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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Jungtinių Tautų 
delegacija lankosi 

Lietuvoje 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) — 
„Lietuva parodė didelę išminti, 

siekdama, kad iš jos teritorijos 
būtų išvesta Rusijos kariuo
menė, pasakė Lietuvoje viešin
tis Jungtinių Tautų misijos 
vadovas ambasadorius Tommy 
Koh ketvirtadieni įvykusioje 
spaudos konferencijoje. Jis tiria, 
kaip įgyvendinama Jungtinių 
Tautų rezoliucija dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Balti
jos valstybių. 

Ambasadorius išskyrė tris 
priežastis, padėjusias laiku 
išvesti armiją. „Lietuvos 
vadovai elgėsi išmintingai, kai, 
gindami savo interesus, reiškė 
pagarbą Rusijai, nedarė nieko, 
kas ją pažemintų, nuolat rodė 
geros valios gestus, taip pat kai 
apsisprendė netapti praeities 
kankine, o žiūrėti į ateitį", 
pažymėjo Jungtinių Tautų misi
jos vadovas. 

Iš Lietuvos Jungtinių Tautų 
misija išvyksta į Latviją ir 
Estiją. „Aš pasidalysiu Lietuvos 
patirtimi su kitų dviejų Baltijos į 
valstybių vadovais, kurie, tikiu, 
parodys tokią pat išmintį", pa
sakė ambasadorius Tommy 
Koh. 

Grįžusi į New Yorką, misija 
parengs pranešimą apie padėtį 
dėl Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Baltijos valstybių. Šį 
klausimą numatoma svarstyti 
Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos sesijoje rugsėjo pa
baigoje. 

Tarptautinė konferencija 
apie saugumą Baltijos 

regione 

Rugsėjo 2 dieną Vilniuje pra
sidėjo tarptautinė konferencija 
„Ateities saugumas". Čia susi
rinko Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Danijos, Belgijos, Švedijos, Nor
vegijos, Šveicarijos, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV ir 
kitų šalių parlamentų nariai, 
aukšti karininkai ir gynybos 
žinybų bei NATO vadovai. Jie 
dvi dienas skaitys pranešimus 
ir diskutuos apie saugumo 
problemas visuomenėje, gyny
bos ir visuomenės santykius, 
mažų valstybių gynybą, vyriau
sybės ir opozicijos savitarpio 
santykius parlamentinėje sis
temoje, situaciją naujose nepri
klausomose valstybėse ir kitus 
klausimus. 

„Simboliška, kad ši konferen
cija vyksta Lietuvoje tuomet, 
kai mūsų šalyje jau nėra sve
timos kariuomenės, kai mes pe
reiname į kitą valstybingumo 
etapą", pažymėjo Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas. 

Konferencijoje susitinkame su 
daugeliu Lietuvą mylinčių bi
čiulių, kurie padėjo ir padeda 
stiprinti mūsų valstybingumą, 
daug padarė Lietuvos kelyje, 
pasakė Krašto apsaugos minist
ras Audrius Butkevičius. 

Pagrindinį pranešimą padarė 
NATO ginkluotojų pajėgų Eu
ropoje vado pavaduotojas 
generolas John Waters. 

Rusijos parlamentarai 
palankiai vertina santykius 

su Lietuva 

„Mūsų vizitas į Lietuvą turėjo 
keletą tikslų", rugsėjo 2 d. 
pasakė spaudos konferencijoje 
Seime Rusijos Aukščiausiosios 

Tarybos užsienio reikalų ir 
užsienio ekonominių santykių 
komiteto pirmininkas Jevgenij 
Ambarcumov. Rusijos parla
mento delegacijos vadovas 
pažymėjo, kad vizitu siekta 
įveikti iškilusią krizę Lietuvos 
ir Rusijos santykiuose, kuri 
pasirodė esanti trumpalaikė, 
atverstą naują puslapi po armi
jos išvedimo pradėti draugišku 
vizitu, susitikti su Lietuvos 
vadovais ir aptarti kaip suregu
liuoti likusias problemas. 

J. Ambarcumov patikino, kad 
trumpalaikė krizė Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose jau įveikta. 
Jo nuomone, Lietuvoje dislokuo
ta Rusijos armija kėlė pro
blemas abiems pusėms. Jos 
išvedimas padėjo tašką pro
cesui, kur is tęs ias i nuo 
1940-ųjų metų, ir atvėrė naują 
periodą tarpvalstybiniuose san
tykiuose. „Tarp mūsų pozicijų 
nėra principinių skirtumų, ski
riasi požiūris į kai kurias pro
blemas", pažymėjo Rusijos de-

| putatas. 
Rusijos Aukščiausiosios Tary

bos delegacijos nariai susitiko 
su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu, Seimo užsie
nio reikalų komiteto nariais. 

Premjeras pažadėjo, kad 
pensijos didės sparčiau, nei 

kainos 

„Po trejus metus trukusio eko
nomikos nuosmukio valstybė 
neturi galimybių pakankamai 
skirti lėšų pensininkams ir 
kitiems prie skurdo ribos atsi
dūrusiems žmonėms materialiai 
paremti, tačiau tai nereiškia, 
jog vyriausybė jais nesirūpina", 
pasakė ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius per rugsėjo 
2 d. įvykusį susitikimą su 
Lietuvos Pensininkų Sąjungos, 
pensininkų ir invalidų socia
linės apsaugos, teisių gynimo 
organizacijų atstovais. Prem
jeras akcentavo, kad pavykus 
pristabdyti infliaciją, nuo šiol 
gyvenimo lygis palaipsniui 
turėtų pradėti kilti ir kad pen
sijos didės sparčiau, nei kainos. 

Atvykusieji į sus i t ik imą 
skundėsi, kad iš dabartinių pen
sijų neįmanoma pagyventi, prie
kaištavo dėl prastos mokesčių 
rinkimo tvarkos, primygtinai 
reikalavo papildomų lengvatų 
t ranspor tu i , kėlė indėl ių 
kompensavimo klausimą, de
šimtis kitų pensininkams, in
validams, socialiai remtiniems 
žmonėms rūpimų problemų. 
Pensininkų atstovai aštriai kėlė 
ir politinius klausimus, pavyz
džiui, piktinosi dėl ambasado
riaus Stasio Lozoraičio nušali
nimo. 

1993 metų duomenimis Lietu
voje yra 911,000 pensijas gau
nančių asmenų. Iš jų 657,000 
(72%) gauna senatvės pensijas. 
Tūkstančiui darbingų žmonių 
Lietuvoje tenka 449 pensinin
kai. Vidutinė senatvės pensija 
liepos mėnesį buvo 63.53 litai, 
didžiausia — 66.24 litų, ma
žiausia senatvės pensija — 49.10 
litų. 

Statistikos departamento duo
menimis, per trejus metus vidu
tinė senatvės pensija padidėjo 21 
kartą, tačiau, dėl kainų kilimo, 
jos perkamoji galia sumažėjo 68 
procentais. 

Šv. Tėvas sveikina Lietuvą 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) -

pirm atvykimo Šv. Tėvas, popie
žius Jonas Paulius II atsiuntė 
trumpą sveikinimą Lietuvai: 

„Brangūs Lietuvos broliai ir 
seserys! 

„Taip ilgai laukus apaštalinės 
kelionės, po kelių dienų atsi
dursiu Jūsų Tėvynėje ir kituose 
dviejuose Baltijos kraštuose. 
Nuo pat pirmųjų savo popiežys
tės dienų vis mąsčiau apie šį 
susitikimą ir taip pat už Jus 
melsdavausi Vatikano Bazilikos 
požemių koplyčioje, kuri mena 
Aušros Vartų Gailestingumo 
Motiną Vilniuje. Visi Vidurio ir 
Rytų Europos katalikai žvelgia 
į Jus kupini vilties ir tikėjimo. 
Aš, taikos maldininkas, pulsiu 
prie Vilniaus ir Šiluvos Merge
lės Marijos kojų, o paskui, lan
kydamasis Latvijoje, suklupsiu 
prie Švenčiausiosios Dievo 
Motinos Agluonoje. 

„Brangieji! Atkeliausiu pas 
Jus ir Jūsų kaimynus latvius ir 

estus kaip draugas ir ganytojas. 
Kaip bičiulis norėčiau įžengti į 
Jūsų pirkias, norėčiau išgirsti 
Jūsų nuoširdų ir atvirą žodį; 
norėčiau paklajoti po Jūsų 
laukus, dažnai paženklintus 
tokiais Jums brangiais kryžiais: 
norėčiau su visais ir su kiek
vienu iš Jūsų susitikti. 

„Kaip Ganytojas ateinu skelb
ti Jūsų miesto bažnyčiose ir 
aikštėse, kur po tiek kančios ir 
tokių negandų, Kristus lieka 
Jūsų vltis, — Tasai, kuris yra 
pasaulio viltis. Ateinu jam Jūsų 
akivaizdoje pakartoti kadaise 
prie kitų mokinių Petro ištartus 
žodžius: „Viešpatie, Tu vienin
telis turi amžinojo gyvenimo žo
džius!" 

„Taigi nūnai, laukdamas, ko
lei galėsiu Jus karštai apka
binti, siunčiu Jums, mieli Lie
tuvos gyventojai, sveikinimą, o 
Jums, tikintieji, savo Palaimi
nimą". 

Lietuvos 600 metų krikščionybės jubiliejaus pamaldose Romoje 1987 m. birželio 28 d. kun. J. 
Juodelis ir kan. K. Gasčiūnas popiežiui Jonui Pauliui II įteikia Lietuvos katalikų dovana. 

Šv. Tėvas atvyksta į Lietuvą 

PLB: Yra nesutarimo tarp 
Lietuvos valdžios ir išeivijos 

Šeštadienį po pietų į Lietuvą 
atvyksta Šventasis Tėvas popie
žius Jonas Paulius II. Kaip jis 
pats nekartą sakė, jis šio vizito 
laukia jau bent 15 metų, norėjo 
j Lietuvą atvykti ir 1987 metais, 
švenčiant 600 metų Lietuvos 
krikščionybės, bet tuo metu dar 
nebuvo reikiamų sąlygų. „Bet", 
kaip rugsėjo 2 d. „Europos lie
tuvyje" spausdintame pasikal
bėjime pasakoja kun. Vaclovas 
Aliulis, , jau tada Romoje 
popiežius padarė viską, kad 
Lietuvos vardas skambėtų Eu
ropoje, kad apie mūsų šalį, apie 
jos pastangas išsilaisvinti iš 
ateistinės priespaudos sužinotų 
visas pasaulis ir paremtų". 
Kun. Aliulis, Marijonų vienuoli
jos vicegenerolas ir „Katalikų 
pasaulio" leidyklos direktorius, 
prisimena, kad dar anksčiau, 
1984 metais, per šv. Kazimiero 
jubiliejų, pop. Jonas Paulius II 
laikė šv. Mišias lietuvių kalba, 
kurios per Vatikano radiją buvo 
transliuotos visam Žemės rutu
liui. O dabar jis atvyksta pa
matyti krašto, kurį, pasak jo, 
norėtų apeiti pėsčias. Popiežius 
yra sakęs, kad tarp jo protėvių 
yra lietuvių kilmės žmonių. „Be 
to", kalba kun. Aliulis, „tai 
kraštas, su kuriuo jo gimtąją 
Lenkiją jungia ilgaamžė bendra 
istorija. Iš Krokuvos (turbūt ir 
iš Vatikano) ji visuomet atrodė 
romantiškesnė, be to keisto 
antagonizmo, kur is . deja. 
įsivyravo čia, dažniau susitin
kančių ir greta gyvenančių". 

„Iš Popiežiaus apsilankymo 
labiausiai laukiame moralinės 
paskatos, dorovinio impulso, 
kuris mums taip reikalingas po 
pusės amžiaus priverstinės 
ateizacijos. Popiežius nuolatos 
primena, kad svarbiausia tautų 
gyvenime — dora. teisingumas, 
amžinos vertybės. Mes kaskart 
vis giliau grimstame į ekonomi
nius rūpesčius, į politinius vai
dus, pamiršdami, kad yra ir šis 

| tas brangesnio, šventesnio, kas 
I nesikeičia su oru, nuotaika ar 

santvarka". 

Šv. Tėvo kelionės 
m a r š r u t a s 

Šv. Tėvas atvyksta į Vilnių 
šeštadienį, rugsėjo 4 d. Pir 
miausia jis aplankys Arkika 

tedrą, kur sa kunigais, klieri
kais, vienuoliais ir vienuolėmis 
lietuviškai giedos Mišparus. \ 
pavakarę. V/.40 vai. padarys 
mandagumo vizitą Lietuvos pre
zidentui. 

Šventasis Tėvas, kad ir kur 
būtų, pirmąjį mėnesio šešta
dienį visada vadovauja Rožan
čiaus maldai. Nebus išimties ir 
lankant Vilnių, sako kun. Aliu
lis. Rožančius tą vakarą bus 
kalbamas Aušros Vartuose. Šią 
maldą girdės ir matys visas 
pasaulis: ja tranliuos televizija. 
Tai bus vienas svarbiausių 
tranliuojamų vizito momentų. 
J i prasidės 9:30 vai vak. 
Lietuvos laiku. 

Sekmadienio rytą popiežius 
pirmiausia susitiks su kitų 
tikybų atstovais, paskui aplan
kys Sausio 13-osios ir Liepos 
31-osios aukų kapus, pagerb
damas Letuvos rezistenciją ir 
laisvės siekį. Po to, 10:30 vai., 
Vingio parke aukos šv. Mišias, 
skirtas krikščionybės įvedimo 
jubiliejui apvainikuoti. Jų tema 
— Krikštas, Krikšto pažadų at
naujinimas. Šv. Tėvas pakrikš
tys būre į jaunuolių, kurie 
nebuvo krikštyti vaikystėje. Tą 
pačią dieną popiet popiežius yra 
numatęs susitikti su diplomati
niu korpusu, kultūros darbuo
tojais. Šis susitikimas įvyks Šv. 
Jonų bažnyčioje, šalia Vilniaus 
universiteto. 

Pirmadienį iš ryto bus 
iškilmingos Mišios tema 
„Liudykime savo krikštą" -
Nemuno .r Neries santakoje, 
kuri, kaip ir Vingio parkas, tuo 
metu virs milžiniška maldos 
erdve. Cia turėtų tilpti apie 
150,000 maldininkų. Po šv. Mi
šių popiež us privačiai aplankys 
Kauno k itedrą, o po pietų — 
Dariaus ir Girėno stadione susi
tiks su jaunimu. 

Grįžęs; Vilnių, Jonas Paulius 
II apsistos Nunciatūroje, Kos-
tiuškos gatvėje. Tai gražiai 
suremor'uoti ir restauruoti 
buvę Dailininkų sąjungos rū
mai. 

Antradienį iš ryto seks šv. 
Tėvo išvyka į Kryžių kalną, kur 
Popiežius šv. Mišiomis — „Kan 
kiniai, remtiniai, Lietuva — 
Kryžių šalis" — pagerbs Lietu
vos krynaus kelią, jos kančias, 
vargus, Melvartus ir netektis. 

Melsis už ligonius ir vargstan
čius, išreikš pagarbą Išganymo 
ženklui — Kryžiui. Manoma, 
kad čia popiežiaus maldose 
dalyvaus ir jo žodžio klausysis 
nemažiau, kaip pusė milijono 
žmonių. 

Po Kryžių kalno — Šiluva. Ten 
šv. Mišių nebns — tik Žodžio 
liturgija. Šv. Tėvas susitiks su 
katalikų šeimomis, drauge 
klausys Šventojo Rašto, tars 
ganytojišką žodį. Kaip ir kitur, 
aiškins krikštyto ir sutvirtinto 
krikščionio uždavinius — būti 
Dievo liudytoju Žemėje. 

Trečiadienį, rugsėjo 8 d., 
Jonas Paulius II iškilmingai at
sisveikins su Lietuva ir išvyks 
į Latviją, o iš ten — į Estiją, kur 
katalikų šiuo metu dar negau
su. 

Popiežius susitiks ir su 
lenkais 

Susitikimas su lenkais įvyks 
sekmadienį Šventosios Dvasios 
(Domininkonų) bažnyčioje. Pap
rastai visur, kur yra didesnė 
lenkų bendruomenė, popiežius 
randa laiko su ja susitikti. Tai 
jo širdies paguoda. O apie 7% 
Lietuvos gyventojų ir apie 10% 
jos katalikų laiko save lenkais, 
vadinasi, ir čia jų bendruomenė 
nemaža. Prieš kelerius metus 
lenkai taip pat ištiesė lietu
viams draugystės ranką: kai po
piežius lankėsi Lomžoje, jie 
labai rūpestingai priėmė kelio
lika tūkstančių Lietuvos maldi
ninkų. 

„Dieve duok", sako kun. Aliu
lis, „kad tai padėtų aplyginti aš
tresnius mūsų tarpusavio san
tykių kampus. Mūsuose anta
gonizmas, deja, didesnis, negu 
tarp Lenkijos lenkų ir Lietuvos 
lietuvių. Anie lenkai pabara 
mūsiškius, ragina juos būti lo
jalius. Pamenu, kaip Elko vys
kupas, būdamas Marijampolėje, 
kur vyko palaimintojo Jugio 
Matulaičio garbei iškilmės, 
džiaugėsi, kad Punsko lietuviai 
katalikai gaus lietuvį kunigą". 

Anot kun. Aliulio, popiežius 
gerai susivokia Lietuvos reika
luose. „Pavyzdžiui, kai šiemet 
vasario mėnesį Vatikane lan
kėsi mūsų vyskupai, jie paste
bėjo, kad popiežius dar pagilino 
Lietuvos problemų analizę, 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 
Ketvirtadienio „Lietuvos ryto" 
ir „Tiesos" laidose buvo at
spausdinta ši žinia. 

Vakar prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovą 
Lietuvoje Juozą Gailą. Svečias 
pranešė prezidentui, kad Jung
tinėse Valstijose laukiama jo 
vizito. Ir nors visiems žinoma, 
kad išeivijos dauguma balsavo 
už Stasio Lozoraičio kandida
tūrą, „pagal anglosaksišką 
tradiciją" išeiviai gerbia 
išrinktą prezidentą ir ruošiasi jį 
gražiai sutikti. 

PLB atstovas Juozas Gaila 
pažymėjo, kad yra tam tikro 
nesutarimo tarp Lietuvos val
džios ir išeivijos. Jo nuomone, 
išeivija ne visuomet visapusiš
kai informuojama apie Lietuvo
je vykstančius procesus, todėl 
esama kai kurių Lietuvos žings
nių nesupratimo. Pasak jo, tuos 
dalykus derėtų išeivijai daugiau 
aiškinti. 

Prezidentas Brazauskas su 
tuo sutiko ir kartu pažymėjo, 
kad Lietuvos Telegramų Agen
tūrai ELTAI reikėtų pasirūpinti 
išeivijos spaudai, laikraščiams, 
taip pat radijo stotims siuntinėti 
daugiau visapusiškos, objekty
vios informacijos apie Lietuvos 
įvykius. 

Pokalbyje su Juozu Gaila pre-

trumpai pateiktą Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko 

„Priimdamas Marijonų kapi
tulos dalyvius, itališkai pa
sakytoje kalboje šv. Tėvas 
paskė „Mūsų laikų žmonėms 
labai reikia meilės, atleidimo ir 
solidarumo. Šiandien privalu 
skleisti viltį ir atlaidumą. 
Būkime pasirengę palaikyti 
svyruojantį, pakelti parpuo-
lantj. Tiesa tampa įtikinama, 
kai ją lydi artimo meilė ir 
nesavanaudiškas tarnavimas". 
Iš pradžių kiek pavargęs ir 
liūdnas, jis baigė savo žodį 
pagyvėjęs, pasitempęs, o kai 
pradėjo su kiekvienu mūsų svei
kintis, išvis pralinksmėjo, šyp
sojosi. Reikia atsiminti, kad 
Jonas Paulius II kaip joks kitas 
Kristaus vietininkas labiausiai 
vertina tiesioginius kontaktus 
su tikinčiaisiais: jo ganytojiška 
kelionė į Lietuvą - 61-oji per 15 

zidentas dar kartą akcentavo, 
kad iš Amerikos ir kitų šalių 
pastoviam gyvenimui į Lietuvą 
grįžtantiems žmonėms būtų su
daromos geros sąlygos įsikurti: 
įsigyti arba pasistatyti namą. 
„Mes labai suinteresuoti tuo, 
kad kuo daugiau prityrusių 
verslininkų, pramonininkų, 
finansininkų, taip pat politikų, 
karybos specialistų grįžtų į 
Lietuvą ir įsitrauktų į valdžios, 
vyriausybės, kitas struktūras. 
Tų žmonių patirtis ir noras dar
buotis Lietuvos labui sveikin
t inas ir labai reikalingas 
mums", pasakė prezidentas. 

Prez. Algirdas Brazauskas pa
reiškė esąs įsitikinęs, kad šios 
ir kitos bendradarbiavimo su iš
eivija problemos bųs plačiai ap
tartos przidento viešnagės New 
Yorke metu spalio 28-29 dieno
mis, jo susitikimuose PLB va
dovu Broniu Nainiu ir tais PLB 
vadovybės atstovais. 

Auga prekyba su 
užsieniu 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. — Šių 
metų pirmą pusmetį prekyboje 
su Vakarais dominavo Vokieti
ja ir Italija, su Rytais — Rusija. 
Pagyvėjo prekyba su Kinija, nes 
Kinija skyrė 5 milijonų dol. 
kreditą kiniškoms prekėms 
įsigyti. 

Iš Vokietijos įvežama 13% pre
kių, į Vokietiją — išvežama 8%. 
Prekyboje su Rusija importo 
dalis sumažėjo nuo 64^ iki 43%, 
palygint su praeitais metais. 
Eksportas į Rusiją padidėjo nuo 
24% iki 31%. 

Padidėjo prekybos apyvarta 
su Baltijos šalimis. Prekyboje su 
Latvija importas sudarė 2%, 
eksportas 8%. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 4 d.: Marinas, Roza
lija, Rimantas, Germantė. 

Rugsėjo 5 d.: 23 eilinis 
sekmadienis; Stanislava, Erde-
nis, Dingailė, Justina. 

Rugsėjo 6 d.: Darbo dienos 
šventė. Faustas, Filomena, 
Vaištautas. 

Rugsėjo 7 d.: Gilbertas. 
Regina. Bartas, Neringa, Pal 
mira. 

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Marijos 
metų. 0 reikia nepamiršti, kad Gimimas; Švč. M. Marija Šilu-
šv. Tėvas jau aštuntą dešimtį voje. Lietuvos padėkos šventė, 
pradėjęs. Adelė, Genutis, Daumantė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

ATEITININKŲ ŠVENTE 
VOKIETIJOJE 

Sekminių savaitgalį Vasario 
16 gimnazijos a te i t ininkai 
dalyvavo Vokietijos ateitininkų 
šventėje Memmingene pas pre
latą Antaną Bungą. Atvažiavo
me šeštadienį septintą valandą 
vakaro. Pavalgę vakarienę, ėjo
m e klausyti paskaitos. Dr. 
Jonas Norkaitis iš Štutgarto 
kalbėjo apie visuomeniškumo 
principą dabarties perspekty
voje. Jis aiškino, kad visuo
meniškumo principas įpareigoja 
ateitininką reikštis visuome
nin iame gyvenime. 
Atei t in inkas , kaip asmuo, 
turė tų dalyvauti ir kitose 
organizacijose — pvz. skautų. 
Labai svarbu yra ateitininkų 
įsijungimas į parapinę veiklą ir 
į kovą prieš skurdą. Po tos 
įdomios paskaitos vyko ilgos 
diskusijos. 

Sekmadienį aštuntą valandą 
pusryčiavome, o po to ėjome į 
senelių prieglaudos koplyčią 
klausyti šv. Mišių. Jas aukojo 
vyskupas A. Deksnys ir dar sep
tyni kunigai. Mišių metu vie
nuolika gimnazistų davė moks
leivių ateitininkų įžodį: Laima 
Lipšytė, Elvyra Kalvėnaitė, 
Lina Pocevičiūtė (visos iš Vo
kietijos), Indrė Kazakevičiūtė, 
Inga Senkutė, Kristina Holcma-
naitė, Aleksandras Bagdonavi
čius, Antanas Karčiauskas, Ka
zimieras Kaminskas (visi iš Lie
tuvos), Indrė Sakutė (Kanada) ir 
Zita Kalesinskaitė (Punskas). 
Ateitininkų juosteles užrišo ir 
ženkliukus įteikė vyskupas 
Deksnys. Po Mišių visi atei
tininkai susirinko mažame pa
state prie senelių prieglaudos. 
Tėvas Astijus Kungys,OFM, iš 
Kretingos, sukalbėjęs maldą, 

papaskojo mums apie jaunimą 
Lietuvoje. Tada Kret ingos 
evangelizacijos būrelio keturi 
iaunuoliai kalbėjo apie savo 
praeit į ir kaip j ie pajuto 
pašaukimą skelbti Dievo žodį. 
Pavalgę skanius pietus, išva
žiavome į Alpers ir Neuschwan-
steino pilį. Buvo labai graži, bet 
labai karšta diena, o mums 
reikėjo aukštai į kalną lipti, kol 
pasiekėm tą pilį. Dievas tikrai 
mūsų pasigailėjo ir atsiuntė 
lietų. Šlapi grįžome vakarienei 
pas prelatą Bungą, kur laukėjo 
paties pagaminti cepelinai. 
Vakare įvyko bendras pobūvis 
su programėle. Grojo ir dainavo 
trys studentai iš JAV bei 
Kanados — Rimas Čuplinskas, 
Darius Udrys ir Liudas Mote-
kaitis. Tada savo sukurtas 
dainas, dainavo Kret ingos 
studentai. Mes, moksleiviai, 
suvaidinom afrikietiškų stilium 
„Eglę žalčių karalienę". Vėliau 
visi ateitininkai kartu dainavo 
ir vaidino. 

Pirmadienį, po šv. Mišių, kun. 
Rimas Gudelis iš Panevėžio 
kalbėjo apie ateitininkų veiklą 
Lietuvoje. Jis pasakojo ir apie 
a te i t in inkų stovyklavietę 
Berčiūnuose prie Panevėžio. Po 
pietų padėkojom pre la tu i 
Bungai už puikią globą ir 
važiavom atgal į Vasario 16 
gimnaziją, dar vis kalbėdami 
apie šio savaitgalio įspūdžius. Ši 
šventė buvo jubiliejinė — 10 
kartą ateitininkai buvo susi
rinkę pas prelatą Bungą Mem
mingene. Turiu pasakyt, kad iš 
visų šių mokslo metų kuopos 
išvykų ši buvo pati geriausia ir 
linksmiausia. 

Monika Gylytė 

KITUR APIE MUS 
Tėvynėje leidžiamas „Nau

jasis židinys", susijungęs su .Ai
dais", pernykščių metų rugsėjo 
mėn. laidos apžvalginiame sky
riuje išspausdino rašinį „Ateiti-
ninkija krikščioniškos Europos 
kontekste". Jo autorius Vytau
tas Toleikis. 

Štai keletas ištraukų: 
„Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę, ateitininkija pamažu 
vadavosi iš totalinės izoliacijos 
t iek vidujai, tiek išoriškai. 
Aiškus vidujinis posūkis, 
manau, sietinas su vadinamąja 
1936-ųjų generacija, užaugusia 
j a u laisvės, t.y. normaliomis 
sąlygomis. Tai buvo ateitininkų 
karta, kuri atsigręžė veidu į 
Europą ir jos vertybes. Dalis jų 
mokėsi Europos universite
tuose, ten vykdavo tobulintis ar 
atostogauti. Tai buvo poliglotų 
karta, pripažįstanti skirtybes, 
gyvenanti ne tik Lietuvos, bet 
ir Europos idealais bei rūpes
čiais. Prisiminkime, kad ir 
vieną ryškiausių šatrijiečių — 
Vytautą Mačernį, europinės 
mąstysenos ir europinės 
kultūros asmenybę, daugiau 
skaičiusį vokiškai, prancūziškai 
a r angliškai, negu lietuviškai, 
bet kartu turėjusį organišką 
ryšį su tėviške, žemaičių tarme, 
žemaitišku mentalitetu... 

Egzilyje ateitininkija atsidū
rė kitoniškos kultūros ir kalbos 
aplinkoje, tad visiškai supran
tama būtų ir tam tikra jos 
izoliacijos strategija, būdinga, 
beje, visoms tautinėms ar reli
ginėms mažumoms. 

Kokios gi strategijos lai
komasi nepriklausomybę atga
vusios Lietuvos ateitininkijoje9 

r 

Ateitininkų šventėje, Vokietijoje, Kazimierui Kaminskui, Vasario 16-tos gimnazijos mokiniui iš 
Lietuvos, po įžodžio ateitininkų juostele užriša vysk. Antanas Deksnys. 

Nuotr. M. Šmitienės 

MALONŪS JAUNUČIŲ 
STOVYKLOS PRISIMINIMAI 

, 

Linkstama eiti atvirumo ar i-
zoliacijos keliu? Man rodos — 
izoliacijos, sudarant atvirumo 
iliuziją. Žinoma, jokiais griež
tais nutarimais ar įsakymais 
tokia nuostata nebuvo nubrėžta. 
Užtat būta gana kategoriškų 
pasisakymų, ypač dvasininkų, 
kurie ir formavo į katalikiškus 
idealus besiorientuojančios Lie
tuvos jaunuomenės nuomonę. 

Pamėginsiu trumpai apibū
dint Vakarų įvaizdį, kuris ypač 
per pastaruosius metus išryškėjo 
dalies ateitininkų mentalitete. 
Populiariausia nuostata: Vaka
rai — pornografijos platintojai ir 
ištvirkimo skatintojai, Vakarai 
— narkomanijos ir visokiausio 
apsvaigimo propaguotojai, 
Vakarai — Mamonos tarnai ir 
užkietėję pragmatikai. Yra ten 
katalikų, bet jie — liberalai, 
taikstosi su abortais, nuolai
džiauja masonams, neina išpa 
žinties, beveik nesimeldžia, o 
bažnyčioje elgiasi kaip šokių 
salėje. Prie tokios nuostatos dar 
prisišlieja autoglorifikacija; 
Lietuvos katalikybė pati stip
riausia ir pati dvasingiausia, la
biausiai suaugusi su tautiniais 
papročiais, nes labiaus ia i 
persekiota. 

Niekas neketina neigti Lietu
vos tikėjimo kankinių, ku
riuos gerai pažįsta ne tik 
katalikiškas pasaulis, bet kiek 
gi galima gyventi iš senų divi-
dentų? Juk gyvenimas Lietu
voje nestovi vietoje ir kelia vis 
•naujus uždavinius, beje, ir 
ka t a l ikams , ypač ateit i
ninkams! Ar ne dėl tokios nuo
statos ateitininkijos ryšiai su 

Liepos 11-24 dienomis man 
teko būti Dainavos stovykloje, 
Manchester, Michigan. Buvau 
viena vyriausių stovyklautojų. 
Šįmet Jaunučių ateitininkų 
stovykloje mes daug ką išmo
kome ir atlikome. 

Pirmą vakarą visi susirinko
me salėje susipažinimui — 
susipažinti tarpusavyje ir su 
vadovais,-ėmis, sužinoti ir įsidė
mėti stovyklautojų ir vadovų,-ių 
vardus. Drąsos mums užteko. 
Tarpusavyje jautėme draugišką 
nuoširdumą. Kun. A. Tverijo-
nas, iš Lietuvos, pravedė 
vakarinę maldą, visus jungda
mas giesmėmis. Kitą vakarą 
pasidalinome savo talentais — 
buvo proga parodyti, kokie 
gabūs esame. Vakaro mintis — 
„Dainavos laivas". Vyriausias 
berniukų vadovas Vytas Čup
linskas — „kapitonas", vaidino 
vyriausią vadą, o stovyklautojai 
— jo įgulą. Buvo smagu „plūdu
riuoti" tą vakarą. 

Dr. Austė Vygantienė, šios 
stovyklos gamtos mokytoja, 
kartą vedė visą stovyklą gamtos 
takeliu iki kitos Spyglio ežero 
pusės. Mes daug pastebėjome ir 
išmokome apie gamtą — koks 
įvairumas medžių, kokie vabz
džiai bei gyvūnai ten su mumis 
stovyklauja. 

Kiekvieną dieną, kai stovyk
lautojai maudėsi ežere, mūsų 
būrelis — „Vėsios verbos" žaidė 
tinklinį prieš vyriausių berniu
kų — „Karalių" būrelį. Mer
gaitės stipriai pasirodė ir buvo 
nenugalimos. Valio! 

Tęsdami tradiciją, stovyklau
tojai rimtai dalyvavo laužuose 
ir smagiai šoko linksmavaka-

riuose. Vyriausių mergaičių 
būrelyje buvome aštuonios, 
visos geros ir dailios. Vadovė In
grida Latožaitė mus tvarkė 
kantriai ir pavyzdingai. 

Man labai patiko sporto 
šventė — „Olimpiada.', kurioje 
dalyvavo iš stovyklautojų ir 
vadovų sudarytos komandos — 
„Balti taikos balandėliai", „Žali 
slibinai", „Juodi siurbliai", 
„Geltoni šv. Jono vabalėliai", 
„Mėlyni banginiai", „Raudoni 
raganosiai". Julius Gylys, pasi
puošęs laurų vainiku ir balta 
toga, įbėgo nešdamas olimpia
dos liepsną. Po at idarymo 
apeigų vyko įvairios rungtynės, 
trukusios dvi dienas. Buvo 
įvairių nuotolių bėgimo lenkty
nės, estafetės, plaukimo lenk
tynės, kvadratas, o visų svar
biausia — komandų pasirody
mai. Kiekviena komanda atliko 
savo paruoštus šūkius, dainas, 
šokius ir vaidinimėlius. Viską 
stebėjo griežti teisėjai. „Balti 
taikos balandėliai" surinko dau
giausiai taškų, laimėdami pir
mą vietą olimpiadoje. 

Vieną naktį D. Dut ton , 
vyriausia mergaičių vadovė, 
išvedė mūsų būrelį stebėti 
žvaigždes. Žvaigždės buvo labai 
ryškios, ir mes nepavargome jo
mis besigėrėdamos. Dėkojame 
vadovei D. Dutton už įdomų va
karą. 

Stovyklai pasibaigus buvo 
liūdna išsiskirti, bet kar tu 
džiaugėmės turėję progą susi
tikti ir smagiai stovykloje pa
draugauti. Nekantriai lauksime 
kitos progos vėl susitikti Dai
navoje. 

Austė Ringutė 

DAR DEL KONKURSO 
„Ateities" konkursas vyksta. 

Medžiaga atsiunčiama iki rugsė-
sėjo 30 d. Raginam išeivijos atei
t ininkus sukrusti ir dalyvauti. 
Prel. Juozo Prunskio dosnumas 
visus premijomis apdovanos, 
tik reikia trupučio pastangų. 
Kiekvienos kuopos globėjo 
pareiga pasirūpinti, kad jo glo
botiniai konkurse dalyvautų. 
Žinoma, studentai jau ir be 
„globėjų" susipras, nes jie labai 
kūrybingi ir pareigingi! 

Konkurso pabaiga nebetoli. 
Negaiškime! 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
21470 S. Maln St. 

Matteson, IL 60443 
Tel . 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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Europos katal ikų jaunimu 
per pastaruosius metus 
taip ir neužsimezgė, išskyrus 
sporadiškus kontaktus? Apsi
gauta su Amerikos ir Kanados 
ateitininkais: didžiuliai at
stumai ir finansiniai nepri
tekliai palaidojo bet kokias 
viltis nuolat ir kūrybiškai 
bendrauti. 

Naujai patvirtinti įstatai nė 
neįpareigoja bendrauti su kita
taučiais: „Ateitininkų Fede
racija — pasaulėžiūrinė asme
nybės auklėjimo ir ugdymosi or
ganizacija, jungianti besi
mokantį lietuvių katalikišką 
jaunimą" (p. 3). Vadinasi, 
galime pasitenkinti status quo 
ir būti ramūs? Kalbant apie 

Lietuvos katalikų užsienio 
politiką (o tokia tikrai yra), 
tenka pripažinti, kad ateiti
ninkija nesiima iniciatyvos ir 
laikosi nuošaliai. Ar tai patei
sinama dabarties sąlygomis? 
Negi nieko nereikia keisti? 
Tegul būna ateitininkai katali
kiška organizacija, pasižyminti 
tautiniu sterilumu, tarsi koks 
indėnų rezervatas, gebantis 
išlaikyti tautinį identitetą į 
integraciją l inkusioje 
krikščioniškoje Europoje? O gal 
vis dėlto verta p r i s imin t i 
tarpukario Lietuvos ateitininkų 
nuosaikų požiūrį į Vakarus, ge
bėjimą pasiimti iš jų tai, kas 
dvasingiausia, tradiciškiausia 
bei moderniausia?" 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 
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U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 716* f * . 
312-436-6666 

4140 W. 63rd St. 
312-736-7708 

IL 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-6*69 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 
Ta i . (312)476-2112 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. , Hlckory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (706) 446-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-666-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W . 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Lietuvos Misijos prie JT surengtame priėmime Vasario 16 d. amb. Anicetas 
Simutis su ponia Simutiene ir Misįjos patarėja Gintė Damušyte (1-oji iš k.) 
sveikina Slovakuos ambasadorių. 

DR. KENNCTH J . YERKE8 
06). MAODALEN BEUCKA8 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W. 56 St. 
Tai. (312) 736-6666 

907 S. OHtoert. LaOcac i f , IL. 
Tai . (706) 382-4487 

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 

Kab. tai. (312) 666-0346; 
Rex. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4269 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S . C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 989-7799 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Canter 

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

Napervllle IL 60963 
Tel. 708-927-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 312-966-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6749 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

' I 
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Ateitininkų veikla išeivijoje 

ŠIANDIEN IR RYTOJ 
Į konferencijas pastaruoju 

metu jau pripratome žvelgti 
šiek tiek skeptiškai. Daugelis 
jas laiko tik tuščių žodžių srau
tu. Nors tie žodžiai skamba įti
kinančiai, kalbėtojai pasipuošę 
įspūdingais titulais, o temų pa
vadinimai taiklūs ir svarūs, daž
niausiai visa tai nenueina 
toliau už išsamius aprašymus ir 
pluoštus konferencijos dalyvių 
nuotraukų mūsų periodikoje. Iš
vados, nutarimai, pareiškimai 
ir rezoliucijos kartais nelabai 
vertos popieriaus, ant kurio visa 
tai surašyta. 

Vienok konferencijos — gali
me jas vadinti ir suvažiavimais 
— yra neatskiriamas mūsų 
kultūrinio gyvenimo dėmuo. Jos 
vis rengiamos viena ar kita pro
ga, o rengėjai, dalyviai ir pub
lika, kuri susirenka pasiklausy
t i , vis tikisi, kad kaip tik šį 
kartą visų lūkesčiai išsipildys. 
Galima sakyti, jog pagrindinė 
konferencijų nauda yra dialo
gas, proga iškelti ir svarstyti 
esamus rūpesčius, pažvelgti į 
ateitį ir numatyti tolimesnes 
veiklos (arba net egzistencijos) 
perspektyvas. 

Šį savaitgalį, rugsėjo 3, 4 ir 5 
d., Čikagoje ir Lemonte vyksta 
neeilinė konferencija, kurią pa
viršutiniškomis svarstybomis 
pavadinti nederėtų. Konfe
renciją suruošė Ateitininkų 
Federacija, kad sudarytų progą 
rimtai pažvelgti į dabartinę or
ganizacijos veiklą, perspektyvas 
ateičiai ir pagrindinius šiandie
nos ateitininkuos rūpesčius. 

Daugiausia tų rūpesčių kyla 
kaip tik išeivijos ateitininkams, 
todėl į šią konferenciją susi
rinko išimtinai išeivija. Be to, 
Lietuvoje šiuo metu visi užimti 
garbingiausio pasaulyje svečio, 
šv. Petro vietininko Jono Pau
liaus II, sutikimu, tai į konfe
renciją ir nebūtų galėję atvykti. 

Įdomu pastebėti, kad geroka 
dalyvių grupė (galbūt didžioji jų 
dalis) yra jaunesniosios kartos, 
gimę ar bent augę toli nuo 
Lietuvos, subrendę ateitininkų 
organizacijos gretose ir iš šios 
organizacijos pasisėmę daug 
dvasinių vertybių. Kasdieny
bėje mes šių žmonių kartais 
nepriskiriame ateitininkijai, 
nors visi jie aktyviai reiškiasi 
visuomenėje. Atei t ininkai 
paprastai nemėgsta reklamuo
tis ir kiekviena proga visiems 
primygtinai sakyti, kad jie atei
tininkai. Ateitininkų ideologija 
yra taip natūraliai įsišaknijusi 
jų asmenybėje, kad į ją pirštu 
rodyti nereikia: yra ir tiek. 

Ko siekiama šio savaitgalio 
konferencija? Toks klausimas 
gali kilti nesusipažinusiam su 
ateitininkija arba visiškai neda
lyvaujančiam jokioje organiza
cinėje veikloje. Konferencijos 
tikslai, be abejo, tokie pat, kaip 
ir kitų lietuviškų organizacijų 
išeivijoje, atsidūrusių persi
orientavimo laikotarpyje, kai 
tėvynė vėl laisva, o joje vien po 
kitos atsikuria tos pačios or
ganizacijos, veikusios priešoku 
paciniais laikais. 

Kai 1989 m. Lietuvoje buvo 
atgaivinta ateitininkija, išei
vijos ateitininkai visą dėmesį 
nukreipė įjos veiklą, tačiau tuo 
pačiu pernelyg apatiškai pra
dėjo matyti savo organizacijos 
tęstinumą svetimuose kraš
tuose, tarsi visos pastangos iš
saugoti ir puoselėti ateitininkija 
svetur dabar j a u nustojo 
reikšmės. 

Juk žmogus nuolat ilgisi gė
rio, idealų, stengiasi atitrūkti 
nuo kasdienybės. Tai ir daro 
žmogų žmogumi, o ne pilkos ra
guočių kaimenės dalimi. Žino
ma, čia reikia pastangų, reikia 
užsiangažuoti, mokytis ir kitus 
šviesti, įsijungti, liudyti tiesą ir 
pagaliau atiduoti kitiems bent 
dalelę to, ką ateitininkija vai
kystėje, jaunystėje ar vėliau yra 
davusi. 

Dar neatėjo laikas supakuoti 
ateitininkija į skrynią lyg 
kažkokią brangią senieną, api
barstyti kvepiančiomis skied
relėmis, kad „kandys nesukapo
tų" ir padėti į muziejų. Ne
galime laidoti to, kas dar toli 
gražu nemirė, nors sveikata 
kiek pašlijusi. Konferencija yra 
gera proga nusibraukyti vora
tinklius nuo akių, uždegti švie
sesnį žibintą ir atidžiau pa
žvelgti į susikaupusias pro
blemas. Ateinančių metų va
sarą Lietuvoje šaukiamas isto
rinis ateitininkų kongresas, 
kurio metu reikės parodyti ir 
sau, ir pasauliui, kad ateitinin
kija yra viena — t a pati išeivi
joje ir Lietuvoje, besivadovau
janti tais pačiais principais, 
siekianti tų pačių idealų ir pasi
rinkusi tą patį šūkį: „Visa at
naujinti Kristuje". Tą atnauji
nimą verta pradėti nuo savęs, 
nuo savo organizacijos išeivijoje. 

Linkime ypatingajai ateiti
ninkų konferencijai sėkmės: lai 
jos metu ateitininkija atranda 
atsakymus į visus rūpimus 
klausimus, o nutarimai lai virs
ta brandžiais, nešančiais atsi
naujinimą, darbais. 

Danu tė Bindokienė 

LAIKAS ATSIGRĘŽTI 
VEIDU Į IŠEIVIJĄ 

JURGIS JANUŠATTIS 

Lietuvos okupacijos metais, Duok, Dieve, kad iš tų konfe-
bandant rasti bent kokį bendra- rencijų butų nauda, kad bent 
darbiavimą su pavergta tauta, vienas konkretus planas butų 
išeivijoje daugelį metų buvo artimiausiu laiku įgyvendintas, 
linksniuojamas šūkis: „Veidu į Taigi ir minėtose konfe-
Lietuvą". Buvo žmonių, aktyvių rencijose buvo stipriai atsi-
veikėjų, kurie tuo šūkiu gyveno 
ir nepalankiausiose sąlygose 
ieškojo sąlyčio su pavergta tau
ta, nevengdami susėsti prie ap
valaus stalo net su Lietuvos ko
munistais. Tuo, a£rodo, norėta 
išeivijos l ietuvių politinį, 
visuomeninį, kultūrinį gyve
nimą ir išeivijos nuotaikas per
teikti pavergtos tautos žmo
nėms, drauge supažindinant ir 
laisvės kovotojus su išeivijos 
siekiais. 

Kai toks bendradarbiavimas 
pradėjo reikštis, mūsų politiniai 
veiksniai ir kai kurios organiza
cijos „Veidu į Lietuvą" minties 
puoselėtojus griežtai smerkė, 
net bandė jiems prikergti lais
vės kovos ardytojų ir išdavikų 
titulus. Tokios nuotaikos, kaip 
mename, išeivijoje kėlė nesu
tarimų. Bet tai buvo Lietuvos 
okupacijos metais. Tada vedėme 
besąlyginę kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą iš okupantų replių. 
„Veidu į Lie tuvą" idėjos 
puoselėtojus, be abejo, įvertins 
istorija ir tauta, tardama žodį, 
ar toks bendradarbiavimas buvo 
žalingas, ar ne. 

Pakito laikai. Lietuva laisva 
ir nepriklausoma valstybė, tu
rinti savo prezidentą, seimą, 
ministrus, savąją politiką. Išei
vijos pastangos vaduoti Lietuvą 
nebereikalingos. Savo veiklą su
stabdė Vlikas. Persiorganizavo 
Altas. Lietuvių Bendruomenė, 
prieš keliolika metų aktyviai 
įsijungusi į politinę veiklą, 
a t l i kus i toje sri tyje daug 
naudingų darbų, taip pat verta 
padėkos. 

Po šių didelių pasikeitimų 
iškyla naujos veiklos kryptis. 

Pol i t in iams veiksniams 
telieka uždavinys ir toliau 
r ū p i n t i s poli t iškai padėti 
Lietuvai. Tą, atrodo, darys 
Altas. Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvai atgavus neriklau-
somybę, dar daugiau bando su
aktyvinti politinę veiklą, ieško
dama glaudaus bendradarbia
vimo įvairiose srityse. Sau
kiamos plataus masto kon
ferencijos, kuriose kaip tik 
aptariama politinė ir bendra
darbiavimo veikla, siekiant su
artėti su „valdžia", siekiant 
bendradarbiavimo, šalinant 
„prarajas, barjerus" ir kitokias 
kliūtis. 

gręžta „Veidu į Lietuvą". O 
kaip su išeivija, kaip su Lietu
vių Bendruomenių, paplitusių 
už Lietuvos ribų, veikla, 
likimu? Ar išeivija paliktina 
Dievo valiai? 

Išeiviai daugelį metų kūry
bingai tvarkėsi. Sukūrė fondus, 
lituanistinio švietimo sistemas, 
rūpinosi jaunimu, meno an
sambliais, ruošė didingas dainų 
ir tautinių šokių šventes, PLJ 
kongresus, šaukė seimus, rūpi
nosi menu, kultūra. 

J a u girdime balsų, kad 
išeivijos gyvenimas ir visa 
veikla akivaizdžiai menkėja, 
kad LB daugiau rūpinasi poli
tika, o ne lietuvybės išlaikymu, 
kam ir LB buvo įkurta. Tik 
žvilgtelėkime į dabartinę išei
vijos veiklos padėtį. 

Nebesusiklijuoja aktyvesnei 
veiklai LB Kultūros taryba. O 
jos pareiga yra neatlaidžiai 
rūpint is mūsų kultūriniu 
gyvenimu, skatinant, visokerio
pai remiant mūsų kultūri
ninkus, rašytojus, radijo 
valandėles, tautinių šokių an
samblius, chorus, teatrus. Kiek 
paramos minėti vienetai 
susilaukia iš LB? Reikėtų, kad 
susiorganizuotų, būtų remiami 
kultūrininkai, kvartetai, kurie 
aplankytų mažuosius lietuvių 
telkinius, negalinčius savo jė
gomis suruošti didesnių ren
ginių. Tokius telkinius galėtų 
aplankyt i 3iūsų rašytojai, 
grožinio žodžio perteikėjai, išei
vijos meninės pajėgos, nes jos 
savo kūryba gaivino išeivijos 
gyvenimą, o dabar baigiame jas 
pamiršti. Sunkiu keliu eina li
tuanistinis švietimas. Gerai, 
kad Švietimo tarybos pirmi
ninkė nenuleidžia rankų, dirba 
su savo Taryba (be konferencijų 
pagalbos) didelį, reikšmingą 
darbą. Ištiesusi ranką, mal
dauja išeivijos pagalbos, lėšų, 
paramos, o čia turėtų stiprų petį 
priremti ir LB KV žmonės. 

Pasigėrėtinai sunkų, bet pras
mingą išeivijos veiklos vežimą 
tempia Socialinių reikalų tary
ba ir jos pirmininkė. Neposė
džiauja, atrodo, konferencijose, 
bet kimba į, juodus darbus". Tai 
patys sunkiausi darbai, or
ganizuojant Lietuvos Vaikų 
vilties darbus, rūpinant is 
socialine vyresniųjų globa, 

našlaičiais. Tai patys gražiausi 
ir visuomenės remtini darbai. 
Tokiu pavyzdžiu turėtų sekti 
LB ir kitos Tarybos. Tad artėja 
ruduo. Artėja intensyvios 
veiklos planavimas. Laikas ir 
JAV LB KV nedelsiant atsigręž
ti „Veidu į išeiviją". Aukotojų 
sudėtas aukas naudokime pa
tiems svarbiausiems, šiandien 
reikalingiems išeivijos lietuvių 
veiklos darbams remti. Lietuvos 
politiką lemia Lietuvos valdžia. 
Ne per daug jau maloniai 
priima ir sutinka mūsų siūlomą 
bendradarbiavimą, pagalbą. 

Santykiai su Lietuva reikalin
gi. Jie ir yra. Gražus bendradar-
biavimaas vyksta ir be konfe
rencijų nutarimų. Žiūrėkite, 
kiek daug organizacijų dirba: 
Caritas, Lietuvos vaikų viltis, 
Saulutė, Lithuanian Mercy Lift, 
Landsbergio fondas našlaičiams 
padėti. Bendradarbiaujama 
atsikviečiant menines pajėgas, 
solistus, muzikantus, aktorius. Į 
Lietuvą vyksta mūsų rašytojai, 
menininkai, kultūrininkai, 
tūkstančiai giminių. Ir tai 
bendradarbiavimas be prarajų, 
be barjerų. O juk iš Lietuvos 
ministrų, partijų vadų dažnai iš
girstame, kad išeivija laikytina 
išdavikais, nes jie pabėgo, Lietu-

! vą palikę. Kiti porina: tegul ne
grįžta tie, kurie mus nori 
mokyti. Neduotina išeivijai 
pilietybė, nes jie sugrįžę apgrobs 
Lietuvą ir t.t. 

Vėl ateina veiklos sezonas 
LB, praeityje atlikusi labai 
daug gražių darbų politinėje 
veikloje, rėmusi šakotą išeivijos 
veiklą, dabar turėtų atsigręžti 
visu veidu į išeiviją. To reika
lauja išeivijos išlikimas už 
Lietuvos ribų. 

Tektų pridėti, kad santykiams 
su Lietuva spręsti, juos lyginti, 
ieškoti Lietuvai pagalbos būdų, 
turi rūpintis tiktai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba, atstovaujanti 28 Lietuvių 
Bendruomenėms už Lietuvos 
ribų. Tai jos tiesioginis užda
vinys, o kraštų Bendruomenės 
savo veiklą galėtų derinti su 
PLB valdyba. 

Jeigu norime, kad visuomenė 
remtų LB veiklą savo aukomis, 
pradėkime tuojau rūpintis ir 
savo, išeivijos, išlaikymu. 

Rimties valandėlė 

PAREIGA SUDRAUSTI 

„LIETUVOS BAŽNYČIŲ 
MENAS" 

Šis Danijoje spausdintas R. 
Paknio ir A. Baltėno albumas, 
apžvelgiantis mažai tirtą ir 
propaguotą bažnytinį meną, jau 
pasiekė Kauną. Albume išsa
mūs menotyrininko komentarai 
lietuvių ir anglų kalba yra ne 
tik leidinio įžangoje, bet ir prie 
kiekvienos nuotraukos. 

Viena didžiausių meilės iš
raiškų yra rūpinimasis kito 
žmogaus gerove, net ir tuomet, 
kai tai asmeniškai kainuoja ir 
kai tas žmogus to neįvertina. 
Šio sekmadienio skaitiniuose 
tas pamokymas išryškinamas 
tikinčiųjų bendruomenės kon
tekste. 

Evangelijoje (Mato 18:15-20) 
girdime vieną iš kelių Jėzaus 
pamokymų būsimosios jo moki
nių bendruomenės (Bažnyčios) 
užuomazgai — būtent, kaip 
padėti k lystančiam nar iu i 
pamatyti savo klaidą ir sugrįžti 
į Jėzaus nurodytą kelią, kurį 
rodo tikinčiųjų bendruomenė — 
Bažnyčia. Šioje bendruomenėje, 
kaip rašoma Mato 18:1-7, svar
biausias tas, kuris silpniausias, 
labiausiai reikalingas pagalbos 
(ne pajėgiausias, kaip įprasta 
pasaulio bendruomenėse). O tie, 
kurie tokius „mažutėlius" pa
piktina, yra didžiausi nusikal
tėliai, nes per jų kaltę šie silp
nieji gali prarasti Dangaus ka
ralystę. 

Jėzaus mokinių bendruo
menėje didžiausias kiekvieno 
nario troškimas yra pasiekti 
Dangaus karalystę — arba 
kitaip tariant — Kristaus duo
damą gyvenimą (anot Kristaus, 
geriau būti fiziškai sužalotam, 
negu prarasti šį gyvenimą am
žinoje ugnyje). Todėl svarbiau
sias kiekvieno nario meilės už
davinys yra rūpinimasis, kad 
kiekvienas, net ir silpniausias 
tikinčiųjų bendruomenės narys, 
gautų visą reikalingą pagalbą, 
kad gautų šį Kristaus duodamą 
gyvenimą. 

Antrajame skaitinyje (Rom 
13:8-10) ta tema girdime panašų 
šv. Pauliaus pamokymą: mylėti 
— reiškia vykdyti Dievo įstaty
mą, o šis gali būti susumuotas 
taip: „Mylėk savo artimą, kaip 
save patį". Jei tavo brangiausia 
viltis yra turėti amžinąjį gyve
nimą, iš meilės privalai padėti 
ir savo broliui, ir seseriai 
tikinčiųjų bendruomenėje jį pa
siekti. 

Panašiai Dievas buvo įsakęs 
ir pranašui Ezekieliui beveik 
600 metų prieš Kristų, kaip gir
dime šio sekmadienio pirmame 
skaitinyje (Ez 33:7-9). Čia 
Dievas jam įsako, jog kai jis 
Ezekieliui apreikš, jog kas nors 
dėl savo nusikaltimų užsi
traukia mirtį, pranašas yra 
įpareigotas tą asmenį įspėti, nes 
kitaip jis ir pats bus nubaustas 
už to žmogaus pražūtį (bet Eze-
kielis nebus laikomas atsakin

gu, jei žmogus nepaiso įspėji
mų). Dievo valią vykdantis žmo
gus yra įpareigotas įspėti klys
tantį vien dėl to, jog Dievo valia 
yra, kad nė vienas nepražūtų. 
Bet tuo pačiu atsakomybė yra 
ne už kito žmogaus veiksmą, o 
už savo: „Bet jeigu tu būsi 
įspėjęs nedorėlį . . . ir jis ne
sugrįžtų iš savojo kelio, tuomet 
jis numirtų dėl savo nuodėmės, 
o tu išgelbėtum savo gyvybę" 
(nes būtum atlikęs savo pareigą 
jį įspėti). 

Evangelijoje Kristus nurodo, 
kaip ši pareiga turi būti vyk
doma krikščionių bendruome
nėje pačiu kasdieniškiausiu 
atveju — J e i tavo brolis tau nu
sikalstų". Lietuviškame ver
time skaitome „eik ir bark jį 
prie keturių akių", bet originalo 
kalboje (graikų) Kristaus moki
nys nėra raginamas „barti", o 
sakoma: „eik ir parodyk jam. 
kuo nusikalto ir kviesk gailėtis" 
(tad ne barimas, o kvietimas į 
atsivertimą, atgailą) ir ta i 
daroma pirmiausia prie keturių 
akių, norint išsaugoti to asmens 
savigarbą. 

Jei klystantis bendruomenės 
narys nesiduoda įtikinamas, 
tuomet pareiga jį įspėti pereina 
pačiai bendruomenei, pakvie
čiant į pagalbą kelis jos atstovus 
(vis dar išsaugant konfidencia
lumą). Pagaliau, jei bendruo
menės narys vis dar nepatiki, 
kad eina j pražūtį, pareiga ban
dyti padėti jam atsiversti perei
na visai bendruomenei, nes ji 
yra ta, kuriai buvo patikėta 
„raktų galia" — „ką surišite 
žemėje, bus surišta ir danguje, 
ir ką tik atrišite žemėje, bus at
rišta ir danguje". 

Ir ši rimta atsakomybė, pagal 
kurią tikinčiųjų bendruomenė 
gali nuspręsti, kuriems nariams 
taikytina sunkiausia sankcija, 
bandant įtikinti savo narį at
siversti — pašalinimas iš bend
ruomenės — vykdytina bendruo
menei meldžiantis dėl to as
mens atsivertimo. Ir čia Kris
tus užtikrina: „Jei kas iš jūsų 
susitars žemėje dviese melsti 
bet kokio dalyko, jiems mano 
dangiškasis Tėvas jį suteiks". 
Bažnyčios pareiga nėra šalinti 
blogus narius iš savo tarpo, o 
visomis priemonėmis ir bendra 
malda siekti kiekvieno, ypač 
silpniausio, atsivert imo ir 
išganymo. Ir Kristus užtikrina, 
kad tokias pastangas jo Tėvas 
laimins ir tokių maldų išklau
sys. 

aj.z. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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ŽMOGAUS GYVENIMAS, ŽIURKĖS 
GYVENIMAS 

Mūsų palata visų gyviausia. Jei diskusija, tai kiti, 
sustoję už durų lango, vėpso. Laukia, kol susimušime. 
Bet mes nesimušame. Visus ginčus pradeda Žvirblių 
Žvirblis. Žvirblio čiauškėjimas nesiliauja, kartais net 
pereina į galingą artistiškai „pastatytą" baritoną. 

— Tai aš Vorobej-Vorobjov jums sakau šiukšlės! 
Ir pritarimo atsisuka į mane. Nei neigiu, nei su

tinku. Atsakau: mhu... Trūkteliu pečiais. Ypač jis 
ginčijasi su vienu rusu ukrainietiška pavarde iš Kir
gizijos kolonistų, agyvendintų ten dar caro laikais. Tas 
ruselis — bukumo viršūnė, nors ir buvo Europoje, 
vokiečių nelaisvėje. Bet apie Kirgiziją jis žino. Žvirblis 
lageriuose praleido keturiasdešimt metų. Prisiklausė 
tiek kalbų, pamatė tiek žmonių, žino tiek istorijų, kad 
apie bet ką gali kalbėti su bet kuo. Nemėgsta, kai štai 
toks mužikas jam prištarauja. Vienintelis kiek labiau 
išprusęs žmogus ir europietis, jo galva, esu aš. Dėl to 
ir ieško pritarimo. Dėl Kirgizijos, kurios kalnuose 
vaikščiojęs, turiu pritarti rusui, ir tuo prarandu pusę 
Žvirblio simpatijų. Kartą, norėdamas įrodyti 
palankumą man, pareiškė, kad lietuvis — tai tas pats, 

Šių metų Jaunųjų ateitininkų stovyklos Dainavoje vadovybė (iš kairės): Danu- fcag įj- lenkas. Truputį, žinoma, trūksta, bet beveik, be-
tė Petru9eviciūtė, Vija Bublytė ir Vytas ČupHnskas veik... I mano pastabas, kad lyginti nederėtų, nekreipė 

Nuotr. Birutė* Buhi,enė« d ė m e 8 i o oirvis stengdavosi taip mane pagerbti. Pats 

Žvirblis kildino save iš dvarininkų. Jo močiutė buvusi 
lenkė dvarininkė nuo Lietuvos Brastos, o jo nepapras
tas šaunuolis senelis buvęs svieto perėjūnas. Į senelį 
atsigimė ir pats Žvirblis. Pasakoja, kad politiniais 
motyvais 1936 metais perėjo TSRS-Lenkijos sieną ir 
tuoj pat pateko į lagerį. Iš tikrųjų buvo truputį kitaip 
Jei nori labai įsikalbėjusį Žvirblį nutildyti, paklausk: 
o kaip gi tie lagaminai? Tada jis spjauna ir išeina. 
Istorija štai kokia: jaunas, pradedantis aferistas Voro 

Kasdieną ruošiasi muilo putas, skustuvą ir palaimingu 
veidu gremžia barzdą. Labai ilgai ir išraiškingai. Visi 
matome — tai toks malonumas! 

Kitoje pusėje gulintis berankis, bekojis, ruplėtas 
rusas žiūri liūdnomis akimis ir pasakoja apie karą. 
Nors baigęs tik keturias klases, rusų suomių kare gavo 
karininko laipsnį. Ir — pirmuosius sužeidimus. Antra
jame kare pateko apsuptin. Kai prasimušė iŠ jos ir grįžo 
namo, ten jau irgi buvo vokiečiai. Bandė patekti pas 

bej-Vorobjov-Vrubel pavogė kažkieno lagaminą, bėgo partizanus, bet niekas juo netikėjo. Kelis tokius grįžu-
nuo policijos ir tikrai perėjo sieną. Jį, užsienietį, matyt, 
apkaltino noru šnipinėti socializmą statančią šalį. Taip 
atsidūręs lageryje. Per keturiasdešimt metų porą kartų 
buvo išėjęs lauk. Bet nemokėjo dirbti socializmo saly 
gomis, todėl vėl greitai įkliūdavo. Neturėjo pilietybės, 
tai patekdavo į politinių lagerius. Kažkiek laiko pralei 
do net užsieniečių zonoje. Paskutinį kartą buvo paleis
tas 1956 metais pagal amnestiją ir nereabilituotas dėl 
pirmųjų trejų sėdėjimo metų. Bet tuoj pat sėdo dar dvi
dešimt penkeriems. 

Žvirblis kalba teatrališkai. Kilnoja rankas, 

sius į kaimą kareivius vokiečiai pagavo ir pasakė: 
— Arba eisite į policiją, ar sušaudome. 
Jie pasiėmė šautuvus ir sėdėjo sau tyliai. Niekam 

nieko nedarė. Bet kai juos iškvietė į rajono centrą, par
tizanai užpuolė kaimą ir iššaudė jų šeimas. Nuo to laiko 
jie mušė partizanus negailėdami. 

— Jie, kvailiai, nutarė mus likviduoti. Mūsų nors 
keli, bet apšaudyti kareiviai. O jie žygiuoja kolona keliu 
iš miško. Priekyje kolūkio pirmininkas ir kažin koks 
komisaras. Prisileidome ir davėme iš kulkosvaidžių. 
Persirikiavo į tris kolonas ir vėl eina. Davėm ir nuvi-

dievažijasi, spjauna, išeina, tuoj grįžta, ir vėl — lauk. j jom iki miško. 
Vieną kartą jis taip padarė septynis kartus. Jei kas 
primena lagaminus, išbėga ilgesniam laikui. Bet po 
penkiolikos minučių grįžta su nauja istorija. Mažiau
siai su juo ginčijasi pusė žmogaus - Juchnovičius. Jis 
sako: baigiam. Ir viskas. 

— O mums tas pats, — pasakoja Juchnovičius, -
kokia valdžia. Mes kaimo bernai. Atėjo rusai, ėjome 
kariauti. Atėjo vokiečiai. Liepė ir ėjome. Už tai dabar 
ir pjausto gabalais. Kaip kaimo bernus... 

Jis prišliaužia prie lovos, lova jam iki smakro. Pasi 
stato šonu taburetę, kaip sportininkas - rankomis užsi
ropščia ant lovos. Pastato taburetę atgal, išsitraukia 
lagaminėlį, išsiima veidrodį ir žiūrinėja savo ūsus 

Jame dar tebėra pykčio ir neapykantos. Tai daro 
jį žmogišką. Kartais jis nugriūna koridoriuje. Nešu ir 
jaučiu, kad jo beveik nėra. Tik mediniai protezai. 
Gydytojai jo beveik nebežiūri. Ir pats sako: po dviejų 
savaičių mirsiu. Nemelavo. Numirė. 

Kartą Žvirblis trenkė kalbą apie tai, kaip meluoja 
teigiantys, kad lenkų armija buvusi silpna. Jis remiasi 
keliais pažįstamais generolais. 

— Lenkai turėjo nuostabią kavaleriją, — griaus
mingu balsu šaukia jis kulminacijoje — ir net jei jie 
būtų turėję atominę bombą, pralaimėjimas buvo neiš
vengiamas, nes Lenkija pateko į strateginį katilą. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 

„SPINDULIO" 
JAUNIMO ŠVENTĖ 

Šiais metais, „Spinduliui'' 
švenčiant savo 44 metų sukaktį, 
ši šventė įvyko sekmadieni, bir-
želio 6 dieną, Šv. Kazimiero pa
rapijoje. 

Tėveliams, seneliams ir ki
tiems svečiams susirinkus, 
„Spindulio" šokėjai įžygiavo ir 
pradėjo švente, dainuodami tra
dicinę „Šiandien mūsų šventė" 
daina. Visus pasveikino Lietu
vių Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirmininkė Violeta Ged
gaudienė. Los Angeles jaunieji 
muzikantai: Janina Griciūtė, 
Sigita ir Aleksas Newsom, 
Daina ir Daiva Mattaitės, Da
rija Varnaitė, Lina Jocaitė ir 
Saulius Žemaitaitis visiems 
pasirodė kaip gerai jie moka 
skambinti pianinu. Po to Šv. 
Kazimiero lituanistinės 
mokyklos choristai pripildė 
sceną, dainuodami „Du gai
deliai", „Pavasaris", ir „Mes žy
giuojam Tėvynėn..." Jiems bai
gus, kanklininkės Audra Gri
ciūtė, Austė Kuolaitė, Aušra 
Venckutė ir jų mokytoja, Aman
da Ragauskaitė gražiai pa
skambino. Su jais birbynę gro
jo Andrius Ragauskas ir fleitą 
pūtė Daina Žemaitytė. Valio, 
jauniems muzikantams — visi 
labai gražiai pasirodė! 

Mokyklos chorui ir muzi
kantams baigus savo programą, 
„Spindulio" choras pripildė 
sceną. Vadovaujant muz. Vikto
rui Raliui, jie pripildė parapijos 
salę savo tvirtais, pilnais bal
sais. Baigiant dainuoti, jau jau
nesni šokėjai įsirikiavo pradėti 

tautinių šokių programą — ko
kia būtų Jaunimo šventė be tau
tinių šokių? 

Tautinių šokių programą atli
ko „Spindulio" šokėjai ir Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai kartu. Vado
vavo Danguolė Varnienė ir jos 
padėjėjai Jonas Bužėnas ir 
Dana Augutė-Scola. Akompa
navo pianistė Ona Barauskienė 
ir akordeonistas Jonas Aras. 
Jaunesnieji šokėjai pradėjo 
programą, šokdami du smagius 
šokius. V. Joniko eilėraštį 
, lietuvaitės darželį" deklama
vo antro skyriaus mokiniai su 
mokytoja D. Kuoliene. Daržo 
temai pritaikytus šokius 
mergaitės šoko su gėlėmis ir 
vainikais. Berniukai (ir „Spin
dulio"' vyrai) gavo progą irgi 
pasirodyti su vyrišku šokiu 
„Oželis". Tada visi vėl suėjo 
kartu šokti kelis greitus audimo 
šokius. „Spindulio" šokėjai 
baigė programą, šokdami du 
vestuvinius šokius. 

Trumpa, bet graži meninė pro
grama baigta Lietuvos himnu. 
Šokėjai ir choristai išžygiavo. 
Programa tęsėsi su Jaunimo 
šventės svečiais iš Lietuvos: 
buvęs ministras pirm. Gedi
minas Vagnorius ir Tėvynės 
Atgimimo sąjungos vadovė ir 
Lietuvos Seimo narė Laima 
Andreikienė. Juos globojo A. 
Markevičius ir V. Šeštokas. 
Garbingieji svečiai padarė pra
nešimą, ir 1993 Jaunimo šventė 
pasibaigė. 

„Spindulio" šokėjams (ir ypač 
jų vadovams) vasara prasidėjo. 
Dabar visi nekantriai laukia 
pasirodyti tradicinėse Lietuvių 
Dienose — šių metų spalio 1-2 
dienomis ir net svarbiau ir įdo-

Violeta Gedgaudienė, Vakaru LB apygardos pirmininkė, sveikina Los 
Angeles jaunimo ansamblį Spindulį jo sukaktuvinėje šventėje birželio mėn. 

miau — 1994 metais liepos 
mėnesį Lietuvos Dainų šven
tėje, kurioje dainuos ir šoks ne 
tik Lietuvos choristai ir šokėjai, 
bet ir jaunimas iš išeivijos! 

Lidija Tompauskaitė 

„GROK, JURGELI!" 

Lietuvos tautinės muzikos in
strumentų muziejaus direkto
riaus Vaidoto Stulgos dėka, 
Kaune jau apie dvidešimt metų 
vyksta kaimiškų kapelų šventė 
„Grok, Jurgeli!". Pirmose šven
tėse dalyvaudavo tik penkios 
Kauno kapelos. Vienai jų vado
vavo kompozitorius Jurgis Gai
žauskas, tapęs šventės siela. Jo 
sukurtu maršu buvo ir yra 
užbaigiami visi „Grok, Jur
geli!". Jo garbei V. Stulga nu
tarė kapelų varžytuves pa
vadinti „Grok, Jurgeli!" 

Kiekvieną rudenį, nudirbę 
laukų darbus, susirenka žem
dirbiai į Kauno Sporto halę, kur 
visą savaitgalį vyksta geriausių 
Lietuvos kapelų finalinės varžy
tuvės. Halė ūžia nuo linksmy
bių. Iki pat baigiamojo koncerto 

nežinia kas nugalės: žemaičiai, 
aukštaičiai, suvalkiečiai ar 
dzūkai. Žiūrovai, pasistiprinę 
žemdirbių suvežtomis gėry
bėmis, nenutilstančiais plo
jimais palaiko savo krašto 
kapelą, kartu dainuoja, o užgro
jus polką, trypia iki devinto 
prakaito. Neapsieinama ir be 
šmaikštaus liaudiško humoro, 
kurį puikiai pateikia programas 
vedantieji aktoriai, S. Navardai-
tienė ir A. Grašys. 

Kaunui ir Los Angeles užmez
gus seserystės ryšius, turime 
puikią progą dalyvauti „Grok, 
Jurgeli!" šventėje, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Smagu, kad pagrindiniai šven
tės dalyviai bus Šv. Kazimiero 
šeštadieninės l i tuanis t inės 
mokyklos vaikai ir „Spindulio" 
jaunimas, jų tėveliai ir seneliai. 
Tai nuostabi šeimos šventė, 
kurioje išeivijos jaunimas turės 
gerą progą pajusti lietuvių 
kultūros dvasingumo pilnatvę. 
Ši šventė bus prologas į 
„Lietuvių dienas", kurios šiais 
metais vyks visą savaite- „Grok, 
Jurgelyje!" dalyvaus „Armo
nikos" ansamMis, vado

vaujamas Stasio Liupkevičiaus; 
„Country" muzikos ansamblis 
„Jonis", vadovaujamas Pranciš
kaus Trijono. Jie ir bus pagrin
diniai varžovai. Šventės metu 
pamatysite Lietuvos estrados 
dainininkų pasirodymus. 
Svečiuosis Stasys Povilaitis, 
Romas Bubnelis ir Kęstučio 
Lušo vadovaujamas ansamblis 
„LIT-POLnNTER". Programą 
praves vienas linksmiausių 
Kauno humoristų Artūras 
Krukis. Šventės metu bus gali
ma pasistiprinti geriausiais 
Kauno skanėstais. Pasinau
dokite proga linksmai padai
nuoti, šauniai pašokti, pamatyti 
žymius Lietuvos estrados atli
kėjus, pasivaišinti skaniais 
lietuviškais valgiais. Šventė 
vyks rugsėjo 25 d. 1:30 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Šventę organizuoja LB valdyba 
ir LD komitetas. 

Amandas Ragauskas 

TRIJŲ DALIŲ POKYLIS 
— ŠVENTĖ 

LB Los Angeles apylinkės 
rengiamos Lietuvių dienos Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose 
bus pradėtas š.m. rugsėjo 24 d. 
Jos bus kitokios negu anksty
vesniais metais. Jose dalyvaus 
kauniečiai su savo papuošimais, 
vaizduojančiais Laisvės Alėją 
Kaune, su maistu, muzika ir 
dviem liaudies ansambliais. 
Didesnė įvairios programos 
dalis bus jų atliekama. Išsamiai 

paruošta ekonominė konferen
cija vyks už parapijos ribų. 
Rengiamas ir iškilmingas trijų 
dalių pokylis. 

Los Angeles Lietuvių dienos 
šiemet nusitęs į Lietuvos 
savaitę. LB Los Angeles 
apylinkės pirmininkė Liuda 
Avižonienė kviečia visus 
dalyvauti. Ypač puiki pramoga 
visokio amžiaus losangeliš-
kiams bus trijų dalių pokylis. 
Los Angeles miesto svivaldybė 
net duoda (veltui) specialų au
tobusą. Vyresnieji svečiai ir 
viešnios glės juo nemokamai 
pasinaudoti. Susisiekimas į po
kylį nuo parapijos prasidės 5:30 
v.v. 

Iškilmingas pokylis penkta
dienį, rugsėjo 24 d., ruošiamas 
6:30 v.v. Brookside Country 
Club, Pasadena, CA. Pokylio 
programa —trijų dalių: Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
75 metų sukaktis; Californijos 
amerikiečių, kurie padėjo 
Lietuvai, pagerbimas; Kauno ir 
Los Angeles „Sister City" 
iškilmių pabaigtuvės. Reikėtų 
priminti, kad įskaitant šiltą 
vakarienę, „Armonikos" 
koncertą bei estradinę muziką 
šokiams, dalyvavimo kaina, nė
ra per didelė, o tokios iškilmės 
— retenybė. 

Ekonominių galimybių konfe
rencija už parapijos ribų, daly
vaujant joje Lietuvos ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui, 
vyks rugsėjo 29 ir 30 dienomis. 

Lietuviškų meno dirbinių, 

tautinių šokių, tradicinio mais
to, tapybs ir muzikos šventė, 
sukaupta vietinių lietuvių ne
nuilstamos darbuotės ir sugebė
jimų, kaip didinga visų iškilmių 
baigmė vyks spalio 2 ir 3 dieno
mis Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose. Visada čia tuo pačiu 
grožiu atsiskleidžia pagarba 
lietuvybei ne tik tų, kurie kan
triai dirba, aukodami laiką ir 
energiją lietuviškos kultūros 
tęstinumui, bet ir tiems, kurie 
atvyksta iš toliau tų dirbančiųjų 
pastangomis ir darbu pasigėrėti. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

PENSININKAI REMIA 
LIETUVOS BAŽNYČIAS 

Los Angeles Pensininkų 
klubas iš savo iždo 1,000 dol. 

Į auka parėmė Prisikėlimo ir 
; įgulos bažnyčių Kaune remon
to darbus. Tų bažnyčių remon
to komitetai padėkos raštu 
patvirtino aukos gavimą. 

PENSININKŲ GEGUŽINĖ 
Pensininkų gegužinė, turėjusi 

vykti rugsėjo 12 d., susidarius 
nepalankioms aplinkybėms, nu
keliama į š.m. spalio 10 d. Pen
sininkų klubo gegužinė po 
stogu vyks Šv. Kazimiero para
pijos viršutinėje salėje. Visi 
kviečiami. 

J.K. 

• 1985 m. rugpjūčio 9 cL Sin
gapūras tapo nepriklausoma 
valstybe. 

^ S ^ b ^ INTERNATIONAL 
\ ^ 5 ^ / TRAVEL CONSULTANTS 

. * ' • ^aifcas*' ; 
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. | 
9523 South 79th Avenue 
Hlckory Hills, Illinois 60457 
Tol. 708-430-7272 

223 KaNarifc gatvė Į 
VMnlue. Lietuva 

TtlMonI; 77-TM7 Ir 77«Mt 

Kelionė {vieną pusę 
perkant ten ir atgal 

•U<!0"« i v>««9 pw*< pe»kori» ten ,r otgal (W«tut '«ik>o p'gyt. moiiouvOi V i^ng pnei 
ii«kr«n<Jont lėktuvai kwMK>|o tik Kjvortes dienomis, ne tavrjitgohonv $16 i<Mimo n o 
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Pigios Kelionės į 
Baltijos Kraštus 
TAUPYK LAIKĄ Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rygos 1 atvijo}. American Trans Air yra greičiausias 
kelias įBaltijos kraštus. 

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

TAUPYK NEPATOGUMUS . . . Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą,nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NKRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NKRA 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 

Išvykstame kiekviena trečiadienį ir šeštadienį 
Ar Jus 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 keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo kelionių agentui šiandien! 

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

arba savo kelioniŲ agentui. 



VIENO KIEMO VAIKAI DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

Marijonų generalinės kapitulos metu, birželio 22 d. kun. V. Rimšelis audiencijoje pas popiežių 
Joną Paulių II. 

ESU SUSIPAŽINĘS SU 
„DRAUGO" 

PROBLEMOMIS 
Pasikalbėjimas su 

kun. Viktoru Rimšeliu 

Šią vasarą marijonų kongre
gacijoj įvyko žymūs pasikeiti
mai. Tik iš mažų žinučių suži
nojome, kad kun. Viktoras Rim
šelis pagal vienuolijos konstitu
cijos nuostatus, negalėjo ilgiau 
pasilikti provinciolo pareigose. 
Rugpjūčio 3 d. provincijos atsto
vų suvažiavime buvo jis išrink
tas provinciolio pavaduotoju. 

Paminėjus lietuvius mari
jonus, kažkaip mes juos jungiam 
su dienraščiu „Draugu", kuris 
Amerikos lietuviams yra būti
nai reikalingas. 1909 m. liepos 
12 d., Lietuvių kunigų vienybės 
nutarimu, Wilkes Barre, PA išė
jo pirmasis savaitraščio nume
ris, pavadintas „Draugu", kurj 
tik dvi savaites redagavo kun. 
K. Urbonavičius. Iš jo redagavi
mą perėmė kun. Antanas Kau
pas. 1912 m. „Draugo" leidimas 
buvo perkeltas į Čikagą. Kai 
1916 m. „Draugas" tapo dien
raščiu, Lietuvių kunigų vieny
bei jis paliko sunkią, beveik ne
pakeliamą, naštą. Todėl 1919 m. 
„Draugo" leidimą perėmė Mari
jonų vienuolija, o vyriausiu 
redaktorium paskirtas mari
jonas kun. P. Būčys, vėliau 
tapęs vyskupu. Tai tokia trum
pa „Draugo" istorija. 

Per 84 metus „Draugas" su
tiko daug kliūčių, turėjo 
nugalėti daug finansinių ir kitų 
sunkumų. Keitėsi redaktoriai, 
keitėsi administracija ir keitėsi 
pats dienraštis, atsakydamas į 
naujai keliamus gyvenimo rei 
kalavimus. „Draugas" ėjo su 
evvenimu, plėtė informacija, 
junge plačiai Amerikoje išsklai
dytus lietuvius bendriems tiks
lams, kad jie išliktų ištikimi savo 
tautinei kilmei ir gyvenamam 
kraštui. 

„Draugas" išgyveno klestėji
mo laikotarpį, kai į Ameriką at 
vyko nauja pokario imigracijos 
banga. Jo įtakoje išaugo naujos 
organizacijos, fondai, informaci
ja Lietuvos atstatymui, an 
sambliai ir visi kultūriniai bei 
visuomeniniai darbai. Tačiau ir 
šis laikotarpis pasikeitė. Poka
rio imigracija retėja, prenume
ratorių skaičius mažėja, o iš jau
nosios kartos mažai kas lietuviš
kus laikraščius beskaito. „Drau
gas" išgyvena naujus finan
sinius sunkumus 

Nors Lietuvių katalikų spau 
dos draugija, kaip pelno nesie
kianti organizacija, yra oficiali 
„Draugo" leidėja, bet visą finan 
sinę, administracinę ir redakci
nę atsakomybę turi Marijonų 
vienuolija. Daug metų mari
jonai „išpirkdavo" dienraštį iš 
bėdos, išrašydami čekius. Kar
tais suma siekdavo iki 115.000 
dolerių per vienerius metus. 

Esame susirūpinę tolimesniu 
„Draugo" egzistavimu. Lietu
viai kelia reikalą steigti 

specialų, nepriklausomą „Drau
go" fondą, kuris būtų kaip ir 
kiti fondai, kurie naudoja tik 
procentus, o ne kapitalą. 

Iškilus tokiems rūpesčiams, 
pateikiame keletą klausimų 
buvusiam marijonų provinciolui 
kun. V. Rimšeliui, kuris yra 
dirbęs „Draugo" redakcijoje 
kaip moderatorius ir yra gerai 
susipažinęs su visomis „Drau
go" problemomis. 

— Kunige, kokios yra da
b a r Jūsų pareigos ir kokie 
rūpesčiai? 

— Dabar esu viceprovinciolas 
ir Čikagos namo vyresnysis. Šio 
namo tikslas, kaip mes nuo se
niai esame įpratę sakyti, apaš
talavimo sritis yra spauda. 
Konkrečiai tariant, mūsų namo 
gyventojai (kunigai ir broliai) 
yra skirti tarnauti savo žmo
nėms per spaudą. Lietuviai 
mano, kad marijonų darbas ir 
tikslas yra išlaikyti „Draugą", 
nes jie apie kitas vienuolijos 
apaštalavimo sritis mažai ką 
žino ir girdi. Mūsų vienuolija 
betgi apima beveik visas Bažny
čioje apašta lavimo sr i t is : 
mokyklas, parapijas, misijas. 
Pagal Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio mokymą, mes turime 
eiti į visas gyvenimo sritis, ypač 
kur niekas nenori eiti, kad visur 
Kristus būtų pažįstamas ir my
limas. Taigi, nuosekliai prii
mant Palaimintojo Jurgio pali
kimą, mums tenka rūpintis, kad 
„Draugas" ir toliau išliktų 
mūsų žmonių tarnyboje. Iš čia 
ryškėja ir mano pareigos, bet 
kokiu titulu reikės „Draugui" 
dirbti, tai visai nesvarbu. Vė
liau provincijos taryboje turbūt 
gausiu kokį titulą. 

— Kokia „Draugo" ekono
minė būklė buvo anksčiau ir 
kokia y ra dabar? 

— Kai turėjome savo žmones, 
kunigus ir brolius, „Draugo" 
administracijoje ir redakcijoje, 
nebuvo jokių sunkumų. Prie 
„Draugo" darbų dirbo beveik 10 
broliukų ir tik buvo samdomi 
keli redaktoriai. Tada iš spau
dos buvo ir pelno, kurį naudo
jome studentams išlaikyti ir 
kitiems geriems darbams. Jokių 
investicijų, kiek žinau, vienuoli
ja neturėjo. Tada niekas mari
jonų nevadino neišmanėliais 

j ir nemokančiais „Draugo" 
I tvarkyti. 

„Draugas" dabar yra didelėje 
finansinėje krizėje. Visi dar
bininkai yra pasamdyti, visi kiti 
mokesčiai vis didėja. O kas gi 
sutvarkys Amerikos paštą? 
„Draugo" išsiuntinėjimas kas 
met kainuoja daugiau kaip 
200,000 dol.. o patarnavimas — 
blogiausias pasaulyje. Daug kas 
atsisako „Draugo" vien tik dėl 
blogo pašto patarnavimo. Reikia 
betgi pripažinti, kad vis dėlto 
gauname ir naujų prenumeratų. 

Esant provinciolu, finansinis 
„Draugo" išlaikymo spren
dimas buvo labai paprastas. 
Ateidavo pas mane administra
torius, p rašydamas kelias
dešimt tūkstančių dolerių, nes 
tuojau reikia paštui ar algoms 
tokios sumos. Be ginčų reikėda
vo išrašyti tokį čekį. Iš to gal ir 
susidarė, net pas mūsų dar
bininkus, nuomonė, kad mari
jonai turi daug pinigų. Rugpjū
čio mėnesį „Draugui" reikėjo 
išrašyti 20,000 dol., nes kitaip 
„Draugą" reikėtų uždaryti. 

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie mūsų visuomenę „Drau
go" atžvilgiu? 

— Mes „Draugo" skaitytojams 
ir visiems lietuviams esame dė
kingi už didelę paramą, bet ji 
nėra tokia didelė, kad „Drau
gas" finansiškai taptų stiprus. 
Iš skelbiamų aukų susidaro 
įspūdis, kad labai daug tūks
tančių ateina j „Draugą". Jeigu 
išdėstytum minėtą marijonų 
20,000 dol. sumą po 10 ar 100 
dolerių, tai atrodytų labai daug. 
O tie tūkstančiai taip ir nu
garmėjo beveik be žymės. Man 
labai keista, kad dėl to mari
jonai visada lieka kalti, ap
šaukiami turtuoliais ir vis žmo
nės skatinami neaukoti marijo
nams. Taigi mums beveik nie
kas didesnių aukų neaukoja ir 
palikimų nepalieka. Greičiau
siai pradėjo tą propagandą 
komunistų agentai, o dabar pik
tos valios žmonės tą propagandą 
platina. Kokią naudą jie iš to 
turi ar turės, tai man neaišku. 
Gyvenime taip jau yra, jei kokį 
gerą darbą pradėsi dirbti, tai vi
sada atsiras tau priešų. Todėl ir 
sakome, kad mūsų gyvenimas 
yra nuolatinė kova. 

— Prieš 15 metų buvo suor
ganizuotas su Jūsų pagalba 
„Draugo" komitetas. Kaip 
Jums atrodo jo veikimas ir 
naudingumas „Draugui"? 

— Atsimenu, kaip sunku buvo 
susiorganizuot i tam mūsų 
komitetui. Bet dabar atrodo, 
kad be jo „Draugas" liktų be 
jokios pagalbos. Visi „Draugo" 
pokyliai, koncertai, gegužinės ir 
kita veikla ateina tik iš to ko
miteto. Arti 40.000 dolerių kas
met komitetas sukelia „Drau
go" išlaikymui. Negaliu čia su
minėti visų komiteto narių, bet 
vis tiek noriu pabrėžti, kad jų di
džioji oganizatorė yra Marija 
Remienė. 

— Ar Jūs pritariate steigi
mui nepriklausomo „Drau
gui" fondo? 

— Mes gi „Draugo" renginių 
komiteto susirinkimuose daug 
kartų esame kalbėję apie tokį 
fondą. Dabar tą reikalą Marija 
Remienė pradėjo labai rimtai 
judinti. O man visą laiką, ypač 
kai reikėdavo didelėmis sumo
mis „Draugą" paremti, kad ne
užsidarytų, buvo graudžiai 
skaudu, kad „Draugas" padėjo 
visiems fondams, o savęs išlai
kymui nieko nepasirūpino. Bu
vau paruošęs keletą skelbimų, 
kad žmonės, darydami testa
mentus, prisimintų ir „Drau
gą", bet tie skelbimai, kelis kar-

„Visi mes — vieno kiemo vai
ka i" — taip „Lietuvos aido" 
1993 m. rugpjūčio 4 d. laidoje iš
sireiškė Robertas Vįlkauskas, 
jaunas profesionalas, kuris su 
grupele bendraamžių nutarė 
„išbandyti save", teikiant pagal
bą psichiniai nesveikiems suau
gusiems (18-28 m. i asmenims. 
Jiems paruošė gyvenvietę, į ku
rią priėmė dvi našlaites skautes 
ir dar dešimt asmenų, kuriems 
reikia suaugusių globos. Juos 
mokė namų ruošos ir savaran
kiškumo. Žurnalistas Anicetas 
Sungaila teigia, kad šie jaunuo
l iai pasirinko .išbandymų, 
doros ir gailestingumo" kelią. 

Kad Lietuvoje veikia ne vien 
mafija, korupcija ir savanau
džiai, liudija keli pavyzdžiai, Al
donos Ješmantienės pateikti 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui. Vienas tokių 
„ž iburė l ių" yra Kaltinėnų 
parapijos jaunas klebonas P. 
Linkevičius, kuris su parapijos 
jaunimu lanko vargstančius. Jis 
ta ip pat stato namus, kuriuose 
prieglobstį ir jaukumą ras 15-17 
našlaičių ir panašus skaičius 
senelių. Vienas jaunuolis apra
šo jų aplankytą Blinstrubiškių 
aklųjų silpnaregių pensionatą: 
— „Nėra čia jaukumo, tvarkos. 
Norisi kuo greičiau išeiti, bet 
gyventojų žvilgsniai priverčia 
pabūti nors keletą minučių. 
Sunku jiems ten gyventi. Tai ne 
vien fiziškai, bet ir dvasiškai 
sužaloti žmonės... Negalima 
kaltinti vien darbuotojus. Ten 
trūksta patalpų, baldų, įvairių 
įrengimų, lėšų. Mūsų pareiga 
pabūti su jais. Tai lyg saulės 
spindulėlis, įsiskverbiantis į jų 
širdis pilkoje kasdienybėje". 

Aprašomi ir Plungės vaikų 
namai, kur sąlygos geresnės, 
bet: „„.vaikai negali pajusti na
mų šilumos, tifcro vaikystės 
džiaugsm^-apsupto tėviškos ir 
motiniškos meilės". 

Lietuvoje kuriasi našlaičių 
kaimai, SOS Kinderdorf Inter
national pavyzdžiu. Kaimą su
daro 10-15 „šeimų". Kiekviena 
tokia „šeima" turi savo namą, 
motiną ir brolius ir seseris. 
Tokie našlaičių kaimai veikia 
Marijampolėje ir Kaune. 

Marijampolės kaimas turėtų 
būti pastatytas iki 1993 metų 
galo. „Jame bus 15 namų naš
laičių „šeimoms", vaikų 
darželis, susirinkimų salė, ad
ministracijos pastatas", direk
toriaus bei „tetų" bei tarnautojų 
namai ir koplyčia. Kaune tokia 
gyvenvietė bus statoma Aukš
tuose Kaniūkuose, ant miesto 
valdybos paskirto maždaug 3 ha 
sklypo. Galvojama kartu globoti 
ir senelius. ..Kauno dienoje" 
(Nr. 96, 13949' Pagalbos fondo 
„Vaiko tėviškes namai" įkūrė
jas prel. Vytautas Kazlauskas 
sako: „Tai nauja našlaičių glo
bos sistema, kurios skubiai 

tus pasirodę, ^Teitai prading
davo, tarsi, dienraščiui save rek
lamuoti netinka. Tai lyg kokia 
menkavertybė^ sloga neleido nė 
to fondo įsteigti. 

Nežinau, ar kas dabar atsi
mena, kaip Lietuvių milijono 
fondas įsikūrė. J is prasidėjo 
„Drauge" ir per trejus metus, 
būdamas moderatorium, kont
roliavau visu? straipsnius, kad 
niekas nepa^isakytų prieš. 
Dabar visi fondai, įsteigti su 
„Draugo" pagalba, dėl savo 
pačių naudos turėtų padėti, kad 
ir „Draugas" turėtų savo fondą. 
Man atrodo, kad mes neturime 
kitos išeities, nors tas reikalas 
atrodo lyg ir pavėluotas. O jei 
atsiras prieš tą fondą iš kur nors 
priešinga propaganda, tai bus 
ženklas, kad jis yra labai rei
kalingas. 

vra mums labai 
Lietuvių visuo-
kad „Draugas" 
žodį, o krikščio-

ir toliau mus 

„Draugas" 
reikalingas, 
menė tikisi, 
skleis tiesos 
niškos idėjos 
jungs. Lauksime daugiau pasi
sakymų apie steigiamą „Drau
go" fondą. Ačiū už pokalbį 

reikia Lietuvai, kad galėtų 
greičiau pakilti iš kolektyvinių 
struktūrų, į kurias per 50 metų 
buvo vis labiau stumiama". 
Prel. V. Kazlauskas vienas 
pirmųjų grįžo į išsilaisvinusią 
Lietuvą te ikt i konkrečią 
pagalbą. Kalbėdamas su Dana 
Kurmilavičiūte („Amžius" 15 
(98) balandžio 10-16) V. 
Kazlauskas teigia: „Deja, deja... 
Nevaikiško vaikų sielvarto tarp 
mūsų daug, ir mes jam dažnai 
akli ir kurti... Ar kas iš esmės 
gilinosi, ką duoda vaiko sielai 
tos gigantiškos pagalbinės 
mokyklos, perpildyti internatai 
ir vaikų nameliai, kurių kiek
vienas kampelis dvelkia kolek
tyvine nuosavybe ir kur di
džiausia prabanga vaikui — 
nors valandėlę pabūti vienam... 
Tik iš mylimos ir mylinčios 
aplinkos į mūsų tarpą jis įžengs 
kaip normalus žmogus... Jūs 
manote, kad suformuoti našlai
čių „šeimas" lengva? Kur tau! 
Vaikus tenka tiesiog plėšte iš
plėšti iš valdiškų namų. Jų dar
buotojai visiškai nesusidomėję 
atiduoti savo auklėtinius kitur. 
Nesvarbu, kad naujoji aplinka 
nepalyginamai humaniškesnė 
— sumažės globotinių — susiau
rės etatų. Štai kaip..." 

Aldona Jesmantienė gegužės 
mėnesį aplankė ir Kauno vaikų 
pensionatą, kurie buvo pasi
ruošę „svečių iš Amerikos suti
kimui". Direktorius Liudas 
Ankudavičius įteikė angliškai 
parašytą reikmenų sąrašą, pvz.: 
„perambulators for disabled 
children and spare parts, lifting 
for a bath, crutches, microscope, 
dressing material, medicine, 
tooth pašte, tooth brushes, vi-
tamins, toys, books with illust-
rations, stationery, chocolate" ir 
t.t. Jiems reikėtų sportinių ka
muolių. Pensionate gyvena 200 
nesveikų vaikų, 50 gulinčių. 

May a Goštautaitė, šį pavasarį 
baigusi meno studijas Čikagos 
un-tete, atvyko paaiškinti jos 
nufilmuotą vaizdajuostę (apipa
vidalintą Gerimanto Peniko), 
kai ji su mamyte Marija Goštau-
tiene, Bostono „Lietuvos Vaikų 
globos" nare, lankė vaikų na
mus Vilniuje, Kaune, Alytuje ir 
Panevėžyje, Deja, PLC televizi
ja neveikė, ir vaizdajuostę pama
tysime kitą kartą. Maya papą- ' 
šakojo, kad jos atvyko apie 6 
mėnesius po to, kai „Lietuvos 
Vaikų globa" nusiuntė Gerber 
vaikų maisto į Lietuvą Kai kur 
dar turėjo to maisto, bet kitur 
jau buvo sunaudotas. Bendrai, 
nėra daug maisto, nėra vaisių. 
Matė senų bulvių ir pajuodusių 
kopūstų, kuriuos dar žadėjo 
naudoti. May ai imponavo, kad 
vaikai neturi nieko savo — nei 
knygų, nei rūbų. Žaislai ant 
lentynų. Vaikų nameliai žinojo, 
kad jos atvyksta. Buvo švaru. 
Kai kurios globėjos nežinojo 
vaikučių vardų. Kai kuriose 
vietose nebuvo dokumentacijos 
apie vaiką (vaiko praeities 
duomenų). Bostono „Lietuvos 
Vaikų globa" buvo nusiuntusi 
burnos chirurgą dr. Dunn su 
grupe specialistų gydyti vaikus. 
Šarūnas Marčiulionis sumokėjo 
ui vienos mergaitės atvežimą ir 
gydymą Bostone. Maya Goštau
taitė primena, kad neužmirštų į 
vaikų namelius nusiųsti tokių 
daiktų, kaip pliombų ir vežio
jamų kėdžių. 

„Saulutės" veiklos ryšininkė 
Marytė Černiute tarėsi su „vai
kų vilties pirm. Gražina Liau-
taud apie galimybę gydyti vieną 
10 mėnesių našlaitį per „Vaikų 
viltį", t.y. per Shriners organi
zaciją. 

Danutė iš Californijos painfor 
mavo, kad Šarūnas Marčiulio
nis asmeniškai remia arti 120 
našlaičių, bet jos gauti remtinų 
našlaičių aprašymai per Juozą 
Nekrošių yra prastai atspaus
dinti, todėl susitarė, kad „Sau 
lutės" pirmininkė, būdama Lie 
tuvoje spalio mėnesį, tuos 
reikalus aptars su „Lietuvos 
vaikų" fondo pirm Juozu Nek 

rošium. Tada bus galima konk 
rečiai įgyvendinti „Sponsor a 
Child" programą. Šiuo metu dr. 
Albina Prunskienė, dirbdama 
su V. Landsbergio vardo vaikų 
fondu, ieško paramos 65 našlai
čiams, gyvenantiems šeimose. 

Prasideda mokslo metai . 
„Saulutė" kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, ypač gyvenančius 
toliau nuo lietuviškų centrų, 
kad jungtųsi su „Saulute", ieš
kant Lietuvos vaikams paramos 
pas kitataučius, pravedant rink
liavas vitaminų, batų, antklo
džių, žieminių švarkų, dantų 
pastos, lavinančių žaislų ir 
kimštinukų". „Saulutė" taip 
pat pradės leisti žiniaraštį apie 
veiklą su našlaičiais. Būtų ge
rai, kad dirbantieji parašytų 
„Saulutei" apie savo darbą. 
Spalio gale ar lapkr. pradžioje 
išeinanti siunta, kuri jokiu bū
du neatstoja LB apylinkių bei 
kitų organizacijų paramos naš
laičiams. 

Kartais klausiama ar apsimo
ka, kartais tvirtinama, kad 
mūsų ten nenori, kad nesuda-

rom jokio skirtumo. Vyriausio 
gydytojo Vytauto Radavičiaus. 
dirbančio Vilniaus kūdikių na
muose Lakštingalų gatvėje, žo
džiai parodo, kad ne visuomet 
geri norai nueina veltui: „Kū
dikių namus gelbsti labara. 30 
procentų maisto produktų, žais
lai, drabužiai, vitaminai, inva
lidų vežimėliai — viskas labda
ra. Remia Amerikos ,Mercy 
LifV organizacija, Švedų ūkinin
kų sąjunga, .Britų lietuvių pa
galbos fondas', ,Lietuvos vaikų 
globa', Amerikos ir Kanados lie
tuvių bendruomenės ir t.t. Kū
dikių namai pradėjo dirbti pagal 
amerikiečių ankstyvojo ugdymo 
programą ,Apple'. Gal šiems 
vaikams, kurių nepamilo moti
nos, dar pasiseks ir atsiras juos 
mylinčių širdžių. Meilė — tai 
vienintelė jėga, kuri net ir per 
pačią juodžiausią naktį išveda į 
teisingą kelią". 1993 m. gegužės 
25 d. pasikalbėjime su žurnalis
te jis paminėjo, kad baigiasi 
gauti pieno mišiniai. 

Indrė 

Pabradės Vaikų pensionate daugiau pajėgūs įnamiai rūpinasi silpnesniais. 
Nuotr. Ritonės Rudaitienės 

KETURIASDEŠIMTOJO SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO II DAUES 

1993 m. rugsėjo 9-12 d. Pasaulio Lietuvių centre. 
14915—127th St. , Lemont. IL 60439 

PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 9 d. 2 vai. Pokalbis apie Vilnių ir Anykš
čius, pirmąją suvažiavimo dalį. 

Leonidas Donskis, Miesto likimas komunistinėje ir postkomunistinėje 
Lietuvoje. 

8 vai. Kęstutis Paulius Žygas. Pots-mortem post-modernizmo 
madoms. 

Penktadienis, rugsėjo 10 d. 9:30 vai Skirmantė Kondratienė. 
Lietuvos politinė ekonomika: pastabos apie visuomeninio gyvenimo ir 
valdžios vadybos problemas. 

Algis Mickūnas, Kosminė sąmonė 
2 vai. Aleksandras Štromas, Etninės politikos problemos šian

dieniniame pasaulyje. 
Atviras pokalbis: Ką mes ir šiandien galime duoti Lietuvai reikalin

giausia kultūros baruose? (Vytautas Kavolis) 
Santaros-Šviesos. Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Metmenų. A 

M&M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdžiai 
8 vai. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Po barikadų naupji Lietuvos 

proza. 
šeštadienis, rugsėjo 11 d. 9:30 vai Saulius Žukas. Rimvydo 

šilbajorio literatūros kritika. 
Sigitas Parulskis, Nauja žodžio mitologija lietuvių literatūroje 
2 vai Algimantas Gureckas. Lietuva tarptautinės politikos arenoje 
Zenonas Rekašius, Lietuvos atstatymo kryptimi: pagrindinės pro

blemos ir pramatomos alternatyvos ateičiai 
Atviras pokalbis Ką mes ir šiandien galime duoti Lietuvai reikalingiau

sia politinėje veiklo/e? (Julius Šmulkštys). 
8 vai Literatūros vakaras: Sigitas Parulskis, Liūne Sutema, Antanas 

Šileika 
Naujų knygų sutiktuvės. 
Rimvydas Šilbajoris ir Saulius Žukas apie Henriką Radauską. 

Sekmadienis, rugsėjo 12 d. 10 vai. Violeta Kelertiene, Lygiagretus 
pasauliai 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki rugsėjo 7 d. registruo
tis pas Mariją Petkevičiene., 306 55th Place, Ooerners Grove, IL 
•0516, ta i . 708-852 3887 I 

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

JAV TECHNIŠKA PARAMA 
LIETUVOS EKONOMIKAI 

Dauguma techniškos paramos 
Lietuvai ir kitiems kraštams 
yra teikiama per US Agency for 
International Development 
(USAID). Gauta šios įstaigos 
veiklos sant rauka , kurią 
suglaustai pristatome šiame 
rašinyje. 

JAV paramos Lietuvai pirmi
nės kryptys yra šios: 1. vys
tymas privataus sektoriaus, pa
brėžiant finansų reformą ir 
verslo skatinimą; 2. energetikos 
taupumas ir Ignalinos atominio 
reaktoriaus saugumas ir 3 
stiprinimas demokratinių in
stitucijų, valdžios ir kitų. Vys
tymas žemės ūkio irgi yra svar
bi JAV paramos dalis. Iš viso 
JAV parama Lietuvai per 
USAID iki 1992 m. gruodžio 31 
d. buvo 10.3 milijonų dol. Šalia 
paramos ekonomikos vystymui 
ir pertvarkymui, USAID taip 
pat parūpina paramą gyvenimo 
lygio kėlimui ir demokratinių 
institucijų statymui. 

Privatizacija ir verslo 
vystymas 

JAV bendrovė KPMG Peat 
Marwick. vykdan* ^autą iš 
USAID 1 milijono d. . kontrak
tą, yra sukūrusi privatizavimo 
modelius ir vykdžiusi kelių 
bendrovių privatizavimą. Ši fir
ma taip pat dirba su Lietuvos 
privatizacijos įstaigomis, vys
t a n t užsienis investicijų 
programą. Šios bendrovės 
Vilniaus įstaigoje dirba 
Amerikos lietuvis, vyresnis kon
sultantas Arūnas Pemkus. 

International Executive Ser
vice Corps (IESC) veikla fi
nansuota 491,000 dol. suma. Ši 
savanorių organizacija yra 
padėjusi keliolikai bendrovių 
tobulinti savo gamybinę ir 
prekybinę veiklą ir taip pat 
patarusi Vyriausybei finansų 
bei kitose srityse. Apie IESC 
veiklą rašyta šioje skiltyje. 
Veiklai metus vadovavo Ameri
kos lietuvis, finansininkas An
tanas Grina. 

Trejų metų laikotarpyje, iki 
1993 m. galo, Peace Corps bus 
finansuota iš viso 347,000 dol. 
suma. Tai parama, patariant 
mažoms ir vidutinio dydžio 
bendrovėms. 

Finansų sektoriaus reforma 

JAV iždo departamentas (De
partment of the Treasury* 
parūpino aštuonis trum
palaikius patarėjus, kurie pa 
tars Lietuvos Bankui mikroeko-
nomikos, mokesčių, muitų 
administravimo, pinigų 
tvarkymo ir bankininkystės 
klausimais. Vienas ilgalaikis 
patarėjas buvo parūpintas 
Lietuvai banko valdymo ir ko
mercinių bankų priežiūros klau
simais. 

Investicijos ir prekyba 

Per American Business Initia-
tive (ABI) apie 720.000 dol. 
parūpinta Mažeikių naftos per
dirbimo ir Klaipėdos terminalo 
projektų studijoms. American 
Building Export Council 
(ABEC) yra atidaręs savo atsto
vybę Lietuvoje. 

Komercinė teisė ir 
įstatymai 

JAV Teisės departamentas 
(Dept. of Justice) ir Federalinė 
prekybos komisija (Federal 
Trade Commission. FTC) yra 
patarę Vyriausybei ekonomikos 
ir konkurencijos klausimais. 
American Bar Association yra 
gavusi 325,000 dol., kad duotų 

patarimus Teisingumo minis
terijai. Taip pat Pramonės 
departmentas (Dept. of Com-
merce) yra parūpinęs patarėjus 
tarptautinių ekonominių su
tarčių ir eksporto klausimais. 

Žemės ūkis 
Volunteers for Overseas 

Cooperative Assistance (VOCA) 
yra gavę 217,000 dol. parūpinti 
technišką paramą žemės ūkio 
verslui ir koopera tyvams . 
Įsteigta VOCA su pilnalaikiu 
direktoriumi ir trumpalaikiais 
savanoriais, padėti privati
zuojant ir steigiant koopera
tyvus. 

JAV Ūkininkų unija (Far-
mer's union) buvo finansuota 
133.000 dol. Ši organizacija at
siuntė šešis atstovus žemės ūkio 
studijoms. Land O'Lakes koo
peratyvų bendrovei sk i r t a 
166,000 dol. pamokyti koopera
tyvų steigimo ir žemės ūkio 
mokslo vadovavimo. 

Valdybos mokslas 
JAV informacijos agentūra 

(US Information agency, USIA) 
administruoja 567,000 dol. 
valdybos apmokymo ir ekonomi
kos mokslo programą Lietuvoje. 
Joje Purdue un ive r s i t e t a s 
parūpina apmokymą, kaip tobu
linti verslo valdybos mokslą 
Kauno Technologijos universi
tete, Vytauto Didžiojo universi
tete ir Žemės ūkio akademjoje. 
Šiai programai vadovauja 

j Amerikos lietuvis, profesorius 
Feliksas Palubinskas. 

klizmoms), akademiko toga ap
rengtas, Arganas angliškai loty
nišku žargonu laikė egzaminus 
ir įgijo daktaro laipsnį. Ne
pamainomas, nepakartojamas 
vaizdas! Net ir juoktis balsu ne
begali, juokas lieka gerklėje 
įstrigęs... 

Moliere'o (Jean-Baptiste Po-
quelin'o) likimas su šiuo veika
lu glaudžiai susietas. Bet apie 
tai galima rasti kiekvienoj enci
klopedijoj, tad neaiškinsiu. 

m 

Moljero „Tariamasis ligonis" Stratfordo festivalio scenoje. Iš kairės: William 
Hutt Argano vaidmenyje ir Nicholas Pennell — Beraldas. 

ŠIEMETINIS STRATFORDO 
.MALADE IMAGINAIRE" 

LABOR DAY 
GREETINGS 

» J 

ALFONSAS NAKAS 

Energija ir Infrastruktūra 
Per 1.7 milijono dolerių 

parūpin ta padėti energijos 
skyriui. Recource Management 
Association (RMA) yra pada
riusi ke tu r i a s s tudi jas — 
įvertintas energetikos varto
jimas pramonėje ir pateiktos 
rekomendacijos pasinaudoti 
taupia energetikos technologija 
iš JAV. RMA yra padėjusi 
įsteigti Lietuvoje privačią 
paslaugų bendrovę. Taip pat 
RMA yra suorganizavus ener
getikos taupumo programos 
kursus ir parūpinusi energijos 
įkainavimo modelius. 

JAV bendrovė RGG Hagber, 
Bailly pataria Pabaltijo vals
tybėms elektros kainų ir 
kooperavimo klaus imais . 
Bendrovė Electrotek ir Bechte! 
kartu su Pasaulio banko eksper
tais atlieka analizę elektros 
energetikos skirstymo, organi
zavimo ir sistemos finansavimo 
klausimais. Šios bendrovės taip 
pat ruošia energetikai pasko
lų/investicijų projektą 70-90 
milijonų dolerių sumai. 

RCG/Hagber, Bailly ruošia 
elektros vartojimo valdymo 
projektą, kuriame bus įtraukta 
elektros taupymo programa. 
JAV Energet ikos departa
mentas (Dept. of Energy)n ir 
kitos įstaigos padeda su apsau
gos ir reguliavimo planavimu 
dėl Ignalinos atominės jė
gainės. JAV Energy Associa
tion ieško JAV partnerio Lietu
vos elektros pramonei ir planuo
ja, kaip įjungti j JAV-Rytų 
Europos elektros bendrovių 
bendradarbiavimą. 

JAV Federal Communica
tions Commission (FCC) ir kitos 
įstaigos paruošė radijo bangų 
spektro valdymą ir patarė, kaip 
skirstyti privatiems radijo ir 
televizijos ryšių tinklams. Taip 
pat apmokyti telekomunikacijų 
darbuotojai JAV. 

Edmundas Kulikauskas 

Kai pernai be pertraukos 
kanadiškį Stratfordo Šekspyro 
festivalį aplankiau 25-tą kartą, 
buvau nutaręs padaryti poros 
metų pertrauką. Bet rugpjūčio 
pirmomis dienomis Kanadoje 
atsirado reikalų, tai pro Strat-
fordą taip ir negalėjau prava
žiuoti. Taupydami laiką, iš 11 
pastatymų pasirinkome tris 
spektaklius: Broadway stiliaus 
miuziklą „Gypsy", Moliere'o 
„Imaginary Invalid", Gilbert ir 
Sullivan operetę „The Mikado". 
Iš trijų šiemet statomų Šekspyro 
veikalų labai knietėjo pamatyti 
„Vidurvasario nakties sapną", 
žiūrovų ir kir t ikų išgirtą. 
Norėjosi jį palyginti su ASF 
pastatymu, kurį anksčiau apra
šiau. Bet būtų reikėję viešnagę 
porą dienų pratęsti, tad atsi
sakėme. 

Miuziklus palikęs kitai pro
gai, čia su teatrą mėgstančiu 
skaitytoju pasidalinsiu tik 
Moliere'o „Malade Imaginaire", 
angliškai „The Imaginary In
valid", lietuviškai „Tariamojo 
ligonio" spektaklio, kurį di
džiajame Festivalio teatre ma
čiau rugpjūčio 4 popietę, įspū
džiais. 

Šykštus, despotiškas, tur
tingas Paryžiaus miestelėnas 
Argan (VVilliam Hutt) serga 
liga, kurią vadiname hipo-
chondrija. Per pustrečio 
veiksmo jį matome lovoje arba 
arti jos, tai skaičiuojantį gy
dymo išlaidas, tai konsultuo
jantį gydytojus. Turi dvi duk
teris iš pirmųjų vedybų. Vy
resniąją, Angeliąue (Moniąue 
Lund) myli ir nori vesti taurus 

sakojimo teatro mėgėjai jau gali 
įsivaisduoti. kiek daug čia gali 
būti komiškų situacijų, jeigu 
režisierius pasitelks tinkamą 
aktorių kolektyvą ir duos jam 
pakankamai laisvės. Rež. Alber
tas Millaire tikrai savo pasi
rinkimu publikos neapvylė. Se
ni Festivalio vilkai — Mervyn 
Blake, Edward Atienza, Nicho
las Pennell ir Bernard Hopkins 
„moleriškame" Liudviko XIV 
Paryžiuje jautėsi kaip namie. Ir 
ne tik jie. Pats didžiausias tarp 
didžiųjų, kaip visada, kai jis 
užkopia ant scenos, buvo Wil-
liam Hutt. Jis vaidino tą spal
vingą hipochondriką Argan taip 
pasigėrėtinai, kad it užhipno
tizuoti sekėme kiekvieną jo 
linksmą ar rūgščią grimasą, jo 
visokių atsplavių balso intona
ciją (čia nelaimingo ligonio 
verksmingą gaidą, čia tirono 
griaudėjimai, čia"pataikūniŠko 
vergo komplimentai gydyto
jams). Mačiau ji šį vaidmenį 
atliekant tame pačiame teatre 
prieš 19 metų. Koks spalvingas 
Arganas jis buvo tuomet, toks 
pat spalvingas tebėra po beveik 
dviejų dešimtmečių. 

Sheila McCarthy, į Stratfordą 
pernai grįžusi po kelerių metų 
pertraukos, antrą svarbumu 
tarnaitės Toinettės vaidmenį 
atliko taip, kad, atrodė, be jos 
nė VVilliam Hutt nebūtų toks 
ryškus. Toinettė ir Beraldas mo
nologais bei veiksmais sudirbo, 
suniekino gydytojus, kurie, anot 
Beraldo, jei ligas ir atspėja, tai 
ligonių išgydyti negali. Nepa
mirštamas lieka Argano klausi
mas daktarui Diafoirui: „Kelis 

Labor Day Greetings 
Courtesy of the 
U E T T Z A D I E * 

TOOL CO., IMC. 
(311) 271-140* 

— M. D — I I Ave. 

Best VVishes For A Safe And Happy 
Labor Day 

From 
MANIK MOTOR Š A L I S 

(312) • • • — 
1800 H. Cicero Ave. 

Best VVishes For A Safe And Happy 
Labor Day 

From 
MARTIN MUFFUER SALES 

6047 S. Weetem Av* . , 
(312) 737-0200 

" T h e Muffler Pioneer" 

OLD FASMIONSO CAND4ES 
• 2 1 0 i 

(TOS) 
Home of French Cream 

Chocolate Novetties 
Ali Types of Boxed Candies 

PARDAVIMASJR TAISYMAS 

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

Dengiami stogai, kalamas1 

„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licecised, Bonded, Insur̂  J į 
Nauji darbai ir pataisymai. V«; :>.>•:•. j 
ir vonios kabinetai. Keram.kos o! -
teles Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,, _ 
8EN SERAPINAS 70S-636-2S60 

jaunuolis Cleante (Paul Miller). grūdelius druskos reikia berti 
Bet gobšios, hipokrites antrosios 
žmonos, Beline (Michelle Fisk) 
ir ambicingo, bet menkaverčio 
gydytojo Monsieur Diafoirus 
(Edward Atienza) įkalbėtas, 
Argan jaunikiu renkasi pasta
rojo sūnų, irgi gydytoją, visišką 
kvailį Tomą Diafoirus (Stephen 
Ouimette). Nuo tėvo kėslų 
Angeliką pasišauna gelbėti 
i šskir t inai šauni t a rna i t ė 
Toinettė (Sheila McCarthy) ir 

ant kiaušinio?" Ir išsisukinė
jantis atsakymas: „Hmm, na 
keturis, šešis, gal aštuonis; tik 
kad būtų poromis..." 

Scenovaizdžio-dekoracijų kaip 
ir nebuvo. Kai j teatrą rinko
mės, matėme porą patogių kė
džių ir pačiame scenos vidury 
raudonas šlepetes. Kas už pilkos 
marškos, veikalą anksčiau ma
čiusiam nereikėjo spėlioti. Kai 
po visiško užtemdymo (ženklas 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATDRS 
5610 8. Pulaski Rd, 

Phone (312) 881-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
AEALESTATE RtAL ĖSTATE 

Vilniaus centro), Čiurlionio gat
vėje parduodamas nuosavas 
namas su žemės sklypu. Kreiptis: 
VNnius: tol. 882828, Now York: 
tol. (718)848-0883. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb., 2 mieg. 
butas, Marquette parko apyi. Skam
binti nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. tel. 
312-737-6565; nuo 6 v.v.iki 10 v.v. 
tel. 312-927-975S. Prašyti Jonas — 
John. 

Prla Kadzie Ava., 1 M. nuo Mar-
Ojuotto Parko, Išnuomojamas 3 
kamb. butas su Šiluma ir visais vir
tuvės įrengimais. $360 Į man. Tol. 
708-428-7100. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 500-5959 
(700) 428-7101 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas valiui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žeme. 
Pensininkams Nuolaida. 

IEŠKO BUTO 
I 

Jauna 4alma nori laalnuomot ne
brangų 1 mieg. butą Marquette Pk., 
Brighton Pk., Cicero arba Bervvyn apyi 
Tel. vakarais: 312-430-3709, i 
mla 312-204-0440. 

HELP WAMTED 

paSM— v« 
gali būti pensininkai, dirbti prižiūrėtojais 
laidotuvių namų. Cicero, IL. Už lengvą 
namų ruošą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui. 
Resume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųst i : Marouotte 

2033 W. 71 St., 
Prašome neskam

binti. Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas. 

d r p n t u n / KMIECIK REALTOKS 
> V X n , U 9 2 f | 7922 S. Pulaski *d. 

^ ' 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. j i 
p /o fes iona lua i , s ą ž i n i n g a i i r 
jismeniCkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Valymo 
moteris valyti namus bei 

. Alga nemažesnė, kaip 0 3 1 0 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagcs 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

1-70S-393-3SO9 

Ieškoma moters prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu Flori
doje, St. Pete's Beach. Skambinti An
tanui „coosct" 813-3071001 arba 
013-300-1364 

laikoma motorls prižiūrėti ligonę 
ir gyventi kartu. Kreiptis: 

tol. 312-927-7828 

- r a — • 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

F 

FOR SALE 

J 

Argano brolis Beralde (Nicholas vaidinimo pradžiai) scena nušvi-
Pennell). Pirmoji visiškai su- to ir pilkas uždangalas atsis-
kompromituoja niekšingą Argą- kleidė, išvydome didelę, plačią 
no žmoną, o antrasis įkalba lovą ir joje Arganą. Lova liko 
Arganą pačiam tapti daktaru, pačiame centre per pustrečio 
kad nebereikėtų kitų daktarų veiksmo Ji dingo tik tada, kai 
paslaugomis naudotis. akademikų apsuptas (visi jie 

Iš šio trumpo turinio atpa- rankose turėjo po aparatą 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckya 

Tel . S0S-O024. Nuo 8 ryte Iki 0 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Audi 4000 dyzelle 1082 m., 5 pava
ros, oro vėsintuvas, automatiniai 
langai, radijas ir kasetės. Tik $050. 
Kreiptis tel. 312-430-3709. 

HfSCELLANEOUS 
— » I % — ' • " __ 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi West OSth Street 

T # | . _ (708) 424*0*4 
(312) 581-8054 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ACCENT REALTY, I N C 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 80453 

Bus. 700-036-9400" 
Re* 700-423-0443 

ASTA T. MIKUHAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

RE/MAX 
Home Center 
6000 S. Pulaski 
Chicago, IL 
Tai. 312-735-0000 

* 

TOM VIERAITIS 
Hont r Twp. perOuoOsmas 4 mlsg. 
kamb. „ a p O M s v T namas; 2% vonios 
kamb.; vonios kamb. pagrind. mie
gamajame; valgom, k a m b , daug 
priedų. $169,900 

Skambinkite Tomui 

K • L • U • B • A • S 

2515 W 69 St (312) 737-KLUB 
Po Vasaros Atostogų Vėl Atidaromas 
PENKTADIENI - RIGSEJO lfl • & Mi 

Vyks Diskoteka Kviečiami Visi 
DARBO DIENOS: PF.SKTADIF.VJ g -2 ŠEŠTADIENI: 8 -3 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite1, pirkdam čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai PMnai 
užbaigtų fotą nuotraukų- aotarna-
vimas Atidaryta pirmadenį ir, 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad. sustkalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

I 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Selllng two loto In Sunny Hllls, 
FL. Call Joseph after 5 P.M. — 

312-585-9058 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
8216 S. Archar Ave. 

. Chicago, JL 60638 
Tol. 581-8600 

IMEX AMERICA, INC. 
S24 Stote Una Rd. 

Calumet City, IL 60400 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą. 
Tel 708-868-0049, Fax 
706-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 6 v.r.—8 ¥.». 

UNAS REAL ESTATE 
L I N A S M E I L U S . Broker 

3060 S. Archer Ave . , 
Chicago, IL 00032 
Tel . 312-000-6621 

312-027-0010 
Brighton Perk — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Uną Meilų. Patarnaujame 
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir klnie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus Brighton Pk., McKinley 
Pk.. Br idgepor t ir pietvakarių 
priemiesčiuose 

Prie 56 St. Ir Pulaski Rd. par
duodamas didelis, naujesnis namas 
su garden apt." rūsyje. Tik 
8209,0001 Kreiptis: J.8. Realty, 
706 425-7160 

http://Pf.sktadif.vj
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

» 
• 

KĄ JŪS TURĖTUMĖTE 
DAUGIAU ŽINOTI APIE 

APDRAUDAS 

(800-921-2828). Tai jums kai
nuos apie 40-50 dolerių as
meniui 2-jų savaičių kelionei į 
Europą. 

Klausimas: Po jūsų mašinos 
ratais papuolė brangus kati
nukas, kainuojąs daug pinigų. 
Ar jūsų apdrauda tai apmokės? 

Atsakymas: Jūsų automo
bilio „liability" apdraudos dalis 
užmokės iki ribos, pažymėtos 
jūsų apdraudoje. 

Klausimas: Jūs t orite Medi
care draudimą ir reikia daryti 
operaciją. Ar Medicare drau
dimas užmokės? 

Atsakymas: Neužmokės. Yra 
sakoma, kad Medicare turi dau
giau skylių negu rėtis. Pagal da
bartines Medicare taisykles jūs 
patys turite užsimokėti pradinį 
(deductible) 676 dolerių mokes
tį už buvimą ligoninėje, ir dalį 
už buvimą ligoninėje ilgiau 

Galite skaudžiai nukentėti, jei 
gerai nežinote apie savo ap
drauda. Patikrinkite savo ap
drauda ir smulkiai išsi
aiškinkite: ką jūsų draudimas 
apdraudžia ir ko ne, ir, jei 
reikia, pridėkite. Savo apdrau
dos efektyvumą galite pa
tikrinti, atsakydami į šiuos 
klausimus. (Atsakymus suteikė 
įvairios įstaigos: Insurance In
formation Institute, American 
Council of Life Insurance ir 
Health Insurance Association of 
Amerika.) 

Klausimas: Jūsų uošvė at
vyksta vakarieniauti. Padedant 
plauti indus, jos brilijantinis, 
3,000 dol. vertės, žiedas įkrenta 
į vandens nutekėjimo vamzdį. 
Ar jūsų apdrauda tai apmokės? 

Atsakymas: Ne, nes uošvė 
turi būti apsidraudusi savo 
pačios ,,homeowners or 
renter's" apdrauda. Yra ir gali
mybė, kad ji neatgaus visos 
sumos. „Homeowners" apdrau
dos draudžia brangenybes, 
kailius, brangius laikrodžius 
tiktai iki nustatyto maksi
mumo, sakysim, 1,000 ar 2,000 
dolerių. Taip pat šis maksi
mumas paprastai yra taikomas 
visų vertingų daiktų katego
rijai, išvardintai apdraudoje, o 
ne atskiram daiktui. Jūsų uoš
vė turėtų turėti „a floter" 
draudimą vertingam asmeni
niam turtui. Šis draudimas 
paprastai kainuoja 1 dolerį už 
100 dolerių apdraudžiamos 
vertybės sumos. 

Klausimas: Jūsų šuo įkando 
laiškanešiui į koją. Jis duoda jus 
į teismą padengti gydymo 
išlaidas: 9 susiuvimai, dar ir 
skausmas, ir kentėjimas, be to, 
jis nustojo pajamų nedirbdamas. 
Negali dirbti, nes negyja žaizda, 
negali vaikščioti, negali nešio
ti pašto. Ar jūsų apdrauda už tą 
viską užmokės? 

Klausimas: „Liability" dalis 
jūsų „Homeowners" apdraudoje 
turėtų užmokėti teismines ir ki
tas, jums teismo priteistas, išlai
das laiškanešiui. Kartais gali
ma susitarti ir apsieiti be 
teismo. Bet draudimas apmokės 
tik tiek, kiek apdraudoje yra 
daugiausia numatyta. Jei nuo
stoliai, priteisti laiškanešiui, 
yra didesni, negu apdrauda 
moka, jums gali prireikti par
duoti savo nekilnojamą turtą ir 
galbūt net dalį savo ateities 
pajamų paaukoti. Tad verta 
pagalvoti apie vadinamąją „ura-
brella liability policy". Ap
drauda iki vieno milijono 
dolerių galėtų jums papildomai 
kainuoti nuo 125 iki 250 
dolerių, bet galėtumėte ramiai 
miegoti. 

Klausimas: Po daug metų 
metėte rūkęs. Ar tai turi įtakos 
jūsų apdraudos mokesčiui? 

Atsakymas: Labai daug! 
Rūkymas gali padidinti jūsų 
gyvybės apdraudos mokestį nuo 
10% iki 40%. Jūsų draudimo 
agentas mielai jums nusto
jus rūkyti, sumažintų drau
dimo mokestį. Galbūt jums 
reikės raštiško daktaro 
pažymėjimo, ar bešališko 
sveikatos patikrinimo, kad 
gyvybės draudimo mokėjimai 

mėtos jūsų „comprehensive" ap
draudos dalyje, atmetus 
„atimamą" sumą. „Compre
hensive" automobilio apdraudos 
dalis nemoka už mašinų avariją, 
susidūrus su kita mašina, bet 
apmoka kitus nelaimingus atsi
tikimus, ištinkančius automo
bilius, pvz., ugnis, vagystės, 
audros, potvyniai, riaušės ir t.t. 

Bet jei apdraudėjas rastų, kad 
jūsų draugas yra kaltas dėl 
medžio, pvz., kad medis buvo 
per senas ir supuvęs, apdrau
dėjas gali bandyti išgauti 
apdrauda iš jūsų draugo, ar jo 
,,homeowners" draudimo 
agentūros. 

Klausimas: Jūs esate iš
vykęs, ir jūsų namo ar buto van
dens vamzdžiai susprogsta dėl 
šalto oro, sugadindami kilimą ir 
baldus. Ar jūsų „homeowners" 
apdrauda tai užmokės? 

Atsakymas: Daugelis ap-
draudų, bet ne visos, moka už * 
vandens padarytus nuostolius. 
„Homeowners" apdraudos yra 
3-jų rūšių: HO-1, HO-2 ir HO-3. 

HO-1, kuri yra pagrindinė ir 
pigiausia apdraudos rūšis, ap
moka ugnies, žaibo ir sudaužytų 
langų stiklų nuostolius, bet ne
apmoka vandens vamzdžių 
padarytos žalos. Geriau yra 
turėti HO-2 arba HO-3 ap-
draudas. Jos kainuoja apie 10 
iki 20% daugiau, bet daugiau ir 
padengia. Tačiau nei viena iŠ tų 
apdraudų neužmokės vamzdžių 
sutaisymo išlaidų, tik už van
dens padarytą žalą. 

Klausimas: Teta Marija mirė 
ramiai, miegodama. Jūs žinote, 
kad ji turėjo gyvybės apdrauda 
ir jūs esate tos apdraudos ga
vėjas (beneficiary), bet jūs nega
lite surasti apdraudos doku
mentų ir net nežinote, kokioje 
draudos agentūroje ji buvo apsi
draudusi. Ką jūs turite daryti? 

Atsakymas: Gyvybės apdrau
dų industrija turi nemokamą 
patarnavimą kaip tik tokiems 
atvejams. Pasiųskite raštu pra
šymą gauti informaciją: Missing 
Policy Search Service, Ameri
can Council of Life Insurance, 
1001 Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20004-2599. 
Įdėkite atsakymui voką su savo 
adresu ir pašto ženklu. Jums 
bus atsiųsta forma, kurią 
užpildžius ir grąžinus, ji bus 
pasiųsta 100 didžiausių ap
draudos agentūrų, ieškant in
formacijos apie jūsų tetą. Šis 
procesas gali užtrukti 3-4 
mėnesius. 

Klausimas: Jūs slidinėjate 
Prancūzijoje (ar kitoje vals
tybėje) ir nusilaužiate koją. Vie
tinėje ligoninėje gydytojai jūsų 
koją sutvarko — sugipsuoja, bet 
jie nieko nežino apie jūsų 
apdrauda ir neima plastikinių 
kredito kortelių. Ar jūsų 
draudimas sąskaitas užmokės, 
kai paršlubuosite namo? 

Atsakymas; Galbūt, bet prieš 
ilgą kelionę patikrinkite savo 
apdrauda. Draudimai Blue 
Cross ir Blue Shield bei Aetna 
praneša, kad turite gauti iš 
tos ligoninės su smulkiai iš
vardintomis išlaidomis sąskaitą 
(jei galima, angliškai parašytą) 
ir pateikti ją savo apdraudos 

negu 60 dienų. Jūs taip pat 
Klausimas: Jums iš namų pa- turite užmokėti 20% chirurgo, 

vogė TV ir stereo įrengimus. Ar anesteziologo ir greitosios 
„homeowners" apdrauda užmo
kės nuostolius? 

Atsakymas: „Homeowners" 
apdrauda apdraudžia turtą 
dviem būdais: piniginiu grąži
nimu (actual cash) ir daiktų 
grąžinimu (replacement value). 
Piniginis apdraudimas užmokės 
naujų elektroninių aparatų įsi
gijimą, bet bus atskaityta nusi
dėvėjimo — tai yra amžiaus ir 
vartojimo suma. Pvz., 3 metų TV, 
kuri kainavo 500 dolerių, gali 
būti dabar įvertinta tik 200 
dolerių. Tiek gausite iš savo 
draudimo. 

Geriau yra turėti daiktų atpir
kimo apdrauda, kuri užmokės 
už panašios naujos TV ir stereo 
nupirkimą. Atpirkimo (repla
cement cost) apdrauda yra 
10-15% brangesnė, negu pinigi
nė (cash-value) apdrauda. 

pagalbos išlaidų. 
Medigap apdrauda gali „užlo

pyti skyles", paliktas Medicare 
American Amociatign of Retired 
Persons turi programą, kuri 
padeda įsigyti. Medigap 
apdrauda ir gali patarti, ką 
reikia daryti. Informacijos 
reikalu rašykite: MM AP, 
AARP, 601 E. St., N.W., Wa-
shington, D.C. 20049. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cagos Tribūne" (May 27, 1993 
Your Money — Get Smart, by 
William Giese). 

Vertė Aldona Šmulkštienė, 
spaudai paruošė Birutė Jasai
tienė. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

A.tA. 
JUZEFAI URBANIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos dukrą STASE, žentą 
ALGIRDĄ DIDŽIULIUS ir visus kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu. 

Dr. Viktoras Dubinskas 

RAGINA NEPASIDUOTI 
PINIGŲ TROŠKIMUI 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
žodžiais, kunigai turi vengti bet 
kokios „pinigų troškimo" for
mos ir pasižymėti paprasta gy
vensena. Jie taip pat turėtų 
susilaikyti nuo bet kokios komer
cinės veiklos ir atsisakyti visko, 
kas galėtų būti traktuojama 
kaip patogumai. Visuotinėje au
diencijoje popiežius pabrėžė, jog 
tarnystė Bažnyčioje nei kuni
gams, nei vyskupams neturėtų 
tapti „proga asmeniškai pratur
tėti ar praturtinti savo šeimą". 
Drauge Jonas Paulius ragino ti
kinčiuosius, kunigus ir vysku
pus laikytis „vidujinio atstumo 
žemiškų gėrybių atžvilgiu". 
Kristaus pateiktas „neturto 
dvasios" pavyzdys bei apaštalų 
reikalavimas atsisakyti turto 
galioja visose vietose ir visais 
laikais. 

Tačiau iš ištikimybės „netur
to dvasiai", popiežiaus žodžiais, 
neišplaukianti „radikalaus ne
turto praktika" ar reikalavimas 
atsisakyti bet kokios nuosavy
bės bei tokios teisės neigimas. 
Bažnyčia daug kartų yra pa
smerkusi tuos, kurie šito reika
lavo. Evangelijos reikalaujamas 
neturtas tampriai susijęs su ku
nigystės šventimais ir nereiš
kiąs paniekos žemiškoms gėry- f 
bėms, skirtoms žmogaus as
mens vystymuisi. Kunigai gali 
turėti nuosavybę, tačiau tai turi; 
neprieštarauti Bažnyčios moky
mui. Bažnyčios turto valdymas 
turi vykti pagal Bažnyčios tei
sės normas ir „kiek įmanoma 
padedant ekspertams pasau
liečiams". 

A.tA. 
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
STASIUI, seseriai NATALIJAI AUKSTUOLIE-
NEI su šeima ir artimiesiems. 

Marija Mickevičienė 
Adomas Mickevičius 
Tadas Mickus 
Stasys Mickus 
Andrius Mickus į 
Vytas Mickus ir 
Gražina Ward su šeimomis 

w« Ship UPS 
Užsli m am maisto ti«kimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
ddkūtesscH 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We* 69th Street. Chicago, IL 60629 

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS 
RoundTrtp O M Way 

CHICAGO-VILNIUS—CHICAGO $7»t $478 
NEW YORK-VILNIUS— NEW YORK $ 7 M $475 

FR0M OCT16 U99 $3W 
FREGATA TRAVEL 

250 W«at 57 Streat, #1211 
N«w York, NY 10107 

Tai. 212-541-5707 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 83.9-0870 

būtų sumažinti. Bet kai kurios 
draudimo agentūros mažina 
mokėjimus už draudimą, net jei 
jūs tik pareiškiate norą sustoti 
rūkyti. 

Klausimas: Jūs svečiuojatės 
pas draugą ir pastatote automo
bilį jo kieme. Pakilusi audra už
verčia medį ant jūsų automo
bilio. Kas padengia nuostolius? 

Atsakymas: Jūsų automo
bilio apdrauda iki ribos, pažy-

kompanijai. 
Medicare paprastai nedrau

džia ir nemoka už JAV ribų. Jei 
jūs neturite „Medigap" apdrau
dos, kuri draudžia ir moka už 
JAV-bių ribos, pagalvokite apie 
įsigijimą apdraudos kelionei — 
„Travel medical coverage". Ją 
galite gauti iš Access America 
(800-284-8300), International 
SOS Assistance (800-523-8930) 
ir World Wide Assistanc Service 

^ midlcind Fcdcral 
*^*^**^*r Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

EEE 
liNDER 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEONAS OKSAS 

Minint mano mylimo Vyro, kurio netekau 1989 m. rugsėjo 
mėn. 8 d., mirties sukaktį, gv. Mišios už velionį bus aukojamos 
S.m. rugsėjo mėn. 12 d. 12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, Los Angeles, California. 

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisiminti 
velionį Leoną savo maldose. 

Nuliūdusi žmona Izabelė. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
JUZEFAI URBANIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią velionės 
dukterį STASĘ DIDŽIULIENĘ, mūsų draugijos narę, 
ir jos vyrą ALGIRDĄ, sūnų seimas ir visus 
artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mylimai jaunystės draugei 

A.tA. 
ONUTEI PETRIKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos mylimam 
vyrui dr. JUOZUI, dukrai RITAI ir giminėms. 

Nuliūdusi Skaudžių šeima 

Round Rock, Texas 

A.tA. 
ALFAI PASKUI 

mirus, žmoną VALDĄ, sūnų LINĄ, dukrą DAINĄ ir 
brolį dr. kun. ANTANĄ gilaus skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame. 

J. D. Vidžiūnai 
A. P. Tuskeniai 
J. J. Biliūnai 
J. J. Szydagiai 
A. B. Szydagiai 

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. CALIFORNIA AVE. 
TOYVN OF LAKE 4605 S. HERMTTAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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 J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„ D r a u g o " š e š t a d i e n i n i s 
priedas — Mokslas, menas, lite
ra tū ra — išeis rugsėjo 1 1 d . 

Rugsėjo 8 dieną, trečiadienį, 
7 vai. vak. „Vyresniųjų centre" 
— Seklyčioje, kalbės t rys Čika
gos miesto advokatai, imigra
cijos specialistai. Jie aiškins 
įvairius imigracijos ir emigra
cijos re ika lus . Kalbės apie 
n u o l a t i n i o a p s i g y v e n i m o 
leidimą JAV-bėse, pilietybę, 
vizas, išvažiavimą ir įvažiavimą 
į k ra š t ą , ap ie pi l iečio ir 
nepiliečio teises ir t.t. 

Visi kviečiami atvykti pasi
klausyti , klausti klausimus ir 
sužinoti sau a r savo gimi
naičiams reikalingų žinių. 

I n d r ė s L u k a i t ė s , j aunos 
dailininkės, tapybos darbai ant 
stiklo, jau treti metai bus ro
domi Ann Nathan galerijoje 210 
West Superior St.. Chicago, IL. 
Tel. 312-664-6622. 

Parodos atidarymas rugsėjo 
10d., penktadienį nuo 5 v.v. iki 
8 v. vakaro. (Visos Čikagos 
galerijos tą dieną pradės rudens 
sezoną*. Parodą galima lankyti 
iki spalio 1 d. įdomu, kad daili
ninkė Indrė j Zodiak temom dar
bus yra įpynusi lietuviškus 
įrašus. 

x Lietuvių Golfo D i e n a ! 
Tradicinė. Lithuanian Chamber 
of Commerce organizuojama 
Lietuvių golfo diena įvyks šiais 
metais rugsėjo 15 d., trečiadienį, 
Palos Country Club, 131 St. ir 
Southwest Hwy. Laimėtojams 
paskirtos vertingos dovanos. 
Standard Federal banko prez. 
D. Mack dėka, prie 9-tos duobės 
žaidėjai galės atsigaivinti ir už
kąsti . Vakare: 5:30 v.v. kok
teiliai ir 6:30 v.v. vakarienė. Dėl 
rezervacijų ir bilietų skambint i 
Alg iu i B a l i ū n u i , t e l . 7 0 8 -
403-5151, 

(sk) 

x Šv. Še imos Vi los p a r ė 
mimui pokyl i s įvyks penkta
dienį, rugsė jo 24 d. Lexington 
House, Oak Lawn. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Informa
cijai ir rezevacijoms kreiptis pas 
seselę Genovaitę (Sr. Genevieve) 
t e l . 708-257-2291. 

(sk) 

x D Ė M E S I O U n i o n Pier , 
Bever ly S h o r e s , Mich i ana , 
N e w B u f f a l o , H a r b e r t , 
S a w y e r lietuviai! LITUANICA 
C&C INC. sekmadieniais rug
sė jo 12 d., spa l io 10 d., nuo 10 
v.r. iki 1 v. p.p. pri ims siunti
nius „Gintaro" vasarvietėje, 
15850 Lakeshore Rd., Union 
Pier. Kainos laivu v i r š 100 sv. 
— 57 et . sv., oro linija v i r š 40 
sv . — $2.45 sv. L a b d a r o s siun
t o m s mui tų n ė r a ! LITUANI
CA C&C INC. 6607 S. Pulask i 
Rd. , Ch icago IL 60629. Tel. 
1-312-585-8700. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual F e d e r a l Savings , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x Ieškote d a r b o ? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kul tūr ine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida V A I R A S , perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad 
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. L a w r e n c e , C h i c a g o , 
IL 60630. Galite skambinti dar 
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
— VAIRAS! 

(sk) 

Br ighton P a r k o LB apy
linkės valdyba, vadovaujama 
pirmininkės Salomėjos Dau-
lienės. gavo malonų padėkos 
laišką iš Lietuvos Politinių 
kalinių ir t remtinių sąjungos 
(Kaune), kur iame nuoširdžiai 
dėkoja už l abdaros s iuntą , 
„penkias dėžes su rūbais, avaly
ne ir medžiagomis. Viskas bus 
išdalinta tik mūsų Sąjungos na
riams". 

Penk tad ien į , rugsėjo 10 d., 7 
v.v., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. . .Saulutė", Lietuvos 
našlaičių globos būrelis, rengia 
Vytauto Dudėno, Lietuvos in-
vestacijų banko pi rmininko, 
pranešimą. Visi kviečiami. 

„Our S u n d a y Visitor", ka ta 
likiškasis Amerikos savaitraš
tis, rugsėjo 5 d. laidoje išspaus
dino ilgą, kone 2 psl., Desmond 
O'Grady straipsnį, pavadintą 
„Baltic States" . Tačiau straips
nyje pagrindinis dėmesys krei
piamas į Lietuvą, o kitos dvi Pa
baltijo valstybės t ik trumpai 
užsimenamos. Autorius rašo 
apie dabar t inę Lietuvos reli
ginę, ekonominę ir politinę 
padėtį, pate ikia istorijos san
t raukas ir sumini sunkius bei 
lėtus žingsnius kelyje į visišką 
nepriklausomybę. Prieš straips
nį pažymima, kad čia tik jo pir
moji dalis, o tęsinys bus rugsėjo 
12 d. laidoje. 

x „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja 
auko jus i ems padė t i m ū s ų 
gimtinės vaikams: Jū r a ir Algis 
Bakait is $50, Giedrė ir Povilas 
Žumbakis $25, Aušrelė Jony
naitė $50, Paulius Sidrys $50, 
Conn ie Krope $ 3 5 . Aukos 
„ S a u l u t e i " nurašomos nuo 
mokesčių ir siunčiamos 419 
W e i d n e r RdM Buffalo Grove , 
I L 60089 (tel. 708-541-3702). 

(sk) 

x L B Lemonto a p y l i n k ė s 
v a l d y b a kviečia visus rugsė jo 
12 d. atsi lankyti į jų ruošiamą 
gegužinę, Lietuvių centre. Tai 
paskutinė proga šį sezoną papie
tauti gamtoje, ir tuo pačiu finan
siniai paremt i LB veiklą. 

(sk) 

x L i e t u v i š k a s i u n t i n i ų 
k o m p a n i j a ATLANTA IE, 
Inc . lankysis Lemonte Pasaulio 
l i e t u v i ų cen t r e k i e k v i e n o 
mėnesio priešpaskutinį sekma
dienį nuo 9 iki 1 vai. ryto. Pri
s tatome siuntinius ir amerikie
tiško maisto komplektus. Per
siunčiame dolerius. Greitas ir 
saugus patarnavimas .At lanta 
IE, 312-434-2121. 

Csk) 

x D Ė M E S I O , A M E R I K O S 
L I E T U V I A I ! Lituanica Com
merce & Cargo Ine pristato 
s iun t in ius ir didesnius kro
vinius adresa tams į n a m u s 
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, ki tų JAV miestų ir 
apylinkių. LITUANICA C&C 
INC. 6607 S. Pu lask i Rd., Chi
c a g o , 111- 60629. Tel. 312-
585-8700, fax 312-585^922. 

(sk) 

x P r i e š u ž s i s a k y d a n i pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e St . 
C a s i m i r Memoria lą , 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
r i n k i m ą : m a t y s i t e g r an i t o 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
p a m i n k l u s mūsų dirbtuvėje 
paga l j ū sų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
t ik int i , kad jis padarytas, *aip 
buvo jūsų pageidauta. Sav . Lili
j a i r V i l i m a s Nelsona i . 'I ei. 
312-233-6335. 

(sk) 

Praėjusių mokslo metų abiturientai, baigiant mokslo metus Čikagos lit. mokykloje, klausosi atsi
sveikinimo žodžių. Iš kairės: Alvinas Sereikis, Lina Šlenytė, Onutė Utz, Loreta Viržintaitė, Lisana 
Von Braun, Elytė Žukauskaitė ir Rima Žukauskaitė. Beveik visi abiturientai jau pasiruošė lankyti 
Pedagoginį institutą. 

Vyresniųjų lietuvių cent re 
— Seklyčioje, rugsėjo 8 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. įvyks Tautos 
š v e n t ė s minėjmas. Žurn. 
Vytauto Kasniūno paskaita. 
Meninę programą atliks Agnė 
Kižienė ir Apolonija Stepona
vičienė. Po programos — bendri 
p i e t ū s . Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

V i e n o s d i e n o s išvyką į 
Aurorą, 111. — Hollywood Casi-
no — rugsėjo 23 d. ketvirtadienį 
planuoja Vyresniųjų lietuvių 
cent ras . Vyksime autobusu, 
kelionė užtruks valandą. Ten 
n u v y k ę , p l auks ime laivu. 
Daugiau informacijos asme
n i ška i Seklyčioje arba tel . 
312-476-2655. 

Nuotr. Gintaro Plačo 

x R e i k a l i n g a s e k r e t o r ė 
dant is tės kabinete 2 dienas sa
vai tėje . Kreipt is : tel. 312 -
476-2112. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Be rno t a s . 

(sk) 

x G r e i t p a r d u o d u vienos i r 
dvie jų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar 
b a ' 7 0 8 ) 425-7161. 

(sk) 

x Op t i ca l 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 r m a d . ir a n t r d . 
u ž d a r v t a . 

(sk) 

x Ba l t i c Monuments , 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
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį. A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x S A G I L ' S r e s to ranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė ir I. Nau-
j o k i e n ė . „Sagi l ' s" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k . IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

Jon i šk i eč ių l a b d a r y b ė s ir 
kul tūros klubo s u s i r i n k i m a s 
įvyks antradienį , rugsė jo 7 
dieną, Kojak svetainėje, 4500 S. 
Talman Ave., 1 vai . po p ie tų . 
Kviečiame visus n a r i u s at
silankyti , nes y r a d a u g sva rb ių 
reikalų. Kviečia valdyba. 

„Gyvybin io r e i k a l o " šau
nusis pokylis, kurį ruošia Li thu
anian Mercy Lift, įvyks rugsėjo 
11d . Lietuvių cent re L e m o n t e . 
Pradžia 6:30 v.v. Svečius vaiš ins 
Vida Talandytė, pas ižymėjus i 
reto skanumo pa t i eka la i s ; gė
rimai ir šampanas n e m o k a m a i ; 
smuiko serenados p r ie s t a lų , o 
šokiams gros Sau l i aus Gylio 
vad. „Žiburio" o rkes t r a s Visi 
maloniai kviečiami. Rezerva
cijas iki rugsėjo 7 d. v idurdienio 
dar priima Lidija R ing ienė , te l . 
708-361-2557. 

x L I E T U V O S D U K T E R Ų 
D R A U G I J A s t ambesne a u k a 
p a r ė m ė A k i n i a i L i e t u v o s 
S i lpnareg iams F o n d ą . Vajaus 
lėšų teikėjos, „Kun. G r a ž i n o s " 
būrelio vyr. skautės nuoširdžiai 
dėkoja gerosioms Lietuvos Duk
terims. Tėvynėje a k i n i ų lau
kiantys si lpnaregiai žmonės , o 
ypač vaikučiai gre i ta i ge r i au 
matys. O mes savo rūpesč iu 
sušildysime jų širdis . Č e k i u s 
rašyti: L i t h u n i a n H u r n a n Ser 
vices, I n c . ( M e m o : A k i n i a i 
Lietuvai) ir siųsti: R ū t a S p u r -
gis, 4238 S. R i c h m o n d A v e . , 
Chicago , I L 60632. fTax I D 
36-3163350). 

(sk) 
x S iū lome m a l o n ų po i l s į 

Club Meza Del Mar, Pue r to Val-
larta, Meksikoje! Vis i k a m 
bariai su balkonais į jū ros pusę . 
Lapkričio 17-24, 7 n a k t y s tropi-
kinėje ap l inko je , į s k a i t a n t 
kelionę, pervežimus, v iešbut į , 
maistą i r v i e t i n i u s g ė r i m u s 
tik $812.00. Vietų skaičius labai 
ribotas. Skambin t i A m e r i c a n 
Travel Service, 9439 S. K e d z i e 
Ave. E v e r g r e e n P a r k , I L 
60642, tel . 708-422-3000. Prašo
me užsirašyti į ke l ionę i k i r u g 
sėjo 10 d. 

(sk.) 

x A T L A N T A I E , I n c . v iena 
iš pirmųjų kompani jų pradėju
si kompiuter izuotą a p t a r n a 
vimą ir toliau siunčia s iunt in ius 
ne tik į Lietuvą, be t ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Bal tarus i ją , 
Rusiją. Laivo t a l p i n t u va i (kon
teineriai) išsiunčiami k iekvieną 
pirmadienį. Oro s iun tos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame doler ius į Lie tuvą . 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amer ik ie t i š 
kų maisto s iun t in ių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St . , 
Chicago , I L 60629, t e l . (312) 
434-2121 . I š t o l i a u -
1-800-775-7363. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos maža i s mė-
nesiniais įmokėj imais i r pri
einamais nuošimčiais Kre ipki 
tės į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

Č I K A G O S L I T U A N I S T I N Ė 
M O K Y K L A 

K a r t u su Amerikos mokyk
lomis mokslo m e t u s pradeda ir 
Čikagos l i tuan i s t inė mokykla . 
J i v e i k i a J a u n i m o c e n t r o 
pata lpose ir mokslo me tus pra
deda 1993 m. rugsėjo 11 d. 9 vai. 
ry to . Bus registracija, pamokos 
i r t ė v ų s u s i p a ž i n i m a s su 
mokykla, mokytojais bei veiklos 
ga i rėmis . Bus gal ima įsigyti 
vadovėl ius ir k i t a s knygas . Mo
kykloje veiks va ikų darželis , 
šeši pradžios mokyklos skyr ia i 
ir ke tu r ios aukštesniosios mo
kyklos klasės. Visi mokytojai ne 
naujokai , žino ka ip dirbt i , kad 
bū tų iše i ta Švietimo Tarybos 
n u s t a t y t a p r o g r a m a . B u s 
Kalėdų eglutė ir įvairių švenčių 
minėj imai . Taip pat ruošiami 
mokiniai Pirmajai komunijai ir 
S u t v i r t i n i m o S a k r a m e n t u i 
ka t a l ikų t ikybos išpažintojai. 
Pr i imami visų t ikybų mokiniai. 
Su visais bus e lg iamasi tak
t iškai ir tolerant iškai . Dainas ir 
t a u t i n i u s šok ius m o k y s tų 
dalykų special is tai . Atvykę į 
reg is t rac i ją sužinosi te visas 
s m u l k m e n a s ir bus a t sakymai 
į visus J ū s ų k laus imus . 

Šios mokyklos pata lpos ypa
tingos, ku r ių netur i nė viena li
t u a n i s t i n ė mokykla . Pr ieš mo
kyklos l angus stovi Laisvės 
kovų paminklas . Visi mokyklos 
koridoriai - - t au t in i s muziejus. 
Nemaža biblioteka ir daug įvai
rių mokymo priemonių. Aplin
kuma saugi , visuomet budi sau
gumo t a r n y b a . 

1993.IX. 1 buvo p i rmas šių 
metų mokytojų posėdis, kur 
sudaryt i p lanai ir pasiskirstyta 
pare igomis . 

T a u t i n ė savigarba įpareigoja 
visus l ie tuvius leisti į l i tuanis
t inę mokyklą savo jaunimą. 
Visi l auk iami ! 

J . P l a č a s 

V A S A R O S D A R B A I 
L I E T U V I U F O N D E 

V a s a r a yra atostogų metas 
mokyklose, darbovietėse ir or
ganizaci jose. Deja, Lie tuvių 
fonde ši vasa ra praėjo kaip 
rug i ap jū t ė s da rbymet i s , na
r i ams besk i r s t an t , per 30 metų 
supi l tus , LF lėšų aruodus, be
sprendžiant , k a m šiuo metu tas 

de r l i u s l ab i au re ika l ingas : 
išeivijos l ietuviškos veiklos — 
lietuvybės iš laikymui ar pačiai 
Lietuvai. 

J au nemažai L F narių at
sakymų gauta LF raštinėje, bet 
jų s iunt imui dar y ra laiko iki 
rugsėjo mėn. 30 dienos. Nors LF 
nar iams, su indėliais per 100 
dolerių, k lausimas yra labai pa
prastas: kokią indėlio dalį, ar 
visą, nori te ir tol iau laikyti pa
gr indiniame Lietuvių Fondo 
kapitale ir kokią dalį, ar visą, 
dabar nori te at iduoti Lietuvai? 
Dėl šio k l aus imo jau buvo 
pasisakymų straipsnių ir laiškų 
forma „Drauge". Atsakymuose 
a r pasisakymuose siūlomi įvai
r ū s var iantai . Vieni siūlo LF 
kapitalą (ne jo palūkanas) skir
t i Lietuvos našlaičiams, kiti — 
išeivijos spaudos fondams, tre
t i — Pasaulio lietuvių centro 
stogo taisymui. Betrūksta t ik 
pasiūlymo LF kapitalą skirti 
dešimties naujų kalėjimų sta
tybai Lietuvoje (pagal aktuali
jas „Lietuvos ryto" dienraštyje), 
kadangi t en nusikaltėliai nebe-
gaudomi , nebete is iami , nes 
esančiuose kalėjimuose nebėra 
vietų. O kas galėtų tvirtinti, 
kad r a m i a m Lietuvos gyve
nimui našla ič ia i labiau pa
vojingi, negu kr imina l in ia i 
nusikaltėliai? O gal pirmiausia 
reikėtų savų išeivijos „stogų" 
sulopymą at l ikt i? 

Rugsėjo ir spalio mėnesiai 
s k i r t i L i e t u v i ų fondo lėšų 
telkimo vajui. J is yra svarbesnis 
rudens darbas, negu vasaros 
Lietuvių fondo kapitalo dali
nimas. Pelno (ne kapitalo) dali
nimą lietuvybės išlaikymo rei
kalams pal ikime ateinančiam 
pavasar iu i , o dabar dėkime 
visas pas tangas kapitalo su
telkimui Lietuvių fonde, kad 
tu rė tume ką dal int i . 

B r o n i u s J u o d e l i s 

P A S I S E K U S I GEGUŽINĖ 

Melrose Parko lietuviškos or
ganizacijos rugpjūčio 28 d. su
rengė bendrą vasaros gegužinę. 
Šeštadienis neatrodė šviesus. 
Dangus, debesimis apsidengęs, 
baugino entuziastus , pasiruo
šusius l inksmai praleisti šešta
dienio popietę. Bet, visų laimei, 
debesys buvo, t ik be lietaus, tad 
ir vasaros ka i t r a neatrodė tokia 
baisi. 

Po vidurdienio į Zinos ir Algio 
Sinkevičių sodybą iš artimų ir 
to l imesnių vietovių pradėjo 
rinktis savieji ir retesni svečiai. 
Malonu buvo maty t i atsilankiu
sių iš Čikagos, t a i p pat ir iš kai
myninės Auroros lietuvių bend
ruomenės atstovų, į kurių nese
niai surengtą gegužinę buvo nu
važiavęs visas būrys melrose-
parkiečių. Ats i lankė ir tolimas 
svečias iš Hot Springs, Arkan-
sas, Stepas Ingaunis — visuome
nininkas , besisvečiuojąs netoli
moje apylinkėje pas savo gimi
nes. Atsilankė ir svečių iš Lietu
vos. Taigi suplaukė gana gražus 
būrys taut iečių kar tu praleisti 
savaitgalio popietę. Nuotaika 
buvo paki l i . Re ta i susitinkant, 
įvairių kalbų netrūko, ypač apie 
dabar t inę padėtį Lietuvoje, kur 
jau daugelis buvo apsilankę ir 
visokių įspūdžių ten patyrę. 

Gegužinės rengėjų pastan

gomis veikė baras su visokiais 
gėr imais troškulį nuraminti. O 
kad susirinkusieji nesijaustų 
a lkani , darbščios seimininkės 
pasotino susirinkusius įvairiais 
ša l ta is ir šiltais patiekalais. 
Skanūs valgiai teikė gerą nuo
taiką. Maistą pagaminti tos 
šeimininkės t ikra i mokėjo, tad, 
neabejoju, kad už tai visi liko 
dėkingi Z. Sinkevičienei, 0 Ru-
gelienei, 0 . Junkerienei, O. 
Rakauskienei, A. Čėsnienei, L. 
Puodžiūnienei, 0 . Puzinaus-
kienei, M. Rudaitienei, manau, 
kad buvo jų ir daugiau. 
Gegužinė ruošta ne vien pabend
rau t i , bet ir organizacijų iždą 
papildyti. Taigi, kiek atvėsus, 
p ra s idė jo p a t i įdomiaus ia 
„meninė" dalis. Seniai sustojęs 
suk t i s „Laimės ra tas" vėl pa
judėjo. Ratas sukosi nesusto
damas , o aplinkui jį sukosi 
la imės ieškotojai. Nuobodžiau
t i nereikėjo, ir laimingųjų ne
t rūko . O t iems laimėjimams 
Melrose Parko lietuviai fantų 
nepagailėjo, ta ip tas žaidimas 
gana ilgai užsitęsė. Buvo ir 
daugiau visokių laimėjimų, nes 
tokia programa buvo įdomi 
visiems, o ypač organizacijų 
iždui, kuris per ilgesnį laiką 
buvo gana smarkiai nusekęs. 
Taip šeštadienis greit praslinko 
su gera nuotaika. 

Retai spaudoje pasirodo viena 
k i ta žinutė apie Melrose Parko 
lietuviškosios bendruomenės 
veiklą. O ji da r gana smarkiai 
reiškiasi nenuilstančių vadovų 
dėka, kurių branduolį sudaro 
Zina ir Algis Sinkevičiai, Onu
tė ir Jonas Rugeliai, Regina Ba
rauskai tė , Kazimieras Valis, 
Vacis Rakauskas ir d a r vienas 
k i tas . Jų pastangomis Melrose 
Parko lietuviškoji apylinkė te
bėra gyva ir veikli. Gaila, kad 
kažkada buvusi gausi lietuviais 
Melrose Parko apylinkė smar
k i a i mažėja. 

J . I n d r i ū n a s 
P R E K Y B O S IR PRAMONĖS 

RŪMAI KAUNE 

„ D r a u g o " redakci joje 
1993.VIII.25. lankėsi Kauno re
gioninių prekybos ir pramonės' 
r ū m ų direktorius dr. Vytautas 
Šileikis. Apie jų paskirtį, užda
vinius ir veiklą platų aprašymą 
įdėjo „Kauno diena" 1993.VIII. 
6. laidoje. 

Rūmai yra privati, ne pelno 
siekianti organizacija, kurios 
funkcija — „suart inti biznio 
žmones, sutrumpinti informaci
jos kelią tarp potencialių verslo 
partnerių, teikt i konsultacines, 
organizacines ir k i tas paslau
g a s " . Rūmai buvo įsteigti 
1991.XI29, o pradėjo veikti 
1992-jų vasario mėnesį. Dabar 
r ū m a m s priklauso 140 narių -
įmonių. Nariai kviečiami į biz
nio susitikimus su k i tų kraštų 
verslininkais, į seminarus bei 
s t ažuo tes užsienyje. Rūmų 
pajamų šal t iniai y r a nar io 
mokesčiai (apie 10% visų lėšų) 
i r honora ra i už t e i k i a m a s 
paslaugas. Rūmai stengiasi 
užmegzti ryšius su Prekybos ir 
pramonės rūmais Vakarų pa
saulio kraštuose. Šiuo tikslu 
remiasi ir dr. Vytauto Šileikio 
viešnagė JAV. 

B r . J . 

Naujieji Pedagoginio lituanistikos instituto mokslo metai prasideda rugsėjo 
11d. Jaunino centre, Čikagoje. Čia vaizdelis iŠ vienų mokslo metų užbai
gimo (iš kairės): dr. Jonas Račkauskas, Bronius Fabijonas — baigės Institutą, 

ambasadorius Stasys Lozoraitis. 
Nuotr. Jono Tatnulaičio 
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