma, CA gyventojai paskelbė 
Kaliforniją a tski ra nuo JAV 
respublika. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

I R M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysi te, p i rkdami č ia jų 

re ikmen is . Pas inaudok i te pa tog iu 

p lanu a t idedant pas i r ink tus reik

men is y p a t i n g a i p roga i . P i lna i 

užbaigtų foto nuot raukų ap ta rna

v i m a s A t i d a r y t a p i r m a d i e n i ir 

ke tv i r tad ien i vakara is iki 8 va lan

dos Antracr. ir t reč iad. sus ika lbėsi t 

l ie tuv iškai . 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PRAŠOME 
INFORMACIJOS! 

J u n g t i n ė J A V - R u s i j o s K o m i s i j a 

k a r o b e l a i s v i ų — k a r e d i n g u s i ų 

j ų (POVV/MIA) l i k i m u i t i r t i , i e š k o 

ž i n i ų a p i e a m e r i k i e č i u s k a l i n i u s 

b u v u s i o s e S o v i e t ų S ą j u n g o s e 

t e r i t o r i j o s e . Y p a t i n g a i i e š k o m a 

i n f o r m a c i j o s a p i e J A V l ė k t u v ą ir 

j o į g u l ą s o v i e t ų p a š a u t ą 1 9 5 0 

m . b a l a n d ž i o 8 d . v i r š B a l t i j o s 

j ū r o s , 2 0 k m į v a k a r u s n u o L a t 

v i j o s m i e s t o L i e p o j o s . Be t k o k i a 

i n f o r m a c i j a š i u o r e i k a l u b u s l a i 

k o m a k o n f i d e n c i a l i a i . P r a n e š 

k i t e : tol. 7 0 3 - 3 2 5 - 1 7 5 2 , f a x 

7 0 3 - 3 2 5 - 1 7 5 9 ; r a š y k i t e : T a s k 

F o r e * R u s s i a , a t t n . : D A P E -

Z B - T F R - H , 2 0 0 S t o v a l l S t . , 

A l a x a n d r i a , V A 2 2 3 3 2 - 0 0 0 4 . 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
5 2 4 S ta ta L ine R d . 

C a l u m e t C i ty , I L 6 0 4 0 9 
Nuomoja automobi l ius L ie tuvo je ; 
s iunčia automobi l ius , labai gre i ta i 
perveda doler ius į Lietuvą. 
T e l 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , F a x 
7 0 8 - 8 6 8 - 8 6 4 2 . Skambink i te darbo 
d ienomis 9 v . r . — 5 v . v . 

D e n g i a m i s t o g a i , k a l a m a s 
„ s i d i n g " , be i a t l i e k a m i n a m ų 
v i d a u s r e m o n t o d a r b a i . S k a m 
b in t i S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

^ 5 ^ » INTERNATIONAL 
\^Ty TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individua'ias Keliones į Lietuvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 

- % 

2/aikvT 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avenu» 
Hlckory Hm, Illinois 60457 
ML 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VUntua, Uotuva 

Telefonai: 77-76-97 Ir 77-83-92 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

M A B E N K A 
7844 S. C icero Av« . 

Burbank, IL 60459 
Tai . 708-423-7679 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeštd 8 v r 
- 10 v v.. Kviečiame apsilankyti! 

Jo* Ir Janina 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A I R 

D E U K A T E S A I 

At icąry ta 7 d ienas sava i tė je . Dide
lis pas i r ink imas įvair iausių kepin ių 
ir namuose gamin to ma is to — 

Cate r ing 
6 2 1 6 S. A r c h e r A v e . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
T a i . 5 8 1 - 8 5 0 0 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

CLASSIFIED GUIDE 
F O R R E N T 

i 

V i l n i u j * i š n u o m o j a m i 9 k a m b . 
b u t a i su v isais pa toguma is nuo-
s a v u o s e n a m u o s e . Visos m ies to 
komunikac i jos , 2 telefonai. Informa
c i ja i s k a m b i n t i : V i ln ius 7 6 - 0 3 - 8 0 . 

U n i o n P i e r , M l pr ie pat eže ro 
i š n u o m o j a m a s 4 kamb butas l iepos 
ir r u g p j ū č i o m ė n . K r e i p t i s : t e l . 
6 1 6 - 4 6 9 - 1 6 0 0 a r b a 7 0 8 - 7 8 8 - 3 7 6 9 
( v a k a r a i s ) 

H E L P VVANTED 

Ieškom da rbšč ios ir t vark ingos jau
nesnės l ie tuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1V2 m. amž.. padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d . Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis Į VTUa_, tel. (darbo
v ie tės) 1 -909-920-0373. (namų) 
1-619-868-4882. 

H E L P V V A N T E D 

A u t o - m e c h a n i c . 

M u š t s p e a k E n g l i s h . 

C a l l 3 1 2 - 5 8 5 - 2 1 0 1 8 a . m . - 6 p . m . 

E x c e p t S a t u r d a y s . 

I E Š K O M E P A T Y R U S I Ų f r a z a -

v i m o m a š i n ų m a š i n i s t ų . 

6 0 2 5 S . O a k P a r k A v e . 
C h i c a g o , I L 

M I 8 C C L L A N 6 0 U S 

E L E K T R O S . 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S ^ 

1 0 % — 2 0 ° / o — 3 0 % p ig iau mokės i t 
už apd raudą nuo ugnies ir automobi l io 
p a s mus . 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 3 V 2 VVest 9 5 t h S t r e t 

T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 E 4 
( 3 1 2 ) 5 9 1 - 4 1 0 4 

T A i S O M E 
S K A L B I M O IR DŽ IOVIN IMO 
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S 
K r e i p t i s į H e r m i s D e c k y s 

Tel . S85-6624 Nuo 8 ry to Ik i 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

t 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

L i censed . Bonded. Insured 
Nauj i da rba i ir pataisymai Virtuves 
ir von ies kabineta i . Keramikos ply
te lės. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
v a m z d ž i u s , 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

\ publ i i vorvke of this nevvspaptT 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

P a r d u o d a • Ta i so • P r i e d a i 
ir R e i k m e n y s 
V i r š 7 5 m e t ų 

p a t i k i m a s p a t a r n a v i m a s 
T Y P E V V R I T E R S • C O P I E R S 

F A X • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l M k l R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 VV 6 9 S t . 

• T e l 7 7 6 - 1 4 8 6 

R E A L E S T A T E 

GREAT 
PARDUODA 5s 

J* 
R E / M A X 

R E A L T O R S 
(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas ve l tu i 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuo la ida . ' . _ 

C j č T l t U I K K M , E C , K REALTORS 

z\ 7922 S- Pu,aski Rd 

*** 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės | Danutę Mayer. Ji 
p /o fes iona l ia i . sąž in i nga i ir 
<ismenKkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 Ii 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, -es 312-778-3971 

EH MLS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

A S T A T . M I K Ū N A S 
Profesionaliai ir sąž in inga i pa
tarnauja įvairių nuosavybių p i rk ime 
ir pardavime, m ies te ir pr iemies
čiuose. 

LINAS R E A L E S T A T E 
LINAS M E I L U S , Broker 

3860 S. A rche r Ave., 
Chicago, IL 60632 
Tel. 312-890 5821 

312-927-0619 
Brlghton Park — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės i Liną Mei lų. Patarnaujame 
sąžiningai Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk , McKinley 
Pk., Bridgeport ir pietvakarių 
priemiesčiuose. 

RE/MAX 
Heme Center 
6000 S. Pulaskl 
Chicago. IL 
M 312-735-6000 

T O M V I E R A I T I S 
Open house Sun. , June 13 , 

10541 S 8 l s t Ct., Palos Hills. IL. 
Split level; features 3 bdrm . 1 V* bath: 
hardwood fioors and more 

PADEDAME GAUTI PASKOLAS! 

15 
C 0 \ 1 \ 1 0 \ W I M I I I 

UNITED MORTCAGE 

L I N A S C. L E S E C K A S 
r'.:c.".r.los 

l e l . 7 0 8 - 4 0 3 - 2 7 0 0 

• i 



JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Ralkalų Taryba 

2711 W©st 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

ELEKTROS ENERGIJA IR MES 
Elektros — Edisono firmos 

praktiški pa tar imai : 
1. Kad apsisaugotumėte nuo 

e l e k t r o s s m ū g i o , e l e k t r o s 
j u n g t u k a i , k u r i e y r a a r t i 
vandens prausyklos, virtuvėse, 
prie baseinų, t u r i turė t i spe
cialią apsaugą — Srovės nulei
dimą ir j ie angl iškai vadinasi 
„ground-fault circuit interupter 
outlets" (GFCI's). Pasiklauskite 
elektriko, ar jūsų jungtuka i yra 
tokie, o juos ga l ima gauti kiek
vienoje e lektr in ių re ikmenų 
krautuvėje. 

2. G e r a n a m o izol iaci ja 
pa la iko jūsų n a m u s š i l tus 
žiemą, vėsius vasarą ir sutaupo 
daug energijos — tuo pačiu jūsų 
dolerius. Yra nus ta ty ta , kad 
neizoliuoti n a m a i p r a r a n d a 
dvigubai daugiau šilumos, negu 
izoliuoti. Daugiausia šilumos 
prarandame per stogą. Siūloma, 
12" izoliacija (R-38) ta rp lubų ir 
palėpės grindų. Pas i t a rk i t e su 
viet iniu izoliacijos kontrak-
torium, kaip gal i te daugiau 
sutaupyti energijos. 

3. Kad apsaugotumėte save ir 
savo šeimą, visada prisiminkite: 
e lekt ros vielos i r ap l ama i , 
aukštai esančios bet kokios vie
los, nors ' r atrodo apdengtos — 
izoliuotos, gali sužeisti ar net 
u ž m u š t i j e i prie j ų prisiliečiate 
bet kuria kūno dalimi, ar kokiu 
nors daiktu, kurį jūs laikote, 
pvz., metal inėmis kopėčiomis. 

Ypač svarbu t a i prisiminti 
pavasarį , kai dažomi namai ir 
naudojamos ilgos meta l inės 
kopėčios. 

4. Reikia išaiškinti vaikams ir 
paaugliams, kad elektros vielos, 
elektros sujungimų dėžės, trans-
formerių dėžės y ra pavojingos ir 
jų negalima liesti. Niekada ne
leiskite vaikams lipti į elektros 
stulpus a r medžius, per ku
riuos ar netoli jų e ina elektros 
vielos. 

5. Artėjant vasara i , junki te 
e lek t r in ius į r ank ius , radiją, 
žolei pjauti maš iną ir pan. 
mažiausiai bent 10 pėdų ats tu 
nuo žolės laistytuvų, baseinų ar 
vietų su stovinčiu vandeniu. 
Niekada nepjaukite žolės ir 
krūmų su elektr iniais prietai
sais, kuomet žolė a r krūmai yra 
šlapi. 

6. Jei lauke y ra 95 laipsnių 
karščio, ta i t empera tū ra jūsų 
namo palėpėje gali siekti iki 130 
F . Šis šilumos sluoksnis nelei
džia jūsų namui t inkamai atvės-

J Ū S Ų „ G E R O V E " 
S U I N T E R E S U O T I 

A G E N T A I 

Pasisaugokite asmenų, kurie 
atvyksta į jūsų n a m u s ir sakosi 
esą viešųjų patarnavimų įstaigų 
inspektoriai , da rb in inka i ar 
pan., norį pat ikr int i namų van
dentiekio, dujų, elektros, tele
fono sugedimus a r t r u k u m u s ir 
t.t. Šis apgavimo a r plėšikavimo 
būdas y ra labai senas , plačiai 
paplitęs ir pasi ta iko tiek dide
liuose, t iek mažuose miestuose. 
Šie asmenys dirba pavieniui, 
bet dažniausiai dviese: vienas 
lyg ir „ t ikr ina sugedimus" , o 
k i t a s „ t i k r i n a " jūsų tur tą . 
Pat ikr inę jie dažnai sako, kad 
reikia tą a r tą pataisyti , ir prašo 
iš anksto sumokėti . 

Dažniausiai j ie ta ip apgau
dinėja vyresnio amžiaus asme
nis . Žinokite, kad nei viena 
viešųjų pa ta rnav imo įstaigų 
nesiunčia darbininkų, jeigu jūs 
jų nekviečiate, je igu jūs ne
siskundžiate, kad kas sugedo. Ir 
nė viena įstaiga neprašo pinigų 
mokėti iš anksto, o prideda prie 
jūsų sąskaitos. J e igu tokie dar 
bininkai prisistato jums ką nors 
taisyti a r t ikr in t i , pirmiausia 
prašykite jų darbo indentifikaci-
jos kortelės, o jei ir tas įtartinai 

ti . Ventiliatorius palėpės lange, 
sienoje a r stoge gali ištraukti 
daug karšto oro iš palėpės ir 
sumažinti temperatūrą bent 35 
laipsniais. Tuo būdu jūsų namo 
vėsinimo sistemai reikės ma
žiau dirbti, ir namas greičiau, 
pigiau bus atvėsintas. 

7. Vieną kartą į metus spe
cialistas turė tu patikrinti (tune 
up) jūsų centr inę namo vėsini
mo sistemą. Atminkite, kad 
filtrus centrinėje sistemoje ir 
lango vėsintuve tur i te išvalyti 
kas mėnesį. Gerai veikianti 
vėsinimo sistema greičiau ir 
geriau atvėsina namą, mažiau 
sunaudoja energijos ir tuo pačiu 
j ums sutaupo pinigų. 
8. Jeigu jūsų rūsį apsėmė van
duo ir jūs nesate t ikr i , kad van
duo nepasiekė elektros laidų, 
neikite — nebriski te į vandenį 
— jus gali nu t renk t i elektros 
srovė. Paskambink i t e telef. 
1-800-Edison-l, 1-800-334-7661, 
kad išjungtų elektrą pirma, 
negu jūs žengsite į apsemtą rūsį. 

9. Namo pietinėje ir vakari
nėje pusėje pasodinti medžiai 
gali sumažinti name saulės įkai-
tinimą. Tų medžių lapai vasarą 
nepraleis stiprių šiltų popiečio 
saulės spindulių, o žiemą, me
džių lapams nukr i tus , saulutės 
spinduliai maloniai pašildys 
jūsų namą. 

10. Atsiminkite, kad elektros 
laidai yra dažnai dedami į žemę. 
Pirma negu kasite, (jei gyvenate 
Čikagoje) paskambinkite DIG-
GER (1-312-744-7000), jeigu gy
venate kitur, miesto ar valstijos 
įstaigos duos j ums telefoną, ko 
paklaust i , ar toje vietoje, kur 
kasi te , nėra elektros laidų. 

Niekada nelipkite į elektros 
s tulpus gelbėti ka tę , paimti 
įkliuvusį ai tvarą a r balioną. 
Geriau skambinki te gaisrinin
kams ar elektros kompanijai. 

11 . Jei elektros vielos yra nu-
traukos , nukr i tę ant žemės, 
ne ik i te prie jų! Praneški te 
elektros įstaigoms ir įspėkite 
apie tai kitus. Būki te atsargūs 
su nukritusioms šakomis, ar 
medžiais, nes juose gali būti 
„gyvų" elektros laidų. Niekada 
nel ieski te nieko, kas liečia 
nukr i tus ią elektros vielą! 

Sur ink ta iš Commonwealth 
Edison informacinių leidinėlių. 

Vertė A l d o n a Šmulkš t i enė , 
s p a u d a i p a r u o š ė Bi ru tė J a 
sa i t i enė . 

atrodo, skambinkite tai įstaigai 
ir klauskite, ar t ikrai jie yra tie, 
kuriuos vaizduoja. 

Š I L T A S V A N D U O , VAIKAI 
IR N E P A J Ė G Ū S 

V Y R E S N I E J I 

Amerikoje gyvendami, mes 
neįvert iname daugelio dalykų, 
ko kiti asmenys, gyvendami 
kituose kraštuose, neturi arba 
mažiau turi. Pvz., šiltas vanduo. 
Mes jo turime tiek, kiek ir kada 
norime. 

Dujų firma „Peoples Gas" 
duoda kelis perspėjimus ir pa
ta r imus , naudojant šiltą van
denį. Tie patar imai ir perspė
j imai yra: 

1. Vanduo, kurio temperatūra 
sieką 125 laipsnių, F gali jus 
nuplikint i . Visda patikrinkite 
vandens tempera tūrą , prieš 
maudant is . Maudant vaikus, 
senelius a r nepajėgius, pir
miausia tikrinkite vandenį savo 
ranka . 

2. Niekada nepalikite vonioje 
vieno vaiko ar nepajėgaus as
mens. Čia atrodo tokie paprasti 
patar imai , bet, nekreipiant į 
juos dėmesio, įvyksta daug ne
laimingų atsi t ikimų. 

B i ru tė J a s a i t i e n ė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 19 d. 

Vadovaujant Kęstučiui Palukaičiui (pirmasis kairėje), buvo suorganizuota Lietuvos vaikų vilties 
organizacijos globojamų vaikučių išvyka i Čikagos Field muziejų gegužės 26 d. Labai daug 
pagalbos, išvyką organizuojant, suteikė 8-tq ch-trikto policija. 

Nuotr. Aldonos Palukaitienės 

JAV LB PHILADELPHIJOS 
APYLINKĖS PAGALBA LIETUVOS 

VAIKAMS 

Pereitą rudenį, kai LB Socia
linių reikalų taryba pakvietė 
visas JAV LB apylinkes apsi
imti globoti Lietuvos vaikų a r 
kūdikių namus, Philadelphijos 
LB apylinkei buvo pask i r t i 
Specializuoti kūdikių n a m a i 
Kaune. Valdybos narė humani
t a r i n i a m s ir s o c i a l i n i a m s 
reikalams Jeanne Dorr tuojau 
parašė laišką į Kauną su klau
s imais ap ie vaikų ska ič ių , 
amžių ir kokios pagalbos labiau
siai reikia. Deja, p i r m a s i s 
laiškas dingo, todėl užtruko iki 
pavasario, kol buvo susirišta su 
namų vedėju vyr. gyd. Sigi tu 
Simanausku. 

Paaiškėjo, kad namuose gy-
vena ;177 kūdikiai ir vaikai nuo 
gimimo iki dešimties m e t ų 
amžiaus. Daugiau nei pusė, ma
žiau kaip trejų metų. Visi vaikai 
gimę su įvairiomis fizinėmis ir 
protinėmis negaliomis ir už ta t 
tėvai atsisakę juos patys augin
ti, atidavę į specializuotų kū
dikių namus. Vedėjas pa rašė , 
kad namams reikia visko, bet 
labiausiai vaistų ir vitaminų bei 
kūdikiams tepalų. 

Šį pavasarį apylinkė a tgai 
vino koncertų tradiciją su labai 
pasisekusiu ,,Sodauto", Bostono 
etnografinio ansamblio pasi
rodymu balandžio 24 d. Buvo 
nutar ta vakaro pelną paski r t i 
Kauno specializuotų kūdikiu 
namų paramai ir įvairiems ki
t iems humani ta r in iams pro
j e k t a m s , k u r i ų p r a š y m a i 
pasiekia valdybą. Tuojau po 
koncerto valdybos narė Aniliora 
Mašalaitienė su vyru Pu t inu 

ruošės i vykt i i Lietuvą, į 
Tarptautinį teatro festivalį. Tad 
pas i t a ikė laba; gerai proga 
n u v e ž t i pirmą dovanė l i ų 
siuntinėl į , asmeniškai ištirti 
n a m ų padėtį :> susitikti su 
vadovybe. Nuvežta ir apylinkės 
valdybos nuotrauka, o iš Kauno 
bus parvežtos vaikučių nuo
t r aukos . Pavasario koncerto 
p e l n o t i k r a i n e u ž t e k s nei 
kūdikių namam- sušelpti, nei 
k i t i e m s h u m a n i t a r i n i a m s 
p ra šymams patenkinti . Užtat 
valdyba kreipias? į Philadelphi
jos l ietuvius ir amerikiečius su
aukot i kuo daugiau reikalingų 
da ik tų ik i būsimo, BALF'o 
org-anizuoja i io , - t a l p i n t u v o 
ateinantį rudenį. -Jau dabar pra
dėjome rinkti medžiaginius vys
tyklus , vazeliną, Desitin tepalą, 
va ikams vitaminus, šiltus dra
bužėlius ir k i tus reikalingus 
daiktus. Dovanas Philadelphijos 
lietuviai atveža sekmadieniais 
į Šv. Andr ie j aus parapi ją , 
a tvaž iuodami į l i e tuv i škas 
Mišias. 

T e r e s ė G e č i e n ė 
JAV LB Philadelphijos 

apylinkės pirmininkė 

P a a i š k i n i m a s : J A V LB 
Socialinių reikalų taryba, skirs
tydama vaikų namų sąrašus 
apylinkėms, namus, kur ie tur i 
daugiau nei 100 vaikų, paskyrė 
dviem apylinkėm globoti. Pasi
ta ikė, kad dvi labai pareigingos 
a p y l i n k ė s - M i c h i a n o s i r 
Philadelphij 's — remia tuos 
pačius Kauno specializuotų 
vaikų namu- Tikėkimės , kad 

t ie vaikų namai t ikra i pajus 
užjūrio lietuvių gerą globą ir 
tom dviem darbščiom lietuvių 
apylinkėms bus dėkingi. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 
JAV LB Socialinių reikalų 

tarybos pirmininkė 

IS ARTI IR TOLI 

gegužės 19 d. dalyvavo konfe 
rencijoje „Žmogaus teisių klau
s i m a i m o k s l e " , ku r i ą A. 
Sacharovo garbei drauge su 
Tarptaut in iu A Sacharovo fon
du surengė JAV Valstybinės 
Mokslo Akademijos Žmogaus 
teisių komitetas. Konferencijoje 
kalbėjo A. Sacharovo našlė E. 
Bonner. 

St. Lozoraitis pasikalbėjo su 
E. Bonner, kuri savo pranešime 
labai te igiamai kalbėjo apie 
Lietuvą, ka ip apie visų demok
ratinių reformų buvusioje Sovie
tų Sąjungoje pradininkę. J i s 
taip pat susit iko su JAV Nacio
nalinės Mokslų Akademijos pre
zidentu F . Press, šios aka
demijos Žmogaus teisių komite
to vykdančiąja direktore C. 
Corillon. 

L i e t u v o s Misijos p r i e J T 
patarėjas A. Gureckas gegužės 
28 d. dalyvavo Generalinės 
A m s a m b l ė j o s sesijoje, k u r 
E r i t r ė j a i r Monako k u n i 
gaikštystė buvo priimtos į J T . 
Lietuva prisidėjo prie šių abiejų 
valstybių priėmimo rezoliucijos 
rėmėjų. 

Misijos patarėja G. Damušytė 
atstovavo Lietuvos delegacijai 
susit ikime su Europos Tarybos 
generaline sekretore Catherine 
Lalumiere. Austrijos Misijos 
surengtame pranešime Europos 

LB Socialinių reikalų pirm Birutė Jasaitienė ir \'arquette Parko I.B 
apylinkės valdybos pirm Aldona Paluka.tienė (dešir, te). 

Nuotr Antano Pau/uolio 

J A V 

B i r š t o n o k o n f e r e n c i j a 
į v y k s r u g p j ū č i o 15-22 d. Po 
daugelio pasitarimų ir išsiaiški
nimų JAV LB Krašto valdyba 
posėdyje nu ta rė organizuoti 
vienos savaitės konferenciją — 
„Lietuva, jos išeivija, ryšiai ir 
neišnaudotos galimybės" — kuri 
vyks Birštone, Lietuvoje. 

Programos vyriausias koor
dinator ius yra KV vicepirmi
n inkas mokslo reikalams dr. V. 
E. Vengris, sudaręs organiza
cinį komitetą, kuriame įtraukti 
i r pa jėgūs d a r b u o t o j a i iš 
Lietuvos. 

Vėl pastebime, kad išeivijos 
santykiuose su L ie tuva vis 
daugiau reiškiasi nusivylimas 
ir nesuprat imas. Nepažįstame, 
n e s u s i k a l b a m e ir to l s tame. 
B i r š t o n o kon fe r enc i j a tęs 
Detroito konferencijoje pradėtą 
apžvalgą. 

Tai bus antroji konferencija 
Birštone (pernai pirmoji). Vilia
mės, kad per konferencijos susi
t ikimus, išsikalbėjimus, susipa
ž i n i m u s su organ izac i jom, 
s t ruktūrom, t ikslais, darbais, 
g a l i m y b ė m i s ir a s m e n i n i ų 
kontaktų užmezgimu bus prisi
dėta prie tarpusavio supratimo 
ir akiračių praplėtimo, o tada 
bus galima efektyviau naudoti 
šalt inius ir koordinuoti darbus. 

Numatoma, kad konferenci
joje dalyvaus Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas, premje
ras A. Sleževičius, Amerikos 
a m b a s a d o r i u s D. J o h n s o n , 
Lietuvos partijų, į skai tant opo
ziciją, atstovai, o taip pat ir 
moks lo , ve rs lo bei meno 
pasaulio žmonės. Bus idealios 
sąlygos pabendrauti , sužinoti jų 
mintis, padiskutuoti problemas, 
ryšius, įvertinti esamą stovį ir 
atei t ies galimybes. Manome, 
kad konferencija, kaip ir pernai, 
bus Lietuvos spaudos ir televi
zijos dėmesio centre. 

LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkas mokslo re ikalams dr. V. 
E. Vengris. Krašto valdybos 
pavedimu gegužės mėnesio pra
džioje buvo Lietuvoje ir ten 
atliko konferencijos paruošia
muosius darbus. J am dabar 
talkininkauja JAV LB Vašing
tono į s ta igos vadovė Asta 
Banionytė. Del informacijos ir 
registracijos prašoma kreiptis į 
Astą Banionytę dienos metu. 
skambinant tel. (703) 524-0698. 

A m b a s a d o r i u s St . Lozorai
t i s ir jo padėjėja mokslo ir švie
timo klausimams D. Vidutienė 

Tarybos narėms J u n g t i n ė s e 
Tautose p. Lalumiere nušvie tė 
jos diskusijas su JT Generaliniu 
sekretorium Boutros-Ghali dėl 
ET ir J T glaudesnio bendradar
biavimo. Boutros-Ghali st ipriai 
remia regioninių organizacijų 
aktyvesnį vaidmenį JT pro
cesuose, ypač konfliktų iš
vengimo diplomatijos srityje. 
Lalumiere nušvietė ET pastan
gas šioj srity, siunčiant konflik
to sprendimų misijas į įvair ius 
Europos k r a š t u s , t e i k i a n t 
konsultacijas konstituciniais i r 
kitais teisiniais klausimais , i r 
pan. Pasak C. Lalumiere, E T 
norėtų turėti savo atstovybę JT-
ose ir Vašingtone, tačiau t a m 
neturi sąlygų. Pranešė, k a d 
1993 spalio mėn. numatytas E T 
ministrų suvažiavimas Vienoje. 
Savo žodyje C. Lalumiere t a i p 
pat išvardino naujai p r i imtas 
ET nares, įskai tant ir Lietuvą. 

Lie tuvių p r a n c i š k o n ų p i k 
n i k a s Kennebunk Port, Maine 
įvyks liepos 11 d., sekmadienį . 
Šv. Mišias aukos vysk. P . 
Baltakis. Pietūs 12 vai. Pro
gramoje: Brocktono choras, Bos
tono šokių g r u p ė , į v a i r ū s 
žaidimai, loterija.- Kviečiame 
visus, jaunimą ir vaikus gausiai 
dalyvauti ir aplankyti Tėvus 
Pranciškonus. 

A.tA. 
ANNE WIECHECKI 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. birželio 17 d., sulaukusi 81 metų. 
Gimė JAV-bėse,Pensylvania. 
Nuliūdę liko anūkai: Levvis Bowen, Janet Palumbo su 

vyru Phil, Trudy Van Kleef su vyru John ir Diane Rinehart. 
Taip pat šeši proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Frank Wiechecki ir motina a.a. 
Rosemarie Rinehart. 

Priklausė Darius-Girėnas Auxil. Post 271, Šv. Teresės 
draugijai Brighton Parke, Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Motinų klubui, Lietuvos Vyčiams, kuopa 
36, ir 23 metus kaip savanorė dirbo Mercy ligoninėje. 

Velionė pašarvota sekmadienį, birželio 20 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks birželio 21 d., pirmadieni. Iš laidojimo 
namu 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

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

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R N I A A V E . 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 5. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

M\KQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD ) 

LhMONT LOCATION OPENING JULY, 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

» < 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kun. A n t a n a s Slavinskas, 

Jurbarko bažnyčios klebonas, 
mirė š.m. gegužės 28 d. Palaido
tas gegužės 31 d. Jurbarko 
šventoriuje greta kitų kunigų. 

Br igh ton P a r k o lietuvių 
namų savininkų draugijos ren
giamas festivalis įvyksta liepos 
9, 10 ir 11 d. tarp 43 ir 47 gat
vių Western bulvare. Šiemet 
susidomėjimas festivaliu dar 
didesnis, negu praėjusiais 
metais — žada atvykti lietuviai 
iš Wisconsino, Michigan, In
dianos i r Iowos valstijų. 
Atsilankiusieji galės klausytis 
Ričardo Šoko orkestro muzikos 
ir ras daug įvairių pramogų ne 
tik vyresniems, bet ir jaunes
niems lankytojams. 

Vilniuje popiežių Joną Paulių 
II rugsėjo 4 d. pasitiks Lietuvos 
Respublikos prezidentas, Užsie
nio reikalų ministras, Vilniaus 
arkivyskupas, Apaštalinis nun
cijus, vyskupai ir žurnalistai. 
Grojant maršui, į popiežiaus 
lėktuvo saloną jį pasveikinti įeis 

Vilniau arkivyskupas, VDP 
tarnybos direktorius ir Apaš
talinis nuncijus. Popiežius po to 
nusileis iš lėktuvo ir pirmą kar
tą pabučiuos Lietuvos žemę. Po
piežiui atsistojus, bus pristato
mas prezidentas. Jo lydimas, po
piežius apeis garbės sargybą ir 
užlips ant platformos. Po abiejų 
himnų — sakomos sveikinimo 
kalbos. Po šių iškilmių 
popiežius su palyda vyks į 
Vilniaus katedrą. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
~ Seklyčioje birželio 23 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Tėvo 
dienos minėjimas su dr. Lino 
Sidrio paskaita — „Tėvas". Bus 
meninė programa, kurioje gir
dėsime operos sol. Algirdą Bra
zį, akompanuos Aldona Bra-
zienė. Po programos — bendri 
pietūs. 

Kviečiame tėvus ir svečius 
gausiai dalyvauti ir linksmai 
praleisti popietę. 

x Ieškau pusbrolio Ana
tolijaus Maciulevičiaus, 65 m. 
arba jo vaikų, nuo 1949 m. gyv. 
JAV-bėse. Atsiliepkite, rašy
k i te : Vil i ja Mišinytė Jū-
rėnienė, Pavasar io 17, 2055 
Vilnius, Lithuania. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pi rmad. ir antrd. 
uždary ta . 

(sk) 
x Baltic Monuments. Inc., 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau
jo kienė. „Sagil V . 6814 W. 87 
St., Burbank , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

Sol. Algirdas Brazis dainuos 
Vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje, birželio 23 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. Akompanuos 
žmona Aldona Brazienė. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

Gal norėtumėte pasidar
b u o t i su moksleiviais ir 
prisidėti prie naujai formuo
jamos Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos centro valdybos? Ar 
ateitininkų tarpe atsiras būrelis 
žmonių, kurie perims šią pras
mingą pareigą? Dabartinės 
MAS CV kadencija baigsis šių 
metų vasaros stovykloje. Liepos 
4 d. įvyks Sąjungos suvažia
vimas, kuris turi patvirtinti 
naują valdybą. Suinteresuotieji 
prašom k: ^iptis į moksleivį 
Moacir De sa Pareira, tel. 
508-990-1991. 

Raudonasis Kryžius paieško 
Onutės (Onos) Gužytės (gal 
Guzytės, nes angliškai rašoma 
z, ne ž?), gimusios Čikagoje 1918 
metais. Jos motinos pavardė 
buvo Emilija Merkytė E. 
Gužienė. Jei kas turite informa
cijų apie šią moterį, malonėkite 
paskambinti Raudonojo Kry
žiaus paieškojimų skyriui (Red 
Cross Tracing Services) 312-
440-2186. 

„Melrose Parko LB apy
linkė siunčia Jums 75 dol. gero 
mūsų „Draugo" paramai, kad 
jis dar ilgai būtų mūsų geras ir 
ištikimas draugas. Jums daug 
sėkmės ir ilgo amžiaus". Pasi
rašė Jonas Rugelis, apylinkės 
iždininkas. 

Jurgis Janickas iš Carlsbad, 
Cal., rašo: „Gerbiamieji, „Drau
gą" prenumeruoju bemaž nuo 
pokarinių metų, kai į šią šalį 
emigravome. Jį visada skaitome 
su malonumu ir jo nekantriai 
laukiame. Noriu užsakyti jį 
savo draugui 3 mėnesiams, 
susipažinimui". 

x „ Ž A I B A S " ketvir t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, II60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matys i te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas . 

(sk) 

ARTĖJA DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS 

Dariaus-Girėno minėjimo komiteto narių grupė su svečiais Illinois gubernatoriaus įstaigoje (iš 
kairės): Teodoras Blinstrubas, Bronius Juodelis, konsulas Vaclovas Kleiza, Jūratė Jasiūnienė, 
Antanina Repšienė, J. Daraška, L. Krutulienė, Z. Meižis ir Stanley Balzekas. 

Amerikos lietuviams šiais 
metais minint Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno transatlantinio 
skrydžio iš New Yorko į Lietuvą 
ir jų žuvimo Vokietijos Soldino 
miškelyje 60 metų sukaktį, drą
siųjų lakūnų pagerbimas Čika
goje ruošiamas liepos 17-18 d. 

Minėjimo ruošos komitetą, 
vadovaujamą Balzeko Lietuvių 

ta Loyolos Prezidento, Auksinio 
Rakto garbės žymenimis ir 
James C. Cox žymeniu už anglų 
kalbą. 

Rudenį tęs studijas Loyolos 
universitete, siekdama magis
tro laipsnio. Už gerą mokymąsi 
Andrėj a gavo Loyolos un-to 
stipendiją ir tyrinėjimų darbą 
(assistenship) specializuotis In
stitute of Human Resources and 
Industrial Relations srityje. 

Į S P Ū D I N G A I P R I S I M I N T I I Š V E Ž T I E J I 

Birželis vienas gražiausių 
pavasario ir vasaros pradžios 
mėnesių, tačiau lietuvių tautai 
birželis tapo vienas baisiausių 
ir žiauriausių mėnesių. 1940 m. 
birželio 15 d. sovietų invazija ir 
okupacija. Nuo tada prasidėjo 
mūsų tautos na ik in imas , 
naktiniai areštai, įkalinimai ir 
t.t. 1941 metų birželio iš 13 į 14 
d. naktį masinis l ie tuvių 
trėmimas į Sibiro platybes. Apie 
40,000 Lietuvos sūnų ir dukrų 
barbariškiausiu būdu išvežti, 
palikti dirbti ir mirti Sibiro 
miškuose, pelkėse bei ledynuo
se. Lietuvių kaulais liko nuklo
tas Sibiro taigos. Birželio 22 d. 
prasidėjęs vokiečių - rusų karas 
laikinai sustabdė išvežimus. 
Birželio 13-14 dienos, tai tautos 
skausmo, liūdesio ir ryžto 
dienos, kurios niekados negali 
būti užmirštos. Tai buvo pradžia 
Lietuvos genocido, kuris tęsėsi 
50 metų. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius Baisiųjų birelio 
įvykių ir visos lietuvių tautos 
genocido minėjimą surengė 
birželio 13 d. Minėjimas pra
dėtas 10 vai. ryto vėliavų 
pakėlimu Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
aikštėje. Himnus pravedė sol. A. 
Pankienė. Vėliavų pakėlimą 
tvarkė V. D. Šaulių rinktinės 
vadovybė — A. Paukštė ir J. Gu
revičius. Dalyvavo Gen. T. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Ce rmak R o a d — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
COMMERCE & CARGO, 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 
- 3 v. p.p. Tel. 312-585-8700, fax 
312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Ieškote darbo? Norėtumėt 

geriau susipažinti su nauja 
socialine bei kultūrine aplinka? 
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
viškos muzikos? Jūsų geriausias 
bičiulis ir patarėjas — radjo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red.tel. 
(312) 286-1616. Jūsų pašiau 
goms - VAIRAS! 

(sk) 

Daukanto kuopa - pirm. E. 
Vengianskas , „Klaipėdos" 
kuopa — pirm. J. Mikulis ir 
ramovėnai. 

10:30 vai. ryto šauliai, ramo
vėnai ir R.L.B-nės nariai su 
vėliavomis žygiavo pamaldoms 
į bažnyčią. Parapijos chorui, 
vadovaujant muzikui A. Linui, 
giedant „Dievas mūsų prie
glauda", vėliavų paradas įžy
giavo į bažnyčią. Šv. Mišias 
aukojo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas. Žuvusiems pagerbti 
prie altoriaus gyvų gėlių pintinę 
padėjo mokinės Irena Kvantaitė 
ir Daina Čerauskaitė, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios. Šv. 
Mišių auką nešė buvęs Sibiro 
tremtinys inž. Povilas Vaiče
kauskas ir Antanina Repšienė. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. 

Po pamaldų publika rinkosi į 
parapijos salę, kurioje vyko aka
deminė minėjimo dalis. Mi
nėjimą trumpu žodžiu atidarė 
Alto sk. pirm. Ant. Repšienė. 
Įnešus vėliavas, JAV ir Lietu
vos himnus giedojo sol. Aldona 
Pankienė. Invokaciją sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas. Minutės 
atsistojimu buvo pagerbti mirę, 
žuvę ir nukankinti: tremtiniai, 
partizanai, savanoriai-kūrėjai, 
kariai, sausio 13-sios laisvės 
gynėjai. Visi gyvi likę Sibiro 
tremtiniai buvo pagerbti inž. 
Povilo Vaičekausko asmenyje, 
prisegant jam gėię. 

Kankinius prisiminti žodį 
tarė žurnalistas Vladas Pauža iš 
Bloomfield, Michigan. Po to 
buvo rodomas video filmas iš 
pereitų metų Baisiųjų birželio 
minėjimų Lietuvoje — Šiau
liuose, kurį atliko iš Sibiro grįžę 
tremtiniai. 

Prieš baigiant minėjimą, sky
r iaus pirmininkė išreiškė 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie šio 
minėjimo. Negalima užmiršti ir 
moterų, tautiniais drabužiais 
pasipuošusių. Padėka mūsų 
lietuviškajai visuomenei, kuri 
taip gausiai atsilankė į šį mūsų 
tautos tremtinių — žiaurios 
kančios kankinių minėjimą. 
Minėjimas baigtas visiems gie
dant „Lietuva brangi". 

Ant. Repšienė 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Andrėja Kabliauskaitė, Hen
riko ir Monikos Kabliauskų 
duktė, šių metų gegužės 15 d. 
baigė Loyolos universitetą, įsi-
gydama bakalauro laipsnį, Ho-
nors, Summa cum laude iš 
anglų kalbos ir komunikacijos. 

Per visus ketverius metus 
Andrėja buvo Loyolos universi
teto garbės programoje. 
Priklauso Alpha Sigma Nu, Na
tional Jesuit Honor Society, 
Loyola Honors Program ir 
International Association of 
Business Communicators. 
Aktyviai reiškėsi studentų 
veikloje. Dirbo studentų valdy
boje, išrinkta vicepirmininke 
Honors programoje ir buvo 
studentų atstove prie Loyolos 
universiteto Tarybos (Academic 
Council), kur turėjo progos 
pasiūlyti pakeitimų universi
teto programoje. Už pasižy
mėjimą moksle buvo apdovano-

Andrėja Lina Kabliauskaitė 

Andrėja yra su pagyrimu 
baigusi Kr. Donelaičio pradinę 
bei aukštesniąją mokyklą ir 
Pedagoginį lituanistikos ins
titutą. Priklauso ateitininkams. 
Mokykloje rašė konkursinius 
rašinėlius ir buvo viena iš Kr. 
Donelaičio mokyklos kores
pondentų viešajai spaudai. Per 
vasaros atostogas dirba Čikagos 
miesto turizmo įstaigoje. 

Pr . 

Net 19 siuntinių laukia išsiuntimo Lietuvos našlaičiams bei seneliams. Paka
vimo darbą atlikę Marąuette Parko LB apylinkės valdybos nariai ir 
talkininkai. Iš kairės: Apolinaras Bagdonas, Herkulis Strolia, Antanas 
Bagdonas, Izabelė Stončienė ir Rimas Palukait is . 

Nuotr. Aldonos Palukait ienės 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x Baltia Express garantuo
ja patikimiausią jūsų siuntinių 
pristatymą į Lietuvą. Laivo 
talpintuvas birželio 30 d. Siun
tiniai Lietuvoje — liepos mėn. 
Atvežkite arba siųskite UPS, 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinkite nemoka
mai: tel. 1-800-SPARNAI a rba 
1-800-772-7624. 

(sk) 
x Atlanta IE, Inc. lanky

sis Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre birželio 20 d., 
liepos 11 d., rugpjūčio 22 d. 9 
v.r. - 1 v. p.p. Mes persiunčia
me pinigus bei amerikietiško 
maisto siuntas. Atlanta IE, 
Inc., tel. 312-434-2121 a r b a 
1-800-755-SEND. 

(sk) 

x Darius Markevičius 17 
m. iš Vilniaus serga pavojinga 
kaulų liga, kurią gydyti galima 
tik operacijos būdu. Dariaus tė
vai kreipiasi į Amerikos lietu
vius, prašydami finansinės pa
galbos. Galintieji prašomi aukas 
siųsti į: Bank „Vytis", J . Ba
sanavičiaus 7, Vilnius, Lithu
ania. (Acct. No. 07090162/-
005076587 Irena Borisevičie-
nė, Vilnius Aurabank). 

(sk) 

x D a r tu r ime p i lnus kom
plek tus : Lietuvių Enciklopedi
jos 37 t., Encyclopedia Lituani-
ca, 6 t., Vinco Krėvės raštai, 6 
t. Taip pat siunčiame į Lietuvą 
per agentūras, kaina 60-80 et. 
už svarą. Teirautis: J . Kapo
čius , P.O. Box 752 Cotuit, 
MA, tel . 1-508-428-6991. 

(sk) 

x Kel iaukime su Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje Šiluvoje. „Draugas" per 
American Travel biurą or
ganizuoja šią istorinę kelionę, 
nes Bažnyčios galva pirmą 
kartą aplanko Lietuvą. J a u 
dabar būtina rezervuoti vietas 
lėktuve. Skambinkite šiuo tele
fonu: 1-708-422-3000, ir bus su
te iktos visos šios kelionės 
informacijos. Iš Vilniaus visi 
bus nuvežti ir parvežti ku r 
norės. Tuo pačiu metu bus 
galima keliauti ir į kitas Lietu
vos vietas. Prašome registruotis 
jau dabar, o ypač tie, kuriems 
bus reikalingos nakvynės. 

(sk) 

kultūros muziejaus direktoriaus 
Valentino Ramonio, sudaro apie 
40 asmenų, atstovaujančių įvai
rioms lietuviškoms organiza
cijoms, Dariaus-Girėno veteranų 
postui. Taip pat daug pavienių 
asmenų dirba šio įvykio 
sukakties paminėjimui. Komi
teto nariai sudaro minėjimo dar
bų komisijas, kurių svarbiau
sios yra: plaketės ir pagerbimo 
Midway orauostyje, banketo 
Dariaus-Girėno posto salėje, 
bažnytinių apeigų, parado, 
minėjimo prie paminklo, 
leidinio ir spaudos. Nutarta 
susukti abiejų dienų minėjimo 
video filmą, kuris bus pla
tinamas visuomenėje. Parodos 
komitetas rengia plačios apim
ties Dariaus-Girėno skrydžio 
dokumentinę-vaizdinę parodą 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Svarbieji šios parodos 
eksponatai , didelėje stiklo 
vitrinoje ir didelio paveikslo 
formato Lietuvos 40 centų pašto 
ženklas su Dariaus ir Girėno at
vaizdais dabar yra ekspo
nuojami Čikagos miesto centre, 
Illinois valstijos pastato pirmo
jo aukšto salėje, kur kasdieną 
praeina tūkstančiai žmonių. 

I iškilmingą Dariaus-Girėno 
skrydžio 60 metų sukakties 
minėjimą pakviestas JAV pre
zidentas Bill Clinton, Illinois 
gubernatorius Jim Edgar, Čika
gos meras Richard M. Daley, 
daug JAV ir Illinois senatorių, 
kongresmanų ir Čikagos 
apylinkių atstovai. Pakviestos 
ir visos lietuviškos organiza
cijos, nors ne visos prisidėjo prie 
minėjimo rengimo, atsiunčiant 
atstovus į ruošos komitetą, ar 
atsiųsdamos finansinę paramą 
minėjimo išlaidoms padengti. 
Dar nevėlu čekius Darius-
Girėnas Commemorating Fund 
vardu pasiųst i Valent inui 
Ramoniui, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. Visos 
lietuviškos organizacijos su savo 
vėliavomis, su uniformomis ar 
jų nedėvinčios, kviečiamos daly
vauti sekmadienio — liepos 18 
d. pamaldose, parade nuo Maria 
aukštesniosios mokyklos ir 
minėjime prie Dariaus-Girėno 
paminklo Marąuette Parke. 
Visi kviečiami dalyvaut i 
minėjimo bankete. Minėjimo 
programa bus paskelbta spau
doje ir leidinyje. 

Illinois gubernatorius Jim 
Edgar š.m. birželio 14 d. savo 
įstaigoje priėmė Dariaus-Girėno 
60 m. sukakties minėjimo komi
teto narių grupę, kurią sudarė 
pirm. V. Ramonis, sekretorė L. 
Krutulienė, J. Jasiūnienė, J. 
Daraška, Z. Meižis, A. Repšienė, 
T. Blinstrubas ir Br. Juodelis. 
Kartu dalyvavo Lietuvos gene
ra l in i s konsulas Vaclovas 
Kleiza ir Lietuvių kultūros 
muziejaus prezidentas Stanley 
Balzekas Iškėlus klausimą dėl 
galimybės šia proga išleisti US 
pašto ženklą Dariaus-Girėno 
skrydžiui pažymėti, guberna
torius Jim Edgar paprašė V. 
Ramonį galimai greičiau raštu 
pa te ik t i tuo re ika lu visą 
informaciją. 

Br. Juodel i s 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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