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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Sukilėliai sugrįžo, 
problemos liko 

Vilnius,rugsėjo24d. (E l t a ) - . 
Incidentas Kauno Apsaugos tar
nybos (SKAT) kuopose lyg ir 
baigtas, pasakė ketvirtadienį 
Seimo komisijos savanorių pa
sitraukimo iš nuolatinės tar
nybos vietos incidentui ištirti 
pirmininkas Nikolajus Medve
devas. 

Komisijos išplatintame pa
reiškime sakoma, jog grupė 
Kauno savanorių trečiadienį, 8 
vai. vakaro, grįžo į nuolatinę 
tarnybos vietą ir grąžino gink
lus į kuopa vietę. Vieninga ko
misijos nuomonė dėl incidento 
priežasčių nepakito — neišspręs
tos socialinės, buitinės proble
mos, esamų įstatymų spragos 
bei įstatymų trūkumas, nepa
kankama drausmė iš esmės 
visose KAM sistemos grandyse. 
Neišsprendus šių problemų, gali 
vėl kilti panašūs incidentai, sa
koma pareiškime. 

Komisijos narys, Seimo Nacio
nalinio Saugumo Komiteto pir
mininkas Gediminas Kirkilas 
jaučiasi kaltas dėl konflikto ir 
nepaneigė pasklidusios žinios, 
jog ketina atsistatydinti. 

Prezidentas susitiko su 
Krašto Apsaugos vadovybe 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas susitiko su Krašto apsaugos 
ministerijos vadovybe, SKAT 
štabo vadovybe bei rinktinių va
dais, lauko kariuomenės briga
dos „Geležinis vilkas" vadovybe 
bei batalionų vadais. Pokalby
je dalyvavo vyriausybės vadovų 
pareigas einantis finansų mi
nistras Eduardas Vilkelis bei 
Seimo, Vidaus re ika lų ir 
Socialinės apsaugos ministerijų 
vadovai. 

Buvo aptarti kariuomenės fi
nansavimo, socialiniai, buitiniai 
klausimai, drausmės kariuome
nėje problemos, kai kurie bend
radarbiavimo tarp Krašto ap
saugos ministerijos ir Vidaus 
reikalų ministerijos padalinių 
aspektai , re ikal ingų teisi-
nių-normatyvinių aktų priėmi
mo būtinumas. Buvo prisimin
tas vakarykštis vyriausybės nu
tarimas dėl pravažiavimo leng
vatų kariškiams. 

„Valstybė gali turėti tokią 
kariuomenę, kokią ji išgali 
išlaikyti", pabrėžė Brazauskas, 
akcentuodamas armijos koky
bės pusę. Jis išreiškė norą po 
kurio laiko susitikti su SKAT 
kuopų vadais. Prezidentas pa
brėžė, kad incidentas dėl grupės 
savanorių savavališko pasitrau
kimo su ginklais iš tarnybos 
vietos pakenkė ne tik Lietuvos 
kariuomenės, bet ir visos vals
tybės tarptautiniam prestižui. 

Priėmė Bundestago 
pirmininko pavaduotoją 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas priėmė Vokietijos 
Bundestago pirmininko pava
duotoją Renate Schmidt. Po
kalbyje aptarti Lietuvos ir Vo
kietijos santykių plėtojimo, to
lesnio parlamentinio bendradar
biavimo, taip pat Bundestago 
pagalbos Lietuvos parlamentui 
klausimai. Schmidt padovanojo 
Seimui knygų siuntą. Ji infor
mavo, kad artimiausiu laiku į 
Vilnių atvyks Bundestago bib
liotekos vadovas. Taip pat buvo 
aptarti pagalbos nukentėju
siems nuo žydų genocido klau
simai. 

Čekijos užsienio ministras 
lankosi Lietuvoje 

Lietuvoje ketvirtadienį ir 
penktadienį viešėjusį Čekijos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministrą Jozef Zieleniec priėmė 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas. „Mes 
esame optimistiškai nusiteikę 
Rusijos demokratinių jėgų at
žvilgiu ir tikime, kad preziden
to Boris Jelcino sprendimai pa
spartins šios didžiulės valstybės 
pažangą modernios ekonomikos 
ir politinės sistemos kūrimo 
linkme", pažymėjo jis. Brazaus
kas pakartojo kvietimą Čekijos 
prezidentui Vaclav Havel apsi
lankyti Lietuvoje. 

Zieleniec ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
pasirašė susitarimą tarp Lietu
vos ir Čekijos dėl prekybinių ir 
ekonominių ryšių bei mokslinio 
ir techninio bendradarbiavimo. 

Zieleniecą priėmė Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. 

Izraelio ambasadorė 
Lietuvai įteikė 

skiriamuosius raš tus 
Rugsėjo 21 d. prezidentui Algir
dui Brazauskui skiriamuosius 
raštus įteikė Izraelio ambasa
dorė Tova Herzl. Ji reziduos Ry
goje. 

„Man, atvykusiai iš Jeruzalės 
į miestą, kadaise garsėjusi kaip 
Lietuvos Jeruzalė, yra didelė 
garbė įteikti jums pirmosios 
Izraelio ambasadorės Lietuvai 
skiriamuosius raštus", pasakė 
T. Herzl. Tova Herzl pareiškė 
viltį, kad abi šalys toliau plėtos 
santykius dviejų valstybių ir jų 
žmonių labui. 

Prezidentas A. Brazauskas pa
sakė, kad lietuviai ir žydai, 
šimtmečiais gyvendami kartu, 
gali būti tautų tarpusavio sugy
venimo pavyzdžiu. 

Izraelis užmezgė diplomati
nius santykius su Lietuva pra
eitų metų pradžioje. 

Lietuvos skola 
už dujas mažėja 

Lietuvos skola už gamtines 
dujas Rusijos įmonei „Lentrans-
gaz" dabar yra mažesnė nei 20 
milijonų JAV dolerių. Nuo metų 
pradžios ji sumažėjo daugiau 
kaip du kartus. 

Dabar skola mokama iš Euro
pos Bendrijos šiam tikslui skir
tos paskolos. Po kelių dienų ji 
dar sumažės. 

Iš EB 50 milijonų ekiu šią 
vasarą suteikto kredito taip pat 
sumokėta dalis skolos už bran
duolinį kurą. 

Lietuvoje gali 
nebeauginti linų 

Vilnius, rugsėjo 23 d. — 
Kitais metais gali būti, kad 
niekas nebeaugins linų Lietuvo
je. Pernai linais buvo užsėta 
21,500 hektarų, šiemet tik 
4,500. Vyriausybė nustatė mini
malią linų šiaudelių supirkimo 
kainą — 960 litų už toną. Tačiau 
linų perdirbėjai suskaičiavo, 
kad jiems apsimoka pirkti už 
199 litus. Žemdirbiai taip pigiai 
savo produkcijos nenori parduo
ti. O fabrikai dar neatsiskaitė ir 

Spaudimai Lietuvos 
Bankui grasina sužlugdyti 

ekonomiją 

Popiežius Jonas Paulius II rugsėjo 21 d. susitiko su Yisrael Meir Lau, vyriausiu Izraelio Aške-
nazi žydų vadu. Rabinas pakvietė popiežių „sekančiais metais susitikti Jeruzalėje". Popiežius 
atsakė, „Viliuosi, kad dieviškoji Apvaizda vieną dieną vėl leis man piligrimu keliauti į Šventąja 
žemę". Kadangi Izraelio-palestiniečių sutartimi pagaliau pasalinta pagrindinė kliūtis Vatikano 
diplomatiniams santykiams su Izraeliu, dabar jau pradėta ruoštis juos užvesti. 

Senate praėjo Byrd pataisa 
pagalbos Rusijai įstatymui 

Washington, DC, rugsėjo 23 
d. — JAV senatoriaus Robert 
Byrd (D-WV) pataisa įstatymui, 
reguliuojančiam JAV lėšų tei
kimą užsieniui, buvo priimta 
97-1 balsų santykiu, informuo
ja JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų raštinė 
prie Washington, DC. Vienin- • 
telis balsas prieš šią pataisą 
buvo senatoriaus Sam Nunn. 
Nepasisekė išgauti jo paaiškini
mo, kodėl taip balsavo. 

Ši pataisa, kuri tebesąlygoja 
JAV lėšų skyrimą Rusijai, rei
kalauja, kad pagalba nebūtų 
skiriama Rusijai, kol ji nesu
darys konkretaus tvarkaraščio 
dėl Rusijos bei NVS dalinių iš
vedimo datų iš Estijos bei Lat
vijos arba, kad būtų padaryta 
žymi pažanga tame procese. 

Ši pataisa vėl bus svarstoma, 
kai abu šio įstatymo projektai, 
pravesti abiejuose Kongreso rū
muose, ateis į Atstovų rūmų — 
Senato konferencijos komitetą, 
kuris svarstys, kaip išlyginti 
abiejų versijų skirtumus. Nu
matoma, kad ši komisija pradės 
darbą pirmadienį, rugsėjo 27 

Pietų Afrikoje 
juodieji gavo balsą 

valdžioje 

— Praėjusią savaitę Lietuvą 
aplankė bobų vasara. Buvo sau
lėtos ir šiltos dienos. Naktį taip 
pat nedaug atvėsdavo. Tačiau 

dieną. Atstovų rūmuose praves- savaitgaliui pranašaujamas lie
tas šio įstatymo projektas praė- tus, nors oras ir neatšals. 

Johannesburg, Pietų Afrika, 
rugsėjo 23 d. (NYD - Po karštų 
ginčų Pietų Afrikos parlamente, 
kurių metu atsiskirti nuo Pietų 
Afrikos norintieji baltieji prezi
dentą F. W. De Klerk pavadino 
„šlykščių išdaviku", parlamen
tas vis tik pravedė įstatymą, pir
mą kartą duodantį juodiesiems 
balsą šalies valdyme. 

Šiuo įstatymu leidžiama su
kurti pereinamąją egzekutyvinę 
tarybą, į kurią įeina po vieną 
atstovą iš visų pagrindinių po
litinių partijų bei jurisdikcijų. 
Tarybai pavesta prižiūrėti prezi
dento F. W. De Klerk vyriausy
be paskutiniaisiais mėnesiais 
prieš pirmuosius visuotinius ša
lies rinkimus balandžio mėnesį, 
kada pirmą kartą balsuos 
juodieji. 

Rūgs. 24 d. Afrikos Nacionalinio 

jo be Byrd pataisos. Atstovų rū
mų nariai, dalyvaujantys kon
ferencijos komitete, turės pritar
ti Senato pravestai pataisai, kad 
ji praeitų į galutinę įstatymo 
versiją. Manoma, kad konferen
cijoje bus karštai ginčijamasi dėi 
pataisos, nes ji turi pasiekti pre
zidento raštinę jo parašui iki 
ketvirtadienio, rugsėjo 30 die
nos. 

JAV Senatas ketvirtadienį 
88-10 balsų santykiu priėmė už
sienio šalims pagalbos skyrimo 
įstatymą, kuris leis Rusijai duo
ti iki 2.5 bilijonų dolerių vertės 
pagalbos. Dabar įstatymas pa
siųstas į Atstovų rūmus ir Se
nato konferencijos komitetą su
lyginimui. 

Pataisą rėmę senatoriai yra 
Patrick Leahy (D-VT), Mitch 
McConnell (R-KY), Robert Dole 
(R-KS), Dennis DeConcini (D-
AZ), Alphonse D'Amato (R-NY), 
Donald Riegle (D-MD, Paul Si-
mon (D-IL), Larry Pressler (R-
SD), Wendell Ford (D-KY) ir Ca-
rol Mosely-Braim (D-IL). 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Chicago, IL, informuoja, jog 
dabar svarbu {tikinti pataisą 
remti tuos Atstovų rūmų na
rius, kurie dalyvaus šioje komi
sijoje ir turės pritarti Byrd pa
taisai, kad ji pagaliau galutinai 
praeitų. ALTas ragina skambin 
ti šiems kongresmanams: David 
R. Obey (D-VvT, Robert L. Li-
vingston, Jr. (R LA), Sidney R. 
Yates (D IL), Charles Wilson (D 
TX), Jose E. Serrano (D-NY), 
John W. Olver i D-MA), Nitą M. 
Lowey (D-NY). Nancy Pelosi (D-
CA), John Edvvard Porter (R-IL), 
Jim Ross Lightfoot (R-IA), Son-
ny Callahan (R-AL). 

— Ignal inos Atominėje 
Elektrinėje įvyko avarija. Naktį 
iš rugsėjo 19 į 20 d., paleidžiant 
savaitgaliui sustabdytą turbiną, 
jos pagalbinėje sistemoje nutrū
ko vamzdis. Valstybinė Atomi
nės Saugos Inspekcija pranešė, 
kad radioaktyvios medžiagos į 
aplinką nepateko. Pasak elekt
rinės inžinieriaus, tokių gedimų 
pasitaiko. Turbina paruošta pa
leisti penktadienį. 

— Klaipėdos Dramos teatre 
naujo Klaipėdos universiteto 
rektorium buvo inauguruotas 
habilituotas daktaras, profeso
rius Stasys Vaitekūnas. 

Suimtas generolas, 
vadovavęs Sausio 
13-osios įvykiams 

Vilnius, rugsėjo 15 d. — Lai
kinai nušalintas Lietuvos Ban
ko valdybos pirmininkas Romu
aldas Visokavičius „Lietuvos 
ryto" laikraštyje nupasakojo 
pinigų politiką Lietuvoje ir kaip 
pastaruoju metu ją norima su
griauti. Savo straipsnį pradeda, 
konstatuodamas: „Nacionalinės 
valiutos kūrimo kelias Lietu
voje yra unikalus, neturintis 
precedento, o tik karčią praei
ties patirtį". Tuomet Visoka
vičius apibrėžia pinigų politikos 
nueitą kelią. Jau nuo praėjusių 
metų spalio mėnesio Lietuva tu
rėjo galimybių vykdyti savaran
kišką pinigų politiką ir stiprin
ti, puoselėti savo laikinąją va
liutą — talonus. Tačiau tuo me
tu Lietuvos centrinis bankas ne
turėjo įtakos vykstantiems pro
cesams finansų ir kredito siste
moje. 

Talonai nukentėjo dėl 
nesaikingos emisijos 

Laikinieji Lietuvos pinigai — 
talonai — buvo menkaverčiai 
dėl nesaikingo pinigų spausdi
nimo — emisijos, jų kursas tvir
tų valiutų atžvilgiu kas mėnesį 
smuko 20%. Šalies ekonomiko
je vis stipriau reiškėsi „dole-
rizacija": doleris kaip kaupimo, 
vertės nustatymo ir atsiskaity
mo priemonė sparčiai stūmė ta
loną iš vartojimo sferos. 

Visi viešai keiksnojo infliaciją, 
pinigų nuvertėjimą, tačiau vieni 
kaip išmanydami naudojosi si
tuacijos teikiamomis galimybė
mis pasipelnyti, o kiti — skur
do. Gamybininkai be perstojo 
kėlė kainas, valiutų rinkoje 
klestėjo spekuliacinis biznis, 
bankai kėlė palūkanas iki 
300%-400% per metus. Situaci
ja artėjo prie ribos, kuomet nei 
vyriausybė, nei centrinis ban
kas neturėtų galimybių ir prie
monių veikti ir kontroliuoti eko
nomiką. 

Vilnius, rugsėjo 23 d. — Suim
tas buvęs sovietų armijos gene
rolas Ginutis Taurinskas, gimęs 
1937 metais. Generolas įtaria
mas dalyvavęs 1991 m. sausio 
įvykiuose Lietuvoje. 

Iki nepriklausomomybės at
kūrimo generolas vadovavo Sa
vanoriškos Draugijos Armijai, 
Aviacijai ir Laivynui Remti (ru
siškai SDAALR) Lietuvos sky
riui. Po nepriklausomybės pa
skelbimo, panaikinus šią drau
giją, jos būstinėje įsikūrė Krašto 
apsaugos departamento sporto 
ir technikos klubas „Vytis". 
1991 metų sausio mėnesį buvusi 

Naujos vadovybės veiksmai 
pasirodė efektyvūs 

Kovo pabaigoje buvo pakeista 
Lietuvos Banko vadovybė. Ji iš 
karto suformulavo keletą pir
maeilių uždavinių, kuriuos ne
delsdamas turi pradėti spręsti 
centrinis bankas: sustabdyti 

sovietų armija šį pastatą Vir-
šuliškėse užgrobė pirmiausia. 
Ten jėga įsikūrusiai SDAALR 
iki rugpjūčio pučo ir vadovavo 
generolas Taurinskas. Genero
las nebuvo priėmęs Lietuvos pi
lietybės. 

Izraelio parlamentas 
patvirtino taikos 

sutartį 
Jeruzalė, rugsėjo 23 d. (NYT) 

— Izraelio parlamentas 61-50 
balsų santykiu ketvirtadienį pa
tvirtino Izraelio taikos sutartį 
su Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacija. Po trijų dienų karštų 

Kongreso juodųjų partijos vadas diskusijų daugiau parlamento 
Nelson Mandela Jungtinėse narių perėjo j dabartinę valdžią 

ir 

Tautose prašo, kad dabar jau 
būtų pašalintos visos iki šiol 
galiojusios ekonominės sankci-

už pernai pristatytus linų šiau- jos prieš Pietų Afriką, nes apar-
delius. teidasjau oficialiai panaikintas. 

turinčios Darbo partijos poziciją, 
remiančios ir taikos sutartį. Tad 
sutarties pru-mimas rodo taip 
pat, kad auga ir pasitikėjimas 
dabartine vvnausybe. 

Estijos vidaus reikalų ministrė Laglė Parėk ir Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas rugsėjo 16 d. pasirašė protokolą dėl abiejų 5a 
lių Vidaus ministerijų bendradarbiavimo, siekiant sukontroliuoti nusikaltė
lių veikla. 

emisiją, pažaboti infliaciją, pa
siruošti ir įvesti litą, organizuo
ti valstybinių komercinių ban
kų privatizavimą, sutvarkyti 
ūkio subjektų tarpusavio atsi
skaitymus, kiek tai priklauso 
nuo bankų sistemos. 

Jau gegužės pabaigoje ėmė 
ryškėti pirmieji požymiai, kad 
priemonės, kurių buvo imtasi, 
duoda laukiamą efektą. Lietu
vos Bankas ryžosi ilgai lauktam 
žingsniui — 1993 m. birželio 25 
d. į apyvartą išleisti naujieji 
Lietuvos pinigai — litai. 

Po pusmečio matome rezulta
tus. Infliacijos tempai nukrito 
nuo 25% balandžio mėnesį iki 
0.9% rugpjūtį. Centriniam ban
kui pavyko išvengti nepagrįstos 
pinigų emisijos. Kreditų ir 
įnašų palūkanų normos mažėja. 
Talkinant JAV ir Šveicarijos 
specialistams, taipgi Pasaulio 
Banko ekspertams, parengtos 
valstybinių komercinių bankų 
privatizavimo programos, 
Lietuvos Banką pripažino 
tarptautinės finansinės in
stitucijos ir bankai. Jo vykdomą 
pinigų politiką gerai įvertino ir 
remia Tarptautinio Valiutos 
Fondo direktorių taryba. Su
prantama, kad be stipraus, di
delę įtaką, autoritetą ir aukštos 
kvalifikacijos specialistus tu
rinčio centrinio banko nei teo
riškai, nei praktiškai negalima 

j sukurti konvertuojamos nacio-
| nalinės valiutos. 

Labai svarbi nuoseklios Lietu
vos Banko pinigų politikos pa
sekmė — situacija šalyje jau ga
li būti reguliuojama. Valstybi
nės institucijos realiai gali pri
siimti atsakomybę už nacionali
nės valiutos ir ekonomikos būk
lę. 

Pavojinga dirbtinai 
nuvertinti litą 

Pastaruoju metu Lietuvos 
Banko atžvilgiu vykdomas 
spaudimas daryti nepagrįstą 
emisiją, dirbtinai nuvertinti 
litą, mažinti palūkanų normas, 
nelaukiant, kol jos pačios dėl 
rinkos poveikio sumažės. Tikrie
ji verslininkai, gamintojai turė
jo galimybę, žinodami apie bū
simą nacionalinės valiutos įve
dimą, numatyti realias savo pa
jamas, parengti gamybos vysty
mo strategijos planus. 

Natūralu, kad lito įvedimas 
privertė skatinti gamybos augi
mą, spartinti privatizaciją, ak
tyviai ar operatyviai spręsti 
visose valstybės valdymo insti
tucijose ekonomines problemas. 
Ekonomika, kaip gyvenimas, 
nelaukia. 

Visokavičius baigia savo 
straipsnį: „Tai, kas nepadaryta 
laiku, atneša nuostolius, juolab 
kad įvedus litą ir monetarinės 
politikos pastangomis sutram
džius infliaciją, neliko galimy
bės jos sąskaita gauti neuždirb
tus pelnus". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Vla

dislovas. Aurelija, Vaigintas, 
Želvė. 

Rugsėjo 26 d.: 26-tas eilinis 
sekmadienis: Kosmas, Damijo
nas, Kipras, Vydenis, Gražina. 

Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas 
Pauietis; Danylė, Kovaldas, 
Daugilė. 

Rugsėjo 28 d.: Šv. Vaclovas, 
Šv. Laurynas Ruiz; Tautvydas, 
Margis, Visgirde. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

VASARA TARP ATEITININKŲ 
LIETUVOJE 
BIRUTE BUBLIENE 

(Tęsinys) 
Vadovų kursai 

Nors buvo jau Šešta valanda 
vakaro, nutarėme kibti į darbą 
ir susipažinti su būrelio vadovo 
pareigomis, gero būrelio savybė
mis stovyklos tema bei progra
ma. 

Į vadovų kursus iš visų Lietu
vos kampų suvažiavo arti 50 as
menų, pasiruošusių vadovauti 
įvairiose ateitininkų stovyklose 
Lietuvoje. Vieni jų buvo paskirti 
vadovauti JAS stovyklos Ber
čiūnuose pirmajai pamainai, 
kiti — antrajai ar trečiajai pa
mainoms, o dar kiti, LAF buvo 
paskirti vadovauti JAS stovyk
lai Pajūrio stovyklavietėje ir 
MAS sąskrydžiui — keliaujan
čiai moksleivių stovyklai. Visi 
šie vadovai susirinko dviejų 
dienų kursams — artimiau su
sipažinti su ateitininkų jaunimo 
auklėjimo būdais ir vadovavimo 
metodais. Šių vadovų amžius 
įvairus — vieni dar jauni stu
dentai, kiti jau profesionalai — 
gydytojai, mokytojai ir kt. 

Lietuvos Ateitininkų federaci
ja šiuos kursus ruošė, kad su-

g. — drausmės palaikymo gai
rės; 

h. — maudymosi taisyklės; 
i.— patarimai vadovams (iš 

įvairių šaltinių). 
Po antros kursų dienos buvo 

tikėtasi, kad kursantai at
simins, ką iš tikro žodis VADO
VAS reiškia. Ateitininkų sto
vykloje norima, kad tame žody
je atsispindėtų: 

V — vadovavimas; 
A — ateitininkiškumas; 
D — drausmė; 
O — optimizmas; 
V — veiksmingumas; 
A — atjautimas; 
S — sveikata. 

Tuo pačiu metu prisimintina ir 
sena patarlė: „Ką pasėsi, tą ir 
pjausi". 

LAF vicepirmininkė seselė 
Daiva Kuzmickaitė ir JAS sto
vyklos pirmos pamainos virši
ninkės Dalia ir Rosita supa
žindino kursantus su Berčiūnų 
stovyklavimo programa. Šiais 
metais Berčiūnai tapo Romos 
miestu. Stovyklautojai 
supažindinami su šiuo Italijos 
miestu — kur nuo senovės 
įsikūrusi popiežiaus sostinė. 
Kursantams buvo užduota telktų būrelių vadovų kadrą ir 

jiems ne tik suteiktų praktiškų - paruošti temas ir pristatyti kokį 
vadovavimo žinių, bet arčiau 
supažindintų ir su stovyklos rei
kalavimais, stovyklaviete bei 
stovyklos programa. 

Išdalinusi kursantams iš 
Amerikos atsivežtus aplankus, 
kuriuose buvo popierius, pieš
tukas, paskaitų santraukos ir 
„Stovyklos vadovas" (JAS CV 
projektas, kuriame sutelkta 
medžiaga kursų ir stovyklų ruo
šai organizatoriams. Kol kas tai 
tik projektas, bet ateinančiais 
metais tikimasi jį išleisti), pra
dėjau paskaitas Šiomis temomis: 

Stovyklos vadovų pareigos ir 
ką reiškia būti geru vadovu: 

a. — pasiruošimas stovyklai; 
b. — stovykon atvykus ir pir

moji diena; 
c. — stovyklos kasdieninė ru

tina; 
d. — vakariniai ir rimti pokal

biai su vaikais; 
e. — kokių pagrindinių savy

bių vaikai reikalauja; 
f. — amžiaus grupių savybės; 

Stovyklautojai Berčiūnuose klausosi paskaitos. 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
KULTŪRINĖ SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE 

Nuotr. Ses. Margaritos 
\ 

KUN. A. LIPNIŪNO 
KUOPA KVIEČIA 

Visi moksleiviai kviečiami į 
Kun. A. Lipniūno kuopos meti
nį „barbecue" šiandien, šeš
tadienį, rugsėjo 25 d. 3:30 v. 
p.p. Rasos Gierštikaitės namuo
se - 9213 S. Moody, Oak Lawn 
priemiestyje. Bus gardaus mais
to, gera nuotaika ir laiko pasi
kalbėti apie metų veiklą. Lau
kiame naujų veidų ir seniai be
matytų draugų. 

STUDENTŲ 
REKOLEKCIJOS 

Atvažiuokite į Dainavą gam
toje susikaupti ir „Save atnau
jinti Kristuje". Savo kalendo
riuose pažymėkite, kad lapkri
čio 12-14 d. vyks metinės reko
lekcijos. Programa prasidės 
penktadienį, lapkričio 12 d., 8 
v.v. Čikagos laiku. Atvykite su
sikaupę. Jei užsiregistruosite 
iki spalio 29 d., tai mokestis sa
vaitgaliui bus 35 dol. Po to — 45 
dol savaitgaliui. Registuotis 
pas Audrą Baleišyte, tel. 217-
344-0467. 

nors įvykį iš pirmųjų šimtmečių 
krikščionybės istorijos, 
popiežiaus institucijos reikšmę 
ir dabartinę Šv. Tėvo veiklą. 
Visi buvo supažindinti ir su 
kitomis stovyklos programos 
dalimis — Šv. Tėvo kelione į 
Lietuvą, Kražių skerdynių 
šimto metų sukakties 
minėjimu, laiškų rašymu Šv. 
Tėvui, parodėlėmis, mugėmis, 
talentų vakarais ir olimpiada. 

Antros dienos pabaigoje išsi
skirstėme pilni entuziazmo ir 
pasiryžimo būti gerais vadovais, 
turinčiais teigiamą ateitininkiš-
ką įtaką atvykstantiems sto
vyklautojams. 

Pavakary iš JAV į Berčiūnus 
atvyko Lidija Ringienė su 
sūnum Vytu įsijungti į vadovų 
gretas JAS stovyklos pirmoje 
pamainoje. Lidija Ringienė 
pravedė ideologijos pašnekesius 
stovykloje, o Vytas sėkmingai 
vadovavo berniukų būreliui. 

Viršininkėms ses. Daliai ir 
ses. Rositai — buvo įteiktos 
išeivijos JAS Centro valdybos 
vajaus supirktos gėrybės (sto
vyklos ideologinė medžiaga, 
pieštukai, spalvavimo priemo
nės, klijai, žirklės, popierius, 
vaistai, maisto produktai ir kt.). 
Palinkėjusios joms sėkmės ir 
gražaus oro, mudvi — aš ir duk
tė Milda išvykome į Pajūrio kai
mą stovyklauti su jaunučiais 
Žemaitijoje. 

(Bus daugiau) 

Artėjant Žolinei, artėjame ir 
mes į Kennebunkportą, į Pran
ciškonų vienuolyno vasarvietę. 
Beveik pusšimtis metų, kai 
rytinio pakraščio ateitininkai 
sendraugiai renkasi kultūrinei 
savaitei. Šiemet pasigendame 
mielų veidų iš Philadelphijos, 
Clevelando bei Hartfordo ir ap
gailestaujame ne visuomet 
malonius laiko įtakoje įvyku
sius pasikeitimus. 

Savaitę pradedame rugpjūčio 
14, šeštadienį, solistės Daivos 
Mongirdaitės koncertu. Jį suor
ganizavo Pranciškonų vasar
vietės kultūrinių programų 
vadovė Elena Vasyliūnienė. So
listei akompanuoja Lorraine De 
Gregorio. Daiva Mongirdaitė 
maloniu ir spalvingu sopranu 
padainuoja kompozitorių Bizet, 
Scarlatti, Pergolesi, Mendeison, 
Puccini, Gilbert & Sullivan kū
rinius. Mes ypač gėrimės Klo
vos, Budriūno, Banaičio operų 
arijomis ir mūsų poetų poezija, 
kuriai šie kompozitoriai sukom-
panavo muziką. Po koncerto 
vaišinomės Pranciškonų vasar
vietės šeimininkių paruoštomis 
vaišėmis, dalinomės koncerto 
įspūdžiais, išgyvenimais bei pri
siminimais su draugais ir nau
jais pažįstamais. 

Sekmadienio rytą galime le
pintis ilgėliau pamiegodami, 
nes mūsų Mišios tik 12 vai. vi
dudienį. Bet ar gali miegoti, kai 
ilgesingas žuvėdrų šauksmas 
liejasi virš ošiančių Atlanto 
bangų keterų? Ne visi atsispi-
riame čia pat sodyboje esančio, 
didžiulio maudymosi baseino, 
pripildyto Atlanto vandeniu, vi
lionei. Kitiems patinka pasi
vaikščioti sodyboje pavėsingais 
šimtamečių pušų, šlamančių 
ąžuolų apsuptais takais. Pievos 
platybėje kvepia čiobreliai. 

Laikas tirpte sutirpo vaikščio
jant įdomioje aplinkoje. Reikia 
ruoštis Mišių aukai. Šiandien 
Žolinė. Mamos prisiminimui nu-
skinu pievoje keletą kvapiųjų 
čiobrelių, geltonų gaidelių ir 
nešuosi vienuolyno koplyčion. 
Prel. Vytautas Balčiūnas, mūsų 
šios savaitės kapelionas, konce-
lebruoja Mišias su tėvais pran
ciškonais. Šiais metais kapelio
nas kalbėjo apie žmogaus kelio

nę į Dievą. 
Sekmadienį literatūros vaka

ras. Aldona ir Juozas Rygeliai 
įspūdingai skaitė lietuvių rašy
tojų kūrybą nepriklausomybės 
temomis. Prie jų prisijungė se
sutės Kristutė ir J a n u t ė 
Zdanytės. Su jų amžiaus jauni
mu suaugusiems nelengava dėl 
populiarumo rungtis. Janutė su 
Kristutė šviesiomis spalvomis 
nuspalvino laisvės ir nepriklau
somybės temas. 

Pirmadienį seselė Paulė Sa
vickaitė pradėjo savai tės 
paskaitų ciklą. Jos tema: „Šių 
dienų problemos ir palaiminta-
sai Jurgis Matulaitis". Papras
tai ir aiškiai ses. Paulė nurodė 
kelią, kuriuo einant nesunku iš
bristi iš visų problemų ir pasiek
ti Viešpaties šviesą. Tai palai
mintojo arkivyskupo Jurgio ke
lias. Jo mėgiamas posakis: „Že
mė ne rojus — žmonės ne ange
lai", skatina ir ugdo pakantumą 
bei atlaidumą, kurie veda į dar
nų gyvenimą. Ses. Paulė su 
mumis dalinasi jos išgyventa, 
asmeniškai patirta Šv. Rašto 
reikšme. Kasdien reikia skirti 
5 min. Šv. Rašto skaitymui, kad 
išmoktume įgyvendinti ateiti-
ninkiškąjį šūkį — Visa atnaujin
ti Kristuje — kad pajėgtume my
lėti savo artimą. Ses. Paulė pa
brėžė, kad kiekvienas žmogus, 
Dievo kūrinys, yra mūsų arti
mas. Neturime teisės teisti ar 
smerkti nė vieną žmogų. Mylė
kime visus malda ir darbais. 

Antradienį prof. Edvardas 
Bubnys kalbėjo apie „Profesinę 
biznio etiką Vakarų kultūroje ir 
Lietuvoje". Dabartinė Lietuva 
siekia pasisavinti vakarietišką 
finansų valdymą (manage-
ment). Ji susiduria su daugybe 
sunkumų. Labai trūksta studi
joms medžiagos. Prelegentas 
porą metų dėstė Lietuvos uni
versitete ir ten būdamas pa
ruošė studentams reikalingą 
medžiaga anglų kalba, kuri 
dabar jau išversta į lietuvių 
kalbą. I Lietuvą vyksta ir ame
rikiečiai specialistai, profe
soriai, mokyti finansų valdymo 
mokslą. Biznis negali egzistuoti, 
jei nėra įsisavintos ir įgyvendin
tos vidinės vertybės. Ojų labai 
trūksta dabartinėje Lietuvoje. 

Tų vertybių skalė svyruoja. 
Patirtis rodo, kad moralios 
etikos vertybės vaidina itin 
svarbų vaidmenį. Aukštos mo
ralės įpročiai įgyjami šeimoje ir 
pradžios mokykloje. Jei jau
nimui nebuvo skiepijami tie 
dėsniai ankstyvuose brendimo 
metuose, juos vargiai pasisa
vins, nors etika ir būtų dėstoma 
universitete. Valstybės įstaty
mai turi būti pagrįsti etika, jie 
privalo užtikrinti etišką profe
sinio biznio praktiką. Prof. E. 
Bubnys jaučia, kad Lietuva ne
pilnai pasinaudojo jo žiniomis. 
Tauta ir išeivija dar nepajėgia 
harmoningai bendrauti bei dar
buotis. 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
21470 S. Main St. 

Mattason, IL 60443 
Tai . 708-748-0033 

Valandos pagal susitarime 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st Si 
Lemont IL 60439 

Tal.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6 8 2 7 W. Stanlay A v a . , Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Ta i . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero A ve ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava. , Oriand Parfc 
708-348-8100 

10 W . Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

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

D r . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechiru'gmis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

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

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

6321 Avondale. SU. 102 
• Chicago, IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisiel ius, M . D . 
Steven Sandler , M . D . 
Adrian B i a n c o , M . D . 
Bozena W i t e k , M . D . 

Vėžio ligos (Onkologi ja/hematologi ja) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7 2 7 1 S. Harlem. te l . 708-594-0400 
Bridgview, IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedz ia A v e . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal CHnlc 
15505 — 127 St., Lemont, IL 60439 

P- Kiaoso paios Commui.ly Hoso tai t 
S'ive' C-oss Hosp'tai 

vaiaoaos pagal susitarimą 
Tai. (708) 257 2265 

Šių metų Kultūrinės savaitės, rugpjūčio 14-21 dienomis vykusios Kennebunkport, Maine, dalyviai. 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. P R U N S K I S , M D 
T E R R I D A L L A S P R U N S K I S , M D 

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

McHenry 815-344-5000. M 6506 

E V E R G R E E N P A R K X - R A Y 
D R . E. R I N G U S R A D I O L O G A S 

9760 S. Kedzie 
T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Vai . 9-5 kasd ien 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 VV. Cermatc R d . 
VVastchaster. IL 6 0 1 c 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W . 71«t St. 
312-430-S848 

414t W . 83rd St. 
312-7S6-7706 

Chicago, H. 

DR. KENNETH J . YERKES 
OR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penainlnkama nuolaida 

4007 W 50 St. 
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert. LaGrange. IL. \ 
Tel. (703) 352-4487 

K a b . 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šestd 9 v r -12 v p p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

T a i . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S . Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
T a i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadžio Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd. . Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Ta i . (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hllls. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

T a i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Ta i . (708) 448-1777 

T a i . kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Streat 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

K a b . te l . (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9. antr 12 6. penkt 10-12 16 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 
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Apie „perplautus smegenis" 

ŠIAPUS IR ANAPUS 
ATLANTO 

Beveik nuo tos valandos, kai 
nutilo II pasaulinio karo pa
būklų triukšmas ir tūkstančiai 
lietuvių pabėgėlių, turėjusių 
palikti savo tėvynę, galėjo ilgė
liau stabtelėti DP stovyklose 
Vokietijoje, pradėjo vis dažniau 
pasigirsti klausimas: kodėl mes 
čia esame, kokia viso šio atsi
skyrimo nuo savo krašto, nuo 
artimųjų prasmė? 

Atrodė, kad tokios egzis
tencinės prasmės atradimas su
švelnins ne tekt ies bevil
tiškumą, maždaug vadovaujan
tis „tikslas pateisina prie
mones" sąvoka. Ir atsakymas 
buvo surastas: kad galėtume 
skelbti laisvajam pasauliui 
Lietuvos, atsidūrusios už 
geležinės uždangos, skausmą, 
siekti jai laisvės, būti balsu tų, 
kurie patys negali už save 
kalbėti, o jeigu atsitiktų ste
buklas ir Lietuvai grįžtų laisvė, 
turėsime padėti atstatyti tai, 
kas buvo negailestingai su
naikinta. Žinoma, pastaroji 
prielaida buvo taikyta kartų 
kartoms ateityje, nes niekas tuo 
metu nedrįso net svajoti apie 
nepriklausomybės atgavimą 
savo gyvenimo tarpsnyje. 

Beveik nevertėtų kartoti tų, 
šimtus kartų girdėtų, teiginių, 
jeigu jie nebūtų taip tvirtai įau
gę lietuviškosios išeivijos 
sąmonėje. Iš tikrųjų tai buvo 
pagrindinė visos mūsų egzis
tencijos svetur varomoji jėga, 
sukanti svarbiuosius veiklos ra
tus bent tiems, kurie pasiryžo 
likti prie savo tautos kamieno 
ir į tą veiklą įsijungti. 

Kone akimirksniu per pen
kiasdešimt metų įprasta rutina 
pasibaigė. Lietuvai laisvė atėjo 
staiga, be kruvinų įvykių, 
didelių sukrėtimų. Vakar tebe
viešpatavo svetimieji, šiandien 
tėvynė ne tik nepriklausoma, 
bet jau spėjo išsirinkti savo vy
riausybę, atsikratyti okupantų 
kariuomenės likučiais, išleisti 
savo pinigus ir... neigiamai 
apie naująją santvarką nuteikti 
daugelį išeivių. Visi tie įvykiai 
išeivijai tarsi „ištraukė kilimėlį 
iš po kojų" —ji laikinai tarytum 
prarado pusiausvyrą. 

Pirmam džiaugsmo antplū
džiui praūžus, reikėjo skubiai 
persiorientuoti, bet ne kiekvie
nas pajėgė taip greitai uždėti 
koją ant stabdžio ir pakeisti 
kryptį. 

Pasikeitė tik situacija, bet ne 
žmonės. Tiek šiapus, tiek 
anapus Atlanto. Šiapus daugelis 
negali pamiršti, kad tie, kuriuos 
vakar vadinome savo priešais, 
arba bent tėvynės išdavikais, 
šiandien vėl užima tautoje vado
vaujamąsias vietas. Buvo daug 
lengviau, kai galėjome padalinti 
visus lietuvius į dvi grupes — 
juodą (arba šiuo atveju — 
raudoną) ir baltą, persekio
jamuosius ir persekiotojus. 
Pirmuosius reikėjo užtarti ir 
jiems padėti, pastaruosius — 
pasmerkti. Šiuo metu jau ne 
viskas taip aišku, atsirado daug 
atspalvių, daug subtilių niu
ansų ir spektaklio dalyvių ne
įmanoma atskirti, net turint 
programą. 

Dėl to ir kyla maišatis, dėl to 
ir skirstome tautiečius į ,jūs-
mes", stengiamės vėl ieškoti 
išeičių, atsakymų. Atrodo, kad 
labiau pasimetusi yra išeivija, 

AZARTINIAI LOŠIMAI LIETUVOJE Rimties valandėlė 

o Lietuvoje filosofuoti nėra per 
daug noro ar energijos, nes kas
dienos reikalavimai sutraukia 
daug dėmesio. Kol kas mūsų 
tėvynainiams visos valdžios at
rodo negeros, net ir dabartinė, 
kurią patys legaliai išsirinko, 
tikėdamiesi sugrįžti į pastovesnį 
gyvenimo ritmą. 

Mes kalbame ir rašome, kad 
lietuviai tėvynėje yra pasikeitę, 
o jų charakteris iškraipytas, 
tarytum atvaizdas sujudintame 
vandens paviršiuje. Amerikoje 
prieš kelis dešimtmečius buvo 
mada diskutuoti „smegenų per-
plovimo" (brain-washing) 
sindromą, kai priešai, paėmę į 
nelaisvę amerikiečių karius, 
psichologiniais ir fiziniais kan
kinimais iš pagrindų pakeisda
vo jų galvoseną — patriotai net 
tapdavo savo tautos išdavikais. 
Kai kas anuomet nenorėdavo 
tikėti, kad užaugęs žmogus gali 
atsisakyti savo įsitikinimų ir 
bučiuoti jį kankinančio priešo 
ranką. Dabar psichologai tokia 
galimybe jau neabejoja ir ją net 
pr i ta iko prakt i škam nau
dojimui. Subtiliu įtikinėjimu ir 
žmogaus galvosenos pakeitimu, 
net jam pačiam nejaučiant, 
naudojasi ir komercija, nuola
tinėmis reklamomis berdama 
milijonus į savo kasą. 

Penki dešimtmečiai — ilgas 
laiko tarpas, kuriame pasikeičia 
ne viena gyventojų karta. 
Penkis dešimtmečius komuniz
mas naudojosi moderniausiomis 
propagandos ir technikos prie
monėmis, kad įtikintų paverg
tąsias tautas komunistinio ro
jaus sąvoka. Tame rojuje nieko 
netrūko: mokslas, gydymas, 
darbas, šilima, šviesa ir laimė 
buvo užtikrinta. Iš žmonių buvo 
reikalaujama tik paklusnumo ir 
prisitaikymo. 

Dešimtmečiams skubant, 
naujoms kartoms prisitaikyti 
darėsi lengviau. Mus ste
binančius pasiteisinimus gir
dime ir dabar: gyventi reikėjo, 
tai įsirašiau į partiją; norėjau 
siekti mokslo (geresnio darbo, 
buto...), tai turėjau nusileisti jų 
reikalavimams; atlyginimas 
buvo mažas, tai buvau privers
tas imti kyšius; darbovietė 
(parduotuvė, restoranas, įstai
ga...) priklausė okupantui, tai 
vogiau; gyvenimas buvo nepa
kenčiamas, tai girtuokliavau; 
žmona (vyras) nusibodo, tai 
pamečiau; vaikas gimė nenor
malus, tai atidaviau į našlai
ty ną (gėda tokį kam parodyti) — 
ir taip daina be galo. 

Šiandien, pastebėję tą 
„naująjį" lietuvio charakterio 
bruožą, su pasibaisėjimu krai
pome galvas, o reikia užuojau
tos, meilės ir paramos. Ne per 
savaitę, mėnesį ar metus oku
pantas „perplovė smegenis" 
mūsų tautai, ne per dieną jos vėl 
pradės normaliai veikti. Antra 
vertus, ir mums nelengva 
pakeisti savo įsibėgėjimą (kai 
ką—pasikeisti iš viso gal nepa
vyks). Tačiau mūsų jaunesnioji 
karta, kuri nepaneigė savo lie
tuviškųjų šaknų, pirmoji stato 
tiltus per Atlantą į savo tėvų 
žemę. Ilgainiui tais tiltais vaikš
čios abipusis pasitikėjimas, 
meilė ir supratimas, kad esame 
vienos motinos — Lietuvos — 
vaikai. 

Danutė Bindokienė 

Rugpjūčio 4 d., Eltos pra
nešimu, dabartinė Lietuvos vy
riausybė patvirtino azartiuių 
lošimo namų (Casino) steigimo 
ir tvarkymo nuostatus. Remian
tis tais nuostatais, leidžiama 
organizuoti piniginiai lošimai 
rulete, kortomis ir automatais. 

Sušvelninant pirmą įspūdį, į 
azartinius lošimus įskaitoma ir 
bingo lošimai bei daiktinės ir 
pinigines loterijos. Išimtis daro
ma piniginėms loterijoms, ku
rios gali būti organizuojamos tik 
valdžios organų ir jų naudai. 
Taip pat ir daiktinės loterijos 
bei bingo lošimai gali būti 
organizuojami tik ne pelno 
siekiančių organizacijų ir jų pa
jamos turi būti naudojamos lab
daros tikslams. 

Nors labdaros organizacijų 
veiklą ir tikslus kartais būna 
sunku patikrinti, tačiau di
džiausio susirūpinimo objektas 
nuosaikiai galvojančių žmonių 
tarpe turėtų būti azartinių 
lošimų namų organizavimas ir jų 
išplėsta veikla. Per daug nesi
gilinant j šios veiklos esmę ir 
pasekmes, mažiau galvojantis 
asmuo galėtų tvirtinti, jog tai 
nekenksminga pramoga jau 
vyksta daugelį metų įvairiose 
pasaulio šalyse ir yra dar t ik 
gyvenimo paįvairinimo priemo
nė nemažai grupei žmonių. 
Žvelgiant truputį giliau į tą 
veiklą, išryškėja keletas gana 
neigiamų bruožų. 

Viena iš azartinio lošimo 
namų ypatybė yra jau seniai 
JAV valstybėje patvirt intas 
faktas, jog jie neišvengiamai 
susiriša su organizuotais nusi
kaltimais, bei kriminaliniais 
elementais linkusiais smurtu, 
grasinimais ir prievarta greit 
praturtėti. Nereikėtų nustebti, 
jog nemaža grupė staiga pratur
tėjusių vienokiu ar kitokiu būdu 
skatintų to tipo veiklą, norė
dami „išplauti" nelegalias pa-

MIKAS JURGAITIS 

jamas ir dar jas padidinti. Pa
vyzdžių čia netrūksta. Pradžią 
didžiuliams Casino namams 
Kubos sostinėje Havanoje ir Las 
Vegas Nevadoje davė mafijos 
veikla. Užtektų tik paminėti 
garsųjį Čikagos miesto Al 
Capone arba ir dar Tampa, FL, 
miesto mafiją, kad prieš akis 
atsistotų fantastinių nužudymų 
laikotarpiai, tapę neišsenkamų 
TV filmų šaltiniais. 

Būtų naivu galvoti, jog, 
a t i d a r i u s azartinių lošimų 
namus, galima išvengti mafijos 
įtakos bei kontrolės. Tų organi
zacijų veikla yra tarptautinio 
pobūdžio, ir ji nepripažįsta jokių 
valstybinių sienų. 

Tampos mafija buvo užanga-
žuota nužudyti Venecuelos 
prezidentą Romulo Betancourt. 
Tas pats buvo bandyta prieš 
Kubos Fidel Castro. Net prezi
dento J. Kennedy nužudymas 
k a i kur ių invest igatorių 
rišamas su tų pačių organizacijų 
veikla. 

Dar tik laikinai eidamas pre
zidento pareigas, A. Brazauskas 
kalbėjo apie organizuoto nusi
kalstamumo pažabojimą Lietu
voje (Elta, sausio 6d.) Truputį 
vėliau (Elta. vasario 5 d.) buvo 
pasirašytas dekretas dėl koor
dinacinės darbo grupės kovai su 
organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija. Nesinorėtų tikėti, jog 
tas viskas būtų pamiršta, legali
zuojant veiklą, kuri ne tik nepa
žabotų, bet paleistų į plačiausias 
lankas organizuotą nusikals
tamumą. 

Azartinių lošimų namų įtaka 
apyl inkės gyventojams yra 
ypatingai neigiama moraliniu, 
materialiniu ir šeimos išlai
kymo atžvilgiu. JAV tėra tik 
keliolika vietų, kur to pobūdžio 
veikla leidžiama. Jos būna at
skirtos nuo gyvenviečių (Las 

Vegos yr:* Nevados dykumoje) ir 
skirtos tik turistams. Atsitik
tinai teko stebėti Azartinio loši
mo namus Argentinoje, San 
Martin De Los Andes mieste. 
Miestas turi palyginti nedaug 
tur i s tų . Pasikabėjus su 
vietiniais gyventojais pastebėta, 
jog didelė dalis tos vietovės vyrų 
praleidžia ištisas naktis lošda
mi. Mažiau jų susirenka, artė
jant savaitgaliui, kai didžioji 
dalis savaitinio atlyginimo jau 
išleista, o savaitgaliais būna 
sausakimša pr is i r inkę tų 
azartinių žaidėjų. Moterys 
skundėsi, nes jos liko vienin
telės šeimos išlaikytojos. Vyrų 
atlyginimai daugiausia atsi
duria lošimo stalų stalčiuose ar
ba automatiškų žaidimo mašinų 
dėžėse. Kai Lietuvoje pastebima 
vis daugiau moterų, išlaikančių 
šeimas, legalizuojant to tipo 
veiklą, šeimų padėtis dar labiau 
pasunkėtų, tuo pačiu padidi
nant suirusių šeimų skaičių. 
Jau ir čia būtų ryškus pralai
mėjimas, nes suirusios šeimos 
proporcingai duoda žymiai 
didesnį nusikaltėlių skaičių. 

Tuo pačiu tenka paminėti dar 
vieną neigiamą įtaką — jaunimo 
atžvilgiu. Dažnai minima, jog 
didžiausias tautos turtas yra jos 
jaunimas. Kas gi vyksta šiuo 
laikotarpiu ne tik Lietuvoje, bet 
ir viso pasaulio jaunimo tarpe? 
Pasimetę klaidinančių idėjų 
lauke, įtaigojami siekti pilnuti
nio pasitenkinimo, nematydami 
ar nenorėdami matyti prošvais
čių ateityje, pasinertų į azar
tinius žaidimus, taip pat vedan
čius į narkotikų lauką. 

Prileidžiant geriausią atvejį, 
jog t iksliai kontroliuojant 
lošimų ir iš karto atskaitant 
dalį pajamų valstybės iždui, 
būtų papildomos sumos biudže
to balansui, tačiau visos neigia
mos pusės neatsvertų teigiamų. 

KRISTUS PADEDA 
NORINTIEMS 

Prof. Broniui Vaškeliui uždeda rektoriaus regalijas Vytauto Didžiojo universitete 
rektoriai — prof. P. Zakarevičius (kairėjeI ir prof. V. Kaminskas. 

Kaune pro-

Lengva kalbėti apie krikščio
nišką gyvenimą, kai jokie var
gai neapsunkina, kai esame pa
jėgūs patogiai susitvarkyti savo 
gyvenimą. Bet visai kitaip atro
do krikščionybė, kai mus ar mū
sų artimuosius ištikusios nelai
mės pakartotinai nustumia į 
nusiminimą, nekantrumą, prie-
kaištingumą, net pyktį — ir to
je būsenoje bandome į gyvenimą 
reaguoti, kaip Kristus. Tokioje 
padėtyje, atsimušę į savo žmo
giškus ribotumus, pamatome, 
jog esame reikalingi daugiau, 
negu tik pavyzdžio. 

Ir iš šv. Pauliaus laiško, rašy
to kalėjime, Filipų miesto tikin
tiesiems (Fil. 2:1-11), matome, jog 
Kristus nėra vien tik istorinis 
žmogus, palikęs savo sekėjams 
pavyzdį, bet taip pat ir gyvas, 
tebeveikiantis, įgalinantis juo 
sekti mokytojas. Paulius rašo, 
nežinodamas, ar išeis gyvas iš 
kalėjimo, dėkodamas šios ben
druomenės tikintiesiems už jų 
paramą. Jis dalinasi savo rūpes
čiais—jų pačių dvasine gerove, 
kad kuo daugiau žmonių sužino
tų apie Kristaus nuostabią nau
jieną — kad Dievas ne tik am
žinybėje, bet per Kristų, net ir 
dar žemėje gyvenantiems jo se
kėjams, yra išgelbėjimas ir 
džiaugsmas ypač, kai jie išgyve
na įvairius sunkumus ar net 
persekiojimus. 

Paulius savo gyvenime paty
rė, kad, gyvendamas Kristuje — 
Kristaus vertybėmis, dalyvauda
mas Kristaus sekėjų bendruo
meniniame maldos ir sakra
mentiniame gyvenime, jis pats, 
kaip ir kiti tos bendruomenės 
nariai, pajunta paties Kristaus 
teikiamą „paskatinimą, meilės 
paguodą ir bendrystę Dvasioje", 
kuri padeda laikytis vienos min
ties, vieningai suprasti ir patirti 
meilę, santaiką ir sutarimą, net 
kai žmogiškai tai atrodo ne
įmanoma. 

Pauliui meilė, santaika ir 
sutarimas jų bendruomenėje 
yra ženklas, kad Kristus iš 
tikrųjų su jais gyvena, kad jie jį 
tikrai įsileido į savo tarpą ir 
priima jo duodOTTias malones, 
veikdami pag-1 jo siunčiamos 
Šventosios Dvasios paskatini
mus. Todėl jk taip džiaugtųsi 
pamatęs tas .savybes jų tarpe. 
Bet jis taip pat juos iš savo 
pusės ragina kooperuoti su 
Kristaus jgalinančiu veikimu: 
„Tegul nelieka vietos vaidams 
ar tuščiai puikybei, bet nuolan
kiai kitus vertinkite aukščiau 
už save ir žiūrėkite ne savo 

naudos, bet kitų". 
Ir tuomet, norėdamas juos 

paskatinti taip atvirai ir su 
pasitikėjimu Dievu priimti vi
sus, žmogiškam gyvenimui pri
klausančius, sunkumus (kaip ir 
jis pats patiria, ir jie anksčiau 
ar vėliau patirs), jis pacituoja ju 
pačių dažnai giedamą giesmę 
apie Jėzaus nuolankumą ir iš
aukštinimą: kaip Jėzus, nors 
būdamas ir Dievas, savo žmogiš
kame kūne priėmė visą žmogiš
ko gyvenimo pilnumą — ne tik 
tuos aspektus, kuriuose žmonių 
manymu žmogus dalyvauja die
viškume — kaip grožyje, džiau
gsme, meilėje ir panašiai — bet 
ir tuos aspektus, kuriuose sun
ku matyti dieviškumo pradų: 
ligą, skausmą, kančią, net ir 
gėdingą, viešą mirtį ant kry
žiaus. 

Viskas veda į amžiną džiaugs
mą ir gyvenimą tiems, kurie 
gyvena Kristumi, kuriuose gy
vena Kristus, kurie dalyvauja jo 
mistiniame Kūne — jo tikinčių
jų bendruomenės gyvenime. Per 
Kristų ir su Kristumi net bai
siausi išgyvenimai yra perkei
čiami į malonių ir meilės vers
mę — žmogui nesuprantamu, 
bet aiškiai patiriamu, būdu. 

Todėl Pauliui taip svarbu, kad 
žmonės priimtų Kristų, pradėtų 
gyventi jame, nepaisant, kokie 
jie buvo praeityje. Pirmajame 
šio sekmadienio skaitinyje iš 
pranašo Ezekielio girdime jo 
įspėjimą, kad kiekvienas žmo
gus yra atsakingas už savo gy
venimo veiksmus (Ez 18:25-28). 
Tai įspėjimas tiems, kurie at
sakomybę už savo išganymą 
nori pavesti kitiems ar kitaip jos 
nesiimti. 

Evangelijoje (Mato 21:28-32) 
girdime Kristaus palyginimą, 
pabrėžiantį Dievo malonę gau
nančiojo asmens pareigą pagal 
ją veikti. Davęs pavyzdį sūnaus, 
kuris persigalvojęs pakluso 
tėvui, ir sūnaus, kuris persigal
vojęs nutarė, kad nebea; kimoka 
ir nepakluso, Kristus leidžia 
klausytojui nuspręsti, kuri? 
vykdo Dievo valią ir bus išgel
bėtas. Išganymą nulemia ne tai, 
ką sakome, o tai, ką darome; ne 
tai, kas buvome ar būti žadame, 
o tai, ar dabar panaudoja-
me Dievo mums duodamas 
malones. 

Tuose, kurie naudojasi duoda
momis malonėmis. Kristus gy
vena ir jiems padės. O atsiliep-
-1 į duodamą malonę niekuomet 
nevėlu. 

a.j.z. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 

Sustabdyta aukų rinkimas Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, idant užleisti dirvą katalikų sutvertai Šv. 
v'incento iš Paulios Draugijai. 

Išardyta Lietuvių Piliečių Sąjunga ir, jos registra-
:ijos principą pavogus, atiduota kun. Kemešiui, kad 
jis tą saviškai perdirbtų ir Lietuvos valdžiai pasiūly
tų, kuomi sukiršinta visi Amerikos lietuviai. 

Propaganda už Lietuvą anglų kalba visai apleista 
ar nenorėta prie ir jokis ant lietuvių šmeižtas ne nebandoma atitaisyti. 

Tai visa eilė kadukų Gerostratų darbų Ameriko
je, yra dar ir daugiau eilių ir eilučių netikusios. 

„NEMUNAS" - 1 ISPANIJA 

I dviejų mėnesių koncertinę 
kelionę po Ispaniją išvyko Kau
no Technologijos universiteto 
dainų ir šokių ansamblio „Ne
munas" kolektyvo trupė. Šįkart 
kauniečiams atstovauja kaimo 
kapela ir šokėjai. Žinodami, jog 
ispanai mėgsta smagius, nuotai
kingus šokius, į programą 
įtraukta daug lietuviškų polkų, 
klumpakojis. 

PROBLEMOS SU 
DEGALAIS 

Nors žemdirbiams skirti spe
cialūs kreditai dyzeliniam kurui 
pirkti, prie Kupiškio naftos 
bazės nėra klientų, nes litras šio 
kuro kainuoja 90 centų. Komer 
santai siūlo trečdaliu pigiau, 
pristatydami kurą į namus. Ta
čiau mokėti reikia grynais pini
gais, kurių bankas žemdirbiams 
neduoda. 

Klaipėdos Kraštas nemokėta 
Lietuvos prijungti. 

Įvesta Lietuvon karo padėtis ir cenzūra, kad 
prigniaužus liuosą kritiką ir savo piliečius suvaržius, žalingos ir Lietuvos gyvenimui pragaištingos politikos, 

iš gimusios galvoje mūsų įsinorėjusio pagarsėti Gerostra-
to, tačiaus šitų jo darbų - darbelių surašymui būtų 
permaža vietos netik šitame straipsnelyje, bet ir ant 
kailio didžiausio jaučio". 

O tuomet, kai jau buvo žinoma, kad naujuoju at
stovu JAV bus K. Bizauskas, „Vienybė" pasiskardeno 
šitokiu savo vedamuoju straipsniu „Naujo Lietuvos 
atstovo belaukiant" (1923.11.20): 

„Atvažiuoja naujas Lietuvos atstovas, p. Bizauskas. 
— taip pranešė Lietuvos Informacijų Biuras. Gruodžio 
4 d. jau tikimasi p. Bizauską išsėsiant šiuose 
pakraščiuose. 

Kitais laikais, kuomet amerikiečių lietuvių vieša-
sai gyvenimas buvo nesuardytas, šita žinia būtų 
sukėlusi nepaprasto žingeidumo. Visi būtų domėjęsis: 
kas per vienas bus naujas Lietuvos atstovas, kokius 
naujus planus jisai su savim atsiveža, kaip čia reikės 
naują atstovą kuoiškilmingiau pasitikti? Dabar gi šito 
visko mes gal ir neturėsime. 

Žinoma, iš anksto nieko negalima pasakyti apie bū
simojo atstovo nusistatymus neigi spėlioti, kokiais 
planais jisai mano čionai darbuotis, tiek tik yra žinoma 
Amerikos lietuviams, jogei Lietuvos Vyriausybė ne 
labai atsižvelgė j amerikiečių reikalavimus. Teisybė, 

Prileista Lietuvon abejotinos rūšies „piliečių 
Rusijos, Vokietijos, Lenkijos ir Amerikos. 

Sukiršinta milijonas lietuvių Amerikoje išleidimu 
įstatymo išmetančio amerikiečius iš Lietuvos pilietybės 
ir net uždarančio kelią jiems į savo tėvynę sugrįžti. 

Tas dar ne viskas, bet jau ganėtina kadukų 
Gerostrato darbų, kuriuos mūsų vėlesnės ^entkartės 
su šiurpuliais skaitys Lietuvos istorijoje. 

Amerikoje kadukų „didžiuma" savo žymes irgi 
paliko. Tik atsigręžkim atgal į perėjusius dvejus metus. 

Atstovybėn sudėjo žmones, kurie ne vien tik kad 
tarnauja nebe valstybei, o kadukų partija:, bet kurie 
ir tautybės žvilgsniu klastoti. 

Iš Atstovybės prašalinti žmonės, kurie netarnavo 
aklai taktai kadukų partijai. 

Lietuves paskolų darbas visai numarintas, kad 
praša'inus konkurenciją rinkimui aukų kadukų 
partijai. 

Užkirstas kelias rinkimui aukų Lietuv-n?. Universi
tetui, kad palikus liuosą lauką katalikų universiteto 
kolektoriams. 

Suneigta aukų rinkimas Lietuvos Šauliams su klas
tinga agitacija priešais juos, idant būtų liuosa dirva 
rinkimui aukų vienuolynams. 

kad p. Čarneckį atšaukė — ir atšaukė prieš mūsų 
klerikalų norą, — vienok jo vieton neskyrė žmogaus 
iš pažangiųjų sluoksnių, bet iš tų pačių klerikalų abazo. 
Jau tas vienas parodo, kad Lietuvos Vyriausybei pa
žangiųjų lietuvių reikalavimai nepatiko ir ji nei 
nemanė jų patenkinti. Taigi apie sėkmingumą naujam 
atstovui čionai darbuotis reikia jau iš anksto paabejoti, 
nes lietuvių solidarumas dar nėra bandomas sudaryti. 

Iš kitos pusės reikia ir šitas turėti omenvie. kad 
daugelis politikos veiksnių priguli nuo paties žmogaus 
ypatybių. Dažnai būna, kad patsai žmogus, neveizint 
į kokią partiją jisai priklauso, moka save visur gerai 
orientuotis ir valstybės darbą dirbti. Gali būti. kad ir 
p. Bizauskas eis kitokiais keliais, negu jo pirmtakūnas. 
Kair, kurie ir pažangieji žmonės rašo iš Lietuvos, ir 
sak . jogei p. Bizauskas esąs vi;^ai kitokio būdo. negu 
p. Čarneckis. Labai tas gali būt!. Kiekvienas žmogus 
turi savo būdą kitokį. Tačiau mes prisimename 
iškilmingus ir p. Čarneckio užreiškimus. kad jisai dirb
siąs „tiktai tautai ir valstybei", bet veikiai pasirodė, 
kad jis šituos žodžius suprato savotiškai, ir... su visa 
galva pasinėrė į klerikalų venterį. Matomai mūsų 
augštų valdininkų tarpe dar nėra žmonių su stipria 
valia, kurie mokėtų savo garbės žodį ir politinę padėtį 
tinkamai suprasti. Taigi ir apie p. Bizausko pobūdi tvir
tinimams mes didelės svarbos neduodame. 

Svarbiausias vienok momentas naujam atstovui 
yra tame. kad jisai atvyksta tokios suirutės periode 
kokios turbūt nei vienas kitų šalių atstovas čio 
atvažiuodamas to nerasdavo. Vyriausi mūsų gyvenimo 
suirutės kėlėjai yra kaip tik p. Bizausko abazo žmonės. 
Kaip jisai orientuosisjųjų tarpe, kaip jisai sugebės juos 
pamokinti valstybingumo, kokių priemonių jisai im
sis kad mūsų klerikalus atvesti į protą? 

<Bus daugiau) 
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PAGALBA 
MAŽIESIEMS 

Esame pratę girdėti ir skaityti 
apie „Lietuvos Vaikų Vilties" 
suteikiamą globą ir rūpestį ser
gančiais Lietuvos vaikais, at
vežant juos gydyti į JAV ir pasi
rūpinant priežiūra, kol pasvei
kęs vaikas gali grįžti namo. 
Keletą kartų mūsų spaudoje 
buvo užsiminta apie pasižymė
jusio lietuvio krepšininko Ša
rūno Marčiulionio pastangas 
padėti mažiesiems Lietuvos li
goniams ir jo suorganizuotą 
Lietuvos vaikų fondą, kurį 
Šarūnas išlaiko, panaudodamas 
dalį savo finansinių išteklių, su
kauptų žaidžiant krepšinį Kali
fornijos „Golden State War-
riors" komandoj. Už humani

tarinę veiklą su nelaimingai
siais lietuviukais Lietuvos 
Vyčiai šių metų pokylyje Čika
goje Šarūnui suteikė „Pasižy
mėjusio metų asmens" žymenį, 
o visi gerai prisimename (ir 
daugelis turime) sportinius 
marškinėlius, kurių parda
vinėjimo pelnas ski r iamas 
Šarūno Lietuvos vaikų fondui. 

Tuo tarpu Michigano vals
tijoje jau kuris laikas veikia 
„Healing the Children/Michi-
gan" organizacija, kurios tikslas 
atvežti iš įvairių kraštų sergan
čius, sudėtingų operacijų reika
lingus vaikus ir suteikti jiems 
medicininę pagalbą. Organiza
cijai vadovauja Helen Salan, o 
dirba savanoriai talkininkai. 

Ir atsitiko, kad šios dvi orga
nizacijos — Lietuvos ir Michi

gano — netikėtai sužinojo viena 
apie kitą. Šarūnas Marčiulionis, 
jo sportinė veikla ir rūpestis ser
gančiais vaikais buvo aprašytas 
„Sports Illustrated" žurnale 
(1992 m. lapkričio 2 d.). Straips
nį perskaitė ,,Healing the 
Children/Michigan" organi
zacijos savanoriai ir pranešė 
pirmininkei, kuri tuoj kontakta
vo Šarūną ir pasakė, kad or
ganizacija jau yra atsivežusi iš 
Lietuvos į Grand Rapids, MI ir 
globoja-gydo Mantą Blankaitį. 
Pasak jos, berniukas buvo 
„sovietų tanko pervažiuotas ir 
prarado koją". (Iš tikrųjų jį per
važiavo ne tankas, o išgėręs 
rusas vairuotojas.) 

Užmezgus ryšį su Š. Marčiu-
lioniu, prasidėjo našus bendra
darbiavimas. „Healing the 
children/Michigan" organi
zacijos biuletenyje rašoma, kad 
jie „labai susižavėję Šarūno 

Krepšininkas Šarūnas Marčiulionis su Gražina Kamantiene Grand Rapids, 
MI surengtame jam priėmime rugsėjo 15 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

'LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 

POBŪVIS ARTIMO 
PAGALBAI 

Lietuvos Dukterų Los Angeles 
skyr ius rugsėjo 12 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
surengė jaukų pobūvį. Trumpą 
įvadinį žodį tarė tos organiza
cijos narė Salomėja Šakienė. 
Skyriaus pirmininkė Regina 
Gasparon ienė savo žodyje 
aptarė iš Lietuvos atgabentų 
vaikučių- l igonių gydymą. 
Lietuvos Dukterys stengiasi su
telkti pakankamai lėšų tiems 
l i gon iukams pagelbėt i . R. 
Gasparonienė padėkojo visiems 
remiantiems šį artimo meilės 
darbą. Šis pobūvis, gausiu 

svečių a t s i l ankymu ir jų 
aukomis prisidėjo prie lėšų 
telkimo šiam kilniam tikslui. 

Meninę programą atliko Los 
Angeles Vyrų kvartetas, puikiai 
pasirodęs su naujomis dainomis. 
Didžiuojamės turėdami juos 
savo telkinyje. 

Invokaciją sukalbėjo neseniai 
iš Lietuvos čia apsigyvenimui 
atvykęs kun. Aloyzas Volskis. 
Geros vaišes, po jų gausių laimi
kių traukimas ir puikus Cali-
fornijos vynas maloniai nuteikė 
visus dalyvius. 

Renginio pelnas ir aukos pa
dės vykdyti artimo šalpos dar
bus ir tęsti Lietuvos vaikų 
gydymą Amerikoje. Lietuvos 
Dukterys yra vertos padėkos ir 
pagarbos už keturių Lietuvos 
vaikų pagydymą. Jie visi 
laimingi grįžo į Lietuą. Šie 
kilnūs Lietuvos Dukterų darbai 
turėtų būti paminėti ir Lietuvos 
spaudoje. 

Vytautas Šeštokas 

Dr. William Waring, „American-Lithuanian Disability and Rehabilitation" mainų programos 
direktorius, jo žmona Mary, Mantas Blantaitis, Jūratė Pečiūrienė, Helen Salan ; „Healing the 
Children/Mich." organizacijos pirm.; priekyje — dr. Waring vaikai: Patrick, Elizabeth ir Grace. 
M. Blantaitis, atvežtas gydytis iš Lietuvos, gyvena šioje šeimoje Ann Arbor, MI. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

sportiniais laimėjimais, bet dar 
labiau jo olimpinių proporcijų 
širdimi, padaryta iš gryno 
aukso, nes tai tikroji jo vertybė, 
aukojama ligonių vaikų labui", 

š.m. rugsėjo 14 d. Šarūnas 
Marčiulionis atvyko į Grand 
Rapids, MI, kur suruošti keli 
renginiai ir mėginta sutelkti 
lėšų Lietuvos vaikų atvežimui 
gydytis. „Healing the 
Children/Mich.'' organizacija 
pasiryžusi kiek galima daugiau 
lietuviukų atsivežti į JAV. Or
ganizacija yra sutelkusi daug 
gydytojų, gailestingųjų seserų, 
ligoninių ir kitų medicinos dar
buotojų, kurie be užmokesčio 
rūpinasi jaunaisiais ligoniais. 
Šia proga pasinaudojo ir Grand 
Rapids lietuviai, suruošdami 
Šarūnui priėmimą senosios Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos salėje. Dalyvavo daug 
vietinių lietuvių ir „Healing the 
Children/Mich.". organizacijos 

pirm. Helen Salan, o taip pat 
Mantas Blantaitis. Jis dabar 
apgyvendintas Ann Arbor, MI 
dr. VVilliam Waring, „Ameri
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation" mainų pro
gramos direktoriaus šeimoje (dr. 
Waring ir jo žmona Mary tur i 
savo tris vaikus). Mantas dabar 
yra 14 metų amžiaus. Jam bus 
pritaikyta dirbtinė koja, bet dar 
kurį laiką turės pabūti JAV. 
Nors dr. Waring šeima labai 
svetinga, Mantas yra vienišas. 
Jam galima parašyti laiškelį 
šiuo adresu: Mantas Blantaitis, 
c/o dr. VVilliam VVaring, 2355 S. 
Seventh St., Ann Arbor, MI 
48103. Be abejo, berniuką lietu
viškas žodis ir šiltas linkėjimas 
labai pradžiugintų, nes „Heal
ing the Children/Mich." or
ganizacija (ne taip, kaip „Lietu
vos Vaikų Viltis") gydymui 
atveža t i k v a i k u s b e tėvų . 

D. B. 

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

:žr: 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 

ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—Y v.v. 

We Ship UPS 
Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
dciicatcsscn 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chkago, H 60629 

$ 

Pigios Kelionės j 
Baltijos Kraštus 

nuo 

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal 

ICelione i vi#nc pusę perkant ten ir atgal Bilietus reikia pigyti možiousioi 21 diena priei 
lijkrendant Lefctuvoi kursuoja tik savaites dienomis, ne savaitgaliais $16 išvykimo mo
kestis Muito ir imigrootos mokesčiai i kamg neįskaityti Taip pat. bilietg perkant, reikia 
sumokėti $10 opsougoi. $3 potarngvimoms. ir $1 45 ognkulturoi 

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

TAUPYK PI.MGUS . . . 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. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų! 

Riga. Latvija Skrydžio kaina 

Spalio 1 iki spalio 31 
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 

US $405 
US $340 

Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne laip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių asentui šiandien! 

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

arba savo kelionių agentui. 



KULTŪROS VERGIJA 
RIMVYDAS SIDRYS 

Vis dažniau pasigirsta balsų, 
kad išeivija per daug kritikuoja 
tėvynės brolius ir seses, peikia 
juos ir moko lyg būtų koks 
visažinantis dėdė, bet iš tikrųjų 
nepažįsta Lietuvos gyvenimo 
sąlygų. Ir čia daug tiesos, jei 
ginčijamasi politiniais bei vi
suomeniniais klausimais. 
Kitaip yra kultūros ir tiksliųjų 
mokslų srityje. Vakaruose gyve
nančių lietuvių įnašas į tą 
kultūros sritį, kuri Lietuvai 
buvo per 50 metų uždaryta, yra 
ne tik sveikintinas, bet ir 
būtinas. 

Pernai Vilniuje išleistas nau
jas akių ligų vadovas medicinos 
studentams ir gydytojams. 
„Akių ligos": Vadovėlis aukšt. 
medicinos m-klų studentams: E. 
Daktaravičienė, G. Juodkaitė, 
K. Sukarevičius. Vilnius 
„Mokslas", 1992 m. Pratarmėje 
autoriai visai pagrįstai 
pateisina knygos leidimą: prieš 
50 metų išleistas prof. Avižonio 
„Akių ligų vadovas", nors ir la
bai aukšto lygio, bet neužpildo 
spragos, susidariusios per 50 
metų, mokslui ir technikai 
tobulėjant. Per tą laiką diagnos
tika ir terapija gerokai pasikei
tė, atsirado nauji vaistai, chirur
giniai metodai. 

Perskaičius naująjį vadovą, 
apima kartus nusivylimas. 
Vadovas neišpildo beveik nei 
vieno, pratarmėje duoto, pažado, 
nesupažindina su moderniška 
terapija. Negana to, vadovas 
perša daugybę pseudo-terapinių 
priemonių, kurias tegalima pa
vadinti mediciniškais prieta
rais. 

Dar Stalino laikais, pro stro
piai saugojamą geležinę uždan
gą, vis dėlto prasiveržė žinia 
apie Lysenko istoriją. Genetikas 
Lysenko „surado", kad genus 
bei chromosomas išorine įtaka 
paveikdavo per vieną genera
ciją. Su visažinančios partijos 
palaiminimu šis mokias pasi
darė vienintelis priimtinas 
sovietijoje, nesvarbu, kad jis 
buvo visiškai klaidingas. 
Mokslininkai, išdrįsę kritikuo
ti Lysenko, būdavo metami iš 
universitetų. Tokio pobūdžio 
šmėklų yra ir naujajame va
dove. Nesigilinsime į mediciniš
kas plonybes — šio straipsnio 
tema yra ne medicina, bet 
kultūros vergija, tačiau štai 
pora pavyzdžių. 

Moderni medicina nepalieka 
jokių abejonių apie kataraktos 
gydymą. Besivystančios kata
raktos vaistais paveikti ne
galima. Štai ką rašo autorė sky
relyje apie kataraktos gydymą 
(psl. 168): „Stengiamasi sustab
dyti arba bent sulėtinti katarak
tos eigą. Naudojami prepara
tai... vitaminų tirpalai, kata-
chromas, vitajodurolis, vitafako-
lis, senkatalinas, vicinas..." De
ja, atrodo, kad su medikų pri
tarimu lietuviai ir toliau pirks 
tuos „senkatalinus" ir „viri
nus", iššvaistydami milijonus 
litų į Japonijos bei Vengrijos 
sukčių kišenes, o paskui dejuos, 
kad vaistai nepadėjo. Vilties 
kokiais lašais lęšiuko baltymą 
vėl padaryti skaidrų yra tiek, 
kiek virto kiaušinio baltymą vėl 
suskystinti, lašinant ant jo 
kevalo lašus. Arba vėl, psl. 179 
— ta pati autorė rašo, kaip gydy
ti cukraligės paveiktą tinklainę 
(Retinopethia diabetica): „Ben
dram gydymui skiriama: pro-
dektinas, trentalis, dicinonas, 
retabolilis". Patariama prepara
tus švirkšti po akimi. Nei vienu 
žodžiu nepaaiškinama, kas 
slepiasi po tais skambiais var
dais, kokiu paslaptingu būdu jie 
paveikia diabetinę tinklainę. 
Tikrasis, Vakarų pasaulyje var
tojamas, gydymas lazerio spin
duliais paminimas prabėgomis; 
jam autorė skiria 9 eilutes 
puslapyje. 

Lyg kokia mediciniška fantą 
zųa. skamba trumparegystės gy
dymas. Autorė pataria trumpa

regystę gydyti medikamentais: 
Fi Bs, alijošiaus ekstraktu, tren-
taliu, nikotinine rūgštimi, 
švirkščiama po jungine. Chirur
gai bando suleisti už akies 
skystą, greit kietėjančią plast
masę, kuri turi apgaubti akies 
obuolį lyg šarvu ir sulaikyti 
tolimesnį jo tempimąsi (psl. 
84-85). O tačiau tame pačiame 
puslapyje toliau rašoma: 
„Tačiau visos pasiūlytos prie
monės nesulaiko trumpare
gystės progresavimo". Taip 
tikrai ir yra — trumparegystės 
kilmę ir eigą nustato genai. 
Autorė nepaaiškina, kodėl 
Lietuvos trumparegiai vaikai (o 
tai pat ir suaugusieji) yra 
kankinami beverčiais įšvirkš
timais po akies obuoliu. 

Skaitant apie tuos švirkš
timus, darosi gaila Lietuvos 
žmonių. Vaistų įleidimas po 
akies obuoliu yra leistinas kai 
kuriais ypatingais ūminio susir
gimo atvejais. Vartoti Šį metodą 
lėtinio susirgimo pacientams, 
sergantiems cukralige, tink
lainės degeneracija ir ypač 
trumparegiams, yra betikslis 
žmonių kankinimas. 

Daugiau paskaičius, pasidaro 
aišku, kad vadovas tėra tik ver
timas iš kokios pasenusios 
rusiškos knygos, verstas be kri
tikos, kartojantis Lysenko sti
liaus terapeutines fantazijas. 
Beverčiai vaistai kyšo pus
lapiuose lyg dinozaurai, o bever
čiai metodai, kaip švirkštimas 
po akies obuoliu, kartojami 
kiekviename knygos skyriuje. 

Ryškiausias kultūrinės ver
govės, Rusijos liaupsinimo ir 
Vakarų medicinos paneigimo 
pavyzdys yra pats pirmasis 
knygos skyrius: ,,Trumpa 
oftalmologijos raidos apžvalga" 
(rašo K. Sukarevičius). Prade
dama nuo akmens amžiaus, pri
einama prie Egipto, Judėjos, 
Kinijos išlikusių dokumentų. 
Aptariami senovės graikų bei 
romėnų mokslo pradai. Tikroji 
oftalmologija prasideda 19 amž. 
Čia autorius pamini porą, isto
rijon įėjusių, vardų. Pagaliau 
preinama prie 20 amžiaus, ir 
sužinome įdomų faktą: mo
dernioji oftalmologija vystėsi 
tiktai Rusijoje ir niekur kitur. 
19 ir 20 amžiaus oftalmologijai 
aptarti autorius Vakarų 
kultūrai skiria 17 eilučių, 
supažindindamas su 7 Vakarų 
kultūros atradėjais, tačiau Rusi
joje autorius randa net 40 svar
bių, vardais paminėtų oftalmo
logų- Tik vienas Gullstrand, 
pagal autorių, buvo vertas 
įrašyti į 20 amžiaus istoriją. Visi 
kiti — rusai. Veltui ieškosime 
mokslininkų iš Anglijos, Vokie
tijos, Amerikos. Anglas dr. 
Ridley pirmas įrodė, kad akies 
lęšiuką galima pakeisti dirb
tiniu. Jo atradimas iš pagrindų 
pakeitė kataraktos chirurgiją, 
tačiau istorijos autoriui jis nėra 

i toks svarbus, kaip rusas V. 
Odincov, kuris parašė vadovėlį. 
MyerB-Schwikerat yra fotokoa-
guliacijos išradėjas. Jo metodas 

i sukūrė retinos fotochirurgiją. 
Jis istorijoje nepaminėtas, nes 
yra vokietis. Prancūzė La Rosa 
išrado IAG lazerio spindulius, 
kurie kasmet pasaulyje page
rina regėjimą šimtams tūks
tančių pacientų. Ji nesvarbi, bet 
svarbus V. Volkov, nagrinėjęs 
karo oftalmologiją. O kur dar 
šveicaras Vogt, išradęs plyšinę 

i lempą, kuri iš esmės pakeitė of 
' talmologijos diagnostiką. Jo 
nėra, bet yra N. Pučkovskąja, iš
vertusi Vogt traktatą. M. Jack 
son išdirbo refrakcijos metodą 
su kryžminiu cilinderiu. Šis 
metodas dabar standartinis 
visame pasaulyje. Jo istorijoje 
taip pat nėra, nes jis ne rusas, 
o amerikietis iš Čikagos. 

O ko verti tie autoriaus pagar
biai minimi 40 Rusijos of
talmologų? Iš jų tik du yra 
iškilę į tarptautinę plotmę. Ode 
sas V. Filatov buvo vienas iš ra-
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išvadinės mintys 

Pradedant naujuosius mokslo metus Vytauto Didžiojo universitete Kaune, po priesaikos (iš kairės): 
Senato narys prof. A. Vanagas, rektorius prof. Bronius Vaškelis, prorektorius prof V. Kamin
skas, Senato narys prof. R. Baltrušis. 

genos perkėlimo pirmūnų. Da
bartiniu laiku pasižymėjo S. 
Feodorov, refrakcinės keratoto-
mijos išradėjas. Visi kiti vardai 
— niekybė, tarptautinėje plot
mėje pėdsakų nepalikę. Tačiau 
M. Krasnov vardas sukelia 
asmeniškus prisiminimus. Val
dant L. Brežnevui, jis buvo vie
nintelis sovietijos oftalmologas, 
kuriam buvo leista pasirodyti 
Vakarų pasaulyje. Būdavo, 
nuvažiuoji į tarptautinius su
važiavimus Barcelonoj, Dalias, 
Baltimorėje ar kitur, o sovieti-
jai atstovauja vis tas pats Kras
nov. Jis būdavo kviečiamas į 
posėdžių prezidiumus, bet, 
matyt, buvo geresnis nomenkla
tūrininkas negu oftalmologas. 
Paklaustas nuomonės apie 
kokią tezę, jis apsidairydavo, lyg 
pagalbos ieškodamas ir atsaky
davo, kad galbūt yra taip, o gal 
ir ne. Baltimorėje pietų per
traukos metu valgomajame pa
taikiau atsisėsti tiesiai per stalą 
prieš Krasnovą. Paklausiau, 
kodėl jis tik vienas atstovauja 
sovietijai visuose suvažia
vimuose. Krasnovas į mane 
įdėmiai pasižiūrėjo, bet at
sakymo negavau. 

Autoriaus rusofiliškumas pra
sikiša ir kitose vietose. 9 psl. 
savo istorijos jis rašo: „1832 m. 
Vilniaus universitetas buvo 
uždarytas". Tik tiek. Šiukštu 
nedrįstama minėti, kad rusai 
Vilniaus universitetą uždarė, 
bausdami lietuvius už 1831 m. 
sukilimą, kad turtingo Vilniaus 
universiteto anatomijos muzie
jaus eksponatai buvo išvežti į 
Kijevo universitetą ir iki šiol 
nesugrąžnti. 

Vadove įdomiai traktuojama 
akinių pritaikymo tema, Lietu
voje nėra optometristų, taigi 
reikia manyti, kad akinių pri
taikymas oftalmologo darbo
tvarkėje užima bent 60% laiko, 
ar net daugiau. Autorė akinių 
pritaikymo nagrinėjimui skiria 
du trečdalius puslapio. Negana 
to, esminė akinių pritaikymo 
dalis, tarpuvyzdžio nustatymas, 
yra išaiškinamas klaidingai. Se
kant autorės metodu, atstumas 
tarp vyzdžių bus gaunamas 2-3 
mm mažesnis negu tikrovėje. 
Tokie akiniai, ypač jei stipresni, 
niekad nešiotojui nebus pa
togūs. Nors autorė rašo: 
„Atstumas tarp vyzdžių centrų 
labai svarbus", bet duoda klai
dingą nustatymo būdą (psl. 88). 

Glaustinių lęšių (kontaktinių 
linzių) nustatymas aprašomas 
trumpai. Glaustiniai lęšiai 
Lietuvai yra artimos ateities 
dalykas. Jau dabar vietinėje 
spaudoje mirga skelbimai, siū
lantys užsienietiškus lęšius. 
Rodos, tas regėjimo pataisos me
todas Lietuvos oftalmologams 
turėtų būti svarbus, bet autorė 
jam skiria tik pusę puslapio. Iš 
jo galima sužinoti tik, kad yra 
tokie lęšiai, o apie jų pritaikymo 
būdus, priežiūrą, nešiojimo 
taisykles jaunas oftalmologas 
nieko nesužinos. 

Praleista puiki proga supa
žindinti Lietuvos oftalmologus 
su modernia refrakcija ir akinių 
pritaikymu. Vienas Amerikos 

lietuvis oftalmologas, iš jam pri
siunčiamų receptų matydamas 
Lietuvoje refrakcinio supratimo 
stoką, parašė išsamų traktatą, 
aptariantį modernius optinius 
instrumentus, akies matavimą, 
akinių pritaikymą, jų prak
tiškas problemas ir būdus jas iš
spręsti. Tas traktatas, perėjęs 
per dalykines ir kalbines ko
rektūras, jau beveik treji metai 
guli nespausdintas Kauno Akių 
ligų katedros stalčiuose. Jame 
sukauptos žinios ir patyrimas, 
skirtas Lietuvai,ir autorius 
būtų leidęs rankraštį paskelbti 
bet kokia forma. Nors viena iš 
vadovo autorių yra Kauno Akių 
ligų katedros profesorė, niekad 
nebandė tomis žiniomis pa
sinaudoti. 

Čia aptariama knyga išleista 

1992 m., po trejų Nepriklauso
mybės metų. Per tą laiką Lietu
von buvo persiųsta tonos įvairių 
mokslinių knygų, Amerikos, 
Kanados, Europos lietuviai 
gydytojai lankėsi Lietuvoje, 
propaguodami modernius 
gydymo metodus, privačia ini
ciatyva buvo persiųsta moder
nių instrumentų. Nemažai Lie
tuvos oftalmologų jau yra 
atvykę į Ameriką susipažinti su 
moderniąja medicina ir jos me
todais. Atrodytų, kad visos šios 
pastangos turėjo pralaužti kelią 
į šiuolaikinę mediciną. Deja. 
naujasis akių ligų vadovas aki
vaizdžiai parodo, kad visos tos 
pastangos sumoderninti Lietu
vos mediciną kol kas yra bergž
džios. 

AMERIKIEČIAI SAVANORIAI 
LIETUVOS KATALIKIŠKOSE 

MOKYKLOSE 
Šio amenesio pirmomis dieno

mis į Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos centrą New Yorke 
suvažiavo unikali grupė žmonių 
— pirmieji amerikiečiai jaunuo
liai, keliaujantys į Lietuvą 
savanoriškai talkininkauti Lie
tuvos atsikuriančioms katali
kiškoms mokykloms per „Faith 
in Action'" organizacijos sukur
tą programą. 

„Faith in Action", amerikie
tės Elizabeth Fojtu iniciatyva, 
prieš maždaug pusantrų metų 
įkurta organizacija, pradėjo 
savo veiklą Čekijos Respubliko
je, kviečiant savanorius iš JAV 
talkininkauti Čekijos katalikiš
koms organizacijoms — 
katalikiškose mokyklose dėstyti 
anglų kalbą. Šj pavasarį, bend
radarbiaujant su Lietuvių Ka
talikų Religine Šalpa, „Faith in 
Action" nusprendė plėsti savo 
sėkmingai vykdomą veiklą į 
Lietuvą, pradedant su maža 
grupe savanorių-dėstytojų šių 
mokslų metų pradžioje. 

Rugsėjo 5 d. į Lietuvą iškelia
vo keturi jaunuoliai: Heather 
Coates (Topeka, KS), J. David 
Cotter (Broken Arrow, OK). Ed-
ward Peterson (Emerson, NJ), ir 
Kurtis Wieting (Green Bay, 
WI). Visi baigę aukštuosius 
mokslus, turintys patyrimo mo
kytojavime arba darbuose su 
vaikais ir jaunimu bei aktyviai 
dalyvavę visuomeninėje ir kata
likiškoje veikloje savo apylinkė
se, universitetuose. Tikimasi, 
kad ne vien savo anglų kalbos 
dėstymu, bet ir įsijungimu į 
vietines organizacijas ir kata
likų bendrias, šie jaunuoliai 
savo pavyzdžiu auklės Lietuvos 
jaunimą liudyti Kristų gyvu 
tikėjimu be; savanoriškais dar
bais. 

Ši savanorių „komanda" dar
buosis Lietuvoje visus mokslo 
metus, dėstydama Utenos at
kurtoje katalikiškoje „Saulės" 
gimnazijoje bei Pavevėžio kata
likiškoje mergaičių žemės ūkio 
mokykloje. T ik imas i , kad 
1994-95 mokslo metais plėsis 
galimybes pr i imti didesnę 

žmonių grupę ir tenkinti dau
giau katalikiškų mokyklų no
rus priimti savanorius dėsty
tojus iš JAV. Visos Lietuvos 
katalikiškos mokyklos parodė 
nepaprastą entuziazmą šiai 
programai. 

Prieš išvykstant j Lietuvą, sa
vanoriai praleido 4 dienas Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
centre New Yorke, kuriame bu
vo surengta orientacinė progra
ma jiems susipažinti su Lietu 
vos istorija, dabartine padėtimi, 
politiniu bei religiniu gyvenimu 
ir pramokti truputį lietuviu 
kalbos. Programą pravedė LKR 
Šalpos — „Faith in Action" 
bendra atstovė Lietuvoje, Rebec-
ca Martin. Pranešimus skaitė 
Gintė Damušytė, Lietuvos Mi
sijos prie Jungtinių Tautų 
patarėja, bei LKR Šalpos tary
bos narė ir buvusi Lietuvių In
formacijos Centro direktorė; 
Elizabeth Fojtu, „Faith in Ac
tion" direktorė; ses. Igne Mari-
jošiūtė, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių provinciolė; 
Darius Sužiedėlis, Lietuvos Mi
sijos prie Jungtinųi Tautų pata
rėjas; Mariga Temple-West, bu
vusi savanorė dėstytoja Čekijos 
Respublikoje: ir Rūta Virkutytė, 
LKR Šalpos Reikalu vedėja. 

(LKRŠ) 

Šios vasaros Lietuviškų studi
jų savaitės ir Lietuvių fronto 
bičiulių konferencijos (1993 m. 
rugpjūčio 6 d., Dainavoje) pa
grindinė tema buvo „Mūsų 
žvilgsnis į politinę tikrovę bei 
ateities perspektyvas Lietuvoje" 
ir iš šios temos išplaukiantis 
mūsų pačių apsisprendimas Lie
tuvos ateities atžvilgiu. Išvadų 
komisijon pakviesti asmenys 
(Juozas Baužys, dr. Zigmas 
Brinkis, Juozas Kojelis ir 
Vytautas Volertas) buvo įparei
goti kai kuriomis išvadinėmis 
mintimis, iškilusiomis savaitės 
paskaitose, simpoziumuose ar 
diskusijose, pasidalinti su 
visuomene. 

1. Tikime žmogaus dvasioje 
glūdinčiais tiesos, teisingumo, 
tautinio solidarume troškimais. 
Tad skirtumai tarp Lietuvos ir 
išeivijos, iššaukti laiko, atstumų 
ir gyvenamosios aplinkos, būti
nai lygintini abipuse pakanta ir 
geranoriškų vieni kitų suprati
mu. Esame pasiryžę sutartinai 
spręsti atsiradusias lietuviškas 
problemas ir krikščioniškos mo
ralės bei pilnutinės demokrati
jos dvasioje jungtis į mums ar
timas politines grupuotes. Tėvy
nės sąjungą ir Krikščionių 
demokratų partiją, sutarusias 
konsoliduoti demokratines jėgas 
Lietuvoje, laikome mums idėjiš
kai artimiausiomis. 

2. Penkiasdešimt komunisti
nės okupacijos metų pažeidė 
lietuvių tautos mąstyseną, pasi
reiškiančią logikos dėsnių ne
paisymu, istorinių faktų žaloji
mu, tikrovės iškraipymu. Tokia 
sovietinė mąstysena ryškiai pra
simuša Aleksandro Slavino, To
mo Venclovos ir kai kurių kitų 
autorių straipsniuose daugiau 
ar mažiau rafinuotomis minti
mis, skelbiamomis lietuvių ir 
net kitataučių spaudoje. 

Pripažindami žodžio ir spau
dos laisvę, vis dėlto turėtume 
atkreipti didesnį dėmesį į tokios 
sovietinės mąstysenos tebesi
tęsiančius užslėptus tikslus ir 
juos iškelti tiesos švieson. 

3. Pokomunistinėje Lietuvoje 
daugelis buvusių sovietinių nu
sikaltėlių, nekalbant apie nau 
juosius „mafijozus", nebaudžia
mi tebevykdo nusikaltimus ir 
toliau skriaudžia sovietinio re 
žimo nuskriaustuosius. Sovieti
nės mąstysenos apologetai kar
tais begėdiškai skelbia, jog 
komunistiniai budeliai savo 
dvasioje gal net daugiau kentėję 
už jų aukas. 

Mes pasisakome už aiškų de 
sovietizacijos įstatymą ir nusi
kaltėlių žmoniškumui traukimą 
atsakomybėn. Tai būtina ne 
bausmėm skirti, bet istoriniam 
teisingumui atstatyti ir morali
nei atsakomybei išryškinti. 

4. Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė trukdo buvusios komunis
tinės valdžios atimto iš Lietuvos 
piliečių turto grąžinimą ir ban
do ta turtą įteisinti savo parti
jos buvusių ir esamu biurokratų 

rankose. Žemės ūkis privatiza
cijos procesas vyriausybės taip 
pat yra sąmoningai stabdomas, 
o privatus ūkis įvairiais būdais 
yra verčiamas jungtis į ūkio 
bendroves. 

Mes nepritariame tokiam val
dančios partijos politinės jėgos 
demonstravimui ir galvojame, 
kad tai yra žmonių apiplėšimas. 
Į žemės ūkį Lietuvoje žiūrėtina 
ne vien kaip į ekonominį kom
pleksą, bet ir kaip į lietuvių 
tautai charakteringą gyvenimo 
būdą, turintį stiprų poveikį į 
dvasinį tautos atgimimą. Žemės 
ūkio bendrovės — tai sovietinės 
sistemos palikimas. 

5. Lietuvos vyriausybės ten
dencija kurti Lietuvoje bendras 
su Rusija įmones sudaro sąlygas 
stambaus Rusijos kapitalo in
vestavimui su vienašališku Ru
sijos naudai prekybiniu balan
su. Rusijos požiūris į Baltijos 
kraštus kaip į „artimą užsienį" 
iš naujo rodo jos imperialistinės 
politikos ėjimus. 

Tad negalime pritarti tokiai 
pernelyg nuolaidžiai Lietuvos 
vyriausybės tendencijai ir re
miame Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos memoran
dume „Dėl Lietuvos santykių su 
Rusija ir žalos Lietuvai atlygi
nimo" išdėstytus siūlymus. 

6. Lietuvos vyriausybė rutf-
šiasi įstatymais suvaržyti žo
džio, susirinkimų ir demonstra
cijų laisvę ir tuo labiau ap
sunkinti ar ir visai paneigti 
opozicijos žodžio laisvę. 

Esame įsitikinę, kad su bet 
kokiu žodžio laisvės suvaržymu 
žūva ir kitos laisvės. 

7. Kitais metais rengiamasi 
pertvarkyti Lietuvos apskričių 
ir valsčių administracines ribas. 
Atitinkamai ruošiamasi pakeis
ti ir priimti naują rinkimų 
įstatymą. 

Siūlome naujame rinkimų į-
statyme sumažinti renkamų 
Seimo narių skaičių bent iki 60 
ir pasisakome už mažoritarinę 
rinkimų sistemą, kurioje bal
suojama už asmenis, o ne už 
sąrašus. 

8. LFB konferencijos dalyviai 
teigiamai vertina išeivijoje jau 
seniai veikiančias organizacijas 
ir naujai sukurtas specialias in
stitucijas, įvairiais būdais ir 
įvairiose srityse teikiančias Lie
tuvai pagalbą, ir visus išeivijos 
lietuvius prašo jas remti. Dėme
sys ypatingai buvo atkreiptas į 
US-Baltic Foundation, kuri Bal
tijos kraštuose ruošia savivaldy
bės darbuotojus ir tuo ugdo de
mokratijos ateitį, pradėdama 
nuo pačių visuomenės pagrindų. 

9. Savaitės ir LFB konferen
cijos dalyviai dėkoja Lietuvos 
ambasadoriui Venezueloje dr. 
Vytautui Dambravai už prisiųs
tus sveikinimus bei rezistenci
nių įsipareigojimų priminimą, 
džiaugiasi ambasadoriaus nenu
ilstamu darbu diplomatinėje 
tarnyboje ir giliai vertina jo 
ištikimybę Lietuvai. 

Linksma nuotaika Dainavoje Siu metu vasara Fronto bičiuliu stovykloje. Iš kairės: dr. Antanas 
Musteikis. I-oreta Venclauskiene. dr. Zigmas Brinkis. Paulius Jurkus. Maryte Ambrozaitiene. 
dr Antanas Ra/ma. Juozas Baužys ir dr K d-t ui r. d a s Lankauskas 

Nuotr Vytauto Maželio 
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NUOMONĖS APIE LITĄ 
ANTANAS K. GRINA 

Jau keletą kartų skaitau Br. 
Juodelio komentarus su jo cituo
jamais straipsniais apie Lietu
vos ekonomiją ir pinigus. Šį 
kartą, paskaitęs jo įvadines 
pastabas pateikiant prof. St. 
Uosio straipsnį „Gimtojo Kraš
to" 1993.IX.1 d. laidoje, nebeiš-
kenčiu nepridėjęs iš savo 
trigrašio. 

Pirmiausia, dėl prof. Uosio 
minčių. Tarp kitko, jį pažįstu, 
kai teko susitikti, darbuojantis 
Lietuvos Banke, įvedant laikiną 
Lietuvos pinigą — taloną. 

Tiesa, kad ankstyvesnis lito 
įvedimas dėl politinio pobūdžio 
ginčų buvo neįmanomas. Tiesa, 
kad, įvedus taloną, daug laiko 
prarasta, pradedant naudotis 
piniginės politikos priemonė
mis, tvarkant vietinių pinigų 
kiekį ir kovojant prieš infliaciją. 
Tai rinkimų bei politinių kovų 
pasekmės, kurios galų gale bai
gėsi Lietuvos Banko valdybos 
pakeitimu. 

Nesutinku su prof. Uosiu, kad 
lito įvedimas buvo padarytas 
per anksti, ar kad jis turėjo būti 
daromas, tiktai sutvarkius ga
mybos bei ekonomijos reikalus. 
Gamybos nuosmukis Lietuvoje 
ir kituose Rytų Europos kraš
tuose vyksta, vyko ir vyks ne 
dėl to, kad buvo pakeistas pini
gas, bet dėl to, kad gaminami 
produktai ir prekės kai kuriose 
gamyklose nebeatitinka šių die
nų rinkai ar jos reikalavimams. 
Atminkim: daug Lietuvoje esan
čių gamyklų buvo didžiulės, 
centrinio plano integruotos 
įmonės, kurių gamyba buvo įriš
ta į Sov. sąjungos industrinę ir 
ginkluotės sistemą. Kadangi 
sąjungos nebėra ir ši rinka taip 
pat pasikeitus savo reikalavi
mais, daugelis Lietuvos gamyk
lų turėjo, turi ir turės per
siorganizuoti, persiorientuoti ir 
gaVnet susiskaldyti. kad gamin
tų tokius produktus, kurie rei
kalaujami savo ar užsienio 
rinkose. O kad tai būtų galima, 
reikia supratimo, noro, lėšų, 
kapitalo, žinių ir taip pat 
užsienio bendradarbiavimo. Šio 
negalima tikėtis, jei krašte nėra 
politinio bei ekonominio pasto
vumo. Ekonominio pastovumo 
pradžia — tai tvirtas pinigas bei 
žema infliacija. 

Jau prieš įvedant litą, naujoji 
Lietuvos Banko valdyba ėmėsi 
agresyvių ir, kiek matyti, sėk
mingų žingsnių, prižiūrint vie
tinių pinigų kiekį. Jei mėnesi
nis infliacijos lygis, berods, 
kovo mėnesį dar buvo 21%, jis 
pradėjo kristi į 10%, 6%, 2.9% ir 
pagaliau 0.9%, pagal paskutinio 
mėnesio statistiką. Taigi, prof. 
Uosio komentaras, jog „siautėja 
infliacija, peraugusi į superin-
fliacija". neatitinka dabartinei 
tikrovei, nebent jo straipsnis, 
rašyta? pavasarį, jam pasitrau
kus iš Lietuvos Banko darbų. 
Juk ir Tarptautinio Valiutos 
fondo žmonės, su kuriais glau
džiai bendravom ir kurie šioje 
srityje turi pasaulinį patyrimą, 
išreiškia, kad yra maloniai nu
stebinti pasiektais rezultatais. 

Tad. bent mano supratimu, 
savo pinigo ar piniginės politi
kos įvedimas, kaip ir kitose 
Rytų Europos šalyse, turi būti 
pirmas ir pagrindinis žingsnis, 
bandant dairytis į gamyba, pre
kybą, užsienio investicijas ar 
ekonominį atgimimą. Juk ir po
karinės Vakarų Vokietijos „eko
nominis stebuklas" prasidėjo po 
1948 metų Deutschmarkės įve
dimo! 

Dabar visgi norėtųsi sugrįžti 
ir prie Broniaus Juodelio įvadi
nių komentarų. Jau keletą kar

tų skaitau jo vartojamus išsi
reiškimus dirbtinį lito-dolerio 
santykį" arba dirbtiną lito 
vertę. Jei šiokie išsireiškimai 
vartojami Lietuvoje, tą supran
tu, nes joje dėstyti ekonomikos 
ar finansų mokslai gal ir skyrėsi 
nuo dėstytųjų pas mus. Tą pa
stebėjau, dėstydamas Vilniaus 
universitete. Bet Br. Juodelio 
komentarai yra ne cituoti, o jo 
paties. Dėl to būtų labai įdomu 
sužinoti, koks lito-dolerio kur
sas, jo nuomone, būtų tikras, o 
ne dirbtinis ir kuo skiriasi 
Lietuvos Banko piniginės poli
tikos (monetary policy) priemo
nės nuo tų, kurios vartojamos 
JAV, Didž. Britanijoje ar Vokie
tijoje. Jei šios yra priimtinos 
kaip tikros ir efektyvios, kokiu 
būdu jos yra „dirbtinos" Lietu
voje? Kokios piniginės politikos 
priemonės yra „tikros" ir kaip 
autorius rekomenduotų Lietu
vos Bankui nustatyti ir išlaikyti 
„tikrą" lito-dolerio kursą. 

įvesto lito-dolerio santykis 
rėmėsi tuo laiku esančiu talono 
— dolerio kursu, kuris buvo 
rinkos kursas. Ta pati rinka, 
pagal pareikalavimą ir patieką, 
kursą nustato ir šiuo laiku, nes 
Lietuvos Bankas jo tiesiogiai 
nekeičia, o prižiūri ir reguliuo
ja tik savų pinigų kiekį, siekda
mi jį sulyginti su esamom pre
kėm, kad kainos nekiltų ar ne
kristų. Nesuprantu, taip pat 
samprotavimo, kad dabartinis 
kursas „neparemtas tarp
tautine pirkimo galia, slopina 
Lietuvos gamybą, išėjimą į 
Vakarų rinką ir ypač užsienio 
investavimus Lietuvoje!' Pana-
grinėkim šias mintis iš eilės. 

Imant tarptautinę pirkimo ga
lią, dabartinis lito-dolerio kur
sas yra nepaprastai palankus 
doleriui, net jei už dolerį gauna
me tris litus. Lietuvoje esamas 
vietines prekes už tris litus 
nupirksime didesniu kiekiu, ne
gu už vieną dolerį perkant to
kias pat prekes pas mus. Tiesa, 
kai kurias prekes, kurias čia 
perkame, Lietuvoje nenupirk-
sim, nes jų ten nėra už bet kokią 
kainą. Žiūrint kitaip, jei Lietu
vos gyventojui reikėtų nusi
pirkti tiek pat prekių, kiek jų 
galime nusipirkti už savo uždar
bį pas mus, tai lito-dolerio kur
sas, mano apskaičiavimu turėtų 
būti 1 litas = 10 dolerių. Tuo
met Lietuvos gyventojo uždarbis 
būtų beveik lygus mūsų uždar
biui pagal tarptautinę pirkimo 
galią. Taigi tarptautinės pirki
mo galios pritaikymas yra įma
nomas tiktai per ilgesnį laiko 
tarpą, integruojant rinkas, 
prekybą, uždarbius, gamybą, 
darbo našumą ir muitus. Jei 
šiandien staigiai įvestumėm 1 
lito — 10 dolerių kursą, 
išlyginant tarptautinę pirkimo 
galią, kas gautųsi su kaltinimu, 
kad dabartinis „dirbtinis" kur
sas „slopinąs Lietuvos 
gamybą." Jei kursą nustatytų 
pramonės ar verslo žmonės, jie 
tikriausiai pageidautų stipraus 
lito, perkant žaliavas bei ener
giją, ir silpno lito, eksportuojant 
ar parduodant savo gamybą sve
tur. Tai natūralu, bet neįmano
ma. Nacių Vokietija prieš II 
pasaulinį karą bandė taip 
prekiauti su savo mažais kai
mynais. 

Lietuvos gamyba silpna, nes 
ji dar daugiausia nepritaikyta 
laisvos rinkos poreikiams. Pra
radus savo buvusią rinką, kuri 
buvo diktuojama iš viršaus, kai 
kurios įmonės dar nesugeba 
konkuruoti nei savo gaminiais, 
nei kokybe bet kuria kaina. Tą 
patį matome ir Lenkijoj, ir Če

kijoj, ir Rytų Vokietijoj. Yra taip 
pat ir tokių įmonių, kurios, tai 
supratę, jau metasi į naują ga
mybą ir naujas rinkas. At-
minkim. jei lito kursas žemas, 
sunkiau įpirksim žaliavas, ener
giją bei kitus importuotus 
reikmenis, bet tuo pačiu užsie
niečiai labai pigiai supirks 
viską, kas vertinga, tuo būdu 
sudarant trūkumus Lietuvoje. 
Jei lito kursas aukštesnis, 
pigesnės žaliavos, energija bei 
importuotos prekės, padidinama 
vietinių gyventojų pirkimo 
galia, bet tuo pačiu sunkiau par
duoti savo gaminius, jei nekon
troliuojamos išlaidos, nepageri
namas darbo našumas, kaip kad 
daroma visur, o ypač Japonijo
je. Nors Japonų pinigo vertė 
kyla, jie savo produktus vis 
tiek konkurentiškai parduoda 
užsienin. 

Taigi šiandieninis lito kursas, 
mano nuomone, yra dar užten
kamai žemas, kad nesudarytų 
sunkumų konkuruoti savais 
produktais užsienyje, jei jie 
atitiks rinkos reikalavimams ir 
bus kokybiški. Tuo pačiu, jei 
rinkos pareikalavimu — patieka 
litas sustiprės, atminkim, kad 
tuo gamyba turi mažesnes išlai
das žaliavoms ir energijai, o 
žmonių uždarbiai po truputį kils 
tarptautinės pirkimo galios ly
giu. Užsienio investicijos į bet 
kokią šalį atvyksta tuomet, kai 
numato galimybę užsidirbti pel
no. Žinoma, svarbu, kad šalis, 
norėdama pritraukti užsienio 
kapitalą, turėtų pagrinde tvirtą 
pinigą ir žemą infliaciją. Bet tai 
dar ne viskas. Kaip jau minėjau, 
taip pat reikia aiškių įstatymų, 
teisių mokesčių, teisinės tvar
kos, apsaugos bei politinio pa
stovumo. Lietuvos Banko iki 
šiol atliktas darbas sėkmingas, 
bet tai tik pradžia, darbo dar 
labai daug ir neaišku, kaip 
baigsis paskutiniai įvykiai. 
Tarp kito, straipsnių įžangose 
minimo „priverstinio" valiutos 
keitimo Lietuvoje nėra. Gyven
tojai gali turėti ir laikyti 
užsienio valiutą banknotais bei 
sąskaitose be leidimo, tiek 
Lietuvoje, t iek užsienyje. 
Tačiau, kaip ir kiekvienoje 
suvereninėje valstybėje, vidaus 
prekyba, atsiskaitymai bei 
veikla vykdoma savais pinigais, 
kurie išleidžiami ir prižiūrimi 
tam skirto Centrinio banko. Šis, 
kaip ir visose kitose valstybėse, 
reguliuoja pinigų bei kredito 
kiekį, bandant juos sulyginti su 
turimu prekių bei patarnavimų 
kiekiu, kad išlaikytų pinigo ir 
kainų pastovumą. Nežinau nei 
vienos šalies, kuri leistų sveti
mai valiutai cirkuliuoti vidaus 
rinkoje, kaip oficialiam pinigui, 
tuo būdu sukeliant chaosą pini-

LIETUVOS PREZIDENTAS 
DALYVAUS VERSLO KONFEREN

CIJOJE LOS ANGELES 
CLASSIFIED GUIDE 

Kaip anksčiau pranešta, rug
sėjo 29-30 d. The Ritz-Carlton, 
Huntington Hotel, Los Angeles 
priemiestyje Pasadenoje, vyksta 
JAV-Lietuvos Verslo Konferen
cija ir Prekybos Expo. Pateikia
me papildomą informaciją. 

Pereitą savaitę buvo patvir
tinta, kad į Los Angeles atvyks 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas su patarėjais Justu 
Paleckiu ir Raimundu Rajecku. 
Prezidentas dalyvaus Verslo 
konferencijoje, rugsėjo 30 d., j 
susitikime su Kalifornijos lietu- | 
viais spalio 1 d., Lietuvių dienų 
šventėje spalio 2 d. bei kituose 
renginiuose. Taip pat bus atvy
kę ir dalyvaus Lietuvos am
basadorius JAV Stasys Lozorai
tis ir JAV ambasadorius Lietu
voje Darryl Johnson. 

Ši Verslo konferencija — tai 
neeilinis renginys, kuriame 
kalbės Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, Lietuvos ambasa
dorius St. Lozoraitis ir JAV am
basadorius Darryl Johnson ir 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Los Angeles Vytautas 
Čekanauskas. Renginio tikslas 
yra padėti vystyti Lietuvos 
ekonomiką. Konferencijos metu 
bus parūpinta informacija ir 
sudarytos sąlygos kontaktams 
su Lietuvos verslininkais ir 
vyriausybės atstovais. 

Apie 20 Lietuvos ir Amerikos 
verslininkų ir vyriausybių at
stovų aptars Lietuvos ekonomi-

gų kiekio atžvilgiu (išskyrus 
Liberiją, kuri vartoja dolerį, 
kaip savo pinigą, ir Panamos 
kanalo zoną). Lietuva, kaip ir 
kitos šalys, gauna ir išmoka 
užsienio valiuta užsienio 
paskolas, atsiskaitymus, rezer
vus bei pagalbos fondus. Jie yra 
panaudojami užsienio pirki
niams bei reikmenims (pvz. naf
tai, įrangos reikmenims). Ne 
visos krašto problemos išriša
mos pinigu ar jo verte. Tam 
reikalinga tvirta politika, gera 
vyriausybė, mažiau ginčų, dau
giau pozytyvaus bendravimo, o 
taip pat ir užsienio investicijų 
bei pagalbos. Kaip gerai seksis 
persitvarkyti gamybą, persio
rientuoti prekybą, pagerinti 
kokybę, pakelti darbo našumą 
visuose buvusios „Rytų imperi
jos" kraštuose, pamatysim. Bet 
neturėkim įliuzijų, kad tai 
galėsim pasiekti, nežengę pir
mojo žingsnio su savąja pinigų 
sistema. Vertinkim ta i ob
jektyviai ir suprantančiai. 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 83.9-0870 
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a ledos artėjai 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

ED AIR CARGO 
12 SIUNTINIAI LAIVU 

S DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta I E, Inc. 
12719 West 71st Street, Chicago, IL, 606291 

teL (312) 434-2121; 1-800-77S-SEND 

ką ir verslo galimybes konferen-
ciįos pranešimuose. Jų tarpe 
pranešimus duos Ryšių minis
tras Gintautas Žintelis ir buvęs 
Tarptautinių Ekonominių ryšių 
ministras Vytenis Aleškaitis. 
Taip pat pranešimą duos Ame
rikos lietuvis, finansininkas An
tanas Grina, kuris metus dirbo 
Lietuvoje, vadovaudamas Inter
national Executive Service 
Corps, dėstydamas Vilniaus 
universitete ir patardamas 
Lietuvos Vyriausybei finansų 
reikalais. 

Iš JAV bendrovių, dalyvau
jančių Lietuvos ekonomikoje, 
pranešimus duos Blaire Miller-
Comerica Banko viceprezidentė 
ir Thomas Jonės — partneris 
McDermott, Will & Emery tei
sės bendrovės. Iš JAV įstaigų 
kalbės Tristina Toli — Export-
Import Bank atstovė ir William 
Volner — Prekybos departamen
to (Dept. of Commerce) atstovas. 
Iš JAV lietuvių verslininkų pra
nešimus duos Lietuvos, ekono
mikoje prityrę, Saulius Anužis 
— prezidentas Financial De-
velopment Group, Kęstutis Ma-
kaitis — prezidentas American 
Eąuitable Finance Co., Jurgis 
Oniūnas — PLB Investments ir 
konsultacinės bendrovės HRS 
Strategies Vilniuje vadovė 
Audronė Tamulionytė. Iš Lietu
vos verslininkų pranešimus 
duos Kauno „Bangos" elektro
nikos gamyklos prekybos virši
ninkas Alvydas Morkevičius, 
Telšių „Mastis" trikotažo ga
myklos eksporto-importo virši
ninkas Rimantas Kaknevičius 
ir konsultacinės bendrovės va
dovas Aleksandras Levinsonas. 

Prie konferencijos Lietuvos 
gamybos ekspozicijoje bus išsta
tyta gamyba daugiau kaip 70 
įvairių Lietuvos, daugiausia 
Kauno, bendrovių. Ši gamyba 
bus taip pat išstatyta per 
„Lietuvių dienų" šventę Los 
Angeles. Gamybos organizacinį 
darbą atliko Kauno LIT Poli-
inter bendrovė. 

Konferenciją rengia Lietuvių 
Bendruomenės Ekonominių 
Reikalų Taryba (ERT). ERT 
bendradarbiai yra Lietuvos am
basada JAV ir Kauno — Los 
Angeles seserystės komitetas. 
Konferencijos rėmėjas yra 
Lietuvių fondas. Norint daugiau 
informacijos ir registracijos 
reikalais kreiptis į LB Visuome
ninių Reikalų Tarybos būstinę 
Washington, DC., tel. (703) 
524-0698 arba ERT vicepirmi
ninkę Mildą Napjus (310) 
334-2191. 

E.K. 

T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tai. S85-M24. Nuo ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

D Ė M E S I O ! 
Jeigu jums rūpi jūsų ilgas amžius 
ir sveikata, galiu nemokamai 
padaryti vandens testą. 

Skambinti: 7 0 8 - 4 6 5 - 1 9 2 7 

I M E X A M E R I C A , I N C 
524 State Untf M. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel. 7 0 t - t 6 9 - * 0 4 9 , F *x 
709 898 9648. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

FOR R E N T PfeAL ĖSTATE 

Išnuomojamas 4 k a m b . 2 mleo 
b u t a s Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis: t a i . 3 1 2 - 3 7 6 - 7 8 8 3 

HELP WAMTĘD 

leifcma patikima vedusiųjų pora, 
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 siųsti: Marquatte 
Funerel Home, 2533 W. 71 St., 
CMeago, IL 60628. Prašome neskam
binti. Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas. 

l a i k a u pa ty rus ios s i u v ė j o s , 
kuri galėtų pasiūti tautinius rū
bus mergaitėms. Skambinti 
A u š r a i , t a i . 3 1 2 - 7 6 7 - 2 4 0 0 . 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 599-5959 
(709) 425-7161 

R I M A S L. S T A N K U S 

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

HlŠCELLANEOUS . 

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

FRANK ZAPOLIS 
3209 Va Waat 95th Street 

Tai . — (709) 424-9954 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norit;.- oarduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Graž io je Oak Lawn a p y l . sav. 
parduoda modernų 2 mieg. ,,con-
dominium". Skambinti: 

J . S tonku i , 7 0 8 - 4 9 9 - 1 5 9 5 

I 
PARDAVIMASJR TA ISYMAS 

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

D a n g l a m l s t o g a i , kalamas1 

Į , ,s iding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti S ig i tu i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

^/Or^ 
^ » 

fccCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

6ak Lavvn, Illinois 60*53 

Bus. 708*^36 9400 • 
R«s. 708-423-0443 

A S T A T. M I K U K A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. • 

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

Liceifsed, Bonded, Insur?•.. 
Nauji darbai ir pataisymai. V>. :•.-?; 
ir vonios kabinetai. Keram.kos o: 
teles. Karšto vandens tankai, pom
pa*. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,, 
K N SERAPINAS 708-636^2960 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai* 
ir Reikmenys 
Virš 7S metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPJĘRS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S . Putaafcl R d , 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

RE/MAX 
Home Canter 
6000 S. Pulaski 
Ch'cagc IL I 
Tel . 312-735-6000 

«S 

TOM VIERAITIS 
Homcr Twp. parduodamas 4 mieg. 
kamb. „apUMavsT natas; 2V* vonios 
kgmb.; vonios kamb pagrind. mie
gamajame; valgom, kamb., daug 
priedų. $169,900 

Skambinkite Tomui 

r_ 

RAC4NE K E P Y K L A IR 
• DEL IKATESAI > 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir natriuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 581*8500 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite* pirkdami čia ių 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
olanu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto. nuotraukų- aptarna
vimas Atidaryta pirmad.en) ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

a. *•*. QgĮ$ 2! 
PEAIMART, INC 

6602 S. PuUiii, 
Chicago, II 60629 

312585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asrreniškat patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prremiesi'iuote. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
8u< 312-585-6100, re* 312-778-3971 

FOR SALE 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos Alksnėnų Madona; kanki
nys kun J Dabrila; suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai, 
valgiai, šeimos istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje. Pasvaly, 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje. 
Vokietijoje, Amerikoje, darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol Illinois gyventojams 
Tax 0 70 et Pers'untimo išlaidos; 
USA - 2 50 dol., Canada — 3 50 
dol Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago. IL 60629 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Rolkalų Taryba 

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

KADA APSIMOKA IŠEITI l 
PENSIJĄ? 

Yra apskaičiuota, kad du 
trečdaliai amerikiečių įmoka į 
Socialinio draudimo (sočiai secu-
rity) pensijų fondą daugiau, 
negu išėję į pensiją atsiima. 

Kiekvienas asmuo, kur is 
moka į Sočiai Security fondą, 
gali sužinoti, kokio dydžio bus 
jo pensija, kai jis išeis į pensiją. 
Reikia paskambinti į Sočiai 
Security įstaigą tel. 800-772-
1213 ir paprašyti, kad prisiųs
tų formą SSA 7004. Šią formą 
užpildykite ir pasiųskite į Sočiai 
Security įstaigą. Po maždaug 
4-6 savaičių gausite apskaičia
vimą, kokio dydžio pensijos jūs 
galite tikėtis. 

Tą daryti kasmet, nesvarbu, 
ar eisite į pensiją rytoj, ar už 20 
metų. Tai darydami, jūs galite 
sekti įvairius pasikeitimus, 
kuriuos Sočiai Security įstaiga 
dažnai daro, ir planuoti, kiek 
turite susitaupyti, kad, išėjus į 
pensiją, galėtumėte patogiai 
gyventi. 

Šiuo metu visą pensiją asmuo 
gali gauti, sulaukęs 65 metų. 
Jei išeinate į ankstyvą pensiją 
t.y. sulaukę 62 metų, mėnesi
niai pensijos čekiai bus mažesni. 
Bet laikas čia irgi vaidina rolę. 
Pvz. Sočiai Security įstaigos ap
skaičiavimai rodo, kad, išėjęs į 
pensiją 62 metų, galite gauti 
880 dol. į mėnesį, bet jei išeisite 
į pensiją, sulaukę 65 metų, tai 
gausite 1,165 dol. į mėnesį. 

Jeigu išeinate į pensiją 62 
metų ir gaunate 880 dol. į 
mėnesį, juos investuojate iš 8%, 
tai per 4 metus susidarytų 
48,000 dolerių suma. Ši suma 
duotų papildomų (tik iš procen
tų) pajamų — 320 dol. į mėnesį; 
pridėjus juos prie, iš ooc. oec. 
gaunamų, 880 dol., susidarytų 
1,200 dol. suma mėnesiui. Svar
biausia, jūs dar turėtumėte 
susitaupę 48,000 dol. 

Šitaip skaičiuojant, atrodo, 
kad yra pravartu pagalvoti ir 
eiti į pensiją kaip galima anks
čiau. Pagal „Employee Benefit 
Research Institute" Washingto-
ne apskaičiavimus, dar 65 metų 
neturinčių, asmenų, gaunančių 
pensijas, skaičius 1990 metais 
pakilo iki 68%. (1980 m. buvo 
62%). Paskutinis apskaičiavi
mas taip pat parodė, kad 65% 
dabar dirbančių, įmokės į 
Soc.Sec. fondą daugiau, negu jie 
gaus išėję į pensiją. Je igu 
išeinate į pensija sulaukęs 62 
metų, tai pensijos mėnesiniai 
mokesčiai sumažinami visam 
laikui penkiom devintosioms 
vieno procento už kiekvieną 
mėnesį, iki 65 metų. Tokiu 
būdu, jums išeinant į pensiją 62 
metų, pensija yra 20% mažesnė, 
negu jūs ją pradėtumėte imti, 
būdami 65 metų. 

Kaip minėjome, Soc. Sec. 
įstatymai keičiasi. Jeigu gimėte 
po 1937 metų, tai galėsite visą 
pensiją gauti, tik sulaukę 66 
metus. Amžius gauti visą pen
siją didėja palaipsniui, kol 
pasiekia 67 metus tiems žmo
nėms, kurie yra gimę 1960 
metais ar vėliau. Tiems asme
nims pensijos bus išmokamos ir 
sulaukus 62 metus, bet jos bus 
tik 70% visos pensijos, kurią jie 
gautų, sulaukę 67 metų. 

Kiekvienam yra pravartu sek
ti Soc. Sec. ištaigos įstatymus ir 
pakeitimus, nesvarbu ar jau 
eina į pensiją, ar ne. Tvarkingi 
žmonės visuomet planuoja ateitį 
iš anksto. 

Kai apsisprendžiate eiti į 
pensiją, kreipkitės į Soc. Sec. ad
ministracijos įstaigą bent 3 
mėnesius prieš išėjimą. Soc. Sec. 
pensijos, bent dabar, yra padi
dinamos, kompensuoti krašto 
infliaciją, bet jums gali tekti 
mokėti federalinius mokesčius 
už jų dalį. Prezidentas Clinton 

siūlo pakelti Soc. Sec. pensijų 
apmokestinimą iki 85% (buvo 
50%) pavieniams asmenims, ku
rių įplaukos yra daugiau kaip 
25,000 dol., ir šeimoms, kurių 
įplaukos yra per 32,000. Todėl 
yra labai svarbu sekti įstaty
mus, nes jie dažnai keičiami. 

Soc. Sec. administracija siūlo 
nemokamai keliolika brošiūrų, 
kurios aiškina Soc. Sec. išmo
kas. Čia suminime kelias: 

1. „Understanding Soc. Sec." 
yra 40 psl. paaiškinimai apie 
Soc. Sec. išmokas. 

2. „Retirement" įvadas — 
paaiškinimai apie įvairias pen
sijas. 

3. „Medicare" - tai 34 psl. 
paaiškinimai apie Medicare 
programą. 

4. „Survivors" — 12 psl. 
paaiškinimų apie išmokas, 
kurias gali gauti mirusio dar
bininko šeima. 

Taip pat yra trumpų informa
cinių lankstinukų: „Your Soc. 
Sec. taxes: what they are paying 
for and where their money goes. 
„How your retirement benefit is 
figured", „The retirement ear-
nings tęst" ir kiti. 

Dėl papildomų informacijų 
apie federalinius mokesčius ir 
pensijas, jei dirbate ir gaunate 
pensijas, skambinkite Intemal 
Revenue Service 1-800-829-3676 
(l-8tX)-Tax-form) ir paprašykite 
kopijos 915 leidinio. Jį gausite 
nemokamai. Mums, lietuviams, 
reikia mokytis iš kitų; reikia 
žinoti viską ir atsiminti viską, 
kas mums priklauso. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (Your money, 
May 20, 1993). 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasai t ienė . 

KLAUSIMAI 
IR ATSAKYMAI: 

Vienas mūsų skyrelio skaity
tojas parašė kelius klausimus ir 
nori, kad atsakymai būtų iš
spausdinti šiame skyriuje. 

1. Kokie dokumentai reikalin
gi grįžtantiems į Lietuvą ir kur 
juos gauti? 

Jeigu esate Amerikos pilietis, 
turite turėti Amerikos pilie
tybės dokumentus, pasą ir 
Lietuvos vizą. Vizą galite gauti 
Lietuvos konsulatuose Los 
Angeles, Čikagoje, New Yorke 
arba ambasadoje Vašingtone. 
Lietuvos vizą galima gauti ir, 
įvažiuojant į Lietuvą, muitinėje, 
bet ten kainuos daugiau. Ir, aiš
ku, jūs pasiimsite visus kitus 
asmenin ius dokumentus: 
gimimo, vedybų metr ikus , 
važiavimo le idimą, baigtų 
mokslų pažymėjimus ir t.t. 

Jeigu esate nepilietis, o tik 
turite „žalią kortelę", išvažiuo-

J A V „TAIKOS 
KORPUSAS" ISITVIRTINA | 

LIETUVOJE 

Vilniuje, Menininkų rūmų 
Baltojoje salėje, rugpjūčio 22 d. 
įvyko iškilminga Amerikos Tai
kos korpuso savanorių priesai
kos ceremonija. Priesaiką davė 
20 amerikiečių grupė, kurioje — 
aštuoni anglų kalbos mokytojai 
ir dvylika patarėjų smulkaus 
verslo klausimais. 

Tai — ne pirmieji Taikos kor
puso atstovai, atvykę į Lietuvą. 
Savanorių iš JAV būrys įvai
riuose šalies miestuose pradėjo 
dirbti jau prieš metus. 

Amerikiečiai savo paskyrimo 
vietose dirbs anglų kalbos 
mokytojais bei konsultantais 
dvejus metus. (Elta) 

damas iš Amerikos ilgesniam 
laikui kaip metams, turite išsi
imti „re-entry permit", kuris 
galioja ne daugiau kaip dvejus 
metus. Jūs turite grįžti į Ame
riką, dar nesuėjus pilniems 
dvejiems metams. Jei negrįšite 
prieš pasibaigiant dvejiems 
metams į Ameriką, prarasite 
nuolatinio Amerikoje apsi
gyvenimo teisę. „Re-entry per
mit", arba grįžimo į Ameriką 
leidimą, išduoda Imigracijos 
įstaiga. 

Visi, tiek Amerikos piliečiai, 
tiek nuolatiniai gyventojai, 
kurie yra ir Lietuvos piliečiai, 
turėtų išsiimti Lietuvos pasą. 
Dėl Lietuvos paso gavimo 
kreipkitės į Lietuvos konsulatus 
arba ambasadą. 

2. Kaip su „Sočiai security" 
čekiais, ar juos gausime ten — 
Lietuvoje, ar bus išmokama 
litais? 

Amerikos piliečiai gali iš
važiuoti, gyventi Lietuvoje, kiek j 
nori ir gauti „Sočiai Security" 
pensijos čekius. Nepiliečiai — 
asmenys, kurie turi „žalią kor
telę", pensijas Lietuvoje gaus 
tik šešis mėnesius. Po to turi 
grįžti į Ameriką, kad vėl gautų 
pensiją. Pensijos Lietuvoje bus 
išmokamos litais, tos dienos 
dolerio vertės kursu. 

3. Kaip su „medicare?" Ten 
negalios? Kas rūpinsis susirgu
siais? 

„Medicare" draudimas galioja 
tik Amerikoje. Užsieniuose su
sirgus, „Medicare" nemoka. 
Kiek teko patirti, ir kiti drau
dimai tą patį daro. Dėl drau
dimo užsienyje pasitikrinkite, 
kreipdamiesi į International 
SOS Assistance Service 
(800-523-8930) arba World Wide 
Assistance Service ( 8 0 0 -
921-2828). Šie draudamai ap
draudžia keliaujančius užsieny
je, bet, ar ilgesniam laikui išva
žiavus, draus, yra klausimas. 

| Taip pat galėtumėte pasiteirau
ti Medigap apdraudos įstaigoje 
šiuo adresu: MM AP, AARP, 
601 E. St. N. W. Washington, 
D.c. 20049. 

4. Kokį procentą pajamų 
mokesčių nuo „Sočiai security") 
pensijos reikės mokėti Lietu
voje? 

Amerikos valdžia atskaitys 
tam tikrą mokesčių procentą; 
priklauso, kokio dydžio jūsų 
pensija ir kokios dar yra kitos 
jūsų pajamos. Kiek teko girdėti, 
kai kurie asmenys moka apie 
15% nuo pensijos sumos. Dar 
nežinia, ar Lietuva Amerikos 
pensijas apdės mokesčiais. Bet, 
keičiant čekius Lie tuvos 
bankuose, reikės mokėti tam 
tikrą patarnavimo mokestį. 

Birutė Jasa i t i enė 
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Trys draugės Čikagos lit. mokykloje (iš kairės): Elytė Žukauskaitė (jau abi
turientė), Rima Griauzdytė ir Indrė Žukauskaitė. 

Nuotr. Danos Mikužienes 

PARAMA LIETUVIAMS STUDENTAMS 

Dr. Aldona Lukienė, gyvenan
ti Toronte, Kanadoje, šią vasarą 
įsteigė A.V.V. Užupių-Lukų 
Stipendijų fondą, kurio t ikslas 
— paremti lietuvius studentus, 
norinčius prisidėti prie Lietuvos 
dvasinio ir moralinio atgimimo 
krikščionišku pagrindu. Dr. Lu
kienė pakvietė Lietuvių Katali
kų Rel iginę Šalpą šį fondą 
administruoti. 

Dr. Lukienė apibūdina fondo 
steigimo motyvus taip: „Esu 
gil iai susirūpinusi dvasiniu 
nuosmukiu ir silpnųjų bei nu
skriaustųjų globos ir rūpybos 
tarnybų padėtim Lietuvoje. Ate
istinio režimo dešimtmečiai 
paliko gi l ias dvasines žaizdas 
visos tautos širdyse. Totalitari
nė ideologija nepripažino silpnų
jų ir nuskriaustųjų teisių, jų 
žmogiškos vertės ir savigarbos. 
Kata l ik i škos -kr ikšč ion i škos 
vertybės bei idėjos buvo išrautos 
iš jaunimo auklėjimo ir švietimo 
institucijų, net iš pačių šeimų 

židinių". 
Stipendijos, kurios bus skiria

mos tiktai iš fondo palūkanų, 
suteiks galimybes lietuvių kil
mės jaunuoliams, gyvenantiems 
Lietuvoje ar svetur, siekti 
aukštojo mokslo šiose srityse: 
teologijoje, religijoje ir filosofi
joje; socialinėje rūpyboje (sočiai 
work); religiniame švietime; re
liginėje informacijoje ir žurna
listikoje. Šios mokslų šakos 
parinktos dr. Lukienės, kadan
gi, „susijusios su katalikiškų 
vertybių ir idėjų ugdymu, jau
nimo auklėjimu krikščioniškoje 
dvasioje ir socialinio teisingumo 
silpniesiems ir nuskriaustie
siems įgyvendinimu Lietuvoje". 

Kandidatus stipendijoms pri
statys Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija, pirmenybę tei
kiant ateitininkams. Stipen
dininkai įsipareigoja, baigę 
studijas, bent trejus metus dirb
ti Lietuvoje. (LKRŠ) 

A.tA. 
Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas 

inž. PETRAS STEIKŪNAS 
Gyveno Chicago, IL. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 93 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės aps., Nerupyje. Amerikoje iš

gyveno 44 metus. 
Liūdesyje liko: brolio žmona Sofija, dukterėčia Ramutė 

Bergstrom, mirusių brolių ir seserų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Neo-Lithuania korp! 
Pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Lankymas sekmadienį nuo 2 vai. iki 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 27 d Iš koplyčios bus 

nulydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos šv. Mišios. Po Mišių bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 
Laid. dir. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 312-476-2345 

arba 1-800-994-7600. 

AtA. 
ANTANAS RŪKAS 

Gyveno St. Petersburg Beach. FL. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 86 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, dukterys — Aristidą 

Parakininkienė, žentas Rimantas, Daiva Bakšienė, žentas 
Česlovas; anūkai: Rimas, Kęstas, Daiva Parakininkai, Andre 
ja ir Ingrida Bakšytės; seserys: Johaną Rukaitė, Lietuvoje 
Petronėlė Žukauskienė su šeima ir daug kitų giminių. 

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje šeštadienį, spalio 2 d. 10 vai. ryto. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose šv. Mišiose. 

Nuliūdę žmona, dukterys, žentai, anūkai, seserys ir 
kiti giminės. 

f 
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad rugsėjo 23 d. 

Pho«nix, Arizona mirė 

A.tA. 
MYKOLAS P. RAZUTIS 

Gimė 1913 m. sausio 14 d. Lietuvoje, Andrejavo valsčiuje, 
Kapstą:ų kaime. 

Nuliūdę liko: Lietuvoje sesuo Teresė ir brolis Stasys su 
šeimomis bei daug kitų giminių. Amerikoje — pusbrolis dr. 
Petras Rasutis su šeima, pusseserė Ona Viržintienė su šeima 
ir Los Angeles, CA a.a. pusbrolio Antano duktė Danguolė 
Varnienė ir jos brolis su šeimomis. 

Velionis bus parvežtas į Chicagą, pašarvotas Petkus Mar
ąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. ir palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Smulkesnei informacijai kreiptis: D. A. Petkus, tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Nuliūdę giminės 

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARY ŽIBĄS 

Minint mano mylimos Mamytės, kurios netekau 1985 m. 
rugsėjo mėn. 26 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę bus 
aukojamos š.m. rugsėjo mėn. 26 d. 9:15 vai. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Mary. 

Nuliūdusi duktė Elzbieta. 

• ^ r 
INTERNATIONAL _ 
TRAVEL CONSULTANTS Z^olyS^S" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

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

9523 South 79th Avenue 223 KatvarifH gatvė 
Hlckory Hills, Illinois 60457 
Tel. 708-4307272 i 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

VHnHM. Lietuva 
77-7»-«7 Ir 77-«3-t2 

f\^l midlcind Tedarai 
• • ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

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 

BSEE 
(3WN0U9« 
LENOER 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARCjUETTE 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 OPENTNG SEPTEMBER, 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-8O0-994-76O0 

v \ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" pokylis jau čia 
pat — rytoj, sekmadienį, rugsėjo 
26 d. Jis vyks gražioje Martini-
que salėje, kur įprasta rengti 
įvairias, iškilmingas lietuvių 
puotas Banketo pradžia 4 vai. 
po pietų pasižmonėjimas, kok
teiliai); vakarienė 5 vai., o meni
nė programa — 6 vai. Programą 
atliks sol. Margarita Momkienė, 
žinomasis mūsų solistas Algir
das Brazis, akompanuojant 
Aldonai Brazienei. Po pro
gramos — šokiai. Taip pat bus 
išrinkti laimingieji bilietėliai ir 
paskirstytos dovanos laimė
jusiems. Tikimės visus pokyly
je susitikti, su nepažįstamais 
susipažinti, su jau pažįstamais 
skaitytojais pabendrauti, nes 
mus visus jungia bendras 
„Draugas". 

Šv. Tėvas J o n a s Paulius II 
atsiuntė savo palaiminimą kun. 
Juozui Vaišniui jo auksinės 
kunigystės sukakties proga. 
Akademija kun. J. Vaišniui pa
gerbti bus spalio 24 d. Jaunimo 
centre. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama. 

Vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje, rugsėjo 29 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p., dainų popietė 
su muz. Faustu Strolia. Dainos, 
laimės šulinys, bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite! 

Sv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad jų įsteigėja, 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. Mi
šios bus aukojamos trečiadienį, 
spalio 6 d. Motiniškojo namo 
koplyioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias aukos kun. J. 
Klein, Quigley seminarijos pre
zidentas. 

x Už a.a. Prudencijos Bič-
kienės Jokubausk ienės sielą 
spalio 1 d. 7 vai. vakaro bus 
atnašaujamos ketursavaitinės 
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
Misijos bažnyčioje. Prašome 
pasimelsti už a.a. Prudenciją. 

(sk) 

x Dr. Rimas Sidrys pado
vanojo akinių r ė m ų Lietuvos 
silpnaregiams. Šiuo metu daro
mi akiniai Kaune gyvenan
tiems labai silpno regėjimo vai
kučiams. Aukos laukiamos. 
Čekius prašome rašyti Lithu-
anian H u m a n Services, Inc. 
ir siųsti R. Spurgis , 4238 S. 
R i c h m o n d , C h i c a g o , IL 
60632. 

(sk) 

x DĖMESIO! Da r turime 
pi lnus komplektus : Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508-
428-6991. 

(sk) 

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

(sk) 

x DĖMESIO, AMERIKOS 
LIETUVIAI! Lituanica Com-
merce & C argo Inc. pristato 
siuntinius ir didesnius kro
vinius adresatams į namus Lie
tuvoje Pigiausias patarna
vimas. Kainos oro linija virš 40 
sv. — $2.45 sv., laivu — virš 100 
sv. — 57 et. sv. Labdaros siun
toms m u i t ų n ė r a ! LITU
ANICA C&C INC. 6607 S. 
Pulaski Rd., Chicago, m . 
60629. Tel. 312-585-8700. 

(sk) 

Dr. Leonardas J . Šimutis, 
Zitos ir Leonardo Šimučio 
vyriausias sūnus, išvyko į 
Lietuvą, kur rugsėjo mėn. 27-29 
d. dalyvaus Vilniaus u-tete 
įvyksiančioje centrinės Europos 
konferencijoje ir parodoje 
universitetų bibliotekoms. Jo 
paskaitos tema: „The Eisenho-
wer National Clearinghouse: 
the Use of New Technologies for 
Stor ing and Retrieving 
Multi-Media Curriculum Mate
r ia ls in Mathematics and 
Science". 

Dr. L. Šimutis yra direktorius 
Eisenhower National Clearing
house for Mathematics and 
Science Education Ohio State 
universitete. Jis buvo pirmas 
egzekutyvinis direktorius Ohio 
State Library and Information 
Network (OhioLINK) nuo 1990 
iki 1992 metų. Jis taip pat buvo 
„Graduate School and Research 
and Special Assistant to the 
Provost for Academic Informa
tion Systems dekanas Miami 
universitete nuo 1984 iki 1992 
m. Nuo 1974 iki 1984 jis buvo 
asistentas ir bendradarbis 
dekanas Virginia Tech universi
tete, Blacksburg, VA, College of 
Architecture ir Urban Studies. 

Dr. L. Šimutis yra buvusio 
ilgamečio „Draugo" redakto
riaus Leonardo Šimučio vaikai
tis. 

IRENA GARUNKŠTIENĖ - „LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES" SAVANORĖ 

Irena Garunkštienė įsijungė į 
„Lietuvos Vaikų Vilties" sava-
norių-talkininkų eiles 1992 m. 
pradžioje, pakviesta Danos 
Gierštikienės. Sako: „...neseniai 
buvau persikėlus iš New Yorko 
į Čikagą, Dana pakvietė nueiti 
į Seklyčią aplankyti iš Lietuvos 

Lietuvių Prekybos Rūmai įteikė kun. Jonui KuzinsKiii, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui, 5,000 dol. auką paremti parapinę mokyklą, kurią lanko nemažas skaičius vaikučių, 
neseniai atvykusių iš Lietuvos. Iš kairės: Vincas Samaška, iždininkas; kun. Jonas Kuzinskas; 
Dovydas Mackevičius, pirmininkas; Dovydas Gaidas, vicepirmininkas; Paulina Šūkis, sekretorė; 
Mary Kinčius, visuomeninių reikalų vedėja. 

Dr. Leonardas J. Šimutis. 

x VIII-jo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo aukotojai: 
kun. Juozas Prunskis — $110, F. 
R. Šilbajoris — $50 ir dr. Juozas 
ir Agnė Kižiai — $25. Ačiū 
jiems! 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos 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 SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie-

I kalų. Neatsilankę nežinosite, 
j kaip gausiai, gardžiai ir nebran-
| giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „ S a g i l V , 6814W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

Vytautas Valadkaitis papa
sakos apie savo darbą ir patirtį 
Lietuvoje.. Pranešimą ruošia 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis. Visi kviečiami 
sekmadienį, spalio 10 d., į 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menę, 12:30 vai. p.p. (po Mišių). 

Aštuntojo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo, šaukiamo š.m. 
lapkričio mėn. 24-28 d., plačios 
apimties leidinį redaguoja 
Ramojus Vaitys. Leidinyje bus 
simpoziumo paskaitininkų bio
grafijos, nuotraukos, trumpi 
paskaitų aprašymai ir paskaitų 
bei renginių tvarkaraš t i s . 
Redaktoriaus adresas: 1535 
Deerfield PI., Highland Park, IL 
60034, tel. (708) 831-2813. 

x Ruošiamasi 1994 metų 
Tautinių Šokių šventei Lietu
voje! Čikagos tautinių šokių 
studentiško amžiaus grupė 
„Vijūnas" pradeda 1993-1994 
m. repeticijų sezoną š.m. spalio 
3 d., sekmadienį, 6 vai. p.p. 
Saulių namuose. Maloniai kvie
čiame prisijungti mylinčius šokį 
ir norinčius vykti į Lietuvą vai
kinus. Dėl platesnių informa
cijų skambint i : t e l . (312) 
463-7104. 

(sk) 
x Balzeko muziejaus di

rektorės atsiuntė šias a u k a s 
„ S a u l u t e i " , L i e t u v o s 
našlaičių globos būre l iu i : 
Lorraine Gregnani $5, Margi 
Mankus $10, Mary Valence $5 
ir per Maryan Moore pastangas 
buvo surinkta daug gražių 
daiktelių Lietuvos našlaičiams. 
Visos aukos gautos per Mary 
Krauchunas. „Saulutė" nuošir
džiai dėkoja. 

(sk) 

x Daytona Beach, FL par 
d u o d u „ c o n d o m i n i u m " 4 
aukšte;keltuvas. Skersai gatvės 
— jūra: AVz kambario, 2 mie
gami, 2 vonios; graži virtuvė; 
1,300 kvad. pėdų, $85,000. Taip 
pat parduodu namą Daytona 
Beach, FL arti jūros; $65,000. 
Kreiptis: tel. 904-253-8876. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai 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: | 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Berne tas. 

(sk^ 

x Tik per Baltia Express 
saugiai, greitai ir be mui to 
galite pasiųsti siuntinius savo 
artimiesiems. Laivo talpintuvas 
rugsėjo 27 d. ir spalio 8 d. At 
vežkite arba siųskite UPS ad
resu: 3782 W. 79 St., Chicago, 
IL 60652, tel. 1-800-SPARNAI 
a r b a 1-800-772-7624. 

(sk) 

Marija Remienė nuolat au
koja savo laisvalaikio ir 
nelaisvalaikio valandas, dirb
dama visuomenini, kultūrinį, 
išeivijos lietuvybės išlikimui 
taip svarbų, darbą. Ir mūsų 
dienraščiui j i skiria daug 
energijos, daug darbo valandų, 
nes yra visų jo paramai skirtų 
renginių komiteto pirmininkė. 
Tačiau ji ir tuo savo įnašu 
nepasitenkina:, JDraugo" fondui 
paaukojo 500 dol. Už šią sumą 
ir visą triūsą vienintelio išei
vijos lietuvių dienraščio labui, 
Marijai Remienei reiškiame 
nuoširdžią padėką. 

x A.a. Laimos Čepaitytės 
Pautienės 20 metų mirties 
prisiminimui Roma ir Virgis 
Norkai paaukojo $50, o Irena ir 
Arūnas Draugeliai paaukojo 
$50 „Saulutei", Lietuvos naš
laičių globos būreliui. „Saulutė" 
dėkoja ir nuoširdžiai užjaučia 
Laimos Čepaitytės Paulienės 
gimines ir artimuosius. 

(sk) 

x Vairavimo teisės (IL Dri-
ver's License) — $100 pas Ed 
Sumaną. Tel. 1-708-246-8241. 

(Sk); 
i 

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

I 312-233-6335. 
(sk) 

Hoffman, kur vaikai galėjo 
praleisti gamtoje visą dieną. 
Padeda ir p. Hoffmanų „Lie
tuvos Vaikų Vilties" talkininkų 
organizuojamoms ekskursijoms 
į įvairius muziejus. Dažnai 
lanko vaikus bei jų mamas ir 
Seklyčioje, ir taip su visais susi-

gydytis į JAV atvažiavusius vai- gyvena: džiaugiasi jų džiaugs-
kučius ir jų mamas. Nuėjau t ik mais ir liūdi, kai jiems sunku. 

x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
-VAIRAS! 

(sk) 

x SEPTYNIŲ DIENU KE
LIONĖ garsiuoju Costa Clas-
sica laivu pietinėje Karibų jū
roje. Išplaukiame vasar io 5 d. 
Iš San Juan, Puerto Rico ir ap
lankysime St. Maarten, Mar-
t in i ąue , B a r b a d o s , St . 
Thomas St. J o h n ir Caaa De 
Campo, Dominican Repub-
lic. Registruotis iki rugsėjo 26 
d. Dėl informacijos skambinti 
American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Park, IL 60642, tel. 
708-422-3000 

(sk) 

Lietuvių klubas, Daytona 
Beach, Floridoje, kurio pirmi
ninku yra Gediminas Lapenas, 
o iždininkė Dana Šilbajorienė, 
siųsdamas savo auką, taip rašo: 
„Suprasdami lietuviškos spau
dos kritišką būklę, Floridos 
Daytona Beach Lietuvių klubo 
nariai iš savo nedidelių pajamų 
skiria 50 dol. auką „Draugo" 
dienraščio leidimui paremti". 
Jiems visiems nuoširdiausiai 
dėkojame. O, kad taip padarytų 
ir kiti klubai bei draugijos! 

Melrose Parko LB apylinkės 
iždininkas Jonas V. Rugelis 
rašo: „Gerbiamieji, norėdami, 
kad mūsų „Draugas" mums 
būtų visada ištikimas ir tvirtas 
lietuviškoje informacijoje, jo su
tvirtinimui siunčiame šią mažą 
auką. Mažą, nes ir mes patys 
nedideli". Prie laimėjimo bilie
tų apylinkės valdyba prijungė ir 
100 dol. čekį. Melrose Parko 
lietuvių bendruomenei tariame 
nuoširdų ačiū. 

Dail. Ada Sutkuvienė, ku-
' rios meniškais kūriniais džiau

giasi daugelis mūsų organiza
cijų bei pavienių asmenų, 
„Draugo" išlaikymui atsiuntė 
100 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame dailininkei už paramą 
lietuviškai spaudai. 

Dail. Marija ir dr. Kazys 
Ambrozaičiai, negalėdami šį 
sekmadienį dalyvauti „Draugo" 
metiniame baliuje per Stasį 
Džiugą įteikė „Draugo" 
paramai 100 dol. čekį. 

Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai supranta ir 
įvertina lietuviškos spaudos 
reikšmę kultūriniame išeivijos 
gyvenime, kuriame jie aktyviai 
yra įsijungę, todėl steigiamam 
„Draugo" fondui paaukojo 500 
dol. Tariame jiems tvirtą, 
nuoširdų ačiū. 

x „Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsi
prenumeruoti adresu: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Pre 
numerata metams: JAV-bėse 
$15, Kanadoje ir Europoje $20. 
Išeina vieną kartą į mėnesį. 

(sk) 

pažiūrėti, o pasilikau talki
ninkauti iki šiol". Paklausta, 
kodėl tai daro, atsakė, kad myli 
vaikus, o talkininkavimas ja i 
yra malonumas. 

Kaip ir kiti Lietuvos Vaikų 
Vilties savanoriai, Irena Ga-
runkštienė vežioja vaikus ir jų 
mamas tyrimams į ligonines, 
būna kartu ir vertėjauja, vežioja 
pas daktarus, nuveža opera
cijoms į Shriners ligoninę. Veža 
ten, kur reikia ir kada reikia. 
Anksčiau vežiodavo net po t r i s 
kartus į savaitę, bet dabar kurį 
laiką nereikėjo taip dažnai 
važinėti. Paklausta, ar nepa
vargsta dažnai vežiodama, atsa
kė: „Jei sveika ir neišvažiavusi, 
visada galiu. Nėra nei kalbos!" 

Bet ji ne tik gydymo reikalais 
vežioja vaikus. Vežioja juos ir jų 
mamas, norėdama prablaivyti 
jų kasdienybę. Atsiveža pas sa
ve. Kalėdoms buvo pasikvietusi 
visas mamas ir vaikučius. Sie 
atsilygindami atnešė savo pačių 
gamintus šiaudinukų, kuriais 
visi kartu papuošė eglutę. Tai 
buvo labai lietuviška, nes žėrėjo 
š i aud inuka i s , pagamin t a i s 
lietuviukų iš Lietuvos! 

Irena Garunkštienė vasarą 
nuveža vaikučius maudytis, tai 
jų labai mėgstama pramoga. 
Yra nuvežusi į Michiganą, į 
Lemontą, į Barringtoną arkliais 
pasijodinėti pas ten gyvenančią 
R. Kulienės dukrą Margaritą 

O liūdniausia Irenai, kai ateina 
laikas vaikams ir jų mamoms 
grįžti į Lietuvą. Vaikai vadina 
ją „teta". Talkininkauja iš 
meilės vaikams ir nejaučia, kad 
tai įpareigojantis darbas. Irena 
Garunkštienė sako: „Pats žmo
gus darosi pilnesnis, kai padeda 
nelaimingiems. Yra didelė 
laimė padėt i ir matyti 
susveikusius. Kai padedi kitam, 
esi patenkinta, jautiesi gerai, 
jautiesi reikalinga". 

Tikrai yra gera negalvoti apie 
save, o truputį daugiau padėti 
ir galvoti apie kitus! 

Mieli būsimi savanoriai , 
ateikite ir įsijunkite į „Lietuvos 
Vaikų Vilties" talkininkų eiles. 
Laukiame! 

Aldona Šmulkštienė 

Irena Garunkštienė. 

I „ D r a u g o " banketą, kuris 
bus jau rytoj, sekmadienį, yra 
šiek tiek likusių bilietų, kurių 
galima įsigyti prie įėjimo į Mar-
tiniąue pokylių salę. Būtų labai 
malonu, kad bankete visos vie
tos būtų užpildytos, nes ta i su
teiktų mūsų dienraščiui ne tik 
materialinę, bet ir moralinę 
paramą. Mielai laukiami papil
domi svečiai. Ateikite. 

„Rudens simfonijos" m a d ų 
parodoje spalio 3 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, bus 
demonstruojami originalūs gar
sios drabužių madų kūrėjų ir 
„Flamingo Lane" madų salono 
rūbai. Paroda bus sekmadienį, 
12 vai., tuoj po šv. Mišių Centro 
didžiojoje salėje. 

S tasys Su ran t a s iš Rockfor-
do, IL, pratęsdamas laikraščio 
prenumeratą, kartu atsiuntė ir 
120 dol. čekį mūsų dienraščio 
paramai. Malonu pastebėti, jog 
Danguolė ir Stasys Surantai 
savo aukomis remia ir kitus 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
įvykius. Ačiū! 

Simas Varnas , jaunas in
telektualas, besireiškiantis jau
nimo veikloje, atsiuntė popie
žiaus Leono XIII Fondan 1,000 
dol. Mes, Fondo valdyba, linki
me Simui ir toliau darbuotis 
Lietuvos ir Jaunimo labui. 

Išgirdusi, kad kun. Juozas Vaišnys sutinka dėstyti lietuvių kalbą Čikagos 
lit. mokykloje, veikiančioje Jaunimo centre, direktorė Jūratė Dovilienė rea
gavo su plačiausia šypsena. 

Nuotr. Danos Mikužienės 

Vytenis Aleškaitis, Lietuvos 
užsienio investavimo agentūros 
prezidentas, atvyksta į Čikagą 
ir nori susitikti su lietuviais, 
besidominčiais investavimo 
galimybėmis Lietuvoje. PLB 
valdybos vicepirmininkas Vacys 
Garbonkus sutiko susitikimą 
suruošti. Susitikimas, kartu ir 
priešpiečiai (Įėjimas 25 dol.), 
įvyks spalio 4, pirmadienį, 11:30 
vai. iš ryto University Club of 
Chicago, 76 E. Monroe St. No
rintieji dalyvauti praneškite 
Ann Lyons (angliškai), Republic 
Realty, tel.: 312-845-8569 iki 
rugsėjo 29. 

J o n ė Landzbergienė ir J ū 
r a t ė Tamulait ienė, enciklope-
distės iš Lietuvos, rugsėjo 21 d. 
atvyko į Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centrą rinkti archyvinės 
ir naujos medžiagos apie 
žymiuosius Amerikos lietuvius 
naujam žinynui, kurį bendromis 
jėgomis išleis LTSC ir Lietuvos 
Mokslo i r Enciklopedijų 
leidykla Vilnuje. Abi naujos 
LTSC bendradarbės yra ilgame
tės leidyklos atskirų skyrių 
redakcijų vedėjos. Jos Centro 
globoje bus apie pusmetį ir ban
dys surinkti veikalui duomenų 
plačiai skleidžiama anketa bei 
asmeniškais ryšiais. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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




