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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pasirašyta laisvos 
prekybos sutartis su 

Ukraina 
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Elta) 

— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius tikisi, kad Kijeve 
pasirašyta Lietuvos ir Ukrainos 
laisvos prekybos sutartis ne tik
tai suaktyvins Lietuvos ekono
miką, bet ir padės jai mažinti 
Rusijos monopolijų diktatą. Lie
tuvos premjero vadovaujama de
legacija į Kijevą buvo nuvykusi 
su oficialiu darbo vizitu, susitiko 
su Ukrainos ministru pirmi
ninku Leonid Kučma bei kai 
kuriais jo kabineto nariais. 

Komentuodamas vizito rezul
tatus, Adolfas Šleževičius vakar 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad Lietuvos užsienio prekybos 
balanse Ukrainai tenka tiktai 
4%-5%. Tai neatspindi gali
mybių, o jos — tikrai didelės. 
Ukrainą, anot Adolfo Šleževi
čiaus, labai domina naftos ter
minalo Lietuvoje statybos per
spektyva bei galimybė dalyvau
ti , įsisavinant jo ir Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės pajė
gumus. Ukrainiečiai norėtų 
prisidėti ir prie Klaipėdos 
prekybos uosto rekonstrukcijos; 
jie tikisi ateityje dalį savo im
porto realizuoti per Klaipėdą. 
Adolfas Šleževičius sakė, kad 
tuo suinteresuota ir Lietuva, 
ketinanti uoste apdorojamų 
krovinių pajėgumus padidinti 
du-tris kartus. 

Lietuvos ir Ukrainos prekybi
ninkų ryšius, pasakė Adolfas 
Šleževičius, turėtų palengvinti 
susitarimas dėl šalių tarpusavio 
atsiskaitymų. Jis netrukus bus 
detalizuotas bankininkų kon
sultacijose. Be to, Ukraina pasi
rašyta sutartimi įsipareigojo 
likviduoti įsiskolinimą Lietu
vai, siekiantį apie 40 milijonų 
litų. 

Vizito metu taip pat pasira
šytos Lietuvos ir Ukrainos 
valstybių bendradarbiavimo su
tartys švietimo, mokslo ir kultū
ros srityse, susitarta bendrai ko
voti su muitinės įstatymų pa
žeidėjais. Premjeras pranešė, 
kad Ukrainos vyriausybė pa
skyrė Lietuvos ambasadai pa
statą Kijevo centre. 

Prasidėjo Lietuvos-Rusijos 
derybos 

Vakar Maskvoje, Lietuvos 
ambasadoje, prasidėjo Lietuvos 
ir Rusijos valstybinių derybų 
delegacijų bendras posėdis. 
Svarstomas tarpvalstybinės su
tarties dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo projektas. Svarbiau
sias šioje sutartyje yra žalos, 
kurią Lietuvai padarė Sovietinė 
Rusija, atlyginimo klausimas. 
Rusija sutinka mokėti tik už tą 
žalą, kurią Rusijos jurisdikcijai 
priklausanti kariuomenė pada
rė nuo 1992 metų pradžios. 
Lietuva reikalauja, kad Rusija, 
kaip Sovietinės Rusijos teisių 
perėmėja, atlygintų visus nuo 
1940 m. padarytus nuostolius 
Lietuvai ir jos žmonėms. 

Neoficialiais duomenimis, 
Lietuva pateikė apie 140 bi
lijonų dolerių sąskaitą. Derybų 
eigą delegacijų vadovai atsisakė 
komentuoti. Derybos tęsiamos. 

Rusijos delegacijos narys, pap
rašęs neskelbti pavardės, sakė, 
kad derybų protokole ketinama 
išdėstyti šalių požiūrius į 
ginčytinus klausimus. Šalių 
pozicijos, jo nuomone, labai skir

sis. Tačiau, pasakė jis, šalys 
pasiryžusios ieškoti „abiems 
pusėms priimtinų sprendimų". 

Lietuvos vėliava — Kaukazo 
viršūnėje 

Virš aukščiausio Kaukazo 
kalno — Elbruso iškelta Lietu
vos trispalvė. Į 5,633 metrų 
(18,481 pėdų) rytinę Elbruso vir
šūnę užkopė Vlado Vitkausko 
vadovaujama vienuolikos žmo
nių grupė. 

V. Vitkauskas, pirmasis lie
tuvis, įveikęs aukščiausią pa
saulio viršūnę — Everestą Hi
malajuose, ryžosi šiemet nuga
lėti ir Kaukazą. Šio žygio jis 
ėmėsi su Lietuvos alpinistų 
grupe. 

Žygis sėkmingai įvykdytas. 
Apie tai Eltai telegrafu pra
nešė V. Vitkauskas. Jis taip pat 
informavo, kad jaunasis alpi
nistas — dvylikmetis Vytautas 
Vitkauskas užkopė 4500 metrų 
(14,764 pėdų) aukštį ir kartu su 
trim bendraamžiais įveikė aukš
čiau 3 km (1.86 mylių) jūros 
lygio esančios Azau perėjos 
trasą. 

Lietuvos pa roda Danijoje 

Rugpjūčio 22 d. užsakytu lėk
tuvu iš Vilniaus aerodromo pa
kils apie 80 asmenų su 13 tonų 
krovinių. Po pusantros valandos 
lėktuvas nusileis Danijoje, kur 
Odensės miesto kongresų centre 
tr is dienas veiks Lietuvos 
pramonės gaminių paroda. 

Vakar 52 įmonių, dalyvau
siančių parodoje, atstovai 
paskutinį kartą pasitarti prieš 
kelionę susirinko Ekonomikos 
ministerijoje. Parodą organizuo
ja Danijos firma ,,Fyns 
Ehrvervsroad". Joje daugiausia 
dalyvaus lengvosios pramonės 
įmonių — 16. Taip pat bus ats
tovaujama baldų, suvenyrų, 
maisto pramonei. Katalogai pa
rodoje dalyvaujančių įmonių su 
vizitinėmis kortelėmis išsiunti
nėti 500 Danijos, šiaurinėje Vo
kietijos ir pietinės Švedijos fir
mų bei verslo organizacijų. Ren
gėjų nuomone, paroda bus pavy
kusi, jeigu bent pusė kviestųjų 
apsilankys joje. 

Lietuvos p ienas buvo 
per b r a n g u s 

Biržų pieno bendrovė liepos 
mėnesį sumažino antros rūšies 
pieno supirkimo kainas. Bend
rovės direktorius V. Songaila 
ūkininkams paaiškino, kad 
daugiausia pelno duodančius 
pieno mil tus , kurių toną 
anksčiau parduodavo už 1,200 
JAV dolerių, pasaulinėje rin
koje išstūmė pigesnė Rusijos, 
Ukrainos ir Baltarusijos pro
dukcija. 

Sveikatos patarėjai iš 
užsienio 

Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijoje šiuo metu dirba 
keturi užsienio piliečiai. Bėjau 
gerai Lietuvos gyventojams pa
žįstamo garsaus kardiologo Ed
vardo Varnausko iš Švedijos, 
dabar dirbančio Vilniuje mi-

Dėl Lietuvos 
muitų įstatymo 

P LB valdyba pasiuntė raštą premjerui 
Adolfui Šleževičiui 

Prezidentas Algirdas Brazauskas, vysk. Sigitas Tamkevčius ir Seimo mažumos vadovas Vytau
tas Landsbergis Dariaus ir Girėno paminklo atidengimo iškilmėse Kaune. 

Nuotr. A. Zaparacko 

Lenkų sąjunga darbuojasi 
atgauti Vilnių 

Vilnius, rugpjūčio 3 d .— 
Liepos 25-26 dienomis Lenkijoje 
viešėjęs Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
susitikime su ministre pirmi
ninke Hanna Suchocka sutarė, 
kad jiedu rugsėjo 1 d. pasirašys 
šalių tarpvalstybinio bendra
darbiavimo ir geros kaimynys
tės sutartis. Vėliau H. Suchocka 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad labiausiai šalių santykius 
slegiantys istoriniai klausimai 
nebus kliūtimi tarpusavio ry
šiams plėtoti, jie bus įvertinti 
atskiroje deklaracijoje. Tačiau 
A. Šleževičius mano, kad šie 
dokumentai turėtų būti pasira
šyti vienu metu. Jis taip pat 
pageidavo, kad Lenkija pareng
tų tautinių mažumų įstatymą, 
pagal kurį būtų galima anali
zuoti Lenkijoje gyvenančių lie
tuvių padėtį. 

Lenkijos spauda, teigiamai 
ver t indama šį susit ikimą, 
pastebėjo, jog baigėsi konfliktai, 
susiję su lenkų tautine mažuma 
Lietuvoje, o Lietuvos pozicija dėl 
Želigovskio akcijos yra grynai 
jos vidaus reikalas. 

Tuo tarpu Lietuvoje veikianti 

Kanados pakviestas konsultuoti 
mitybos, Stasys Obkarskas iš 
Anglijos — pirminės sveikatos 
organizacijos klausimais. Far
macininkams talkins R. Bitau-
tas iš Vokietijos. 

Narkotikus Lietuvoje vartoja 
apie 10,000 žmonių 

Lietuvoje narkotikus vartoja 
apie 10,000 žmonių. Tai pranešė 
Lietuvos policijos pareigūnas 
Kazimieras Kuchalskis Kara
liaučiuje vykusioje Baltijos jūros 
valstybių konferencijoje, skir
toje narkomanijos problemoms. 

Pasak jo, pagrindiniai narko
tikai Lietuvoje yra aguonų stie
beliai, opijaus pienelis ir ka
napės. 1991 metais Lietuvos 
policija konfiskavo 329 kilogra
mus (724 svarus) aguonų stie
belių, o pernai jau pusantros 
tonos. Kazimiero Kuchalskio 
nuomone, Lietuvoje susikerta 
narkotikų kontrabandos keliai 
iš Kazachstano į Karaliaučių ir 
iš Ukrainos į St. Peterburgą. 

Konferencijoje buvo iškelta 
idėja paversti Baltijos jūrų 
valstybes savotišku žiedu, kuris 
užkirstų kelią narkotikų kont
rabandai iš vidurinės Azijos 

Lenkų sąjunga, anksčiau ban
džiusi Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose kurti lenkų autono
mijas, ir dabar labai energingai 
veikia, bandydama įsitvirtinti, 
pavyzdžiui, Vilniaus rajono 
valdžioje. Mat ten neseniai vyko 
pakartotiniai deputatų rinki
mai į Vilniaus rajono tarybą. 
Rinkimai vyko, kaip liudija 
oficialūs stebėtojai, pažeidžiant 
įstatymus, todėl ir ats***&o Laip, 
kad beveik pusė tariamai iš
rinktų Vilniaus rajono tarybos 
deputatų — buvę senosios, pa
leistos tarybos nariai. Septyni iš 
jų — buvę perversmo organiza
toriai, lenkų autonomijos šali
ninkai. 

Liepos 30 d. Užsienio reikalų 
ministerijoje įvykusioje spaudos 
konferencijoje Regioninių prob 
lemų komisijos pirmininkas, 
Seimo narys Romualdas Ozolas 
visą šią veiklą Vilnijos krašte 
pavadino ,Juridine nešvara", 
prieš kurią, pasak jo, valstybė 
nebegali pasipriešinti neteisė
tiems veiksmams — niekas ne
reaguoja į pranešimus apie 
šiurkščius pažeidimus. Lietu
viai atleidžiami iš pareigų, 
nesilaikoma įstatymų dėl lie
tuvių kalbos vartojimo (tarybos 
sesijos vyksta lenkų ir rusų 
kalbomis), dirbtinai apsunkina
mas lietuviškų mokyklų darbas. 
Šias ir kitas problemas siūloma 
aptarti dar iki rudens — iki 
Lietuvos-Lenkijos sutarties pa
sirašymo. 

Ona Balčiūnienė 

TRUMPAI 
—Bronislovas Lubys, valsty

binės Jonavos trąšų gamyklos 
direktorius, mano, kad netiks
linga parduoti visą įmonę Rusi
jos firmai „Lentransgaz". Jo 
nuomone, galima svarstyti ga
limybę parduoti tik 20%-30% 

Lemont, m., rugpjūčio 6 d.— 
Liepos pradžioje Lietuvos vy
r iausybė paske lbė kele tą 
nutarimų dėl iš Lietuvos iš
vežamų ir įvežamų gėrybių mui-
tavimo. Vienas iš tų nutarimų, 
pažymėtas nr. 518 ir paskelbtas 
1993 liepos 9 d., sako, kad bus 
muituojamos ir išeivyos lietuvių 
į Lietuvą siunčiamos dovanos, 
jeigu jų vertė bus didesnė, negu 
50 JAV dolerių. Šis nutarimas 
įsigaliojo liepos 15 d. ir jau 
pradėtas vykdyti. 

Toks Lietuvos vyriausybės pa
sielgimas labai surūpino ir 
sujaudino lietuvišką išeiviją, 
ypač kai buvo sužinota, kad vie
na lėktuvu siųsta dovanų siun
ta Vilniuje muitininkų buvo 
įkainuota ir apmuituota. Pavie
niai žmonės, Lietuvių Bendruo
menės vadovybių pareigūnai, 
organizacijų vadai pradėjo 
kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą ir pra
šyti skubiai veikti į Lietuvos 
vyriausybę, kad ji dovanų mui-
tavimo atsisakytų. PLB valdy-akcijų. Bet vyriausybė svarsto 

pardavimo galimybę, norėdama ba, susisiekusi su kelių kraštų 
likviduoti įsiskolinimą už dujas LB vadovybėmis ir patyrusi jų 
šiai įmonei. Bronislovas Lubys 
buvo ministru pirmininku prieš 
Adolfą Šleževičių. 

— Panevėžio valstybinis stik
lo fabrikas, nemažą dalį stiklo 
gaminių realizavęs užsienio rin
koje, atsidūrė prie bankroto ri
bos. Dėl aukštos energijos kai
nos Lietuvoje, gamykla nesuge
ba parduoti stiklo j Rusiją. Į 
Vakarų rinką išeiti nėra pap
rasta, reikia imti kreditus 
naujesnių produktų gamybai. 

— Kaune įsikūrė eksperi
mentinių ginklų įmonė. Joje dir
bantys 136 žmonės gamina dvie
jų modifikacijų pistoletus-kul
kosvaidžius, minas, granatas. 
Jau pagaminta 5,000 antran
kių. Šia produkcija domisi ir lat
viai su estais. Įmonės direkto
riaus Sauliaus Stonio nuomone, 
gaminama karinė produkcija 
atitinka 1914-1940 metų lygį. 

— Varniuose liepos 30 d., 
įkurta Žemaičių kultūros aka
demija. Tokį žemaičių kultūros 
tyrimo centrą manė įkurti didie
ji žemaičiai Simonas Daukantas 
ir Motiejus Valančius. Aka
demija planuoja Plungėje, 
Oginskių rūmuose. įkurti Že
maičių dailės muziejų, suvežti 
žemaičių kilmės dailininkų pa
veikslus iš viso pasaulio. 

nuomones, pasiuntė Lietuvos 
ministrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui raštą, kuriame dėl 
muitų taip sakoma: 

„Prieš keletą dienų mus pa
siekė naujas vyriausybės po
tvarkis dėl muitų. Aišku, tokius 
potvarkius (ar įstatymus) turi 
kiekviena valstybė ir jais tvarko 
įvežamų, išvežamų bei tranzito 
gėrybių reikalus. Taigi ir Lie
tuvos valdžia čia neišrado nieko 
naujo. Tačiau viena to įstatymo 

Daugėja Rusijos 
piliečių šiaurrytinėje 

Estijoje 

Talinas, Estija, rugpjūčio 3 d. 
— Šiaurrytinės Estijos miesto 
Narva miesto tarybos narys 
Jurij Mišin pasakė, jog ten 
dabar gyvena apie 11,000 Rusi 
jos piliečių ir kad dabar jų yra 
dvigubai daugiau, negu buvo 
sausio mėnesį. Jis pastebėjo, jog 
jei dauguma miesto gyventojų 
įsigytų Rusijos pilietybę, 
Maskva turėtų pagalvoti apie 
galimybę prašyti, kad jai būtų 
perleista jurisdikcija tam mies
tui. 

JAV ambasadorius Estijai 
Robert Frasure mano, kad Esti
ja nėra pakankamai didelė, kad 
būtų sudalinta į autonomiškas 
sritis. J is išreiškė viltį, kad po 
referendumų Narva ir Sillimae 
miestų statusas bus išspręstas 
taikiai. 

Švedijos ministras pirminin
kas Carl Bildt pagyrė Estiją, 
kad savo pilietybės įstatymo 
projektą pateikė europiečiams 
peržiūrėti ir kad pakeitė kontro
versiškus straipsnius. Prem
jeras ragino Rusiją parodyti 
savo ryžtą gerbti Pabaltijo šalių 
nepriklausomybę, kaip dalis sa
vo įsijungimo į europietiškas in
stitucijas. „Tai bus tikrasis 
įrodymas ne tik jos noro, bet ir 
sugebėjimo atsisakyti ne tik 
senojo sovietiško, bet ir pra
ėjusių šimtmečių imperialis-
tiškų rusiškų siekių". 

dalis ir jau patirta jos vykdymo 
išdava bent Amerikos lietuvius 
gerokai sujaudino. Toji dalis yra 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės nutarimas nr. 518, Jūsų ir 
finansų ministro Eduardo Vil
kelio pasirašytas ir paskelbtas 
1993 liepos 9. To nutarimo 2.5.2 
skirsnelis, jeigu mes jį teisingai 
suprantame, nurodo, kad išeivi
jos lietuvių Lietuvos lietuviams 
siunčiamos dovanos nebus mui
tuojamos tik tokiu atveju, jeigu 
jų vertė nebus didesnė kaip 50 
amerikietiškų dolerių. Gi dau
giau kainuojančios dovanos bus 
muituojamos nuskaičiavus 50 
dolerių. PLB valdybai pranešta, 
kad viena tokia lėktuvu į Vilnių 
nusiųsta siunta taip buvo ap
muituota ir muitas sumokėtas, 
siuntėjui iš anksto nieko apie 
tai net nežinant. 

„Ši žinia, labai greitai ir pla
čiai plintanti tarp Amerikos 
lietuvių, juos labai neigiamai 
nuteikia Lietuvos vyriausybės 
atžvilgiu. Susirūpinę žmonės 
asmeniškai kreipiasi į PLB 
valdybos pareigūnus, telefonais 
„bombarduoja" PLB įstaigą 
Amerikoje, Lietuvos ambasadą 
Vašingtone, prašo skubiai 
veikti į Lietuvos vyriausybę, 
kad tokio dovanų muitavimo ji 
išvengtu. 

„Labai norėdami, kad šis 
reikalas pablogintų išeivių ir 
Lietuvos vyriausybės santykius 
ir sukeltų dar daugiau prie
šiškumų, negu sukėlėjų p. Sta
sio Lozoraičio ir už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių pilie
tybės reikalai, kreipiamės į Jus, 
pone Ministre pirmininke, ieš
kodami išsamesnio išsiaiški
nimo, kol šis ir dovanų siuntė
jui, ir jų gavėjui labai jautrus 
reikalas dar neišsirutuliojo į 
kokį nors didesnį nesusiprati
mą, kurį galėtų paskelbti išei
vijos spaudoje ir išplatinti tarp 

j 28 kraštų Lietuvių Bendruome
nių". 

PLB pirm. Bronius Nainys 
praneša, jog kai PLB valdyba 
gaus ministro pirmininko atsa
kymą, paskelbs jį visuomenės 
žiniai ir tarsis su kraš tų 
Bendruomenėm bei su organi
zacijų vadovybėm, kokia toli
mesnė veikla turėtų būti, — 
žinoma, tik tuo atveju, jeigu 
Lietuvos vyriausybė dovanų 
muitavimą tęs. 

Tais visais reikalais rūpintis 
PLB valdyba paprašė savo vice
pirmininką Rimą Česonį. Todėl 
visus muitų reikalu susirūpi
nusius pavienius asmenis bei 
organizacijas prašome į jį kreip
tis šiuo adresu: Rimas Česonis. 
8282 Fawnsbrook Drive, Fi-
shers. IN, 46038. USA. Kadangi 
Rimas Česonis yra dirbantis, 
tarnybos reikalais turi dažnai 
keliauti ir dėl to telefonu sun
kiai pasiekiamas. Geriausiai į jį 
kreiptis laiškais. 

nistro patarėju sveikatos refor- valstybių į Europą ir iš Europos 
mos ir gydytojų parengimo į buvusias Sovietų Sąjungos res-
klausimais, Vincas Kadis iš publikas. 

Muitininkas Tomas bernas, vienintelis išlikęs po žudynių Medininkuose, 
liepos 1 d. susituokė su Rasa Žilyte. Čia jis balandžio 21 d priima vyriausybini 
apdovanojimą. Jų vestuvės turėjo įvykti 1991 m rugpjūčio 1 d., o išvakarėse 
jis budėjo Medininkuose. 

— Lietuvoje per praėjusius 
metus išaiškinta 1,300 naujų 
aktyvios džiovos atvejų. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas, 
šv. Kajetonas, Donatas, Klau
dija, Sirvydas. Jogilė. 

Rugpjūčio 8 d.: 19-tas eilinis 
sekmadienis, Domininkas. Leli
ja, Lengvė. Tulgirdas, Daiva. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas. 
Malvina, Pilėnas. Gražutė. 

R u g p j ū č i o 10 d.: Šv. 
Laurynas. Asterija, Astra, Tau-
tenis, Laima. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

AUKOS IR ŠILTI ŽODŽIAI 
Grįžta Ateitininkų Federaci

jos fondui laiškai, vieni — 
nesuradę adresato, o daug jų 
ateina su aukomis ir maloniais 
žodeliais. 

Neseniai su gauta auka iš 
seselės Gabrielės, dirbančios 
„Holy Family" Senelių na
muose, Lemonte, buvome malo
niai nustebinti jos džiaugsmu, 
kad ateitininkai kuriasi Ber
čiūnų stovykloje: . . .„Buvau 
kaimynė — antroje Nevėžio pu
sėje buvo mūsų sodyba. Prelatas 
Šidlauskas buvo Berčiūnų kop
lyčios statytojas ir mūsų šeimos 
dažnas svečias. Jam prašant, 
mano brolis teikdavo visokią 
paramą statybos darbuose". 

Linkėdama sėkmės Fondo ko
lektyvui, pasirašo savo gimtąją 
pavarde — M. Vaičaitytė. Lan
kydamasi Berčiūnuose, bandy
siu surasti ir Vaičaičių sodybą. 

Labai malonu gauti auką iš 
asmenų, kurie nėra tiesioginiai 
užangažuoti remti ateitininkų 
rūpesčius ir įsipareigojimus 
Lietuvoje, bet, kaip Gražina 
Sirutienė iš Californijos rašo: 
„— nesu ateitininkė, bet siunčiu 
auką (nemažą, jdv) jūsų dar
bams paremti, pagerbdama sa
vo a.a. vyrą Aloyzą, buvusį atei
tininką". Ačiū labai! 

O jau 90 metų sulaukusi au
kotoja, Rozalia Petronienė iš 
Bostono rašo: ,,— baigiu 
90-tuosius metus, bet aukų 

rinkimai dar nepasibaigę, — 
taigi, taip bus iki galo, atseit, 
gyvenimas buvo produktingas". 
Tikrai malonu, kad be priekaiš
to priima, aukų prašymą ir 
džiaugiasi, kad gyvenimas buvo 
produktingas. 

Aukos, gražūs žodžiai ir linkė
jimai vykdomam darbui Lietu
voje, rodo, kad žmonės t iki savo 
aukos galia Tėvynės gerovės 
labui duodamos. Kažin ar mūsų 
broliai Tėvynėje supranta, kiek 
darbo aukos, kiek laiko aukos ir 
savo kišenės aukos atiduoda 
išeivija Lietuvai. Visas išeivijos 
gyvenimas ir darbai nukrypę 
tik į savo Tėvynės rūpesčius. 
Tinkama sveikatos priežiūra 
rūpinasi mūsų krašto medicinos 
sr i t ies atstovai; t i nka mo 
švietimo reikalais daug dėmesio 
ir darbo atiduoda APPLE orga
nizacinis vienetas; ekonominio 
gyvenimo kilimui daug padeda 
(nori padėti) šio krašto pre
kybininkai, bankininkai ir įvai
rių sričių inžinieriai, o katalikų 
Bažnyčia pačioje Tėvynėje, su ti
kinčiųjų pasauliečių pagalba 
per, ypač, ateitininkų organi
zaciją, rūpinasi žmogaus dvasi
niu - moraliniu stoviu, nes tik 
su jo kaita keisis ir politinis 
žmogaus galvojimas ir materia
linio - ekonominio gyvenimo 
raida, kuri Tėvynėje labai 
suluošinta. 

— jdv — 

*» REIKIA KĄ NORS DARYTI, NE 
MIEGOTI. »> 

Lyg atsiliepdami į D. Bin-
dokienės vedamojo min t i s 
„Laiškų lietuviams" liepos-
rugpjūčio mėn. laidoje, kuriame 
ji skatina neapleisti lietuviškos 
veiklos ir vasarai atėjus, juda ir 
Clevelando ateitininkai. Karstą 
liepos 19-tos pirmadienio vaka
rą sendraugių pirmininkas R. 
Bridžius sukvietė Clevelando 
visuomenę vakaronei su kun. A. 
Palioku, liepos mėnesį pava
duojančiu kun. G. Kijauską 
Dievo Motinos parapijoje. 

Nors greitomis suruoštą 
suėjimą buvo galima pagarsinti 
tik sekmadienį bažnyčioje ir per 
lietuvišką „Tėvynės garsų" 
radijo valandėlę (ji ypač pasi
tarnauja tokiais atvejais!), į 
mažąją parapijos sa l iukę 
sugūžėjo arti 60 Clevelando 
lietuvių. (Gaila, kad dėl vasari
nio valymo — tvarkymo nebuvo 
galima pasinaudoti, vėsinama 
svetaine). Tačiau šis būrys 
sušilusių dalyvių su dėmesiu iš
klausė svečio minčių, klausė 
klausimus, ieškojo atsakymų... 

Papasakojęs apie savo įdomų 
ir nelengvą kelią į kunigystę bei 
savo neakivaizdines studijas 
gyvenant tolimajame Kazaks-
tane, kun. Paliokas pasidalino 
rūpesčiais ir mintimis apie da
bartinę religinę padėtį Lietuvo
je, labai realiai nušviesdamas 
padėtį (pvz. prieš karą Lietuvoje 
buvę 1,600 kunigų; dabar telik-
670...), jis nepuolė į pesimizmą, 
bet ieškojo pozityvių būdų padė
čiai keisti. 

Keldamas maldos galią, jis 
skatino ne snausti, bet pozity
viai veikti. Jis sakė, kad reikia 
pradėti su malda, o ne griebtis 
jos, kai jau „viską padariau, 
teliko tik melskis..." 

Jis pasakojo, kad prieš da
bartinės nepriklausomybės at
gavimą visi labai daug meldėsi, 
bažnyčios buvę pilnos. Atgavus 

laisvę, lyg nebeliko laiko 
Dievui, maldai . . . „Sektos 
plečiasi, kol katalikai snau
džia", teigė jis. Bet Dievo keliai 
mums nežinomi: gal dabartiniai 
Lietuvos sunkumai pakreips vėl 
žmones prie maldos, grąžins 
prie Dievo... Ne savo, o Dievo 
planą vykdant, ir jis pats šiuo 
metu čia: jis atsiųstas kuriam 
laikui į Ameriką, tuo tarpu 
Lietuvoje laikinai darbuojasi 
kitas jėzuitas — kun. L. Za
remba. 

Kun. Paliokas Dievo Motinos 
parapijoje besidarbuodamas šį 
mėnesį, ne tik sekmadieniais, 
bet ir kasdien vakarinėse Mi
šiose pažeria gerų, galvoti ir 
veikti skatinančių, su dienos 
evangelija susijusių minčių. Lyg 
pratęsdamas vakaronės mintis, 
antradienio vakarą jis kalbėjo 
apie maldos ir rožinio galią. Jis 
džiaugėsi, kad pasiryžėlių 
būrelis Clevelande (tikiu, ir 
kituose lietuvių telkiniuose) kas 
vakarą po Mišių kalba drauge 
rožinį, atsiliepdami į Dievo Mo
tinos nuolatinį skatinimą tai 
daryti. 

Clevelando ateitininkai dė
kingi kun. A. Paliokui už min
tis, pasidalinimą savo patirtim, 
už nuoširdumą. Jis praturtino 
visos Clevelando lietuviškos vi
suomenės vasarą. Maldai , 

Ateitininkų 1993 m. šeimos šventės akademija. Iš k. — dvasios vadas kun. G. Kijauskas, S.J., 
sendraugių pirm. R. Bridžius, jaunučių g obėja V. Svarcienė, Ateitininkų Jaunučių CV pirm. 
D. Petrusevičiūtė, moksleivių globėjas R Biliūnas ir moksleivių pirm. K. Mataitė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

KODĖL REIKĖTŲ DALYVAUTI 
KONFERENCIJOJE? 

1994 metais Lietuvoje bus 
ruošiamas Ateitininkų Kong
resas. Kadangi pagrindinis atei
tininkų vadovavimas ateitinin
kams bus perimtas vėl Lietu
vos lietuvių, išeivijos atei
tininkams gali kilti nemažai 
klausimų apie šios organizacijos 

j tolimesnį veikimą. Rugsėjo 3, 4, 
ir 5 dienomis ruošiama Ateiti
ninkų konferencija, kurioje bus 
diskutuojama ateitininkų veik
la išeivijoje. Kviečiame visus 
dalyvauti šitoje svarbioje kon
ferencijoje. Norime paminėti, 
ypač jaunoms šeimoms, kad 
dienos metu turėsime priežiūrą 
vaikams. 

Ateitininkų konferencijos 
programos ruošėjai 

ATEITININKŲ 
KONFERENCIJOS 

PROGRAMA 

1993 m. rugsėjo 3 d., 
penktadienis, 

Ateitininkų namuose 

18:30 vai. — Registracija 
19:30 vai. — Literatūros, dai

nų ir šokių vakaras 

1993 m. rugsėjo 4 d., 
šeštadienis, 

Lietuvių Centre (Lemonte) 

8:00 vai - Šv. Mišios 
8:30 vai. — Registracija 
9:30 vai. — Konferencijos ati

darymas: 
Rengimo Komisijos pirminin

ko žodis 
Ateitininkų Federacijos Vado 

žodis 
Ateitininkų Federacijos Tary

bos pirmininkės žodis 
Prezidiumo ir komisijų suda

rymas 
10:00 vai. — „Ateitininkija 

išeivijoje — nuo Reino iki 
Chicagos" — Dr. A. Darnusis 

11:00 vai — Simpoziumas: 
„Išeivijos ateitininkų dabar

tinė misija': Almis Kuolas, Ga
bija Petrau.-kienė, Studentas 

12:30 vai. - Pietūs 
14:00 vai — Sąjungų diskusi

niai posėdžiai simpoziumo tema, 
Diskusijų į>vados 

15:15 va! — Simpoziumas: 
„Ateitininkų veikla išeivijoje 

— šiandien ir rytoj" 
Tautinės sąmonės palaiky

mas, ugdymas 
Visuomeniniai ir politiniai už

daviniai 
Organizacinė veikla ir struk

tūra — J. Baužys 
16:30 vai. — Atskirų sąjungų 

pasitarimai (Praveda sąjungų 
pirmininkai) 

19:00 vai. - Vakarienė 
20:00 - Akademija - kun. St. 

Ylos pagerbimui (10 metų mir
ties proga 

Paskaita — Dr. P. Kisielius 
Meninė programa 

1993 m. rugsėjo 5 d., 
sekmadienis, 

Jaunimo centre Čikagoje 

9:30 vai. — Simpoziumas: 
„Ateitininkų veikla išeivijoje 

— šiandien ir rytoj": 
Kultūra: mokslas, kūryba, 

spauda — D. Bindokienė 
— Ideologinis augimas ir ug

dymas 
— Religinis, dvasinis, gyve

nimas — D. Staniškienė 
10:30 vai. — Bendros diskusi

jos simpoziumo tema 
11:00 vai. — Ateities veiklos 

gairių bei specifinių planų su
darymas — atskirų sąjungų 
posėdžiuose 

11:45 vai. — „Visa atnaujinti 
Kristuje" — V. Liūlevičius 

12:45 vai. — Išvadų ir nutari
mų pristatymas 

13:00 vai. — Konferencijos už
darymas 

13:15 vai. — Pietūs (kavinėje) 
15:00 vai. — Šv. Mišios Švč. M. 

Marijos Gimimo parapijoje Mar-
ąuettte Parke) 

19:00 vai. — Padalinių bei in
stitucijų pasitarimai 

ATEITININKŲ KONFERENCIJOS 
DALYVIŲ DĖMESIUI 

Ateitininkų Konferencijos da 
lyviai, norintys apsistoti vieš
butyje, gali kreiptis į šiuos 
viešbučius: 

Red Roof Inn, 7535 Route 83. 
Willowbrook, Illinois. Telefonas: 
800-874-9000. Dalyvių kamba
riai užsakyti numeriu B 

nuolatiniam artėjimui prie 
Dievo nėra atostogų. 

GARBĖ KRISTUI! 
Dalia Staniškienė 

167000015, „Lith. Cath. Fed. 
Ateitis" vardu. Kaina 50.99 dol. 
(su dviem lovom) arba 42.99 dol. 
(vienam) nakčiai. Dalyviai 
būtinai turi užsakyti kambarius 
iki rugpjūčio 23-čios dienos. 

Deluxe Budget Inn, ant Ar
cher gatvės prie Ateitininkų 
namų. Telefonas: (708) 
257-6688. Kaina 38.00 dol. (su 
dviem lovom), 31.00 dol. 
(vienam). 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second ciass postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subacription Rates: 80.00. Poreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams '-i metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U S A dol ) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nedirba. niu< nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo »•**<> susitarus. Redakcija už 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Žemė juokiasi gėlėmis. 
Ralph Waldo Emerson 

DR. ARVYDAS J. DAILIDt 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVrČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, tel . 708-594-0400 
Bridgview, IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Benryn, IL 

(prie MacNeal ligonines) 
Tel. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel . 312-585-2802 

Pirm., antr. penktd. 9 v r -3 v p.p.. 
ketv 10 v r -7 v.v.. trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v.p p 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

6321 Avondale. St*. 102 
Chicago, IL 00631 
Tai. 312-774-0042 

T o m a s Kis ie l ius , M . D . 
S tevan Sandler . M . D . 
Adr ian B ianco , M . D . 
Bozena VVItek. M . D . 

Vėžio ligos (OnkolcKjįja/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S . C . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls, IL 

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

K a b . t a i . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz le A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRJRGAS 

Family Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Ltmonl. IL 60439 
PfiKiauso Palos Community Hosp'tai 'n 

Siive' Cross Hospitai 
Valandos pagal susitanrra. 

Tai. (706) 257-2265 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE \ 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000. ext 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Vai 9-5 kasdien 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v.p p. 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 80629 

Tai. (312)438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
į S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Ateitininkai sendraugiai Bostone gegužės 23 d. susirinkime susipažino su dr. Juozo Navicko knyga 
„Vertybėa ir dorovė" ir jos autorium (I eil. ketvirtas iš kairės). 

Nuotr A. Rygelienės 

DR. DANA M. SALIKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C a r m a k R d . 
W e a t e h e a t e r , IL 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 6 - 8 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmok>gas/Akių Chirurgas 

2666 W . 7 l 8 t 8t 
2 1 2 -

4146 W . 
312-766-7706 

Cr4cago. lL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAOOAU1N 6 E U C K A 6 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 56 6t. 
Tel. (312) 736-6566 

507 S. ONbart, LaOrang* IL. 
Tel. (708) 352 4487 

6132 S. Kadzla Ave., Chicago 
(312) 776-4*M arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. šešt 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 

Kablnato tel . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S . C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Vai 

Kab. ta i . (312) 565-0348; 
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Kas turi valdžią, 

PASIIMA IR GROBĮ 
Mažai k a m žinomas faktas, 

kad išeivijai Lietuvoje įvyku
sioje konferencijoje, atstovavo 
užsimaskavęs KGB agentas. 
V i ln iu j e vykus io je Pasau
lio l ietuvių gydytojų konfe
rencijoje 1989 metais pakarto
t ina i pasisakė gydytojas Jonas 
Gin tau tas iš New York. Dabar 
spaudoje skai tome, kad gydy
tojas Gin tau tas j au nuo senų 
laikų buvo užverbuotas KGB 
a g e n t u , g i m ę s Lietuvoje, 
mokslus baigė Maskvoje, vėliau 
emigravo į Ameriką. Jo t i k r a 
pavardė y r a Susinąs, vėliau 
pakeis ta i Gintautą. Tai va, 
kok ie a s m e n y s dabar g i n a 
tautą!. 

Ši gydytojų konferencija buvo 
pirmoji, kurioje dalyvavo išei
vijos lietuviai gydytojai. Apie 15 
gydytojų buvo atvykę iš svetur. 
Visi korekt iškai ir atsargiai 
elgėsi. Pasaul io lietuvių gydy
tojų sąjungos p i rmin inkas , 
gydytojas Arvydas Vanagūnas 
pasakė t rumpą kalbą. Tačiau 
s laptas KGB darbuotojas Gin
t a u t a s pakar to t ina i išeidavo į 
sceną ir aš t r ia i koliojosi su vie
t inia is gydytojais. Nežinau, ar 
jo t ikslas buvo supjudyti vie
t in ius gydytojus su išeivijos 
ko legomis , t a č i a u Lietuvos 
gydytojai mažai kreipė į jį dėme
sio. Jie per daug ginčijosi tarpu
savyje . K a u n o ir Vilniaus 
gydytojai kovėsi lyg katės su šu
nimis. Apie mediciną beveik nė 
žodžio, visi ginčai vyko dėl vado
vaujamų postų. Buvo labai aiš
k ia i jauč iama, kad, kas t u r i 
valdžią, t a s ir pasiima grobį. 

1989 meta i s Lietuvos gydy
tojų sąjungos pirmininku buvo 
iš r inktas profesorius Algiman
t a s Marc inkevič ius , kardio
ch i rurguos skyr iaus vedėjas 
Vilniaus universitete, vilnietis. 
Dak ta ras profesorius A. Mar
cinkevičius yra daug nusipelnęs 
Lietuvai mokslinėje srityje ir 
daug išeivijos gydytojų jį pažįs
t a iš jo kelionių į Ameriką. 
Daug išeivijos gydytojų y r a 
aplankę jo skyrių, buvę jo na
muose. Profesorių A. Marcin
kevičių gerbė ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje. 

Todėl, ka i sūnus Rimtas Mar
cinkevičius, baigęs medicinos 
mokslus, keliavo po Ameriką ir 
r inko a u k a s jaunimo organi
zacijoms, daug išeivijos lietuvių 
j a m dosniai aukojo. Gal k a d a 
no r s j a u n i m o organizacijos 
paskelbs, k iek Rimtas Marcin
kevičius y r a j iems aukų surin
kęs. Tačiau pradėjo kilti įta
r imas , kai šis j aunas gydytojas 
8 mėnesius keliavo po visą 
Ameriką, net du kartus buvo 
nuskridęs j Havajus, prašė aukų 
iš senų pensininkų, našlių, 
ku r i e n iekada gyvenime n ė r a 
buvę Havajuose, nes visą gy
venimą aukojo lietuviškiems 
re ika lams. 

Profesorius Marcinkevičius 
asmeniškai pažino beveik visus 

vadovaujančius išeivijos gydyto
jus, tačiau Lietuvos medicinos 
reformos neprastūmė. Išeivijos 
gydytojų nuomonės neklausė ir 
Lietuvos medicinos reformos 
neįvykdė. 

Profesorius Marcinkevičius 
baigė savo kadenciją Lietuvos 
gydytojų sąjungos pirmininko 
pareigose, ir šią žiemą visa Mar
cinkevičių šeima, 7 žmonės, 
žiemos atostogas praleido Palm 
Springs, California. Manau 
reikia l ietuviams skaitytojams 
paaiškinti , kad Palm Springs 
žiemos metu y ra viena bran
giausių vietų Amerikoje. Ten 
ka inas tegali „įkąsti" Hol-
lywood žvaigždės ir turtingiau
si Amerikos piliečiai. Abu pro
fesor iaus Marc inkev i č i aus 
gydytojai s ū n ū s jau kelinti 
metai dirba Amerikoje. Tačiau 
išeivijos lietuviai, kurie su
aukojo pinigus ir mano, kad jau
niems Lietuvos gydytojams 
reikia padėti, savęs klausia: „Ar 
dėl to mes aukojome Lietuvos 
labui?" 

Praeitą mėnesį Čikagoje lan
kėsi dabartinis Lietuvos Sveika
tos apsaugos ministras dr. Jur
gis Brėdikis ir jo pavaduotojas 
dr. Albertas Valavičius. Mi
nistras Brėdikis yra Kauno šir
dies chirurgijos profesorius. 
Neseniai spaudoje buvo pa
skelbta, jog j is pasirašė aktą, 
kad Kalan ta buvęs psichinis 
ligonis. Lietuvoje nuskambėjo 
sensacija, ka i profesorių J. 
Brėdikį užpuolė nepatenkintas 
ryt ie t is , musulmonas, kuris 
siekė jam atkeršyti už savo 
giminaičio mirtį Kauno širdies 
klinikoje. 

t, T* 

Profesorius neseniai buvo 
paskir tas Sveikatos ministru. 
Aš a smen i ška i dar turėjau 
vilčių, kad jis pakeis tarybinės 
medicinos sistemą. Juk visi lie
tuviai rūpinasi , kad Raudonoji 
armija kuo greičiau išeitų iš 
Lietuvos, nors t a Raudonoji ar
mija šiais metais nė vieno lietu
vio nė ra nužudžiusi. Tuo tarpu 
tarybinė sveikatos sistema pasi
liko ir kasmet pražudo tūkstan
čius lietuvių, kurie visai berei
kalingai miršta. Profesorius J. 
Brėdikis gerai kalba. Pirmoje 
savo kalboje teigė, kad Lietuvos 
medicinos sistema yra kritiškoje 
būklėje ir reikia ją pakeisti. 
Tačiau mano viltys išgaravo, 
kai pamačiau, kad prof. J . Brė
dikis net nėra pakeitęs savo 
palydovo A. Valavičiaus. 

Gydytojas A. Valavičius jau 
eina sveikatos ministerijoje 
pareigas septintam ministrui, 
nuo turbūt Andropovo laikų. 
Gydytojas A. Valavičius buvo 
užsienio reikalų skyriaus ve
dėjas Sveikatos ministerioje. 
Pirmokas gimnazistas žino, kad 
k o m u n i s t ų valdymo me tu 
užsienio reikalų skyrių prižiū
rėjo KGB. 

Linas S id rys 

IŠEIVIJOS POLITINIŲ 
VEIKĖJU PASTANGOS 

Rimties va la idė lė 

„Lietuviai vienminčiai-poli-
tikieriai išeivijoje apie pusę 
šimto metų politikavo, bet įspū
dingesnių, išeiviją vienijančių 
darbų neatliko", rašo J. Dunčia 
savo straipsny „Kul tūr inė ir 
po l i t inė veikla išeivi joje" , 
„Draugas", nr. 133, liepos 14 d. 

Politinių veikėjų vienintelis 
t ikslas buvo padėti Lietuvai at
gauti laisvę. Jo siekė visi išei
vijos lietuviai, ir j is juos vie
nijo, nors ir buvo nesutarimų, 
k a i p š i am t i k s l u i g e r i a u 
patarnaut i . Tačiau tai nesu
t rukdė išeivijos pol i t in iams 
veikėjams atlikti reikšmingų 
darbų Lietuvos laisvinimui. 

Vienu svarbiausiu jų darbu 
šioje srityje reikia laikyti tai, 
kad Amerikos Lietuvių Tarybai 
i r Vokietijoj a ts ikūrusiam Vli
ku i pavyko po karo apginti 
lietuvių pabėgėlių grąžinimą iš 
Vokietijos į Lietuvą ar net jų ga
benimą į Sibirą. Tuo metu buvo 
didelis pavojus, kad Vakarai 
galėjo p r i p a ž i n t i L i e t u v ą 
„savanoriškai įsijungusią" į 
Sovietų Sąjungą ir patenkint i 
jos reikalavimą sugrąžiti lietu
v ius pabėgė l i su k a i p jos 
piliečius. Tuo būdu ne tik pabė
gėliai būtų patekę į sovietų 
rankas, bet ir Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
pripažinmas būtų buvęs įtvir
t intas. 

Išsikovojus Lietuvos aneksijos 
nepripažinimą, reikėjo surasti 
draugų, kurie remtų Lietuvos 
laisvės kovą. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pa s t angomis buvo 
pasiekta, kad prez. D. Roosevel-
t a s priėmė Amerikos lietuvių 
delegaciją, kuriai j is užtikrino, 
kad Lietuvos laisvės reikalas 
nėra užmirštas. Taip pat buvo 
sudaryta kongreso Kersteno 
komisija, kuri autoritetingai iš
tyrė Lietuvos pavergimą ir 
oficialiai pareiškė, jog Maskva 
neteisėtai okupavo Lietuvą. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomsi taip pat kongrese 
kasmet buvo rengiami Vasario 
16 minėjimai. Lietuvai draugų 
ta ip pat ieškojo Vlikas ir LB. 
k u r i ų veikėjai k o n t a k t a v o 
Amerikos ir kitų šalių valdžios 
įstaigas, iškilus reikalui, apgin
t i Lietuvos laisvės bylą. 

Buvo taip pat svarbu išlaikyti 
n e p r i k l a u s o m o s L ie tuvos 
pasiuntinybes įvairiose šalyse. 
Kai kurios jų jau karo metu ne
beveikė dėl įvairių priežasčių, 
tačiau ir veikiančioms ne kartą 
grėsė pavojus. Reikėjo jas apgin
t i , nes tai buvo nepriklausomos 
Lietuvos simbolis, kuris rodė, 
jog Lietuva neužmiršta, žadino 
viltį ne tik išeivijoje, bet ir 

J U O Z A S VITĖNAS 

okupuotame krašte, kad Lietu
va vėl atgaus laisvę. 

Šiai vilčiai išlaikyti Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangomis 
buvo išrūpintos Amerikos Balso 
radijo transliacijos į Lietuvą iš 
Vašingtono, o vėliau ir iš Miun
cheno, padedant Vlikui ir LB. 
Tokios transliacijos taip pat 
buvo duodamos iš Vatikano, 
Romos, Madrido ir kurį laiką 
net iš Taivano. 

Buvo svarbu išlaikyti Lietu
vos laisvės kylą tarptautiniuose 
forumuose. Todėl Altas, Vlikas 
ir LB siuntė savo atstovus į 
t a r p t a u t i n e ? konferencijas 
rūpintis , kad Lietuvos klau
simas nebūtų užmirštas. Tam 
tikslui buvo paruošiami raštai , 
v a d i n a m i memorandumais , 
kurie buvo įteikiami įvairių 
šalių delegacijoms. Kiek tokių 
raštų Altas, Vlikas ir LB yra 
parengę, nėra suskaičiuota, bet 
nėra abejonės, kad jie sudarytų 
kelias storas knygas. Tai ne
buvo vieno a r dviejų lapų popie
riai, bet kartais net kelias
dešimt puslapių, dokumentais 
pagrįsti , raštai. Tikslesniam 
vaizdui prie jų reikėtų pridėti 
Alto valdybos. Vliko tarybos ir 
valdybos bei LB organų posė
džių protokolus, kurie rodytų, 
kaip buvo rūpinamasi Lietuvos 
reikalais. 

Čia taip pat dera paminėti 
lietuvių išeivijos mokslininkus, 

Vytautą Vardį, Tomą Remeikį, 
Bronių Kazlą, M. Braką ir 
kitus, kurie yra parengę ir 
išleidę ne po vieną knygą Lietu
vos klausimais. 

Negalima sakyti, kad poli
tiniai veikėjai, kaip J. Dumčia 
neteisingai teigia, „nedėjo pa
stangų arčiau pažinti kitėjimo 
eigos tėvynėje". Visi žinom, 
kaip žiaurios sovietinės okupa
cijos sąlygos neleido išeivijai 
palaikyti ryšių su tėvyne, tačiau 
gyvenmas joje buvo atidžiai 
sekamas, r enkamos apie jį 
žinios ir skleidžiamos t i e k 
savųjų, t iek svetimųjų ta rpe . 
Vlikas nuo pat atsisteigimo 
Vokietijoj leido žinių biuletenį 
Eltą keliomis kalbomis. Pana
šiai darė ir Altas, ir Lietuvių 
Bendruomenė. Šią veiklą ypač 
išplėtė kun. Kazimiero Pugevi-
čiaus įsteigta Lietuvių Informa
cijos Tarnyba, labai išpopulia
r inusi „L ie tuvos K a t a l i k ų 
Bažnyčios K r o n i k ą " , k u r i 
vėliau buvo atskirais tomais, 
keliomis kalbomis , i š l e i s t a 
Čikagoje. 

Taigi politiniai veikėjai, nors 
ne visada sutardami, darė, ką 
galėjo, kad Lietuva a tgautų 
laisvę. Žinoma, šie darbai ne
buvo tokie akivaizdūs, kaip 
dainų ar šokių šventės, bet jie 
buvo labai svarbūs išlaikyti 
Lietuvos laisvės bylą gyvą 
išeivijoje, okupuotame krašte ir 
tarptautinėje plotmėje. 

DIEVAS IR AUDRA 

Dariaus ir Girėno paminklas Kaune, atidengtas liepos 17 d. 
Nuotr. Vladžio Zubovo 

Kokiose sąlygose ga l ima su
t ik t i Dievą? P i r m a j a m e šio 
s e k m a d i e n i o s k a i t i n y j e i š 
pirmosios K a r a l i ų knygos (1 
Kar 19:9, 11-13) g i rd ime apie 
p r a n a š o El i jo p a t i r t į . K a i 
už t inkame Eliją, j a m gresia 
mi r t i e s pavojus, nes ka ra l i enė 
Jezabelė įsakė jį nužudyti dėl to, 
kad j i s kalaviju užmušė visus 
pagoniško dievo Baal io prana
šus. 

B ė g d a m a s nuo Jezabelės pa
s i u n t i n i ų , E l i j a s a t s i r a d o 
pietinėje dykumoje ir, puolęs į 
nevilt į , pa l ikęs savo t a rną su 
ma i s tu ir vandeniu , išėjo giliau 
į dykumą. Ten b a d a u d a m a s , 
p rašė Dievą, kad pasi imtų jo 
gyvybę. N o r s Elijas tebetikėjo 
Dievu, j is nebemanė , kad šįkart 
j a m pas i seks išlikti gyvu, t ad 
bandė b a d a v i m u nusižudyt i , 
kad t ik nepak l iū tų į kara l ienės 
Jezabe lės budel ių nagus . 

Tač iau Dievas turėjo kitą pla
ną Elijui. Kelis k a r t u s j a m 
pas iun t ė angelą, k u r i s įsakė 
s t ip r in t i s p a d ė t u j a m mais tu ir 
po to 40 d ienų eiti į Dievo kalną 
Horebą. N o r s Elijas visai to ne
norėjo, jis atsikėlė ir ėjo. Užlipęs 
į t ą ka lną , Elijas tūnojo urve — 
užuovėjoje, k u r saugu . Ten be
sis lepiant į Dievas jį surado i r 
pak lausė , k ą veikia. Elijas pri
sipažino, j o g dėl savo uolumo 
Dievui j is užs i t r aukė mir t iną 
pavojų. Dievas tuomet j am įsa
ko išeiti iš urvo ir stovėti a n t 
k a l n o be apsaugos . 

I r čia Elijas klauso Dievo, o ne 
savo baimės. Ant ka lno , pergy
v e n ę s viską na ik inančią vėtrą, 
E l i j as pamatė , kad Dievas ne
b u v o vėtroje. Pa ty rė ir žemės 
drebėjimą, i r ugnį, bet ir tai 
t e b u v o lyg Dievo palydovai, ei
n a n t y s p i rm jo. Tik po jų atėjo 
p a t s Dievas — švelniame, ra
m i a m e šlamėjime. 

El i jas patyrė Dievą, kaip gel
bėtoją iš nevilties, s iunčiantį 
savo angelą, kuris jį s t ipr ina 
f iziškai ir perduoda Dievo žodį 
— nurodymą. Elijas Dievą paty
r ė , ka ip lydimą audrų , bet 
a t e inan t į ramybės šlamėjimu. 
N o r s Dievas nėra pačiose gyve
n i m o audrose, jų metu j is yra ar
t i . J e i Elijas būtų paklusęs sa
vo baimei , o ne Dievo nurody
m u i , i r pasilikęs urve , saugoda
m a s i s nuo visų audrų , j i s nebū
t ų pa ty ręs Dievo su ramin imo , 
ga iv inanč io ryšio su juo. 

Panaš iose sąlygose ir Pe t ras 
su k i t a i s apaštalais pat i r ia ryšį 
su Dievu šio sekmadienio evan
gelijoje 'Mato 14:22-23). Kaip 

angelas įsakė Elijui 40 dienų 
eiti į Horebo kalną, t a ip Jėzus 
„prispyrė mokinius sėst i į valtį 
ir p laukt i p i rma jo k i tapus eže
ro". J iems beplaukiant , pakyla 
bangos, smarkus, priešingas vė
jas padaro ta ip , kad, stipriai ir-
damiesi , jie t ik išlieka vietoje, 
o gal i r to nebeįstengia. Kitas 
k ran ta s , kur jiems Jėzus įsakė 
plaukt i , atrodo visai nebepasie
kiamas . 

Ir t a m e beviltiškumo sąmyšy
je, užėjus nakčiai ant ežero, j ie 
pamato iš tamsos išnyrant į , 
vandeniu į juos einantį, Jėzų. 
Apnikti beviltiškumo ir baimės, 
nebepažįsta jų gelbėti a te inan
čio Jėzaus ir pradeda šaukti , lyg 
šmėklą išvydę. Bet Jėzus savo 
žodžiu juos nuramina: „Nusira
minki te , tai aš , nebijokite!" 

Pirmasis atsiliepia Pet ras — 
ne t iek tikėjimu, kiek t ik leis
damasis į dialogą su Jėzumi, 
prašydamas užtikrinimo, kad 
tai j is : „Viešpatie, je i čia tu , 
liepk man atei t i pas tave van
deniu". Ir Jėzus jį įgalina ateiti, 
sakydamas: „Eik!" 

Nors Petras paklauso, jis, kaip 
ir daugelis mūsų/ net i r tuomet, 
kai esame stebuklingai vedami 
per audrą, žvalgomės aplinkui 
į audros baisumą, leisdami savo 
dėmesiui nukrypti nuo to kelio, 
kur iuo esame saugiai vedami, ~~> 
nukrypt i nuo tikslo, į kur į 
e iname, nuo to, kuris m u s veda 
per gyvenimo audras. Bet ka ip 
ir Petras , eidamas vandeniu per 
audrą, randame, kad Kr is tus 
yra čia pat, kai tik, paklydę aud
ros sūkuriuose, su šunkame : 
„Viešpatie, gelbėk mane!" Ka i 
Jėzus Petrą savo rankomis su
griebė, vėjas nurimo. Tuomet, 
panašiai ka ip Elijas Horebo 
kalne , ne tik Petras, bet ir visi 
k a r t u su juo laive buvusieji pa
ju to Dievo ramybę, pajuto, jog 
pats Dievas atėjo pas juos į valtį. 
J ie Jėzų pagarbino, sakydami: 
„Tikrai , tu Dievo Sūnus!" 

Tiek Elijui, tiek ir apašta
lams. Dievo artumo, globos ir 
suraminimo pajutimas a te ina 
ne t iek per žodinę maldą, k iek 
per ta i , kad jie klausosi, ką 
Dievas jiems jų gyvenimo aplin
kybėse pasakys, o išgirdę, ke
liasi ir daro, kas j iems įsakyta. 
Tiek Elijas, tiek ir apaš ta la i 
pergyveno audras, vykdydami 
Dievo įsakymus, bet j i e taip pa t 
patyrė stebuklingą Dievo vedi
mą ir gelbėjimą, nes , i š t ikus 
audroms, nenutraukė dialogo su 
Dievu. 
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TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

V I D M A N T A S P O V I L I O N I S 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklo Kaune detalė. Iškilmingas 
paminklo atidengimas įvyko š.m. liepos 17 d 

Nuotr Vladžio Zubovo 

— Sakykite, kodėl jūsų sūnus lindo pro iangelį j 
rūsį? 

— Jis jau nuo vaikystės ten landžioja, nes ten 
visada stovi naminio vyno butelis — ir žiūri j liudyto
jo, savo sūnaus, suaugusio dvimetrinio vyro plačią lyg 
daržinės durys nugarą. 

Tas linkčioja galva: t ikrai taip. 
Jau ir kovo pradžia. Šarūnas reikalavo primygtinai, 

ir Bakučionis atrado parodymus apie pokalbį prie lango. 
Pridėjo prie bylos. Bet pareiškė, kad šis popierius jokios 
reikšmės neturi. Ir nieko neįrodo, nes jokio pokalbio 
nėra buvę. Izoliatoriaus dokumentuose tai neužfiksuo
ta , o ir Povilionio paaiškinimo nėra.(Atsisakiau tada 
bet ką rašyti). Taigi jokio pagrindo apšmeižti Pcvilionį 
nebuvo. Visa tai tik Šarūno išsigalvojmai. Teisybė vien 
jo parodymuose parengtinio tardymo metu. 

Jokie netikėtumai neišmuš teismo iš vėžiu Viskas 
numatyta . Nuosprendžiai paskirstyti . Bet vaidinimą 
vaidinti reikia. Kad pasidarytume abeji ng: savo 
likimui. Kad likimo pirštą - KGB metu triūsą — 
sut iktume nuolankiai . 

Mes jau abejingi. Bet Jiems dar truput* baisu. 
Viskas — ant snarglių. Kol jie laikė Šarūną an t 

kabliuko, viskas atrodė ne snargliais, sviestu tepta. Ti
kėdamiesi dar daugiau, j ie pertempė laiką. Šarūnas 
nuo kabliuko nusmuko. Suprato ši tą. Ir sėdo rašyti 
paskutiniojo žodžio. Žmogų galima apgaudinėt i Bet jei 
j is turi bent truputį sąžinės, neįmanoma to dary I i amži

nai. Saugumas to neapskaičiavo. Nuteist i , ž inoma, nu 
teis. Bet kur efektas? 

J ie rengėsi uždaryti bylą, o Ša rūnas p a l i n k o ne 
geron, ne jų pusėn. Dėl jo, dėl efekto, p r i jungė prie 
mūsų bylos bažnyčios vagį Mackevičių. Šis r a š t i n g a s 
(su viduriniu išsilavinimu) kandida tas į T S K P n a r i u s 
visą teismą verkė. Keikė savo pat iklumą, gailėjosi 
jaunystės. Skundėsi, kad KGB žadėjo jo n e s k a n d i n t i , 
jei rodys prie mus. O dabar jie savo pažadą su l aužė 
Smulkiausiai pasakojo, kaip, labai bi jodamas, į l indo 
į bažnyčią. Tik noras pasirodyti Šarūno akyse padėję 
jam įvykdyti savo užmačias. Atvežė vogtus bažnyt in ius 
daiktus į Kauną, atidavė juos Šarūnui . P ra šė p a r d u o 
ti. Tas nuvežė Mackevičiaus grobį p a ž į s t a m a m Pa
beržės klebonui Dobrovolskiui. Pasakė , k a d pigiai 
nupirko iš girtuoklio, paprašė grąžinti k a m p r i k l a u s o 
Klebonas taip ir padarė. 

To net ir mūsų teismui per mažž., kad a p k a l t i n t ų 
Šarūną kriminaliniu nusikaltimu. Bet smūgis Š a r ū n u i 
didžiulis. Ir — paskutinis lašas, pr iver tęs a p m ą s t y t i 
savo žaidimus ir bičiulystę su kapi tonu R i m k u m i . 

O Mackevičius — ne tik kriminalinis. J a m Š a r ū n a s 
pavedęs labai sudėtingus darbus. Davęs p luoš tą atsi
šaukimų ir liepęs išplatinti Mažeikiuose. B e t Mac
kevičius ne koks antitarybininkas. J i s t ik ras t a ryb in i s 
žmogus, besiruošiantis stoti į komunis tų p a r t i j ą ir 
universiteto teisės fakultetą. Tad iš ka r to r e i k a l ą per
prato, lapelius sudegino. „Be to, rašoma byloje 
Ž u k a u s k a s siūlė Mackevič iui n u ž u d y t i v i e n ą 
visuomenės veikėją (Vlikininką Alseiką) ir l i epė įsi 
gyti ginklą". Ginklą Mackevičius turėjo. Tai b u v o 19 
amžiaus pistoletas. Tiek surūdijęs, kad ne t i k apie 
šaudymą, bet ir apie atidavimą muziejui negalėjo būti 
nė kalbos. Neišdrįso prijungti prie bylos ir š i to . 

Nenaisant nuoširdžiai atliktos a tcai los i r a ša rų 

kurios, ma ty t , turėjo sugraudinti mus , Mackevičių irgi 
apkal t ino. Apkal t ino, kad, žinodamas apie ypat ingai 
pavojingus valstybinius nusikalt imus, nepranešė KGB. 
Ir dar „nus ika l t imu susivienijimo, kuris nėra socialis
tinė organizacija, nuosavybei". Žmonių kalba tai reiškė 
— bažnyčios vagystė. Subtilu, kai norisi nuteikti bažny
t in inkus pr ieš t au t in inkus . 

Belieka ruošt is baigiamajam žodžiui. 
Mane vis spaudžia — prisipažink. Prisipažink, nes 

dar pr idėsime metus . T r a u k jus velniai... 
— Pris ipažinsiu . 
J au ž inau , ką pasakysiu . 
O su Š a r ū n u — istorija. Jis, paėmęs Kapsuko 

veikalus, rašo baigiamąjį žodį. Per šmoną jo t r iūsą 
konfiskuoja. 

— Vis t iek šnekėsiu, — sako Šarūnas. 
— Ka ip nori, — žada Rimkus. — Šnekėsi — sep

tyneri , nešnekėsi — šešeri. 
Š a r ū n a s te isme ats isako kalbėti . Tada jo rank

raščius grąžina. Procesas vyksta toliau. 
Pagal iau paskut in i s žodis. Labai patogu — prieš 

nuosprendį. Jeigu nesi sau priedas — geriau nekalbėti . 
Bet J ie t a i p l auk ia mano prisipažinimo. 

Mano eilė. 
— E r r a r e h u m a n u m est , — pradedu. — Gyvenau 

šitoje valstybėje ir nežinojau, kad egzistuoja drau
džiamų knygų sąrašai . Skaičiau knygas. Visas, kurios 
pasi taikė. Je i knygų ska i tymas yra nusikalt imas, t a i 
esu labai kal tas . Daug jų perskaičiau. 

Ir atsisėdu. 
Nusivyl imas teisėjų akyse. 
— Ka l t ink pa t s save, — šnypščia advokatė. 

(Bus daugiau) 

/ 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

niams, vilnoniams audiniams ir reguliuoti prekių importą ir 
audiniams iš sintetinių siūlų — eksportą. 
15 procentų muito tarifas. Visais muitų tarifų klau-
Prekės, kurių gamyba Lietuvoje simais galima kreiptis į Eko-
nepakankamai išvystyta arba nomikos ministerijos muitų 
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NAUJI LIETUVOS 
EKSPORTO IR IMPORTO 

MUITAI 
Nuo liepos 15 d. Lietuvoje 

įvesti nauji muito įstatymai. 
Nepasitenkinimai dėl šių mui
tų buvo išreikšti kai kurių 
verslininkų. Aplamai, muitai 
yra neigiama priemonė, kuri 
dirbtinai veikia prekybą ir eko
nomiją. Muitus yra priversti su
mokėti vartotojai, kai perka 
prekes, o muitininkai nei sėja, 
nei pjauna. Tad geras teiginys, 

kad Lietuva yra sudariusi 
laisvosios prekybos sutartis su 
kaip kuriais kraštais. 

Šį rašinį su muitų apžvalga 
atsiuntė iš Lietuvos Beirutis 
Vai tu l ionis , Lietuvos 
Vyriausybės patarėjo eko
nomikos klausimais konsul
tantas. 

E. K. 

• 

i 

APIE EKSPORTO-IMPORTO 
SĄLYGAS LIETUVOJE 

• I 
} i 

Iki šiol sąlygos nebuvo palan
kios, ypač prekių eksporto srity
je, todėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 1993 m. birželio 16 
d. priėmė nutarimą, kuriuo nuo 
šių metų liepos 15 dienos įve
dama nauja eksporto ir impor
to reguliavimo tvarka, pagrįsta 
muitų tarifais. Iki tol prekių ir 
paslaugų išvežimas bei įvežimas 
buvo reguliuojamas daugiausia 
administracinėmis priemo
nėmis — licencijų ir kvotų 
pagalba bei dviejų rūšių akci
zais. Tai buvo gana sudėtinga ir 
paini sistema. Ministerijų 
valdininkai dažnai spręsdavo, 
kam ir kiek leidžiama eksplo-

netaikomas. Tai Švedija, Nor
vegija, Šveicarija ir Suomija. 

Importo muitai.. Muitų tari
fų taikymas tam tikroms impor
tuojamų prekių grupėms — 
priemonė, kurią dabartiniu 
metu sąlygoja objektyvi Lietu
vos ekonominė situacija. Šio 
valstybinio ekonomikos regulia
toriaus pagalba siekiama ginti 
turinčias pirmenybe valstybinės 
pramonės šakas, pereinamuoju 
laikotarpiu atsidūrusias sunkio
je būklėje. 

Protekcionistinė muitų tarifų 
politika turėtų padėti Lietuvos 
pramonei ir žemės ūkiui sutvir
tėti, persitvarkyti, prisitaikyti 

atuoti produkcijos. Šios sistemos prie rinkos ekonomikos sąlygų. 
j norėta atsisakyti dar 1992 
*"— metais, vienok dažna Vyriau

sybės kaita neleido šitai pa
daryti. 

Nepaisant galiojusių ad
ministracinio pobūdžio apri
bojimų, Lietuvos užsienio preky
bos balansas buvo teigiamas. 
1993 metų pirmame ketvirtyje 
užsienio prekybos apyvartoje 
eksportas sudarė apie 59 pro
centus, importas — 41 procentą. 
Apyvarta su Vakarų šalimis 
sudarė 29 procentus bendros 
užsienio prekybos apyvartos ir 
buvo 1,6 karto didesnė, negu 
1992 metų ketvirtame ketvir
tyje, o lyginant su 1992 metų 
pirmuoju ketvirčiu, išaugo 13 
kartų. Naujoji valstybinė muitų 
tarifų sistema remiasi tokiais 
pagrindiniais principais. 

Eksporto muitai. Siekiama 
maksimaliai skatinti prekių ir 
paslaugų eksportą tiek Vakarų, 
tiek ir Rytų kryptimi. Dauguma 
iš Lietuvos eksportuojamų 
prekių ir paslaugų visiškai 
neapmuitinamos. Išimtį sudaro 
nedidelė prekių grupė, kuriai 
nustatytas 5—50 procentų mui
to tarifas. Pirmiausia tai vie
tinės kilmės žaliavos — galvijai 
(muito tarifas 20 procentų), 
plunksnos ir pūkai (50 pro
centų), cukriniai runkeliai (30 
procentų), gyvulinės kilmės pro
duktai, naudojami farmaci
niams preparatams gaminti (50 
procentų), odos (50 procentų) ir 
kailių (10 procentų) žaliava, 
neapdorota mediena (nuo 10 iki 
50 procentų, priklausomai nuo 
rūšies). Nurodytaisiais muitų 
tarifais siekiama riboti šių 
žaliavų, kurios reikalingos vals
tybinei pramonei plėtoti, 
eksportą. 

Kita prekių, kurių eksportui 
t nustatytas 5-15 procentų muito 

tarifas, grupė —juodieji ir spal
votieji metalai, jų atliekos ir 
laužas. Čia nepaminėtų likusių 
prekių ir paslaugų eksportui 
pasalintos visos iki šiol buvusios 
kliūtys. 

Kartu reikėtų pažymėti, kad 
lietuviškos kilmės prekėms 
(tame tarpe ir žaliavoms), 
eksportuojamoms į šalis, su k u 
rimis Lietuva sudariusi laisvo
sios prekybos sutartis (pro
tokolus), muitų tarifas apskritai 

Kita vertus, Vyriausybės nusta 
tytos tarifų importuojamoms 
prekėms normos nėra aukštos. 
Jos nepastato aklinos sienos 
prekėms iš užsienio ir nesuku
ria šiltnamio sąlygų Lietuvos 
gamintojams. Nustatyti tarifai 
tarsi sako gamintojams: mes jus 
šiek tiek ginsim nuo importinių 
prekių konkurencijos, tačiau ne 
tiek, kad galėtumėte negalvoti 
apie išgyvenimą ir efektyvesne 
gamybą. 

Didesni importo tarifai nusta
tyti tik toms prekėms, kurios 
gaminamos ir Lietuvoje. Pavyz
džiui, mėsai, sviestui, kiauši
niams, cukrui nustatytas 15-30 
procentų, cementui, stiklui ir 
produkcijai iš jų — 10-25 pro
centų, baldams, kai kuriems 
mašinų pramonės gaminiams — 
25 procentai, televizoriams — 20 
procentų, lininiams, medvilni-

kurias pigiau pirkti, negu pa
tiems gaminti, visiškai neap
muitinamos arba joms nusta
tytas nedidelis nuo 5 iki 10 
procentų muitų tarifas. 

Be muito galima įvežti visus 
energijos nešėjus, metalus, 
daugelį statybinių medžiagų, 
įvairias kitas žaliavas, vaistus, 
medicinę techniką, grūdus, 
cukraus žaliavą ir kitą, 

polit ikos skyrių-
telefonu 623974, 
625-604. 

Vilniuje 
telefaksu 

P E P S I IR COKE 
LIETUVOJE 

Viena moderniausių ir di
džiausių Lietuvoje akcinė bend-
r o v e »Utenos gėrimai", gami-

Kaip ir d a u į r į e Šalių, ap- n a n t i P***1 l i c e n z iJ ą »P e? s į 
muitinami įvežami alkoholiniai C o l a " * » C o c a C o l a ' n™ š x o 1 

gėrimai ir tabako gaminiai, nu- Prekiaus tik per savo atstovus 
statyta speciali jų importavimo Pasak direktoriaus,,.Utenos gė

rimai" ruošiasi steigti bendrą 
įmonę su JAV firma „Coca Co
la". Savo atstovu Vilniaus kraš-

tvarka. Degtinei, likeriams, 
konjakui nustatytas 80 
procentų, šampanui — 50 pro
centų, vynui - 40 procentų, alui t u i -Utenos gėrimai pasirinko 
- 10 procentų muitų tarifas. »Vilniaus viešbuti , kuriam 

Išimtys ir kiti reikalavimai vadovauja Georgijus Dekanidze, 
Kai kurioms prekėms, įveža- policųos manymu nus ius ta -
moms į Lietuvą, keliami speci
finiai reikalavimai. Pavyzdžiui, 
maisto produktai ir jų žaliavos 
privalo turėti kokybės certifika-
tus . Spalvotoji dauginimo 
(kopijavimo) technika, visų 
rūšių medžiokliniai ir sportiniai 
šaunamieji ginklai, sprogstamo
sios medžiagos gali būti 
įvežamos, tik turint Vidaus 
reikalų ministerijos leidimą. 
Atsk i ra tva rka nustatyta 
kultūros vertybių išvežimui (iš
siuntimui), radijo elektroninės 
aparatūros, ginklų ir amunicijos 
įvežimui. 

Per Lietuvą įvairiomis kryp
timis eina nemaži prekių tran
zito srautai. Jiems praktiškai 
nėra jokių apribojimų — mo
kesčiai arba rinkiavos ne
imamos. Išimtis sudaro padi
dinto pavojingumo kroviniai, 
kurių gabenimui reikia spe
cialaus leidimo, bei alkoholinių 
gėrimų, tabako gaminių ir 
dviejų rūšių spalvotųjų metalų 
— vario ir aliuminio — tranzi
tas. 

Nuo 1993 metų liepos 15 
dienos vežti tranzitu per Lietu
vos teritoriją automobilių tran
sportu alkoholinius gėrimus, ta
bako gaminius, varį bei jo ly
dinius galima, tik policijai ly
dint. Už tai imamas atitinkamo 
dydžio mokestis. 

Ir dar apie išimtis. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 
laikinai yra uždraudusi vario ir 
aliuminio (jų lydinių) laužo ir 
atliekų importą, eksportą bei 
tranzitą. 

Naujoji muitų tarifų sistema 
tik pradeda veikti. Galbūt ji 
nėra pakankamai gera. Ateitis 
parodys. Vienok tai žingsnis, 
siekiant civilizuotais būdais 

mos grupės vadas. 

PRAPLĖSTI MOBILIŲ 
TELEFONŲ RYŠIAI 

Bendrovė „Comliet" atidarė 
mobiliaus telefoninio ryšio (cel-
lular telephone) stotis Pane
vėžyje, Šiauliuose ir Mari
jampolėje. Nuo praeitų metų 
veikia stotys Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Planuojama, kad 
1994-1995 metais mobiliu tele
fonu bus galima naudotis be
veik visoje Lietuvoje. Kol kas 
šia paslauga naudojasi tik 500 
žmonių. Daugiausia tai užsienio 
ambasadų darbuotojai. 
Nusprendusieji įsigyti mobilų 
telefoną turi turėti apie 1,500 
dolerių. Mėnesinis mokestis — 
40 dolerių. 

Ieškom* moters prižiūrėti 
ligonę ir gyventi 
kartu Chicagoje 

Kreiptis: 708-687-3507 

Reikalinga motoris 
pagelbėti vyr. amžiaus 

silpnos sveikatos moteriai. 
Tai. 312-434-1772 

UlSCELUVNEOUS 
.—„ •- - : — ^ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit, 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va W*st 95th Stret 
Ts l . — (708) 424-8654 

(312)581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. tjirbu 

Ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. « 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX <708) 422-3163 

-V 
*»~ v 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

0- •oa* 

# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 605 Rugsėjo 1—15 
# 600 Rugsėjo 18—26 

Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Viena. Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

: 

IŠSKRIDIMAI 

Rugp. 16, 23, 30 
Rūgs. 6. 13, 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 

Rugpj. 20, 27 
Rūgs. 3, 10, 17, 24 
Spalio 1, 8, 15, 22 

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
6430 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tol. 706422-3000. F « # 706422-3163 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ a i t a i ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

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

6626 South 76tfi Avonuo 223 KoJvorlfct flatv* 
Mlckory HM, IWmXt 604S7 VUnfruo. Uotuva 
Tol. 700-430-7272 TaleNnl : 77-70-67 Ir 77-00-M 

IMEX AMERICA, INC. 
S24 Stato Lino Rd. 

Calumot City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-868-0049, Fox 
706-8688642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krolptls Į Hermis Doekys 

T a t . 5 8 5 - 4 6 2 4 . Nuo S r y t o Iki 6 v . v . 
Kalbėti lietuviškai 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. Clc.ro Ava. 
Burbonk, IL 60459 
Tol. 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! 

Joa Ir Janina 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji dat)ai ir pataisymai. Virtuvei 
ir vonies kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžiusv 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulookl Rd. 

Phono (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

CLASSIFIED GUIDE 
AEAL ESTATE 

LINAS REAL ESTATE 
LINAS MEILUS, Broker 

3000 8. Archer Ava., 
Chicago, IL 60632 
Tai. 312-690-5621 

312-927-0619 
Brtghton Park — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės (Liną Maltų. Patarnaujame 
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

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

FOR SALE 
House by ovvner Opon Sun. 

Aug. 8, 1-5 p.m., 6817 S. Kolin 
4 bdrms. 1 V* bath; c/a; 2 car garage; 
finished bsmt. w possible related liv-

ing. Call 312-582-7878 

FOR RENT 

DĖMESIO! 
KELIAUJANTIEMS 

LIETUVOJ 

VIEŠBUTIS "KAIŠIADORYS" 
Labai tmkana vieta apsistot kehau/antiems 
Lietuvoj. Kauno <r Vilniaus apylinkėse ii &a 
ekskursijos • Mus miestus Susitarus galit būti 
nuveit i r>eOžioklq. žve/ybą arba grybaut 
Švarus VISI kambariai ir butai su salonėliais 
Tualetai taip pat švarus ir su karštu vandeniu 

Butukai su saiioneliass 3 asmenim—$30 
vienai parai su pusryčiais 

Kambarys vienam asmeniui -T* 1 5 

vienai parai su pusryčiais 
Kambarys dviem asmenim —$20 

vienai parai su pusryčiais 

Savininkai A. ir M. Grinceviči8l 
T««lon»s: Kodas 82S6/5-M-45 

KAIŠIADORYS 
42 Gedimino Gatve 

Kaišiadorys, Lietuva 
• Karnos galio)*— I993m vasara ^ ^ 

FOR SALE 

REAL ESTATE 

GREIT i 
PARDUODA' 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba"; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmėntus Ir Žėirte. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Išnuomojamas 2 miog. butas Il
linois un-to studentams arba ligoninės 
darbuotojams Ashland ir Adams apyl., 
prie Rush Presbeterian - St. Luke ir 
Cook County ligoninių. 

Tol. 847-4855 

Išnuomojamas Union Pior 3 
kamb. butas prie ožoro rugsėjo 
mėnesį. Skambinti: dieną tel. 
616 -469 -1600 , vakare tel 
708-788-3769. 

NAUJI BUTELIAI PENSININKAMS 
lietuviškoje aplinkoje. Dviejų kambarių 
su virtuve, vonia ir apšildymu $450 
mėn. vieno kambario — $395. VIHa 
Maria P.O. Box 155 Thompson, Ct. 
06277. Tol. 203-928-7955. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
Ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archor Avo. 
Chicago, .IL 60638 

Tol. 581-8500 

PARDAVIMAS,IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Donglaml stogai , kalamas' 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

IEŠKO DARBO 

^ m u r a KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
" " " 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ofosionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

REALMART, INC 

B Y ^M Chicago, IL 60629 
B S l 312-585-6100 

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

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 80453 

Bus. 708-636-9400 
Ros. 708-423-0443 

ASTA T. M KŪNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 

M pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Parduodama Mazda GLC. 
Automatinė su oro vėsintuvu. 
Tiktai 39.000 mylių — $2,499.00. 
Skambinti po 6 v.v. 

Tol. 312-585-5168 

GARAGE SALE 
1041 N. DELPHI A AVE. 
PARK RIDGE, IL 60068 
Fri. A Sol. 9 am—4 pm 

Refrig. excellert condition, loads of 
clothes, vacuum cleaner; cherryvvood 
3 pcs. wall unit; shoes — new & slight-
ly used. 

Parduodamas nodldollo švie
saus medžio Kimball pianinas. 
Kreiptis: tel. 312-847-5364 arba 
palikti ,,message". 

Parduodamos namuos* austos gryno 
lino lovatiesės: 79V2"x94V2". 84"x60", 
96"x80". l06Va'x82". Kreiptis Vita Luo-
to, 1404 S. Hanvey, Boraryn, IL 60402. 
ta i . 7 0 8 7 4 9 4 2 9 0 a r b a 6 1 6 3 2 9 - 2 5 7 5 

RE/MAX 
Homo Contor 
6000 S. Pulaski ' 
Chicago, IL * 
Tol. 312-735-6000 

TOM VIERAITIS 

1.1 akro (200' x 280') tuščias 
sklypas, Lemont, IL 

Skambinkite Tomui 

HOUSE FOR SALE 
by ovvner, Palos Hills vic. 4 bdrm. 
ranch; 2Vi bath; bsmt with fam. 
room; large kitehen; many extras. 
$156,000. Call: 708-599-2831. 

Jauna gail. aosuo iš Lietuvos, 
turinti teisę dirbti, vairuoja mašiną, 
ieško bet kokio darbo. Skambinti: 

708-749-4290 arba 
616-329-2575. 

Vinlaus mlosto parduodami 2 namai, 
tinkantys Įstaigoms arba viešbučiams 
Vieno namo vertė $95.000. o kito 
$150,000 Prie vieno namo yra ir ūkinis 
pastatas (7 x 8) Yra visos miesto ko
munikacijos Teirautis: tol. 760360 VN-
nluje. 

http://Clc.ro


JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 43&6909 

ŽUVYS VALGYMUI - ŽINOVŲ 
PATARIMAI 

de, vėžiai pradeda prarasti rie
balus, bet to negalima matyti, 
už tai juos perkant, turite klaus
ti, kaip dažnai šviežius vėžius 
atveža į krautuvę, Jon Rowley 
sako, kad geriausia pirkti žuvis 
japonų žuvų krautuvėse, nes jie 
yra šviežių žuvų specialistai. 

PATARIMAI PERKANT 
žuvį 

6. žuvies mėsa, ją palietus, 
turi būti tvirta ir elastinga; 

7. Tūnos žuvies mėsa turi bū
ti šviesi, vienodos spalvos ir 
suvyniota i plastiką; 

8. žuvies „steikai" turi būti 
supjaustyti vienodu storumu. 

Visi žinome, jog perkant žuvį, 
reikia žiūrėti, kad ji turėtų 
skaidrias akis, raudonas pažiau
nes, būtų stangri ir blizganti. 
Tuo pačiu mes visi žinome, kad 
pjaustytai, saldytai žuviai šis 
patarimas netinka. 

Straipsnio autorė, kurios me
džiagą naudojame šiuos patari
mus rašant, paklausė vieno la
bai žinomo žuvies žinovo, Jon 
Rovvley, kaip žuvis pirkti, kad 
jos būtų geros. Jon Rowley Seat-
tle mieste turi mokyklą — įstai
gą, vadinamą, ,Fish works", ku
rioje jis moko geriausius virėjus 
pirkti žuvį maistui, o visame 
pasaulyje žinoma virėja Julia 
Child šį žmogų vadina „the 
fish missionary" (žuvų mi
sionierium). 

Čia keli patarimai, kuriuos 
davė Jon Rowley. 

Pirmiausia, atkreipkite dėme
sį į kvapą. Nepaisant, kiek 
žuvies parduodama, krautuvė 
neturi atsiduoti žuvies kvapu. 
Jei ji atsiduoda — išeikite. 

Krautuvė turi būti švari. Stik
lai turi žibėti, metalas — be 
dėmių, ledas turi būti šviežias 
ir žibantis. Ir neturi būti ledo 
ant supjaustytos žuvies, nes 
tirpstančio ledo vanduo įsisun
kia į mėsą ir pakenkia žuvies 
skoniui. Taip pat tikrinkite 
užrašus: ar jie teisingi, ar 
krautuvė juos teisingai vartoja? 

Einant per krautuvę Jon Rovv
ley pasakė: ...supjaustyta žuvis 
(fillets) yra išstatyta ore. Jei ji 
greitai nenuperkama, geriau 
pirkti šaldytą". Jis taip pat 

pataria, perkant žuvį, tikrinti ir 
užrašus, nes krautuvės per klai
dą kartais prisega vienos žuvies 
pavadinimą kitai. 

Kartais ant supjaustytos žu
vies matome lyg ir riebaliukų 
gabalėlius. Tai yra gyvulio mė
sos riebalai, nes kai kurios 
krautuvės neatskiria žuvies 
skyriaus nuo mėsos skyriaus, ir 
žuvis yra pjaustoma ant mėsos 
stalo. 

Perkant visą, nesupjaustytą 
„tuną", reikia žiūrėti, kad ji 
būtų suvyniota į plastiką, nes ši 
žuvis, gavusi oro, oksiduojasi ir 
paruduoja. 

Jon Rowley ypač pabrėžia žu
vies nepermatomumą — kai ant 
žuvies atsiranda lyg ir savos 
rūšies vaivorykštė, tai rodo, kad 
nuo tos žuvies jūs galite ap
sinuodyti. Jis taip pat pataria 
nepirkti žuvies vandeningame 
įpakavime, gera žuvis nevarva. 

„Scallops" turi būti ryškios ir 
permatomos. 

Dažnai krautuvėse yra sude
damos į vieną indą įvairios 
gyvos žuvys ir kiti valgomi van
dens gyvūnai, vanduo maišo
mas ir burbuliuoja virš gyvų 
austrių, geldelių ir „mussels". 
Jon Rowley sako, kad sudėti 
tuos visus moluskus į vieną 
uždarą indą yra pavojinga. Jei 
bent vienas jų nugaišta, ar bent 
viena austrė yra užkrėsta, ji 
užkrės visus kitus gyvūnus 
tame inde. 

Kai vėžiai krautuvėje yra lai
komi gyvi, tai dar nereiškia, kad 
jie yra geri. Sudėti uždarame in-

Perkant visą žuvį: 

1. žuvis turi gulėti leduose, 
kad bakterijos nesidaugintų; 

2. raudonos dėmės odoje rodo, 
kad žuvis buvo šiurkščiai už
mušta; 

3. žiaunos turi būti skaisčiai 
raudonos ar rausvos, be jokio 
lipnumo; 

4. Žvynų trūkumas rodo, kad 
žuvis buvo grubiai mėtoma, ar
ba ji yra pasenusi; 

5. jei žuvis yra be galvos, tai 
parudavimas kakle rodo žuvies 
senumą; 

6. pilvo ertmė turėtų turėti 
šviežią jūros kvapą, o neat-
siduoti žuvimi; 

7. skaidrios žuvies akys dar 
nereiškia šviežumo, kai kurios 
žuvų akys savaites išlieka skai
drios, o kitų akys apsiblausia 
per dieną; 

Supjaustyta žuvis: 
1. mėsa turėtų sudaryti per-

šviečiamumo vaizdą, beveik 
galimumą matyti vidų; 

2. žuvis neturėtų atsiduoti 
žu viena; 

3. supjaustyta žuvis gali gu
lėti ant ledų, bet nebūti apdėta 
ledais. 

4. mėsa turi būti šviesi ir 
atspindinti šviesą; 

5. baltos žuvies mėsa turi 
būti balta, rausva mėsa reiškia, 
kad ji buvo sumušta; * 

5. kraujo apytakos žymės pas 
kardžuvę (sword fish) ir ryklį 
(shark) turi būti ryškiai raudo
nos ar rausvos, parudavimas 
reiškia pasenusią žuvies mėsą; 

VANDENS GYVIAI 
KIAUTUKUOSE 

(SHELLFISH) 

1. „Sųuid" skraistės (mantle) 
turi būti margai pilkos; tamsiai' 
violetinis atspalvis rodo se
numą; 

2. „Scallops" turi būti per
matomos: 

3. gyvi moliuskai turi būti 
laikomi šaldytuve, o ne vande
nyje. Moliuskų kiautas turi būti 
uždaras. Dvigeldinė kriauklė 
(Clams ir mussels) turi užsida
ryti, kai suduodi per kiautą; 

4. venkite atidarytų austrių, 
nors jos būtų gyvos. Austrės tu
rėtų turėti savo kilmės krašto 
įrodymą, kur jos buvo augi
namos; 

5. vėžiukai (shrimps) turi būti 
be galvų. 

Paprašykite pervežimo pažy
mėjimų gyviems moliuskams, 
kad žinotumėte, kur ir kada jie 
buvo sugauti. Jei vėžiai ir 
krabai yra gyvi, tai dar nereiš
kia, kad jie geros rūšies. Klaus
kite, kaip ilgai jie buvo vandens 
inde. Didesni krabai yra geres
nis pirkinys. Tiek mažas, tiek 

ATLYGINIMAI LIETUVOS 
IR LATVIJOS 

PREZIDENTAMS 

Vyriausias Lietuvos prezi
dento patarėjas Raimundas 
Rajeckas teigia, kad š.m. 
birželio mėnesį prezidento ir jo 
patarėjų atlyginimai, lyginant 
su Seimo nariais, yra per maži 
( s ie tuvos rytas" 1993.Vn.23). 
Prieš mokesčių atskaitymą 
prezidentas gavo 705 litus (apie 
177 dolerius) į mėnesį, vyriau
sias patarėjas — 563 litus (141 
dolerį), patarėjai — 338 litus (85 
dolerius), o kai Seimo nariai 
gauna apie 720 litų (180 dole
rių), komitetų pirmininkai apie 
880 litų (220 dolerių). Seimo 
pirmininkas ir jo pavaduotojai 
gavo apie 1000 litų (250 
dolerių). 

Latvijos prezidento mėnesinė 
alga yra 500 latų (apie 770 
dolerių), Seimo pirmininkė — 
350 latų (apie 530 dolerių). Sei
mo nariams — 250 latų (apie 
380 dolerių), jei lanko visus 
posėdžius ir dirba parlamento 

didelis krabas turi būti sunkus. 
Suskaldyti krabai turi gulėti 
leduose. 

Naudotasi medžiaga „Shopp-
ing tips for fish fans" by Ruth 
Reichl „Los Angeles Times". 

Vertė bei spaudai paruošė Al
dona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė 
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komisijose. Kitiems Seimo 
nariams — 150 latų (apie 230 
dolerių). Vidutinis darbo už
mokestis Latvijoje yra apie 80 
JAV dolerių per mėnesį. 

Br. J. 

Amerikos Laisvės varpas, 
esantis Philadelpmjoje, PA, 
1835 m. liepos 8 d. suskilo, kai 
juo buvo skambinama Aukš
čiausiojo teismo teisėjo John 
Marchall laidotuvėse. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON PARK 4330 S. CAUFORNIA AVE. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMUAGE AVE. 

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

Mylimam Broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI VAILOKAIČIUI 

mirus, seserį JULYTĘ ŠAULIENĘ ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birutė, Eleuterijus, Leda Žilinskai 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE. 

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

LEMONT LOCATION OPENING SEPTEMBER, 1993 
ALL PHONES 

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

Pigios Keliones į 
Biijos Kraštus 

$ 

nuo 

Kelionė [vieną pusę 
perkant ten ir atgal 

TAUPYK LAIKĄ . . . Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias {Baltijos kraštus. 

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl, 
kad Jūs nusipelnėt gėrę patarnavimą, ir pigiausią kainą! 

TAUPYK NEPATOGUMUS . . . Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvines 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų! 

Ryga, Latvija Skrydžio kaina 

Birželio 1 iki rugsėjo 30 
Spalio 1 iki spalio 31 
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 

US$480 
US$405 
US $310 

Kekon* i vieno, puse perkant ten ir otgol Bilietus reikio įsigyti maiiousiai 21 dieno prieš 
ritkrendont lėktuvo' kursuoto tik sovoites dienomis, ne sovattgoliais $16 rivykimo mo-
kestis Minto ir imiorociĮOJ mokesčiai t koma neįskaityti Toip pot, bilieto perkont. reikia 
sumokė* $10 apsovgoi. $3 patornov.momj ir $1 45 ogrikurturai 

Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadieni 
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigu American Trans 
Air's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti9 Paskambinkit \merk an Trans Air arba 
savo Kelionių agentui šiandien! 

AMERICAN TRANS AIR 
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 

arba savo kelionių agentui 

http://1993.Vn.23
file:///merk
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Antanas Grina, buvęs Krafl 
Fondo tarptautinio skyriaus 
iždininkas, metus praleidęs 
Lietuvoje, vadovaujant Interna
tional Service Corps, apibūdins 
savo patirtį bei darbą Lietuvoje 
sekmadienį, rugpjūčio 22 d.. 
Pasaul io l ietuvių centre, 
Lemonte, 12:30 vai. p.p. (,po 11 
vai. Mišių) didžiojoje salėje. 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, visus kviečia iš
girsti įdomų pranešimą apie 
buitinį gyvenimą bei darbą 
Lietuvoje. 

1993 m. liepos 21d. Čikagos 
Kultūros centro rūmuose buvo 
pasirašyta Vilniaus-Cikagos 
miestų bendradarbiavimo su
tartis. Sutartį pasirašė miestų 
merai Vytautas Jasulaitis ir 
Richard M. Daley. Tuo būdu. 
prieš penkerius metus Čikagos 
- Vilniaus draugystės komiteto 
pradėtas darbas įgavo naują 
kokybę, įtraukiant į aktyvią 
veiklą Vilniaus ir Čikagos in
stitucijas. Turinčius pasiūlymų, 
kaip naudingiausia panaudoti 
užsimezgusius oficialius ryšius 
tarp šių. lietuviams labai svar
bių miestų, ar norinčius daly
vauti konkrečioje veikloje, 
prašome kreiptis į Čikagos -
Vilniaus draugystės komiteto 
pirmininką Stanley Balzeką 
6500 S. Pulaski Rd„ Chicago, IL 
60629, (312) 582-6500. 

x A.a. Antaninos Adome-
nienės atminimui atsiųsta 
$860.00 auka „Lietuvos Vaikų 
Vilt ies" darbams paremti. 
Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū, o šeimai, giminėms, 
draugams ir pažįstamiems iš
reiškiame gilią užuojautą. 

(sk) 
x A. a. Kosto Aro prisimi

nimui Floridos lietuviai parėmė 
„Lietuvos Vaikų Vilties" dar
bus atsiųsdami $440.00 auką. 
Šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame gilią 
užuojautą, o aukotojams 
tariame ačiū. 

(sk) 

x Dr. Donatas ir Daina Si-
l iūna i a ts iuntė $75.00 
„Saulutei", laiškelyje pridė
dami, kad norėdami padėti 
našlaičiams, prisideda prie ad
ministracinių išlaidų paden
gimo. Ačiū! „Saulutė", Lietu
vos našlaičių globos būrelis, 419 
Wiedner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, tel. 708-541-3702. 

(sk) 

x DĖMESIO, AMERIKOS 
LIETUVIAI! Lituanica Com-
merce & Cargo Inc. pristato 
siuntinius ir didesnius kro
vinius adresatams į namus 
Lietuvoje. Patogus, garantuotas 
ir pats pigiausias patarnavimas. 
Kainos oro linija virš 40 sv. — 
$2.45 sv., laivu — virš 100 sv. -
57 et. sv. Siuntas paimame iš 
Čikagos, kitų JAV miestų ir 
apylinkių. LITUANICA C&C 
INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi
cago, 111. 60629. Tel. 312-
585-8700, fax 312-585-8922. 

(sk) 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
darbams paremti, Lietuvių 
Amatininkų klubas, ruošia 
Rudens balių, kuris įvyks šeš-
tadienį, š.m. spalio mėn. 23 d., 
6 vai. vak. Palos Country Club. 
Bilietus galima įsigyti „Lietu
vos Vaikų Vilties" raštinėje 
(Seklyčioje) arba užsisakyti 
skambinant (312) 476-0664 ar 
(312) 284-6786. 

(sk) 

x Aušra ir Algis Sauliai, 
savo 30 metų vedybų sukaktu
vių proga, atsiuntė $100 parem
ti Lietuvos našlaičius. Ačiū! 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 

Lietuvių Krikščionių De
mokratų Čikagos skyriaus ge-
gužinė-išvyka bus rugpjūčio 8 
d., šį sekmadienį, Lidijos ir 
Vlado Šoliūnų sodyboje 8335 
Fieldcrest Ave., Willow Springs, 
IL. Pradžia 1 vai. p.p. Vaišin
simės šviežiu, namuose ga
mintu maistu. Veiks baras ir 
dovanų paskirstymas. Taip pat 
bus perduotos vėliausios žinios 
iš Lietuvos. Visi nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti, 
gražiai ir naudingai praleisti 
sekmadienio popietę. 

12 vai. nuo Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios iš
važiuos autobusas. Norintieji 
važiuoti, skambinkite (312) 
776-7989. Visi laukiami. 

A l k o h o l i k ų A n o n y m o u s 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kiekvieną antradienį 
Lemonte. Skambinti Matui 
708-964-1826. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje rugpjūčio 11 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., paskai
tininke Diana Morkutė iš Lietu
vos kalbės tema: „Pažinkime 
save per astrologiją". Meninę 
programa, atliks muz. Liucija 
Atkočiūnienė. Po programos — 
bendri pietūs. Kviečiame at
vykti i r įdomiai praleis t i 
popietę. Visi laukiami — daly
vaukite! 

Lietuvos Ambasados, Lon-
don, Eng land , pirmasis sekre
torius Algimantas Misevičius, 
atsiuntė „Draugo" redakcijai ir 
administracijai laišką, dėko
damas už jiems siunčiamą dien
raštį, kuriame randa daug rei
kalingos informacijos. 

x BALF'ui šiuo metu labai 
re ikal ingi naudot i r ū b a i ir 
batai . Maloniai prašome lietu
vių visuomenę į tai atkreipti 
dėmesį ir paaukoti švarių, 
gerame stovyje rūbų. BALFAS 
dabar ypatingą dėmesį skiria 
šalpai Lietuvoje ir nuolatos 
siunčia rūbų, maisto ir vaistų 
siuntinius. Rūbai priimami 
Centro įstaigoje 2558 W. 69th 
St., Chicago, IL, tel . 312-
776-7582. Nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9-4 v.v. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 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. P i rmad . ir an t rd . 
uždary ta . 

(sk) 

x Balt ic Monument s , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems 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. 

(ski 

x SAGIL'S r e s t o r a n a s 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 L Nau-
jokienė . „Sagil 's" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

»» LANDSBERGIO NAŠLAIČIŲ 
FONDAS" 

„Lietuvos Vaikų Vilties" -
Socialinių Reikalų tarybos 
Algimantas Vingras. 

Adv. Daina E. Kojelytė iš 
Villa Park, 111., buvo „Drauge" 
ir įsigijo naujausių leidinių už 
68.51 dol. sumą. Graž ina 
Karsas, Arizona, buvo atvykusi 
į Čikagą, lankėsi „Drauge" ir 
dienraščio palaikymui paliko 
auką. 

Akiniai Lietuvos silpnare
giams, penktadienio, rugpjūčio 
6 d. laidoje (4 psl.) išspausdin
tame Kunigaikštienės Gražinos 
Vyr. Skaučių būrelio skelbime 
yra klaida. Aukas siųsti adresas 
turėjo būti: RŪTA SPURGIS, 
4238 S. Richmond Avenue, 
Chicago, IL 60632 (tel.: 
(312-847-5027). 

Dviejų dienų išvyką (su 
nakvyne) į Amish Acres In
dianoje, rugpjūčio 26-27 d. 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cen
tras. Dėl informacijos prašoma 
kreiptis tel. 312476-2655 arba 
asmeniškai Seklyčioje. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x APLANKYKITE KARA
LIŲ SOSTINES: Vieną, Prahą, 
Budapeštą š.m. rugsėjo 18-26. 
Kreipt is į AMERICAN 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. 
Kedzie Ave. , E v e r g r e e n 
P a r k , IL 60642, tel (708) 
422-3000. 

(sk) 

x Atlanta IE, Inc. lankysis 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre rugpjūčio 22 d. 9 v.r. -
1 v. p.p. Mes persiunčiame 
pinigus bei amerikietiško mais
to siuntas. Atlanta IE, Inc., 
tel. 312-434-2121 arba 1-800-
775-SEND. 

(sk) 

x R Y G A - Č i k a g a tik $820, 
nuo rugsėjo 1 d. $780, ir nuo l ap 
kričio 1 d., $720. Bilietas galio
ja metams, plius mokesčiai 
($17.45). Rezervuokite gimi
nėms vietas dabar, tel. 708-
524-2244 Travel Advisers , 
INC. 

(sk) 
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) 

• Lietuvos skyriaus steigiamojo posėdžio dalyviai. Šalia JAV LB 
pirmininkės Birutės Jasaitienės stovi skyriaus pirmininkas dr. 

Aleksas Lauraitis, American 
Travel firmos prezidentas, Ever
green Park, IL jau įsigijo „Drau
go" pokyliui bilietus už 500 dol., 
sudarydamas pilną stalą 
žmonių. Jis ir jo sūnus, kurie 
yra šios kelionių agentūros savi
ninkai, dažnai savo aukomis 
remia lietuvių kultūrinius ren
ginius ir niekad neužmiršta 
sportinių ir mūsų Operos 
reikalų, dažnai visus atsimin
dami savo čekiu. Nuoširdus ačiū 
už pokyliui paimtą dešimčiai 
asmenų stalą. 

Liucija Maldūnas, Chicago, 
IL yra nauja „Draugo" skai
tytoja, užsisakiusi dienraštį 
liepos mėn. Dėkojame! 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 

i tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
| kreipkitės į LNTERVIDEO. 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. 
Pe t ras Bernotas. 

(sk) 
x Ieškote darbo? Norėtumėt 

geriau susipažinti su nauja 
socialine bei kultūrine aplinka? 
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
viškos muzikos? Jūsų geriausias 
bičiulis ir patarėjas — radijo 
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 6O630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red.tel. 
(312) 286-1616. Jūsų pašiau 
goms - VAIRAS! 

(sk) 

x GRUODŽIO 4 d., kelionė 
laivu, Havajų salos. Rezerva
cijoms skambinkite Birutei 
Zalatorienei 708-524-2244, 
Travel Advisers, Inc. 

(sk) 
x TRANSPAK siunčia tal-

pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite 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. 
312-233^335. 

(sk) 

Bernice Fairbert, Beloit, WI, 
yra nauja mūsų dienraščio skai
tytoja. Džiaugiamės ją turėdami 
savo šeimoje. Ačiū! 

Dr. Just inas Dėdinas, Oak 
Brook Terr., 111. „Draugo" 
gegužinės dieną atnešė ir įteikė 
laimėjimų stalui vert ingą 
„Revėre 8 mm movie camera". 
Labai dėkojame. 

BALFO GEGUŽINEI 
ARTĖJANT 

Pavasario saulutei sušvitus, 
prasideda didžiulis „darby
metis", tai organizacijų, klubų 
bei klubelių rengiamos ge
gužinės — piknikai. Negalima 
skųstis — mūsų visuomenė šias 
gegužines mielai lanko. Be šių 
mažesnių gegužinių, yra ir 
didesnių: dienraščio „Draugo", 
kuri su pasisekimu gražiai pra
ėjo, ir gautos pajamos bus 
panaudotos dienraščio leidimo 
reikalams. Lietuviškoji visuo
menė labai gerai supranta savos 
spaudos reikalingumą. 

Po šios didžiulės gegužinės 
artėja Balfo gegužinė, rengiama 
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Gegužinės pradžia 12 vai. 
Kavinė veiks nuo 10 vai. ryto. 

Balfo apskrities valdybos ir 
Balfo darbuotojų posėdžio, 
liepos 10 d. 10 vai. ryto vykusio 
Centro valdybos patalpose, buvo 
gana plačiai aptar tas šis 
p i kn i kas-gegužinė. 

Posėdyje padiskutavus keletą 
Balfą liečiančių klausimų, ypač 
gegužinės rengimo, prieita išva
dos: nors darbo reikia daug įdė
ti, trūksta darbininkų, bet su
rengti gegužinę, kurią Balfo rė
mėjai ir visa lietuviškoji visuo
menė gana gerai remia. Svar
biausia problema yra dabar: 
nėra dovanų (fantų) nei laimės 
šuliniui, kuris duoda daugiau
siai pajamų, nei didžiajai lote
rijai, kuri duoda gražų „derlių". 

Tikime ir prašome, kad Balfo 
rėmėjai paaukotų tinkamų 
dovanų laimės šuliniui arba di
džiajai loterijai ir atvežtų jas į 
Balfo raštinę, kuri yra atdara 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p., 
2558 W. 69th gatvė, Čikagoje. 
Gegužinės rengėjai būtų jums 
labai dėkingi. 

Balfo gegužinė, jei gerai 
pasiseka, duoda daugiau kaip 
du tūkstančius dol. pelno. Nors 
tai nedidelė suma, bet jau 
galima už tuos pinigus išsiųsti 
kelis gerus siuntinius vargstan
tiems mūsų tautiečiams. Už tai 
jie bus dėkingi. 

Tuos reikalus posėdyje ap
svarsčius, visi nutarė vieningai 
ir pasišventusiai darbuotis, kad 
Balfo gegužinė gerai pasisektų 
ir lietuviškoji visuomenė šį 
šalpos darbą dosniai paremtų, 
kaip iki šiol rėmė. 

Baigdama šį straipsnelį, malo
niai kviečiu prisiminti rugpjūčio 
22 d. ir taip pat laukiame iš vi
suomenės daiktų laimėjimams. 

Ant. Repšienė 

Š.m. liepos 16 d. įsteigtas 
„Landsbergio našlaičių fondo" 
komitetas. Komiteto tikslas: 
padėti lietuviams našlaičiams 
Lietuvoje, kad jie galėtų gyventi 
šeimose, o tas šeimas remti. 

Amerikoje veikia kelios labai 
populiarios programos „sponsor 
a child", kur asmenys moka 
tam tikrą sumą pinigų kas 
mėnesį ar kasmet, kad padėtų 
vaikams įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Pagal tą modelį yra 
sukurtas ir šis komitetas. 

Dr. A. Prunskienė jau dveji 
metai renka aukotojus ir pini
gus Amerikoje, o Lietuvoje 
Gražina Landsbergienė yra 
sudariusi komitetą, kuris at
renka, prižiūri ir šelpia šeimas, 
pasiimančias auginti našlaičius. 
Lietuvos komitetas jau yra 
suradęs 65 šeimas, kurios au
gina našlaičius. Lietuvos ko
mitetas dirba savanoriškai, 
tik komiteto reikalų vedė
ja gauna dviejų dolerių algą 
per mėnesį. Amerikos komiteto 
— Vyt. Landsbergio lietuvių 
našlaičių komiteto tikslas yra 
rasti kuo daugiau asmenų, 
kurie įsipareigotų remti-auginti 
vaiką Lietuvoje. Suma yra tik 
150 dol. metams. (Panašios 
amerikiečių organizacijos 
paprastai ima 21 dol. per mėnesį 
arba apie 250 dol. metams, bet 
jie daug išleidžia administra
cijai ir garsinimui.) 

Mes norime, kad visi pinigai 
tektų lietuviams našlaičiams, o 
fondo administracinės išlaidos 
būtų minimalinės, kaip ir dvie
jų dolerių mėnesinė administra
torės alga Lietuvoje. 

Kam per sunku mokėti 150 
dol. iš karto, gali mokėtis kas 
mėnesį, o, be to, gali duoti tik 
vienkartinę auką. Visos aukos 
yra at leidžiamos nuo Fe-
deralinių mokesčių. Šis komi
tetas veikia JAV LB Socialinės 
Tarybos ribose — yra Socialinės 
Tarybos padalinys. 

BAIGĖ MOKYKLĄ 
Daria Crittenden, Nelės ir 

Jono Stonkų iš Čikagos 
dukraitė, š.m. birželio 20 d. 
aukščiausiais pažymiais baigė 
University High School San 
Francisco mieste, C A. Ji jau yra 
priimta į Harvard universitetą. 

Komitetą sudaro pirmininkė 
dr. Albina Prunskienė, nariai: 
Marija Remienė, Julija Smil-
gienė, Vanda Prunskienė, dr. 
Edmundas Ringus, Rima Kašu-
baitė-Binder, Aldona Kamins
kienė ir Birutė Jasaitienė. 
Komitetas kviečia visus, ku
riems rūpi lietuvių našlaičiai, 
prisidėti ir padėti. 

Armėnai neturi našlaičių 
namų. Jie yra pasakę, kad, kol 
nors viena armėnė motina bus 
gyva, jiems nereikės namų naš
laičiams. Mes, lietuviai, daug 
visokių didelių darbų dirbame, 
daug visiems padedame, padė
kime ir našlaičiams vaikams. 
Gal nepanaikinsime visų vaikų 
namų, bet mažinkime jų skai
čių. Komitteto pirmininkės dr. 
Albinos Prunskienės telefonas 
yra 708-246-5505. Komiteto ad
resas: „Landsbergio našlaičių 
fondas" 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

Birutė Jasa i t ienė 

Daria Crittenden 

Beje, Daria dar neapsi
sprendusi, ar seks savo motinos 
pėdomis ir studijuos teisę. Jos 
mama Nijolė užaugo Čikagos 
Marąuette Parke ir, baigusi 
Northvvestern universitetą, iš
vyko į San Francisco, kur yra 
didelės advokatų firmos partne
rė. 

Darios teta, Kristina Živilė 
Stonkutė taip pat yra advokatė 
ir įsteigusi savo advokatų firmą 
Čikagos miesto centre („Chris-
tine Z. Stonkus and Paul 
Glover"). O senelis Jonas 
Stonkus sėkmingai vadovauja 
savo firmai „Jonas Humani-
tarian Service", Oak Lawn, IL. 
Visi džiaugiasi Darios 
pasisekimais. 

Reikia dar pažymėti, kad 
Daria trečiuosius gimnazijos 
metus lankė Barcelonoje, Ispa
nijoje, tai gerai išmoko ir ispanų 
kalbą. 

J .S . 

PAGERBTOS DARBŠČIOS 
LIETUVĖS 

Sofija Džiugienė ir Joana Kru-
tulienė buvo gražiai pagerbtos 
Cook County Medical Ex-
aminer's įstaigos suruoštame į 
poilsį išeinantiems tarnau
tojams bankete liepos 30 d. 
Martiniąue pokylių salėje, daly
vaujant daugiau kaip 300 
asmenų. 

Po invokacijos ir vakarienės, 
trumpų kalbų, Roy Dames, Me
dical Examiner's įstaigos admi
nistratorius, pakvietė į sceną S. 
Džiugienę ir J. Krutulienę, pri
statydamas jas kaip darbščias ir 
sąžiningas lietuves, kurioms 
darbe beveik nebuvo reikalingi 
nei „bosai" . Jos gavo po 
vertingą dovaną. 

Vėliau buvo įteikiami žyme
nys — nuo Richard J. Phelan, 
President of Cook County Board. 
S. Džiugienei už 26 metų darbą, 
kaip toksikologei Medical Ex-
aminer's laboratorijoje, ir J. 
Krutulienei, išdirbusiai 20 
metų Medical Examiner's įstai
gos direktoriaus dr. R. Stein 
sekretore. 

Representative Sheehy pa
stangomis buvo įnešta ir Illinois 
Generalinėje 88 House of Repre
sentative asamblėjoje speciali 
rezoliucija apie Joanos Krutu-
lienės ir Sofijos Džiugienės 
šeimas, visuomeninę veiklą, 
pasišventimą darbui Illinois 
valstijai, o taip pat linkėjimai 
geriausios sėkmės ateityje. Šių 
rezoliucijų tekstai pasirašyti 
Michael J. Madigan, Speaker of 
the House, buvo viešai perskai
ty t i ir kiekvienai atskirai 
įteikti, dalyviams šiltai sutin
kant. 

Ta proga malonu paminėti, 
kad S. Džiugienė ir J. Kru-
tulienė yra žinomos kaip lietu
viškos veiklos ir kultūros dar
buotojos, palaikytojos. Linkime 
ir toliau nepavargti. 

s.d. 

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 Giba i t i s 
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) 77&-0800 
Valandos pagal susitarimą 

I . 




