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Bus pertvarkyta 
Lietuvos transporto 

sistema 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (BNS) 

— Valstybinė įmonė Lietuvos 
Geležinkeliai bus pertvarkyta 
pagal Europos valstybių gele
žinkelių standartus 1995-1996 
metais, su PHARE programos 
pagalba. 

Pagal Europos modelį taip pat 
bus pakeista Klaipėdos jūrų 
uosto valdymo struktūra, o 
pagal Europos Sąjungos vals
tybėse galiojančius reikalavi
mus jau šiemet bus pradėta for
muoti rinkliavų ir paslaugų 
kainų už naudojimąsi valstybės 
transportu politika. Pavyzdžiui, 
iki 1996 metų numatoma visiš
kai paleisti transporto paslaugų 
kainas. 

Tokie pertvarkymai numato
mi Nacionalinės transporto 
plėtros programos įgyvendinimo 
priemonėse 1994-1997 metams, 
kurias rugpjūčio 25 d. patvirtino 
vyriausybė. 

Be to, numatoma įkurti trans
porto mokslo tyrimų, konsul
tacijų ir mokymo centrą, įgy
vendinti transporto statistikos 
programą, parengti dokumen
tus, reglamentuojančius pavo
jingų krovinių vežimą bei 
strategiją, kaip neutralizuoti 
transporto priemonių išmeta
mas dujas. 

Žemės t ranspor tas 

Per pustrečių metų numato
ma pasirašyti tarptaut ines 
vežimo sunkvežimiais sutartis 
su Austrija, Bulgarija, Čekija, 
Didžiąja Britanija, Graikija, 
Ispanija, Italija, Portugalija, 
Slovakija ir Slovėnija. Be to, bus 
prisijungta prie tarptautinių 
konvencijų dėl pavojingų krovi
nių transportavimo, greitai gen
dančių maisto produktų trans
portavimo, transporto priemo
nių, vežiojančių tarptautiniais 
maršrutais, ekipažų darbo reži
mo, prie Jungtiniu Tautų Euro
pos ekonomikos komisijos Trans-
europinio autokelių tinklo 
projekto bei dar prie kelių 
svarbių tarptautinių sutarčių 
dėl vežimų geležinkeliais, 
įskaitant JT Europos ekono
mikos komisijos Transeuropinio 
geležinkelio tinklo projektą. 
1994-97 metais numatoma pasi
rašyti ta rp taut ines vežimo 
geležinkeliu sutartis su Estija. 
Lenkija, Rusija, Ukraina ir Vo
kietija. 

Vandens t r anspor t a s 

Vandens transporto srityje 
Lietuva ketina pasirašyti sutar
tis su Belgija, Lenkija, Liuk
semburgu, Turkija ir Ukraina, 
įstoti j Tarptautinę jūrų organi
zaciją, Europos vidaus vandens 
kelių organizaciją ir Tarptau 
tinę jūrų švyturių organizaciją, 
prisijungti prie Supratimo me
morandumo dėl valstybės kont
rolės uoste ir Tarptautinio 
susitarimo dėl INMARSAT'o 
laivų sausumoje esančių stočių 
naudojimo teritorinėje juroje ir 
uostuose. 

Oro t ranspor tas 

Oro transporto srityje bus 
pasirašytos tarptautinės sutar
tys su Armėnija, Austrija, Esti
ja, Iranu, Italija, Izraeliu, 
Jungtiniais Arabų Emyratais, 
Kipru, Latvija, Prancūzija, 
Rumunija, Šveicarija, Tunisu, 
Turkija, Vokietija ir Uzbekija. 

Lietuva prisijungs prie Tokijo 
konvencijos dėl tam tikrų veiks
mų, padarytų orlaivyje, prie 
Hagos konvencijos dėl kovos su 
neteisėtu orlaivio pagrobimu, 
prie Montrealio konvencijos dėl 
kovos su neteisėtais veiksmais 
prieš civilinės aviacijos sau
gumą, prie Romos konvencijos 
dėl žalos, kurią padaro orlaiviai 
tretiesiems asmenims žemėje, 
prie Montrealio konvencijos dėl 
plastikinių sprogstamųjų me
džiagų ženklinimo tam, kad 
būtų galima jas rasti, bei prie 
kai kurių kitų konvencijų. 

Bus atstatomi 
vakarų-rytų transporto 

geležinkeliai 

Greičiausiai finansuojant 
Europos Rekonstrukcijos ir Vys
tymo Bankui, 1997 metais nu
matoma atstatyti 340 km gele
žinkelių vakarų-rytų transpor
to koridoriuje, atnaujinti ne 
mažiau kaip 15% riedmenų (lo
komotyvų, dyzelinių ir elektri
nių traukinių bei keleivių vago
nų) laikymo vietų, parengti gele
žinkelio linijos Šumskas-Klaipėds 
elektrifikavimo projektą, plėsti 
Europos standarto geiezinKeno 
tinklą (parengti linijos Šešto-
kai-Kaunas projektą), rekons
truoti Vilniaus geležinkelio ke
leivių stotį bei Kauno tunelį, 
Šeštokuose pastatyti krovinių 
terminalą. 

Plės Klaipėdos uostą 

Plečiant Klaipėdos uostą, 
1995-96 metais ketinama įreng
ti horizontaliojo krovimo laivų 
tipo terminalą, keleivinių keltų 
terminalą, biriųjų medžiagų ter
minalą, rekonstruoti uosto var
tus bei uosto geležinkelį, kai ku
rias krantines, tobulinti naviga
cinę laivų vedimo į Klaipėdos 
uostą sistemą. 

Padedant Europos Rekon
strukcijos ir Vystymo Bankui 
bei Pasaulio Bankui, bus rekon
struoti 57 kilometrai „Via Bal-
tica" kelio bei 95 kilometrai 
paprastų asfaltuotų automobi
lių kelių, už 10 milijonų dolerių 
bus perkami vakarietiški auto
busai miestų ir rajonų autobusų 
parkams. 

Be to, finansuojant Europos 
Investicijų Bankui, bus moder
nizuotas Vilniaus tarptautinio 
aerodromo pakilimo takas ir ke
leivių terminalas, privažiavimo 
kelias, tako apšvietimas, moder
nizuota skrydžių valdymo tar
nyba, aprūpinant ją prancūzų 
firmos „Thomson CSF" įrengi
niais, iš dalies modernizuotas 
Kauno tarptautinis aerodromas. 

Rusai jūrininkai atriša paskutinio Rusijos karinio laivo virves. Ruj 
iš Talino uosto. 

Mokslinė konferencija 
ark. Reinio atminimui 

Suvalkuose atidaryta 
lietuviška mokykla 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 

Suvalkų vaivadijoje, Vidugi
riuose, atidaryta ilgai laukta 
lietuviška pradžios mokykla. 
Čia naujuosius mokslo metus 
pradėjo 50 moksleivių ir 8 
mokytojai. Mokyklos statybai 
Lenkijos Liaudies švietimo mi
nisterija ir Suvalkų švietimo 
kuratoriumas skyrė beveik 4.5 
bilijonų zlotų. 

Suvalkų vaivadijoje veikia 
keturios lietuviškos pradžios 
mokyklos, kuriose mokosi 193 
moksleiviai. Be to, mišrias lie-

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 
Rugsėjo 3 d. Panevėžyje, Dra
mos teatro salėje, vyks mokslinė 
konferencija, skirta sovietinės 
okupacijos metais Vladimiro ka
lėjime nukankinto iškilaus 
mokslininko, arkivyskupo, pro
fesoriaus Mečislovo Reinio gi
mimo 110-osioms metinėms pa
minėti. Konferenciją rengia Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mija, Utenos katalikiškos dva
sios „Saulės" vidurinė mokykla. 

Šventas Mišias Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedroje 
aukos vyskupas Juozas Preik
šas, įžangos žodžiu Panevėžio 
vyskupas pradės ir konferenci
jos programą. Bus skaitomi pra
nešimai apie arkivyskupo Me-

Nesutarimas 
Vyriausioje Rinkimų 

Komisijoje 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (Elta) — 

Kadangi referendume dalyvavo 
mažiau kaip pusė (895,778) į 
rinkėjų sąrašus įtrauktų pilie
čių (iš 2,428,105), referendumas 
laikomas neįvykusiu ir įstaty
mo nuostatos nepriimtos, sako
ma šiandien išplatintame Vy
riausiosios Rinkimų Komisijos 
sprendime, patvirtinančiame 
balsavimo rezultatų protokolą. 

Buvo paskelbta ir atskiroji 
nuomonė Vyriausiosios Rin
kimų Komisijos narių R. Miš
kinytės, L.V. Duobos. „Atsi
žvelgdami į tai, kad Vyriausioji 
Rinkimų Komisija turi daug in
formacijos, pareiškimų, skundų 
dėl netinkamai sudarytų pilie
čių, turinčių teise dalyvauti 
referendume, sąrašų, manome, 
jog pateiktas ir šios dienos VRK 
sprendime įrašytas bendras rin
kėjų skaičius yra netikslus. Šio 
skaičiaus negalime tvirtinti", 
rašo komisijos nariai R. Miški
nytė ir L.V. Duoba. 

tuvių-lenkų mokyklas lanko 
341 lietuvių vaikas. 

Negalutiniais duomenimis, 
kadangi pokario metais Lenki
joje visuotinio surašymo metu 
nebuvo pažymima tautybė, Len
kijoje gyvena apie 15-25 tūks
tančiai lietuvių, iš kurių 10-15 
tūkstančių - Suvalkų vaivadi
joje. Punske veikia vienintelis 
Lenkijoje lietuviškas Kovo 
11-osios licėjus. Tačiau Seinuose, 
kur penktadalis gyventojų — 
lietuviai, nėra nė vienos lie
tuviškos mokyklos. 

čislovo Reinio gyvenimą ir 
veiklą, apie Lietuvos vidaus ir 
užsienio politiką tuo metu, kai 
Mečislovas Reinys buvo užsie
nio reikalų ministras, apie ar
kivyskupo nuopelnus pedagogi
kai. Bus dalijamasi prisimi
nimais. 

Mečislovas Reinys, kaip tvir
tina jį pažinojusieji, pasižymėjo 
šventu gyvenimu. Vladimiro 
kalėjime laikėsi didvyriškai, 
stengėsi suteikti stiprybės 
likimo broliams. Arkivyskupas 
Mečislovas Reinys yra vienas iš 
trijų Lietuvos dvasininkų, ku
riuos siekiama paskelbti šven
taisiais kankiniais, o pirmiau
sia — palaimintaisiais. Kiti du 
— arkivyskupas Teofilius Matu
lionis ir vyskupas Vincentas Bo-
risevičius. 

Lietuvoje paminėta 
Tibeto Demokratuos 

diena 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 

Tibeto rėmimo grupės ir visuo
meninės organizacijos „Tarp
tautinė amnestija" nariai šian
dien po pietų susirinko prie 
Seimo rūmų ir patraukė prie 
Kinijos ambasados Lietuvoje 
Ekonomikos ir prekybos biuro. 

Kaip pasakė viena šios akci
jos iniciatorių rašytoja Jurga 
Ivanauskaitė, Tibeto Demokra
tijos diena minima visose de
mokratinėse šalyse. Paprastai 
Lietuvoje akcijos vykdavo prie 
Kinijos ambasados, tačiau šį 
kartą nutarta susirinkti prie 
Seimo rūmų, nes. pasak rašyto
jos — Tibeto rėmimo grupės 
įkūrėjos, Seimo nariai veda pro-
kinišką politiką šiuo piketu 
taip pat tikimasi pasiekti, kad 
Lietuvos gyventojai daugiau su
žinotų apie Kinijos teroro Tibete 
aukas. 

Lietuvos ir Vokietijos 
karinė sutartis 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (LR) -
Lietuva ir Vokietija pasirašė 
karinio bendradarbiavimo su
tartį, numatančią pasikeitimą 
informacija ir pagalba ruošiant 
karininkus. Dokumentą rugsėjo 
1 d. pasirašė Vokietijos gyny
bos ministras Volker Ruehe ir 
Lietuvos krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius. Iki šiol 
Lietuva turėjo panašias sutar
tis su Danija, Prancūzija ir 
Lenkija. 
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Lietuva pasirašė 
kredito sutartį 

su JAV 
Vašingtonas, rugpjūčio 30 d. 

— Lietuvos ambasadorius JAV 
Alfonsas Eidintas ir JAV Gene
ralinis Komercijos menedžeris 
Christopher E. Go!dthwait JAV 
Žemės ūkio departamente pasi
rašė sutartį dėl 5 milijonų 
dolerių vertės kredito suteikimo 
Lietuvai pagal Public Law 480 
Title I (Food for Peace) progra
mą (kad Lietuvos vyriausybė 
nutarė tokią paskolą priimti jau 
rašėme „Drauge" rugpjūčio 26 
d. - Red.). 

Už šią sumą Lietuva galės 
nusipirkti maždaug 22,600 
metrinių tonų sojos rupinių. Šie 
tradiciškai importuojami ir 
Lietuvos ūkininkų negaminami 
pašarai yra labai reikalingi 
žemės ūkiui. Kreditas Lietuvai 
teikiamas lengvatinėmis sąly
gomis — pradinė palūkanų nor
ma — 2%, vėliau 3%. Be to, 
naudojantis šia sutartimi Lie
tuvai leidžiama eksportuoti į 
JAV 4,000 metrinių tonų rapsų 
sėklos ir 250 metrinių tonų linų 
sėklos. 

Paskirtas konsulas 
Seinuose 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos konsulu 
neseniai atidarytame konsulate 
Seinuose — lietuviškoje salelėje 
Lenkijoje, paskirtas Vidmantas 
Povilionis. Vidmantas Povilio
nis gimė 1948 m. Kaune. Poli
technikos Institute Chemijos 
technologijos fakultete įgijo 
inžinieriaus-technologo specia
lybe. 1973-1975 metais buvo po
litinis kalinys Mordovijos la
geriuose. 1975-1986 m — bedar
bis, darbininkas. Nuo 1988 m. 
— Sąjūdžio Kauno Tarybos ir 
Sąjūdžio Seimo narys, 1990-ai-
siais išrenkamas Aukščiausio
sios Tarybos deputatu, nuo 1992 
m. buvo Užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas bei Valstybi
nes regioninių problemų komi
sijos pirmininko pavaduotojas. 

Ruošiamas Valstybės 
tarnautojo įstatymas 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimui netrukus 
bus pateiktas svarstyti naujo — 
Valstybės tarnautojo įstatymo 
— projektas. Jo greitesnj paren
gimą paskatino prezidentas, 
įstatymo proiektą jau apsvarstė 

Neoficialūs 
referendumo 

rezultatai 
Vilnius , rugpjūčio 30 d. 

(AGEP) — Praėjusį šeštadienį — 
rugpjūčio 27 d. — Lietuvoje 
įvyko referendumas dėl Lietu
vos įstatymo „Dėl neteisėto 
pr ivat izavimo, nuvert intų 
indėlių bei akcijų ir pažeistos 
teisėsaugos". Sekmadienio ryte 
duomenys buvo tokie. 

Iš 2,424,935 sąrašuose esančių 
rinkėjų (be apylinkių užsienyje) 
iš viso balsuoti atėjc 892,399 
žmonės, arba 36.8% rinkėjų. 
Miestuose balsuoti atėjusių pro
centai atrodė taip. Daugiausia 
balsavo Neringoje — 55%, po to 
Kaune — 48%, Panevėžyje — 
45.9%, Palangoje — 41.6%, Šiau
liuose — 36.2%, Klaipėdoje — 
36.1%, Birštone — 35.4%, Drus
kininkuose — 33%, Vilniuje — 
30.6%, Alytuje — 30.2% ir Mari
jampolėje — 29.1%. 

Pagal rajonus, Kauno rajone 
balsavo daugiau kaip pusė re
gistruotų rinkėjų: 52.1%. Dau
giau kaip 40% rinkėjų balsavo 
šiuose rajonuose: Šilalės — 
48.9%, Panevėžio - 48.5%, Ša
kių - 44.9%, Anykščių ir Skuo
do—po 44.5%, Prienų — 44.1%, 
Tauragės — 43.9%,, Plungės -

į 43.7%, Klaipėdos-43.4%, Jur
barko — 42.9%, Kretingos -
42.4%, Kupiškio - 42.2%, Šilu
tės — 41.7%, Kelmės - 41.4%, 
Telšių — 41.1% ir Ukmergės — 
40.5%. 

Mažiausiai rinkėjų balsavo 
Vilniaus rajone — 13.3% Šiek 
tiek daugiau balsavo šiuose ra
jonuose: Šalčininkuose —13.6%, 
Trakuose — 24.9% ir Ignalinos 
— 23.9%. Kituose rajonuose bal
savo tarp 30% ir 39.9% regis
truotų rinkėjų. 

Negaliojančių biuletenių flbal-
savimo lapelių) skaičius svyruo
ja nuo 3.37% Kaune iki 12.18% 

Šalčininkuose; jų vidurkis — 
6.2%. 

Už visas aštuonias įstatymo 
projekto nuostatas balsavo ne 
mažiau kaip 80% atėjusiųjų. 
Daugiausia balsavo už 7-tą nuo
statą — „Teisėsaugos stipri
nimas ir viešumas" (747,885;, 
mažiausiai už 3-čią nuostatą — 
„Neteisėto privatizavimo pada
rinių panaikinimas ir tolesnis 
valstybinio turto pirminis pri
vatizavimas" ^743,551). Skir
tumą sudaro 4,334 balsai, t.y. 
mažiau kaip 1%. 

Prieš nuostatas balsavo apie 
10% atėjusiųjų. Daugiausiai 
balsuota prieš 3-čią nuostatą 
(95,007;, mažiausiai — prieš 7-tą 
nuostatą. 

Palyginimui, balsuotojų pro
centai buvo tokie prieš tai Lietu
voje įvykusiuose laisvuose rin
kimuose. 1992 m. gegužės 23 d. 
referendume „Dėl prezidento in
stitucijos atstatymo" balsavo 
57.6% iš visų registruotų rinke-

1992 m. spalio 25 d. Seimo rin
kimuose daugiamandatėse apy 
gardose balsavo 75.3% rinkėjų, 
o iš jų už Sąjūdžio kandidatus 
balsavo 20.5%, už Krikščionis 
Demokratus - 12.2%. už LDDP 
kandidatus — 42.6% balsavu
siųjų. 

1993 m. vasario 14 d. prezi
dento rinkimuose iš registruotų 
rinkėja balsavo 78.6%. Iš jų už 
Brazauską balsavo 60.2%, už 
Lozoraitį — 38.1%. 

Taigi, nepaisant valdžios 
spaudimo nebalsuoti referen
dume, už kurį agitavo tik kon
servatoriai ir krikščionys 
demokratai , jame balsavo 
didesnis procentas rinkėjų, negu 
už Sąjūdį ir Krikščionų Demo
kratų kandidatus Seimo rinki
muose. 

JAV neturi pretenzijų 
Lietuvai dėl laivo 

mokesčių Klaipėdoje 
Vašingtonas, rugsėjo 2 d.— 

Lietuvos ambasada paskelbė 
JAV ambasados Vilniuje reika
lų patikėtinio John Stepanchuk 
pareiškimą dėl JAV iaivo „Hay-
ler" incidento Klaipėdoje. 

Jame rašoma: „Priešingai kai 
kuriems spaudoje pasirodžiu
siems pranešimams. Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyriausybė, 
Amerikos ambasada Vilniuje, 
laivo „Hayler" kapitonas ir 
įgula visais požiūriais liko labai 

ir jam pritarė Seimo Socialinių 
reikalų, sveikatos ir darbo 
komitetas 

Pasak komiteto pirmininko 
Gedimino Paviržio. j statymas 
suteiks valstybės tarnautojams 
socialinių garantijų, jie bus ap
saugoti nuo rinkimų, politinės 
valdžios kaitos netikėtumų. 

Paviržio manymu, valdinin
kas turi būti gerai apmokamas 
tarnautojas, nuolat kontroliuo
jamas, branginantis savo darbo 
vietą. Šiuo metu dėl mažų 
atlyginimų ir kitų priežasčių 
daugelis valstybės tarnautojų 
pereina į privačias įstaigas. 

Lietuvoje vadinamųjų valsty
bės tarnautojų kategorijai pri
klauso 58,800 ministerijose, de 
parlamentuose, savivaldybėse 
ir kitose įstaigose dirbančių 
žmonių. 

patenkinti vizitu į Klaipėdą. 
Visi reikalai, susiję su laivo 
atplaukimu, komandoro Baltuš
kos. Lietuvos flotiles štabo ir 
Klaipėdos valdžios buvo tvarko
mi profesionaliai ir efektyviai. 
Įgula ypač dėkinga Lietuvos vi
suomenei už šiltą priėmimą ir 
prezidentui A. Brazauskui už 
apsilankymą laive. Vizitas buvo 
nepaprastai sėkmingas ir pasi
tarnavo santykių tarp JAV ir 
Lietuvos sustiprinimui". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 3 d.: Šv. Grigalius 
Didysis, popiežius. Bažnyčios 
mokytojas fgime 540 m., mirė 
604 m.); Bronislova. Mirga. 
Bronius, Partizanų vadas 
Juozas Lukša-Daumantas žuvo 
kovoje 1951 metais. 

Rugsėjo 4 d.: 23 eilinis sek
madienis; Rozalija. Ida. Moze. 
Rimantas, Germantė. 

Rugsėjo 5 d.: Laurynas. 
Stanislava (Stasei. Bartenis. 
Berčius. Darbo dienos švente 
(JAV). 

Rugsėjo 6 d.: Faustas, Beata, 
Vaištautas. Kantvilė. Kantigir-
das. Spaudos draudimas prasi
dėjo 1865 metais. 

Rugsėjo 7 d.: Gilbertas. 
Regina. Pulchenja. Palmyra, 
Reda 
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POKONGRESINĖS 
NUOTAIKOS (3) 

Reikia pripažinti , kad Lietu
vos ateitininkų j aun imas kon
greso metu buvo išskirtinai 
aktyvus. Tai ypač matėsi orga
nizacinių re ikalų posėdyje, 
kuriame didelė jaunimo atstovų 
grupė gyva i r e a g u o d a v o į 
iškeliamus klausimus bei pa
siūlymus, nenuolaidžiai ir ko
vingai reikšdavo savo nuo
mones i r vieningai už j a s 
balsuodavo. Retkarčiais net 
buvo pagrindo suabejoti, a r tai 
buvo jų pačių nuomonės, ar kie
no nors iš šalies padiriguotos. 
Prieš kiekvieną balsavimą buvo 
matomi t a m tikri susižvalgy
mai, o tada jau rankos kildavo 
už siūlymus, kurie ateidavo iš 
aukščiau. Gal tai dar nebuvo 
atkišt inai matoma AF vado 
rinkimuose — dabartinio vado 
kadencijos pratęsime, — tačiau 
tai buvo i t in ryškiai pastebima 
rinkimuose į AF tarybą ir vė
liau sekusiose kovingose disku
sijose dėl AF kons t i tuc inės 
komisijos sudarymo. 

Prezidiumas pasiūlė, kad iš
rinktoji AF taryba ^Lietuvoje ir 
užsieny) bendrai sudarytų AF 
konstitucinę komisiją, kuri pri
t a i k y t ų pagal d a b a r t i n ė s 
ve ik los g a l i m y b e s n a u j ą 
struktūrą ir paruoštų naują 
konstituciją. Tam siūlymui pa
sipriešinimą parodė vėl tas pa t s 
kovingasis jaunimas, a tkakl iai 
siekęs, kad tokios komisijos 
rinkimai būtu vykdomi čia pat 
— kongrese. Tik ramus , bet au
tori tet ingas vysk. S. Tamkevi-
čiaus žodis, pasisakantis už 
gerai apgalvotą įvairių spe

c i a l i s t ų į t r a u k i m ą į tokią 
komisiją, n u l ė m ė balsavimo 
rezu l t a tus t e ig iama kryptimi. 

Visos tokios gana karštos 
diskusijos ir pas i re iškiant i ko
vinga nuota ika vienam kongre
se dalyvavusiam Lietuvos Seimo 
a t s t o v u i p r i m i n ė p a n a š i a s 
scenas, vykstančias Seimo posė
džiuose. Reiškia, ir ateit ininkai 
j au spėjo išmokti demokratijos. 

Tačiau toks, nors ir demokra
tiškai gyvas, posėdis jokiu būdu 
nereiškė, kad a te i t in inkų tarpe 
Lietuvoje y r a kažkoks susi
priešinimas. Gal greičiau tai tik 
nuomonių s k i r t u m a s dėl pačios 
v e i k l o s k r y p t i e s . N u o pa t 
a t s i k ū r i m o L i e t u v o j e atei
t in inka i lab iaus ia i savo veiklo
je p a b r ė ž ė k a t a l i k i š k u m o 
principą, kuris buvo būtinai rei
ka l ingas j a u n i m o auklėjimui. 
Tuo savaime išryškėjo ir didelė 
vadovaujančių dvasininkų įtaka 
bei vaidmuo. Ypač, kad ateiti
n inka i sendraugia i — pasau
liečiai dar negausūs ir juose ap
skri tai dar reiškiasi visuomeni
nio darbo iniciatyvos stygius, 
nuovargis ir ne t išlikę baimės 
šešėliai. Iš k i tos pusės, vis 
d a u g i a u a t s i r a n d a asmenų , 
suprantančių , k a d atei t ininkų 
veikla tur i būti r emiama visais 
penkiais a te i t in inkų ideologijos 
principais , kad a te i t in inkams 
tur i rūpėti ne tik savo pačių, bet 
ir visos t au tos ats inauj inimas, 
i še inant iš dabar t in io laiko 
re ikalavimų. 

Kitą kar tą — apie akademinę 
kongreso dalį. 

J u o z a s B a u ž y s 

1994 M. SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE 

(Pabaiga) 
A n t r a d i e n i p a s k a i t i n i n k e 

buvo Lile Gražulienė. Vaikai , 
kaip kasdien, ėjo su vadovais 
dainuoti i r žaisti. Pr ie nedrąsių 
mažiukų dainų ir žaidimų, k a r 
tais ir tėveliai turėjo prisidėti. 
Tuo pačiu, tėveliai galėjo ir pasi
prašyti vyresnių stovyklautojų 
pasaugoti jų vaikus ir vyresni 
stovyklautojai mielai aukojo 
savo laika. Buvo malonu matyti 
gražų bendradarbiavimą tarp jau
nesnių ir vyresnių. 

Užs i ėmimo l a i k u . 4-5:30 
vai. p.p., Rūta Giedraitytė-Milo 
vadovavo jauniausių įvairiems 
projektams. Atrodo, kad labiau
siai jiems patiko lauke pūst i 
muilo burbulus. Rita Giedrai
tienė su ki ta grupe statė saldai
nių, sausainių namukus. Vaka
rė Valaitienė su 9-10 metų 
grupe pradėjo ruošti spektaklį, 
. .Mešk iukas R u d n o s i u k a s " . 
Šiuo laiku, vaikai piešė ir dažė 
jų sceninius vaizdus. 

Vakare, rodoma stovyklau
tojams vaizdajuostė „Mes dai
nuojame". Paskui Dalia Moc
kienė jaunesnius stovyklautojus 
išmokė lietuvišką dainelę ir 
šokį. Vaikams buvo smagu. 

T r e č i a d i e n į , o r a s b u v o 
gražus ir vaikai maudymosi 
kostiumuose ėjo prie ežero pasi
ruošę statyti įspūdingas smėlio 
pilis. O vyresnieji stovyklautojai 
klausėsi Lidijos Balčiūnaitės 
pašnekesio apie evangelizaciją 
Lietuvoje. 

Popiečio užsiėmimus su jau
niausiais pravedė Alma Jan -
kienė. Vaikai dažė saulutes ir 
klijavo juostas, kad jos gražiai 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 1994 m. stovykloje, Dainavoje, JAS Centro valdyba. Iš k. — Audra 
Kasputytė, Birutė Bublienė. Rusnė Kasputiene ir Taura Underienė. 

Nuotr. Ed. Saliklio 

plevėsuotų. Ta ip pat blizgino ir 
klijavo ai tvarėl ius . Leonė ir An
dr ius Kaz lauska i pravedė įvai
r ius užs iėmimus : gėlių ant
spaudas an t kiaušinių, galvosū
kių piešimą an t ledų lazdelių, ir 
lėlytes an t lazdelių, kurios šoko 
iš spalvingų puodukų. Mirga 
Valait ienė su jos grupe pynė tri
spalves „d raugys tė s" apyran
kes. O vyr iaus ius Alė Lieponie-
nė mokė žaisti golfą. 

T r e č i a d i e n į b u v o s u s i k a u 
p i m o v a k a r a s . Tėvai insceni
zavo keletą i š t raukų iš Švento
jo Rašto. L inas Vai tkus buvo 
Abraomas, ku r i s buvo pašauk
tas paaukot i savo sūnų ir su 
dideliu t ikėj imu būtų išpildęs 
Dievo prašymą. Kęstut is Dau
girdas vaidino Abraomo sūnų. 
Po šio vaizdo, seserys, Ona 
Daugirdienė ir Živilė Vaitkienė 
giedojo giesmę. Stovyklautojai 
nusileido vėliavų aikštės kalnu 
prie ežero. Apaš ta la i (Marius 
Lan iauskas , L inas Mikulionis, 
Danius Šilgalis ir Linas Vait
kus) p laukė laivu,kai jie pama
tė Jėzų CKastytį Giedraitį) ei
n a n t an t vandens . Petras išlipo 
iš laivo ir nuėjo prie Kristaus, 
bet kai išs igando ir Kris taus 
kvie t imu nepasitikėjo, pradėjo 
skęsti . Broniaus Polikaičio tik 
balsas buvo gi rdimas giedant 
giesmę. Stovyklautojai tada ėjo 
toliau prie ąžuolo. Jėzus čia 
p a g y d ė s e r g a n č i ą moter į 
(Danutę Sirgėdienę) ir prikėlė iš 
numirusių mergai tę 'Adą Valai
tytę). Užbaigėm vakarą giesme. 

Ketvirtadieniui n e b u v o pa-
skait ininko,-ės , Linas Vaitkus 
parodė jo į rašy tą filmą apie 

angelus. O vadovai stovyklau
to jams kitoje ežero pusėje 
p a r u o š ė kliūčių kel ią t i k 
jauniausieji žaidė savo mėgsta
miausius žaidimus. 

Popietinius užsiėmimus vėl 
vedė Rūta Milo su jauniausiais. 
Vaikučiai lipdė laiškų dėžutes 
iš pupų ir makaronų, sukūrė 
lėkščių barškučius. Kadangi 
burbulų pūtimas labai pasisekė, 
dar kartą vaikai išėjo žaisti su 
b u r b u l a i s . Dal ia Lietuv-
ninkienė su antrąja grupe žaidė 
a tmint ies žaidimą ir vaikai 
toliau kūrė vitražus su vaškinių 
p ieš tukų drožiniais. Ju rg i s 
Riškus sportavo su vidurine 
grupe, o Alė Lieponienė baigė 
golfo kursus vyresniesiems. 

Vakare, vidurinė grupė vaidi
no „Meškiuką Rudnosiuką". 
Salė buvo papuošta vaikų nuta
pytais medžiais ir namuku. 
Vakarė Valaitienė iš namų 
buvo atsivežusi šiek tiek kos
tiumų, Taura Underienė vaikus 
gražiai nugrimavo ir jie puikiai 
vaidino eiliuotą pasaką. Vado
vai Danius Šilgalis ir Vida 
Ž iedony tė s k a i t ė kūr in į . 
Rudnosių šeimą vaidino Laura 
Sirgėdaitė, Simas Tatarūnas ir 
Vytukas Vaitkus. Gydytojas 
Kęs tu t i s Daugirdas pagydė 
Rudnosį. Voveraitė — Vaiva La-
niauskai tė , palydėjo Rudno
siuką namo. Vilkas (Vincas 
Valaitis) ir ožka (Andrius Gied
raitis) taip pat aplankė Rudno
sių šeimą. Varna (Vytas Naru
šis) pakvietė Rudnosiuką j mo
kyklą ir ten jį sutiko mokytojas 
(Tomas Milo). Ypač pasižymėjo 
Vytukas Vaitkus Rudnosiuko 
vaidmeny. 

Po žavingo vaidinimo, sto
vyklautojai, jauni ; r seni, buvo 
kviečiami į valgyklą praleisti 
laiką karnavale. Vyresni sto
vyklautojai sukūrė įdomius žai
dimus jaunesniems. O mįslių 
stalas priviliojo daug vyresnių 
stovyklautojų spėti sunkias 
mįsles. 

Penktadienį kalbėjo dr. Algis 
Norvilą. Jauni stovyklautojai 
praleido paskutinį rytą su savo 
vadovais dainuodami ir žais
dami. Vadovai vaidino visokius 
t rumpus vaidinimėlius. Vaikai 
dainavo savo mėgstamiausias 
dainas ir išsiskirstė į savo 
grupes žaisti smagių žaidimų. 
Labai smagu buvo žiūrėti kaip 
viena grupė žaidė europietiška 
futbolą su kamuoliu, kuris buvo 
žaidėjų dydžio. 

Alė Lelienė vadovavo jauniau
siems popietiniuose užsiėmi
muose. Vaikai dažė ir kūrė 
s k u l p t ū r a s iš molio. Dainė 
Quinn su savo grupe rinko Dai 
navos medžių lapus ir paruošė 
antspaudų sąsiuvinėli. Linas ir 
Rūta Mikulioniai statė laivukus 
iš miške rastų šakelių ir džiau
gėsi, kad beveik visų laivukai 
plaukė Spyglio ežere. Linas 
Vai tkus su vyriausiais disku
tavo religinėmis temomis. 

T a l e n t u v a k a r a s vis lau
kiamas sendraugių stovykloje ir 
vaikai atvažiuoja pasiruošę 

dalyvauti . Šiais metais pro
gramą atliko trys pianistės: 
Karina Lieponytė, Rasa Milo ir 
Dainė Kapačinskaitė, dekla-
muotojai — Vygis Končius ir 
Vytas Kapačinskas ir grupelė 
dainininkų: Vaiva ir Lukas La-
niauskai, Laura Sirgėdaitė, An
drius Giedraitis, Gytis, Svaja ir 
Monika Mikulioniai. Vija Un-
derytė su tėveliu Vitu grojo 
smuikais. Vitas paskambino 
gitara. Kęstutis Daugirdas su 
savo dėde Linu Vaitkum vai
dino Kęstučio, jo tėtės ir pus
brolių sukurtą dainą . .Ramunė 
Ratušinskaya". Kristina ir To
mukas Quinn padainavo ir 
pašoko „Aš su vienu ba tuku" . 
Simas Laniauskas mus žavėjo 
gimnastikos talentu. Pagal iau 
išgirdom Dainavos 1994 m. sen
draug ių chorelį, k u r i s pa
dainavo keturias dainas: vieną 
sutart inę, o kitas harmonizuo
tas melodijas. 

Š e š t a d i e n i rytą Dalia Moc
kienė pasidalino savo įspūdžiais 
apie gyvenimą Amerikoj. Sekė 
jos įdomus pasikalbėjimas su 
klausytojais. Po pietų vadovai 
paruošė žaidimus tėveliams ir 
vaikams,buvo vandens balionu 
mėtymas ir visi baigė žaidimą 
visiškai sušlapę. Kiti tėveliai su 
vaikais i lgiau pabuvo prie 
vandens, žinodami, kad stovyk
los malonumai rytoj baigsis. 

Kunigas Babonas iš Šv. An
tano parapijos, Detroite, at
važiavo laikyti Mišias. Bene
diktas Neverauskas paruošė 
visus ska i tymus ir P r a n a s 
Zaranka pravedė giedojimą. 
Pr is iminėm tuo la iku a.a. 
Henriką Idzelį ir jo šeimą. 

Kasmet tėveliai ruošia spek
taklį. Vaikai labai laukia šio 
vakaro, kadangi juos džiugina, 
kad jų tėveliai moka kvailai vai
dinti ir juokingai rengtis. Keli 
vaikai atbėgo į salę iš anksto 
rezervuotis vietas, kad galėtų 
kuo arčiau sėdėti. Rių metų 
spektaklis vadinosi „Voro ves
tuvės'", parašytas Justino Mar
cinkevičiaus. Voras — Kastytis 
Giedraitis, norėjo vesti saulę — 
Dalią Lietuvninkienę. Voras su 
savo vabalais — Linu Miku-
lioniu. Paul ium J a n k u m ir 
Aliuku Lėliu turėjo išspręsti 
kaip tą saule pagauti. Paukščiai 
— Andrius Kazlauskas. Danutė 
Končienė. Jurgis Riškus. Mirga 
Valait ienė ir Dainė Quinn 
pranešė saulei voro intencijas. 
Sraigė — Alė Lieponienė jautė , 
kad voras nebuvo vertas saulės. 
Voras, bemėgindamas saulę pa
gauti, krito ir užsigavo. Žiogai 
— Linas Vaitkus ir Marius 
Laniauskas savo daina ir šokiu 
stengėsi ji pradžiuginti. Boružė 
— Ona Daugirdienė stengėsi jį 
pagydyti Niekam nepavyko ir 
voras toliau planavo saule 
pagauti. Pasakotojas — Pranas 
Zaranka vaikams aiškino, kaip 
išgelbėti saulę, jeigu matytų, 
kad voras stengiasi ją pagaut i . 
Saulė užbaigė tardama, kad ji 
myli visus, net ir tuos vabalus, 
kur ie mėgino ją p a g a u t i . 
Vaidinimą užbaigė daina „Šla

ma šilko vėjas". Kaip visados, 
visi džiaugėsi programa. 

Atsisveikinimo vaišes paruošė 
Eglė Laniauskienė ir Danutė 
Sirgėdienė. Kol suaugusieji 
kalbėjosi, vadovai su jauniau
siais stovyklautojais sponta
niškai pradėjo šokti pagal šių 
laikų muziką. Šoko iki sutemų. 
Patenkinti vaikai ir vadovai 
apsikabino ats isveikindami iki 
kitų metų stovyklos. 

Ši stovykla buvo ypatinga tuo, 
kad subūrė įvai raus amžiaus 
žmones bendron stovyklom 
Džiaugėmės galėdami kar tu 
stovykloje praleist i laiką su 
savo seneliais ir giminėmis. 
Taip pat labai malonu susitikti 
su retai sut inkamomis kitomis 
šeimomis. Stovyklautojų suar
tėjimui daug padeda ir tai. 
kad daugelis prisideda prie pro
gramos. Reikia padėkoti klev-
landiškiams Sendraugių centro 
valdybos na r i ams — Nijolei 
Balčiūnienei, Reginai Šilgalie-
nei, Mariui Laniauskui ir Linui 
Vaitkui, kad paruošė tokią 
puikią stovyklą su ilgai išlik
siančiais prisiminimais. 

R ū t a Miku l ion ienė 

• K a s ką b a r a , kas ką veikia 
- „Draugas" jums žinias patei
kia. 
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(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Aki^ O.rurgas 

9830 S. Rklgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 6041 5 

708-636-6622 
4149 W S3rd St. 

312-735-7709 

K a b . 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 L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . . 
Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos pagal sus'tar'mą 

P:rmd 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaryta. Ketvd 1-3 vpp 

penkt •' seštd 9 v '-12 vpp 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave . Chicago 
(312) 778 6969 a'Drf (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus [rec šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais .r savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p 7 v v . antr 9 v r -12 
ketvd 12 4 v p p . penktd 12-6 v v 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. l 2 7 t h S t 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitą' apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Camput 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

TAPTI VARGDIENIAIS 

Šio sekmadienio skaitiniuose 
Jėzus pasirodo kaip tas, kur is 
įvykdo pranašo Izaijo žodžius, 
girdimus pirmajame skaitinyje 
dz 35:4-7). J is padaro, kad akli 
regėtų, kurti girdėtų, kad raiša
sis pašoktų, tartum elnias, ir ne
bylys kalbėtų. Tuo, anot prana
šo, j is išgelbės Dievu pasitikin
č ius pr ispaustuosius . Dievo 
kerštas ateis tiems, kurie manė, 
kad jie gali engti silpnuosius, ir 
nieko jiems neatsitiks. Pranašas 
drąsina priespaudą kenčiančią 
tautą : „Sakykite tiems, kur ie 
nusiminę: „Drąsos! Nebijokite! 
Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerš
t a s (prispaudėjams) ir atpildas 
(tiems, kur ie Dievu pasitikėjo). 
Pa t s Dievas ateis ir jus išgel
bės" . 

Šiandien žinome, kad Jėzus iš 
tikrųjų y ra tas, kuris išpildė 
visas gelbėjimo pranašytes: jis 
gelbėjo žmones iš visų priespau
dos rūšių; j is laisvino žmones iš 
nuodėmės vergystės, per kurią žmo
nės praranda savo tikrą laisvę 
daryt i gera. Jis gydė žmones 
nuo juos sukaustančių ligų ir 
negalių, kad jie vėl galėtų pilnai 
d a l y v a u t i v i s u o m e n i n i a m e 
gyvenime. Nors Jėzus draudė 
g ink lu s iekt i polit inio tei
singumo (Mt 26:52), jis pakarto
t inai mokė, jog neužtenka mels
t is — reikia ir darbais siekti, 
kad Dievo valia — teisingumas 
t ap tų tikrove žemėje. 

Skaitome pranašo žodžius, 
kad Dievas t ikrai atstatys tei
s i n g u m ą , m a t o m e K r i s t ų , 
gydan t į kurčią nebylį, bet 
daugelis mūsų, patys gyven
dami patogiai, ilgimės veiks
mingo Dievo, matydami t iek 
daug neteisingumo, skaudžių 
gyvenimo aplinkybių, sunkių 
ligų savo aplinkoje. Šio sekma
dienio skaitiniai parodo, kur ir 
kaip galime patirti Dievo veiks
mingumą. 

Apaštalas Jokūbas (Jok 2:1-5), 
rašydamas pasiturintiems tikin
tiesiems vienoje iš pirmykščių 
krikščionių bendruomenių, ku
rios tuo metu dar rinkdavosi 
erdvesniuose privačiuose na
muose (taigi, pas labiau pasitu
r inčius jos narius), primena 
j iems, kad jie nesuteptų savo 
tikėjimo Jėzumi Kristumi, rody
dami šališkumą turtingiesiems 
tikinčiųjų bendruomenės na
r iams. O tai lengva daryti, ypač 
kai nuo jų priklauso, ar bus kur 
susirinkti, kai jie parūpina visa, 
ko reikia, Kris taus vakarienės 
pamaldoms (kurias šiandien 
vadiname Mišiomis). pagaliau 
net ir kai j ie yra įtakingi pla
tesnės visuomenės nariai ir gali 

daug pagelbėti ir kasdieniniame 
gyvenime. Tokiems asmenims 
jie, panašiai kaip ir mes, matyt 
rodė didesnį draugiškumą, 
parodydavo geresnes vietas. 

Vadindamas tos tikinčiųjų ben
druomenės vadovus mylimaisiais 
broliais, apaštalas Jokūbas jiems 
primena, jog būdami šališki tur
tingiesiems, jie save pasistato 
teisėjais, pas idavusia is ne
teisingoms įtakoms. Jis jiems 
primena: , ,Ar Dievas neišsi
r inko pasaulio akyse varg
dienių, kad jie bū tų turtingi 
tikėjimu ir paveldėtų karalystę, 
pažadėtąjį mylintiesiems?" 

Tad, jei ir mes norime pavel
dėti Dangaus karalystę, turime 
tapti kaip vargdieniai. Pasitu
rintieji to gal i išmokti, tik susi
draugavę su vargdieniais, dalin
damiesi jų vargais. Šių žmonių 
vargai dažnai viršija paskiro 
asmens sugebėjimą juos įveikti 
ir tuo išmoko ir pasitikėti 
Dievu, ir dėk inga i priimti 
pagalbą. Tikra draugystė su 
vargšais ir silpnaisiais net ir 
pasiturinčius padaro „beturčiais 
dvasioje", kuriuos Jėzus pava
dino palaimintais. Tikra drau
gystė šutais, kurie turi didelių 
fizinių negalių, išmoko mus 
prašyti Dievo pagalbos, ją pama
tyti ir priimti, kai ji ateina visai 
ne ta forma, kurios tikėjomės, 
o neretai ir iškart visai nepa
traukliomis aplinkybėmis. 

Evangelijoje (Morkaus 7:31-
37) girdime, kad Jėzus išgydė 
kurčią nebylį šitaip: „pasivedė
jęs jį nuošaliau nuo minios, įdė
jo savo pirštus į jo ausis, palie
tė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į 
dangų, atsiduso ir t a rė jam: Efa-
ta!, tai yra, Atsiverk! Ir tuojau 
atsivėrė jo klausa, atsirišo liežu
vio ryšys, i r jis kalbėjo kaip 
reikia". Toks gydymas atrodo 
atstumiančiai formalių santy
kių kontekste. Bet Jėzus to ne
darė viešai, t ą žmogų pasivedėjo 
nuošaliai. Ir Dievo-Tėvo-Tvėrė-
jo meilės veikiamas, j is tą žmo
gų pažino art imiau, negu tėvai 
savo vaikus (o šeimoje, valgydi
nant mažytį, tuo pačiu šaukštu 
valgo ir tėtis ir jo vaikas — 
šeimynine meilė žymiai prapla
tina higieniškumo taisykles). 
Jėzus padarė tą, ko t a m žmogui 
reikėjo, kad būtų pagydytas. 

Tad. jei norime pajusti Dievo 
išgelbėjimą ir galybę, tapkime 
kaip Jėzus — artimi vargdienių 
draugai, kad per juos taptume 
ir kaip pats Jėzus a n t kryžiaus 
— bejėgiai — ir Tėvas mus 
prikeltų iš mir t ies naujam 
gyvenimui su juo. 

Aldona Zailskaitė 

Danute Bindokiene 

Žmogus ir 
žmoniškumas 

Maironio lituanistinės m-klos 1993-94 mokslo metų darželio klasė su mokytoja Rima Polikaityte 
(kairėje) ir padėjėjom Jovita Steponavičiūte ir Rasa Tamulavichius. 

Nuotr. D. Čyvienės 

MOKYKLA IR DIEVAS 
Jau prasideda nauji mokslo 

metai. Visi mokyklinio amžiaus 
vaikai privalės lankyti mokyk
las: ar jos bus valdiškos ar pri
vačios. Šį kartą noriu paminėti 
ne geruosius mokinius, bet 
neklusniuosius, nusikaltusius 
prieš įstatymus. Jei jų būtų la
bai mažas procentas, neapsimo
kėtų naudoti popieriaus, ra
šiklio ir laiko, tačiau tas procen
tas yra žymiai didesnis ir dėl jo 
verta susirūpinti. 

Visi ska i tydami spaudą , 
pirmuosiuose puslapiuose paste
bėsime kriminalinių įvykių 
aprašymus. Atsisukę TV, pir
miausia pamatysime krimina
listų veidus ir ilgai klausysimės 
apie įvairius nusikalt imus. Jei 
matysime ir girdėsime senų 
k r imina l i s tų „ ž y g i u s " , 
nenustebsime. Gal daugiausia 
dėmesio nukreipta yra į nepil
namečių nusikaltimus, dažniau
siai mokyklinio amžiaus. Mat 
jiems taikomos mažos bausmės 
ir daromos didelės išimtys. Gal 
tie dalykai ir paskatina nusi
kalsti. 

Jaunamečių nusikaltimų šak
nys yra gilesnės, negu daugelis 
mano. I tas šaknis mažai kas 
kreipia dėmesio, net įstatymų 
leidėjai ir jų vykdytojai veda 
kovą paviršutiniškai. Paimkim 
pavyzdį iš gamtos. Nupjaukime 
piktžolę kiek tik norime kartų, 
ji visada ataugs, tik išrovę ją iš 
šaknų — panaikinsime. Tas dės
nis tinka ir žmogiškoms piktžo
lėms. 

L a b a i d a u g blogio būtų 
gal ima išvengti jaunimą auk
lėjant, ypač kreipiant daug 
dėmesio į religinį auklėjimą. Iš 
šio kraš to valdiškų mokyklų 
a u k l ė j i m a s yra paša l in tas , 
pal iktas t ik mokymas — žinių 
te ikimas. Mat. auklėjimą laiko 
vaiko indoktrinavimu, o tas 
įs ta tymais draudžiama. Dievo 
paminėjimas, maldelės sukal
bėj imas — kažkas baisaus . 
Švento Rašto turbūt tų mokyk
lų bibliotekose nėra (tikrų žinių 
neturiu), tačiau Šventas Raštas 
r andamas teismuose, nes liu
dininkai pagal jį prisiekia. Keis
ta, vienoje valdiškoje įstaigoje 
galima, kitoje — ne. 

Je igu kas nors mokykloje 
pakabintu Dešimt Dievo Įsaky
mus (dekalogą), tuojau būtų 
nuimtas , o išbartas tas asmuo, 
kuris tą padarė, nes Bažnyčia 
a t s k i r t a n u o va l s tybės . 
Pažvelkim į šio krašto kon
stituciją ir įstatymus, ten daug 
rasime punktų, kurie figūruoja 
ir Dekaloge. Konstitucijoje ir 
{s ta tymuose Dekalogas ne
d r a u d ž i a m a s , o mokyklose 
draudžiamas. J u k Dekalogą ne 
Bažnyčia sugalvojo — pats 
Dievas. Taip pat ir melstis mokė 
Kris tus (Tėve mūsų...>. Tad 
kodėl visi tie dalykai primetami 
Bažnyčiai , kur i tik ragina 
žmones tuos dalykus prakti
kuoti. 

Dievas iš valstybės gyvenimo 
nepašalintas. An t visų pinigų 
yra užrašas „In God we Trust". 

Kodėl Dievas ša l inamas iš 
mokyklų gyvenimo, juk mokyk
los yra valdžios institucijos? Jei 
tokie dalykai vyksta, yra atski
rų asmenų p ik tnaudoj imas 
valdžios. Mokinių tėvai turėtu 
griežčiau kovoti prieš pikt-
naudotojus. Mokinių tėvų yra 
didelė jėga, jei ją panaudotų -
daug laimėtų. 

Kaip minėjau, tas viskas 
v y k s t a mies tų va ld iškose 
mokyklose. Privačiose reikalai 
geresni, bet ir čia ne visur 
išnaudojamos visos galimybės. 
Kiek yra lituanistinių mokyklų, 
kuriose įvestas religinis auklė
jimas? Gal vienoje kitoje. Kodėl 
visos kitos boikotuoja? Yra pro
gramoje pažymėta religija, yra 
neblogų vadovėlių ir pratimų. 
Atrodo, kad l i e tuv ia i da r 
pripažįsta Dievą, tai kodėl 
Dievą vyti lauk iš mokyklų? 

įprasta, kad religija dėsto 
kunigai ir vienuolės, tačiau 
nėra taisyklės. Nesant kunigų 
ir vienuolių, gali kiekvienas 
mokytojas tą p a d a r y t i . 
Religinės literatūros anglų ir 
lietuviu kalba yra daug. Kiek
vienas mokytojas, jos paskaitęs, 
metodiškai gali perteikti moki
niams. Nedaug kitos pamokos 
nukentės, jei kiekvieną šešta
dienį kiekvienai klasei skirs 
penkiolika minučių laiko. Reli
gijos pamokose veik visas laikas 
yra skiriamas katechetiniams 
dalykams, pamirštami apologe
tiniai. Jie labai svarbūs ir 
v a i k a m s įdomūs . Nuo šio 
rudens visose li tuanistinėse 
mokyklose turėtų būti dėstomas 

Kai norime pabrėžti žmogaus 
žiaurumą k i tam žmogui, pasa
kome, kad j is elgiasi žvėriškai. 
Tačiau toks palyginimas netiks
lus, nes žvėris „ žvė r i ška i " 
elgiasi, ki ta ip nesugebėdamas, 
o žmogus savo elgesį gali 
kontroliuoti, vadovaudamasis 
protu a r moral iniais dėsniais . 
Žvėries ž i a u r u m a s kyla iš pri
gimties, žmogaus — iš suge 
dimo, sąžinės neturėj imo. 

Kartais nelengva pasakyti , ar 
žiaurumai pasaulyje yra pagau 
sėję, ar mes tik daug greičiau 
apie juos girdime, jų atgarsiams 
sparčiai paskl idus įvairiomis 
žiniasklaidos pr iemonėmis . Ir. 
rodos, nėra n iekur šioje plane
toje tokios nuošalios vietos, kur 
nepasireikštų žmogaus nežmo-
giškumas žmogui, o po to nepra
dėtų žybsėti fotografų lemputės 
ir suktis filmavimo apara ta i . 
Galima sakyti , kad nėra tokių 
baisumų, kurie net. iš kitos 
pasaulio pusės, nepasirodytų 
mūsų televizijos ekrane . Diena 
iš dienos, savaitė iš savai tės , 
metai iš metų aidi reportažai 
ap ie žmogžudys t e s , k a n k i 
nimus, nus ikal t imus. Ka ip tie 
lašai, nuolat capsėdami pratašo 
akmenį, taip ž i a u r u m a i at
bukina apie juos girdinčių, juos 
matančių jaut rumą. Po tam 
t ikro laiko vaizdai ek rane pra
randa intensyvumą, realybės 
sąvoką, t a ry tum stebint kokį 
baisios fantazijos kūrinį , kur is , 
išjungus televiziją, p ranyks lyg 
nebuvęs. 

Daug kartų pasi ta iko, kad 
pasyvaus žiūrovo vaidmuo pasi
reiškia ne vien prieš televiziją. 
Esame skaitę ar girdėję, kad 
daug liudininkų matė baisu nu
sikaltimą, bet n iekas nepajudi
no piršto padėti aukai . Kai ku
riais atvejais net skatino smurto 
veiksmus, nes ta i buvusi lyg 
..pramoga". Ir toks pašaliečių 
abejingumas galbūt labiausiai 
sukrečia. Nesunku pri leis t i , 
ypač g y v e n a n t d idmiesč io 
aplinkoje, kad mes patys galime 
pakliūti į aukos situaciją ir 
neprisišaukti pagalbos. Laimė, 
kad toks ledinis minios nejaut
rumas tebėra ean retas reiški
nys. Stebėtoju ta rpe a ts i randa 
kilniaširdžių, pasiryžusių ar
timui padėti net savo saugumo 
ar gyvybės kaina. 

Praė jus io mėn. pabaigoje 
Čikagos dienraštyje teko skai

tyti šiurpų aprašymą apie įvyk} 
Prancūzijoje. Mont Saint-Michel 
vietovėje, pagarsėjusioje vidur
amžių vienuolynu ir pamėgtoje 
turistų. Vieną dieną keliasde
šimt vienuolyno lankytojų abe
jingai stebėjo moteriškę, kur i 
visomis išgalėmis stengėsi iš
gelbėti mažamete dukrelę, įkri
tusią į gilų vandenį. Vienas 
turistas tuoj pradėjo įvykį fil
muoti. Niekas nepajudėjo padėti 
mot inai , n iekas nepašaukė 
pagalbos. Pagaliau netolimos 
užeigos savininkas, susidomėjęs 
tokiu t u r i s t ų susigrūdimu, 
suprato, ką jie stebi ir pašaukė 
ugniagesius. Mergytė buvo iš
gelbėta, bet motina prigėrė. 

I klausimą, kokie žmonės taip 
nežmoniškai galėjo pasielgti, at
sako dienraščio korespondentas, 
pastebėdamas, kad daugelis 
tikėjo ką nors kitą pagalbos 
pašauksiant. . . O tas „kitas", 
matyt, ta ip pat panašiai galvo
jo. Mėginimas atsakomybę nu
s tumt i nuo savęs, kainavo 
jaunos motinos gyvybę. 

Kaip reaguojame į tokią ar ki
tokią situaciją, daug pasako 
apie mūsų žmoniškumo sąvoką. 
Ypač svarbu, kaip reaguojame 
į savo t a u t i e č i ų v a r g u s . 
Daugelis pradėjome pastebėti 
tam tikrą irzlų abejingumą, kai 
kalba nukryps ta apie Lietuvos 
našlaičius, senelius, ligonius, 
daugiavaikes šeimas, pakliuvu
sias į ne išpasakytą vargą. 
„Lie tuvos Našlaičių globos 
komitetas" . ..Saulutė". ..Vaikų 
viltis", Li thuanian Mercy Lift. 
idealistai lietuviai kunigai , 
kurie steigia prieglaudas ir glo
boja nelaiminguosius, nuolat 
graudena, prašo. įtikinėja savo 
tautiečius, kad ištiestų pagalbos 
ranką su keliais doleriais sau
joje. Yra atidarančių širdis ir 
pinigines, bet daug daugiau 
tokių, kurie stengiasi negirdėt; 
prašymų, nematyti nuotraukų, 
motyvuodami, kad Lietuvos 
vyriausybė turi rūpintis savo 
krašto žmonėmis, o galbūt jiems 
iš tikrųjų nėra taip blogai, t ik 
vis verkšlena, skundžiasi... 

Kiekvieno žmogaus pareiga 
suteikt i pagalbą, t iek van
denyje, tiek varge skęstančiam 
art imui . Nemanome, kad bent 
vienam lietuviui kyla klau
simas: o kas gi mano art imas? 
Žmogiškumo lietuviams tikrai 
netrūksta . 

religinis auklėjimas. Nuo to gaii 
pagerėti ir drausmingumas. 

J . P l a č a s 

• Korė jos k a r o paliaubos 
pasirašytos 1953 m. liepos 27 d. 
Panmunjon vietovėje. 

LIETUVIŲ TAUTOS 
ANTIOKUPACINĖ 

REZISTENCIJA (1940-1990) 
ALGIMANTAS LIEKIS 

Toliau veikė daug neginkluotų pogrindinių organiza
cijų, bet jos gyvuodavo neilgai — KGB susekdavo. 1956 
m. Kaune veikė „Lietuvos laisvės gynėjų sąjunga", 
a t k u r t a grįžusio iš kalėjimo jos įkūrėjo P. Paulaičio. 
Organizacijai priklausė daug Kauno ir Vilniaus 
s tudentų. J i e rengė ir platino antisovietinius lapelius, 
taut inių švenčių proga iškeldavo nepriklausomos Lietu
vos vėliavą. Bet po metų veiklos, KGB susekė oganiza-
ciją.ir jos nar ius nuteisė ilgiems metams gulagų. 

Nuo 1957 m. Vilniuje veikė pogrindinė jaunimo or
ganizacija — „Laisvoji Lietuva", įkurta grupės Vilniaus 
16-osios vidurinės mokyklos dešimtokų. Ji skelbėsi 
siekianti demaskuoti sovietinių okupantų užmačias, pla
t ino antisovietinius lapelius, tautinių švenčiu proga 
iškeldavo nepriklausomos Lietuvos vėliavą ir pan. 1961 
m. saugumo buvo susekta ir daugelis narių nuteisti . 
Apskritai , dažnoje mokslo ir mokymo įstaigoje, įmonėje 
būta organizacijų, turėjusių tikslą neleisti užgesti tau
tos s iekiams atkurt i savo nepriklausomą valstybę. Jos 
organizavo demonstracijas, minėjimus, ypač Vėlinių 
švente Kaune ir Vilniuje. Tačiau, kaip jau minėta, visos 
pogrindinės organizacijos gan greitai KGB būdavo 
susekamos. 

Nauja antisovietinio veikimo forma ėmė plisti 
maždaug nuo 1960 m. — atvira disidentine, viešai pasi
skelbiant apie organizacijos įsikūrimą. Rusijoje šiame 
judėjime išsiskyrė keletas srovių: pirmoji — tie, kurie 
įrodinėjo, kad marksistine-lenininė teorija yra teisinga 
tačiau ji buvo iškreipta netikusiu Sovietu sąjungos vadų. 
Kitaip sakant, jie siekė sugrąžinti sovietiją į „tikrąjį 
socializmą". Antroji — tai liberalieji demokratai, 
reikalavę daugiau teisiu ir laisvių kūrybinei inteli
gentijai, teisės žydams emigruoti į Izraeli. Trečioji — 
daugiau teisių stačiatikiams, tikintiesiems. Ketvirtoji 
— rusų nacionalistinė šovinistinė ir pan. 

Lietuvoje nuo pat pradžių disidentinis judėjimjs iš 
esmės skyrėsi nuo vykusio Rusijoje, nes jis pirmiausia 
turėjo tautinius-politinius tikslus: atkurti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę, nors ne visada ir ne visų 
judėjimų šis tikslas tiesiogiai ir būdavo išreiškiamas. 
Dėl to. pavyzdžiui, ne visiškai lietuviai disidentai būdavo 
suprantami net tokio rusų demokrato, kaip akad. D. 
Sacharovo ir kitų. kurie iš esmės pasisakė už tą pačią 
slavišką Sovietu sąjungą, tik labiau demokratiškai 
tvarkomą. 

Lietuvių disidentai ryšius su Maskvos disidentais 
užmezgė nuo 1960 m. Tarp tokių pirmųjų buvo A. Štro
mas, T. Venclova. P. Morkus ir kiti. dalyvavę kartu su 
L. Pinskiu. G. Pomerancu. A. Ginzburgu ir kitais, 
leidžiant pirmąjį Sovietų sąjungos savilaidos žurnalą 
„Sintaksė". Bet disidentinis judėjimas tapo tikrai kryp
tingu, ..įteisintu*' nuo 1975 m. — 35 valstybėms, ta rp 
jų ir Sov. sąjungai. Helsinkyje pasirašius Baigiamąjį 
aktą, iškilmingai pasižadėjus ginti visas žmogaus ir 
tautų teises. Tuomet D. Sacharovo iniciatyva ir buvo 
įkurta Maskvoje (1975.05.12) grupė, tirti Helsinkio 

Baigiamojo ak to pažeidimus ir informuoti apie juos 
pasaulio visuomene, aktą pasirašiusiųjų valstybių 
vyriausybes. 1976 m. lapkričio 25 d. tokia grupė jau for
maliai pasiskelbė veikianti ir Vilniuje. Grupes organiza
torius ir įkvėpėjas buvo V. Petkus. I ją iėjo kun. G. 
Garuckas. moksl. E. Finkelšteinas. poetė O Lukauskai-
tė-Poškienė, poetas vertėjas T. Venclova. Tu pačių metų 
gruodžio 8 d. Lietuvos MG nariai — V. Petkus. T 
Venclova. E. Finkelšteinas dalyvavo Maskvoje įvyku
siame susitikime su Maskvos HG jos vadovo dr. J. Orlo
vo bute >. kur iame buvo ir daug Vakaru šalių žurnalis
tų. Tai buvo pirmasis okupacijos metais laisvas Lietu
vos žmonių atstovų susit ikimas su užsienio šalių žur
nalistais. LMG nariai susirinkusiems perskaitė mani
festus dėl SSSR įvykdytos ir tebevykdomos Lietuvos 
okupacijos, dėl neteisėtai laikomų tremtyje vyskupų 
Julijono Steponavičiaus ir Vincento Sladkevičiaus, del 
neteisėtų V. Lapienių ir kun. J. Matulionio areštų 
(1976.10.19', dėl naujų sovietinės valdžios dekretų, dar 
labiau suvaržančiu religinių bendruomenių teises ir kt. 

LMG nekopijavo Maskvos HG ir buvo visiškai nau
jas žingsnis žmogaus teisiu gynimo sąjūdyje. MHG vieni
jo disidentus-demokratus. daugiausia žydus, ir pa ts jų 
susijungimas į grupę buvo labiau formalus, nes ir anks
čiau visi veikė drauge, kele valdžiai tuos pačius reikala
vimus. LHG ne tik registravo sovietinės valdžios žmo
gaus teisių pažeidimus, informavo apie juos Vakarų vals
tybes, bet ir parengė arti 100 įvairių memorandumų, 
pareiškimų, kreipimųsi Sovietų sąjungos KP CK vado
vams, o taip pat užsienio valstybėms ir t a rp tau t inėms 
organizacijoms. Visi s:o dokumentai buvo išspausdina
mi pogrindžio spaudoje, daugelis paskelbti per užsienio 
radiją. Aukšta LHG pripažinimą rodo ir tai. kad ji 1978 
ir 1979 m. buvo tarp kandidatų į Nobelio premiją, o 1981 

m. - V. Petkus. 
Nors LHG, ka ip ir kitos panašios grupes. Sovietų 

sąjungoje buvo įsikūrusios su valdžios žinia, tačiau jų 
nariai buvo persekiojami, inkriminuojant juos įvairiau
siais kriminaliniais nusikaltimais. 1977 m. T. Venclova 
buvo priverstas emigruoti į JAV. po pusmečio KGB areš
tavo ir nuteisė V. Petkų. Dėl nuolatinių persekiojimų 
neatlaikė kun K. Garucko sveikata, buvo nužudytas 
inscenizuotoje autonelaimėje kun. B. Laurinavičius, pri
verstiniam gydymui į psichiatrinę ligoninę uždarytas 
gydytojas A. Statkevičius ir 1.1. Bet vietoje nuteistųjų, 
žuvusiųjų stodavo nauji. LHG kurį laiką priklausė disi
dentai A. Terleckas. V. Šakalys. V Bogušis. G. Gudana-
vičius. G. Iešmantas . N. Sadūnai tė . S. Kaušinis ir kt . 
LHG nariai , kaip kitų disidentinių susivienijimų, jau 
nekalbant apie pogrindiniu, buvo savotiški „mir
tininkai" — kiekvienam jų represijų tikimybė praktiškai 
buvo šimtaprocentinė. 

LHG buvo pakilusi j bendrojo humanistinio mąstymo 
plotme, jrode. jog žmogaus ir tautų teises nėra vien tos 
ar kitos total i tar inės imperijos vidaus reikalas. Sovietų 
sąjunga, pasirašydama Helsinkio Baigiamąjį aktą. 
tikėjosi patvir t inusi esamas valstybės sienas, o kartu 
įteisinusi ir Baltijos valstybių okupaciją, tuo tarpu 
Baigiamasis aktas davė demokratinėms jėgoms ilgalaikį 
ir rimtą ginklą prieš pačią sovietine sistemą. LHG 
atskleidė sovietinės sistemos tikrąjį veidą, sistemos, kuri 
skelbėsi kaip m o s pasakos šlykščioji karalienė, esanti 
gražiausioji iš visu: kova už žmogaus teises tapo kova 
ir už lietuvių tau tos teisę būti laisva, turėti savo 
nepriklausoma valstybę. 

• Bus daugiau > 

• 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

BAIGĖSI PIRMASIS 
BALTIEČIŲ STUDIJŲ 

VASAROS INSTITUTAS 
ZITA PETKIENĖ 

University of Washington, 
Seattle. 1994 m. vasarą sėkmin
gai pravedė patį pirmąjį Baltie-
čių studijų vasaros institutą 
IBALSSI). BALSSI programos 
pasiekimai tikrai verti visuome
nės, ypač jaunimo, dėmesio, nes 
dabar galima patvirtinti, kad 
institutas vėl veiks 1995 m. va
sarą Seattle. Po to institutą dve
jiems metams perims vienas iš 
kitų keturių, su BALSSI pro
grama bendradarbiaujančių 
universitetų: University of Wis-
consin-Madison, University of 
Illinois-Chicago, Indiana Uni
versity, ir University of Michi-
gan. Ir vėl po dvejų metų, in
stitutas keliaus į naują pastoge, 
kol jį praves kiekvienas iš daly
vaujančių universitetų. Po 10 
metų BALSSI vėl sugrįš į gim
tinę — Seattle. Instituto tikslas: 
paruošti amerikiečius versli
ninkus, valdžios tarnautojus, 
bei kitus norinčius išmokti lie
tuvių, latvių bei estų kalbas. 

Pirmais BALSSI gyvavimo 
metais buvo dėstomi trys kur
sai: pagreitinta lietuvių kalba 
(mokytojai Karilė Vaitkutė ir 
Guntis Šmidchens), baltiečių 
tautosaka (mokė Guntis Šmid
chens) ir baltiečių istorija (dės
tė Bradley Woodworth). Pamo
kas praturtino įvairūs žinovai 
paskaitininkai. Apie lietuvių 
kultūrą kalbėjo Rūta Saliklienė 
iš Čikagos (liaudies drabužiai 
bei audimas), kanklininkė Juli
ja Gelažytė kalbėjo apie liaudies 
muziką; Fulbr ight stipen
dininkė Amanda Floan, studija
vusi Lietuvoje 1993 metais, 
pasidalino įspūdžiais. 

Instituto programa subūrė 
studentus ir po pamokų, vaka
rais bei savaitgaliais. Buvo su
ruošta audėjos Emilijos Tut-
lienės darbų paroda. Antra- ' 
dienio vakarais buvo rodomi 
filmai apie Pabaltijį. Lietuvių 
kalbos studentai dažnai suei
davo mokytis lietuviškų dainų. 
Jie taip pat sykį susirinko 
bandyti ruošti lietuviškus patie
kalus. Buvo suorganizuota 
studentų išvyka į Roslyn anglia
kasių miestelį Cascades 
kalnuose, kur prieš šimtą metų 
gyvavo mažas lietuvių telkinys. 
Aplankant Roslyn kapines, 
studentai stebėjosi, kiek atrado 
lietuvių kapų. Jie taip pat daly
vavo vietinės lietuvių bend
ruomenės renginiuose. Ketvir
tos kartos lietuvaitė, studentė 
Mary Kelly iš Kansas. net rašė 
s t ra ipsnius Seatt le bend
ruomenės laikraštėliui ,.Tulpė 
Times". 

BALSSI uždarymo iškilmės 
įvyko rugpjūčio 12 d. Buvo šau
nus priėmimas, per kurį svečiai, 
pakėlę šampano taures, svei
kino instituto steigėjus bei daly
vius, jiems linkėdami daug sėk
mės. Programą pravedė pagrei
tintos lietuvių kalbos mokytojas 
bei baltiečių tautosakos dės
tytojas Guntis Šmidchens. Pa
grindinę kalbą apie baltiečių 
tautų skirtingų savybių susi
jungimą pasakė istorijos dės
tytojas Bradley Woodworth. 
Sekė lietuvių kalbos studentų 
pasirodymas. Pirma jie dainavo 
keletą lietuviškų dainelių, 
kanklėmis lydint Julijai Gelažy-
tei, o po to — kvietė žiūrovus įsi
jungti į dainavimą. Studentai 
deklamavo du eilėraščius, Jono 
Aisčio „Peizažas" ir Maironio 
„Kur bėga Šešupė". Programo
je taip pat pasirodė vietinis lat
vių tautinių šokių ratelis „Trej-
deksnitis". Prieš programos 
finalą, Washington valstijos 
lietuvių bendruomenės vardu, 
pirmininkė Jūratė Mažeikaitė 
Harrison dėkojo BALSSI moky
tojams, jiems įteikdama simbo
lišką dovaną - 1990 m. išleis
tus geros valios varžybų bal

tiečių marškinėlius. Programos 
užbaigimui Zitos Petkienės 
vadovaujami ..Lietučio" šokėjai 
studentus ir žiūrovus įjungė į 
bendrą lietuviškų šokių ratą. 

BALSSI pasisekimas, be abe
jo, turėjo įtakos University of 
Washington bandymą 1994-
1995 m. įvesti 15 kreditų kursą, 
SCAN 490A. „Studies in the 
Baltic Languages". Pradedant 
šių metų rugsėjo mėn.. per skan
dinavų mokslų skyrių studentai 
gali pasirinkti mokytis lietuvių, 
latvių ar estų kalbą ir tuo būdu 
išpildyti universiteto reikala
vimą studijuoti svetimą kalbą. 
Apie tai daugiau gali pranešti 
Guntis Šmidchens (tel. 206-
543-6099. arba per kompiuterių 
tinklą E maii guntis@u.wa-
shington.edu). 
Apie 1995 m. University of 

VVashington vyksiantį Baltie
čių studijų vasaros institutą 
galima teirautis Baltic Studies 
Summer Institute, 318 Raitt 
Hali, DI-20. University of Wa-
shington, Seattie WA 98195 (tel. 
206-543-0645). 

JONINĖS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ 

Tradicinės Joninės gimnazijoj 
buvo švenčiamos šeštadienį.po 
šv. Jono, birželio 25 d. Prieš 
oficialią programą katalikų 
kapelionas kun. Gediminas Ta
mošiūnas Lietuvos šventųjų 
koplyčioje atnašavo šv. Mišias, 
o kun. Martynas Klumbys evan
gelikams pravedė pamaldas mo
kykloje. 

Po pietų po ąžuolu prie 
mokyklos pastato vyko meninė 
programa, kurią atliko šį kartą 
tik gimnazijos mokiniai, bet ji 
nebuvo daug ką menkesnė už 

LIETUVA KOLUMBIJOS 
PREZIDENTO INAUGURACIJOJE 

šių metų rugpjūčio 6-9 d. Lie- Rytojaus dieną naujasis pre-

Po BALSSI vakaronės Seattle, rugpjūčio 12 d. (iš kairės): lietuvių kalbos dėstytojas Guntis 
Šmidchens, vietinės LB atstovės Ina Bertulytė-Bray ir Irena Blekyte. baltiečių istorijos lektorius 
Bradley Woodworth ir lietuvių tautinius šokius pravedusi Zita Petkienė. 

praeitų metų programą, kurią 
atliko 3 ansambliai iš Lietuvos 
ir mūsų gimnazijos mokiniai. 
Gimnazistai pašoko visus aštuo
nis šokius, kuriuos ruošėsi šokti 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
Vilniuje, o choras padainavo ke
letą dainų iš šventės repertuaro. 
Be to, pasirodė gimnazijos sku
dutininkai ir orkestras, kuriam 
į pagalbą atėjo buvę mokiniai 
Liudas Motekaitis ir Darius 
Udrys. Programa truko visą 
valandą. Mokiniams teko daug 
prakaituoti, nes diena buvo 
labai karšta 

Programą stebėjo apie 400 
žiūrovų, jų tarpe visa eilė garbės 
svečių su Heseno parlamento 
pirmininku Kari Starzacher 
priešakyje. Juos visus pristatė 
direktorius A. Šmitas, o Lietu
vos ambasadorius dr. Zenonas 
Namavičius , Lampertheimo 
naujasis meras dr. Jurgen 
Dieter ir kuratorijos pirminin
kas V. Damijonaitis sveikino 
susirinkusius žodžiu. Pastarasis 
pasidžiaugė dideliu abiturientų 
skaičiumi ir gerais abitūros 
egzaminų rezultatais, dėl kurių 
gimnaziją gyrė ir vokiečių švie

timo valdybos atstovai. V. 
Damijonaitis taip pat užbaigė 
oficialią šventės dalį. padėko
damas mokiniams ir vadovams 
Marijai Dambriūnaitei Šmitie
nei bei Arvydui Paltinui už pui
kią programą. Tėvų komiteto 
pirmininkas Boleslovas Rimaš-
čauskas įteikė dovaną geriau
siems abiturientams Vytautui 
Lemkei ir Ramunei Ciukšytei, 
bei tvarkingiausiai per visus 
metus kamban as bendrabutyje 
užlaikiusiems mokiniams. 

Tradicines krepšinio varžybas 
buvusių mokinių prieš gimna
zistų komandą, kaip ir kasmet 
laimėjo gimnazistai. 

Po to visi linksminosi iki 
ankstyvaus ryto. Kiti net nepai
sė smarkaus lietaus, kuris po 
antros valandos nakties daugu
mą žmonių išvaikė. Svečius vai
šino ir aptarnavo gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai. Kol neli
jo, muzikantai Vytautas Lemkė, 
Darius Udrys, Liudas Motekai
tis ir Viktoras Diavara grojo 
šokiams po ąžuolu, o parke degė 
didžiulis laužas. Šią šventę 
plačiai apraše vietinė spauda. 

A.Š. 
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CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinį — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS IŠ UETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus j visus 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoie arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS. FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amenkietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pndavimui. organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILU, ILLINOIS 
•0457 

TELEFONAI: 
TBLEPAX: 

(708) 430-7272 
(70f) 430-5783 

Memher 

ASTA 
American Soci«ry 
of Trovel Agenrs 

S Ctty Center QT-lnt«rnattonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

LOS ANGELES, CA 
IŠKILMINGAS RENGINYS 

Po karštos vasaros poilsio vėl 
grįžtame į sales su įvairiais 
renginiais — koncertais, rudens 
„baliais" ir kt. 

Los Angeles Lietuvių radijas 
kasmet surengia vieną, bet 
didelį pokylį. Jie būna iškil
mingi, o ypač šįmetinis, kai bus 
švenčiamas lietuvių radijo pro
gramos pusvalandžio prasiplė-
timas į valandos programą su 
jaunimui skiriama dalimi. Sis 
tradicinis renginys bus sekma
dienį, rugsėjo 25 d.. 12:30 vai. 
p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

Programą atliks Los Angeles 
vyrų kvartetas, akompanuojant 
muzikei Raimondai Apeikytei. 

Po šio koncerto Kvartetas ir 
muz. Raimonda išvyksta 
linksminti Clevelando lietu
vius. 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
kartu su draugais bei pažįs
tamais maloniai praleisti 
sekmadienio popietę. Stalus ir 

tuvos nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius bei specialių 
misijų ambasadorius Lotynų 
Amerikoje ir Karibų srityje, dr. 
Vytautas Antanas Dambrava 
buvo komandiruotas į Santa Fe 
de Bogota atstovauti Lietuvos 
vyriausybei naujai išrinkto Ko
lumbijos prezidento Ernesto 
Samper Pizano inauguracijos 
iškilmėse. 

Dalyvavo 73 valstybių ir 21 
tarptautinės organizacijos aukš
tieji atstovai, jų tarpe Peru, Ek
vadoro, Paragvajaus, Costari-
cos, Nikaraguvos ir Kubos pre
zidentai bei Barbados respub
likos premjeras. 

Iškilmių išvakarėse ambasa
dorius įteikė išeinančiam 
valstybės prezidentui Cesar 
Gaviria Trujillo Lietuvos 
valstybės prezidento Algirdo 
Brazausko pasirašytą kreden
cialų raštą ir perdavė vyriau
sybės „geriausios sėkmės ir 
klestėjimo palinkėjimus Jūsų 
draugiškai šaliai*'. Drauge su 
prezidentu buvo užsienio rei
kalų ministrė Noemi Sanin de 
Rubio, su kuria ambasadorius 
dr. Dambrava 1993 metais pa
sirašė diplomatinių santykių 
užmezgimo protokolą. Ji sakė su 
malonumu prisimenanti aną is
torinį susitikimą ir šiltai 
sveikino Lietuvą bei jos užsienio 
reikalų ministrą. 

Sekmadienį tris valandas tru
kusiose iškilmėse prezidentas 
Samper inauguracinėje kalboje 
akcentavo krašto kovą prieš 
narkotrafiką ir terorizmą. 

vietas iš anksto rezervuojama 
Los Angeles pas Angelę Vaiče
kauskaitę, tel. 213-662-3559, ar
ba Santa Monikoje pas Genovai
tę Plukienę, tel. 310-453-1504. 
Visi laukiami. 

Vytautas Plukas 

zidentas priėmė diplomatinio 
korpuso sveikinimus. Ambasa
dorius perdavė draugiškos Lie
tuvos prezidento, vyriausybės ir 
tautos geriausius linkėjimus jo 
vadovaujamam kraštui. Nau
jasis užsienio reikalų ministras 
Rodrigo Pardo, buvęs Kolumbi
jos ambasadorius Venezueloje, 
pasidžiaugė gerais ir nuširdžiais 
tarpusavio ryšiais. 

Priėmimo metu vykusiame at
skirame pasikalbėjime, prezi
dentas Samper apgailestavo, 
neturėjęs progos Lietuvos ar
timiau pažinti, tačiau gerai 
žinąs Kolumbijos lietuvius, o 
„Distral" įmonės valdytojas inž. 
Algis Didžiulis buvęs stambus 
jo r inkiminės kampanijos 
rėmėjas. 

Vizito metu ambasadorius dr. 
Dambrava turėjo kelis susiti
kimus su Kolumbijos lietuvių 
bendruomenės atstovais, at
skirai su buvusiu Kolumbijos 
valstybinio universiteto rek
torium prof. Antanu Mockum, 
kuris šiuo metu yra nepriklau
somųjų kandidatas j spalio 
mėnesį vyksiančius Bogotos 
burmistro rinkimus. Mockus 
krašte yra populiarus ir turi 
galimybę būti išrinktas vado
vauti pusseptinto milijono gy
ventojų turinčiai sostinei. Abu 
įsipareigojo glaudžiai bendra
darbiauti ateityje, o prof. Moc
kus pasižadėjo aktyviai remti 
Kolumbijoje pritaikomus amba
sados projektus. 

Visas išlaidas apmokėjo Ko
lumbijos vyriausybė. Komandi
ruotės metu ambasadorius turė
jo stiprią nuolatinę apsaugą: jo 
globai buvo paskirtas maj. Er
nesto Martinez, vairuotojas su 
automobiliu ir trys judėjimo bei 
miesto policijos saugumo parei
gūnai — motociklistai. 

(Baltipress) 
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TURIME BŪTI STIPRŪS 
IR VIENINGI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesijoje Wash ing tone 
rugsėjo 17-18 savai tgal į bus 
r enkamas naujas Kraš to valdy
bos p i rmin inkas . Toms parei
goms kandidatuoja V y t a u t a s 
Kaman tas , dabar t in i s J A V LB 
T a r y b o s p r e z i d i u m o p i r m i 
n inkas , anksčiau ėjęs visokias 
pareigas Bendruomenėje, paty
ręs visuomenininkas ir darbštus 
administratorius. Jo pak lausėm 
keletą klausimų. 

— Kodėl J ū s kandidatuoja
te į Krašto v a l d y b o s pirmi
n inkus? Koks p a g r i n d i n i s 
t iks las? 

— Naujos T a r y b o s n a r i a i 
prašė mane , kad tu r imą profe
sinę, adminis t racinę, organi
zacinę, visuomeninę ir bendruo
meninę patirt į bei energiją pe r 
ateinančius trejus metus atiduo
č i au J A V L i e t u v i ų b e n d 
ruomene i , e i d a m a s d i rb t i į 
K r a š t o va ldybą . S u t i k a u . 
Pagrindinis t iks las y ra sust ip
r in t i J A V LB organ izac inę 
s t ruk tū rą ir ypač LB apyl ink ių 
veiklą geresniam l ie tuvybės 
išlaikymui, s t iprinimui ir ugdy
mui Amerikos l ietuvių t a r p e . 

— Kaip J ū s g a l v o j a t tą 
veiklą sustiprinti? 

— Svarbiausia , t a i r e ik ia ar
t imo, dažno ir dalykiško ryšio 
t a rp JAV LB apylinkių ir Kraš
to valdybos bei jos insti tucijų, 
nes apylinkės y r a Bendruome
nės pagrindas. Jose vyks ta ir 
tu r i vykti visa švietimo, kul tū
ros, socialinė, v isuomeninė ir 
kitokia veikla. Tokie ryšiai bus 
per asmeniškus KV nar ių apsi
lankymus apylinkėse ir susitiki
mus su jų valdybomis, dalyva
vimu jų susir inkimuose, per 
telefoninius pokalbius, informa
cinius laiškus. Kas meta i bus 
šaukiami LB apylinkių valdybų 
ir jų pi rmininkų suvažiavimai , 
pasi tar imai , ka ip LB į s ta ta i ir 
t a i s y k l ė s r e i k a l a u j a ir ką 
buvusi Taryba yra kelis k a r t u s 
nu ta rus i . Tai t ik v ienas pavyz
dys. 

— O k o k i e y r a k i t i 
pavyzdžiai? 

— Jų yra labai daug. Bend
ruomenės pagrindinis t iks las 
yra per šeimas ir LB apyl inkes 
išlaikyti lietuvybę, ugdyti tau
t inę sąmonę ir sol idarumą, 
rūpintis l i tuanist iniu šviet imu, 
lietuvių kalba, spauda, ku l tūra , 
t au t inėmis tradicijomis, lietu
viškų šeimų kūr imu, l ietuviš
komis parapijomis, socialiniais, 
ekonominiais ir visuomeniniais 
reikalais , šalpa, j aun imu , spor
tu ir ta ip toliau. Tais pagrin
diniais uždavinia is r ū p i n t i s 
kviesiu darb in inkus žmones j 
Krašto valdybą ir visi ben
d r o m i s j ė g o m i s d i r b s i m , 
koordinuosim, LB apyl inkėms 
talkinsim jų veikloje, skat ins im 
ten surast i daugiau l ie tuviškos 
spaudos skaitytojų ir rėmėjų, 
naujų Lietuvių fondo nar ių , 
d a u g i a u p a r a m o s l i t u a n i s 
t inėms mokykloms, ku l tū r i 
n iams v ienetams, j a u n i m u i , 
kitiems. Reikės per LB įstaigą 
Washingtone rūpin t i s šio kraš 
to lietuvių, kaip veiklios etninės 
g r u p ė s , a t s t o v a v i m u J A V 
valdžios įstaigose, spaudoje, i r 
kitur. 

— J u m s esant Tarybos pre
zidiumo pirmininku j a u t ė m e 
tam tikrą trintį tarp Kraš to 
va ldybos ir prez id iumo. Ko
dėl tas b u v o ir k a i p J ū s to iš
vengs i te ateityje, jei J u s iš
rinktų? 

Tam t ikra įtampa vienu metu 
atsirado tarp Tarybos prezi
diumo ir Krašto valdybos gal 
todėl, kad prezidiumas labai 
daug ir dažnai informavo Tary
bos na r ius apie JAV LB veiklą 
ir LB į s t a t ų bei T a r y b o s 
nutarimų vykdymą ar nevykdy
mą. Gal ir todėl, kad K V na
r i ams a t rodė , kad T a r y b o s 
nariai nesidomi LB veikla, o 
prezidiumui atrodė, kad KV 
tinkamai neinformavo Tarybos 

narių. Į t ampa ir trintis atsi
randa demokratinėje santvar
koje tada, kai skirtingų pažiūrų 
žmonės k i t a ip interpretuoja 
savo darbo taisykles, šiuo atve
ju JAV LB įs ta tus , Tarybos ir 
KV kompetencijas. Bet buvo 
kalbėta ir sus i tar ta , o kai kurie 
ski r tumai išspręsti demokra
t i ška i s ba l sav imais . Krašto 
valdyboje būdamas , vykdysiu 
JAV LB įs ta tus ir taisykles bei 
Tarybos nutar imus , nes Taryba 
yra ir bus vyriausias JAV LB 
organas, panašia i kaip ameri
kiečių korporacijų administra
toriai, kur ie a t l ieka kasdieninį 
darbą. Kviesiu į KV bendra
darbius, kur ie sieks tų pačių 
t i k s l ų . G e r a i informuosiu 
Tarybą, LB apylinkes, spaudą, 
radiją, ir palaikysiu artimus 
ryšius su Tarybos prezidiumu. 

— J ū s turite kelias parei
gas Bendruomenėje. Kaip ga
lėsit v iską atlikti? 

— Jau nuo seniai esu LB 
Grand Rapids apylinkės valdy
bos sekre tor ius , rašau pro
tokolus, biuletenius ir su malo
numu at l ieku ki tus darbelius. 
Apie LB apylinkių darbo svarbą 
ne tik kalbu, bet ir praktikuoju. 
Je i Tarybos nariai sakys, kad 
neturėčiau KV pirmininku bū
damas dirbti apylinkės valdybo
je, tada pasi trauksiu. Per pra
ėjusius dvejus metus buvau 
PLB valdyboje, tačiau sutikęs 
kandidatuoti į KV pirmininkus, 
pasi t raukiau iš PLB valdybos 
pirmininko pareigų, tad jų ne
tu r iu . Daba r t i ne s JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirmininko 
pareigas baigsiu ir jas perduo
siu naujam pirmininkui Tary
bos sesijoj Washingtone rugsėjo 
17 d. Ateityje noriu skirti savo 
laiką ir energiją JAV LB Kraš
to valdybos darbams. 

— Ar J A V LB turėtų d i rb
ti Lie tuvai ir j a i padėt i? Kaip, 
kur ir k i e k ? 

— Parama Lietuvai yra svar
bi. Tačiau pirmiausia mes patys 
tur ime būti st iprūs ir vieningi 
savo t a r p e , n e s t ik t ada 
galėsime Lietuvos žmonėms 
padėti ir darbu, ir žmonėmis, ir 
pinigais. J ie laukia švietimo, 
mokslo, ekonominės, medicinos, 
technikos, profesinės, Vakarų 
kultūros ir demokratijos supra
t imo ir k i tok ios pagalbos. 
Turime ir toliau per Bend
ruomenės junginius ir apylinkes 
gydyti Lietuvos vaikus, šelpti 
senelius, našlaičius, invalidus, 
t remtinius. Reikia ir toliau 
padėti universi tetams, mokyk
loms, mokytojams, mokiniams, 
l i g o n i n ė m s , p r ieg laudoms , 
įtraukiant daugiau apylinkių ir 
žmonių į tą paramą. Daug tų 
darbų atl ieka specialūs komi
tetai ar vienetai, pvz., APPLE 
per mokytojų kursus Lietuvoje 
arba Mercy Lift medicinos siun
tomis. Jiems tik reikalinga LB 
parama ir talka pagal apylinkių 
ir atskirų nar ių pajėgumą. 

— Kokias LB veiklos sritis 
p l anuo ja t tęsti ar plėsti? 

— Pagrindinės LB veiklos 
sritys yra aiškiai nustatytos 
JAV LB jstatuose ir taisyklėse. 
Tai l i tuan is t in i s švietimas, 
kul tūra , visuomeniniai, socia
liniai, religiniai reikalai, finan
sai, jaunimas, sportas, organiza
ciniai reikalai . J a s reikės tęsti 
ir plėsti. Tęsiu ir kitus LB Tary
bos nutartus ir dabartinės Kraš
to valdybos pradėtus darbus. 
Taip pat ar t imai bendradar 
biausiu su daugeliu lietuvišku 
vienetų, kurie rūpinasi lietuviš
kais r e ika la i s . Informuosiu 
visuomenę per lietuvišką radiją 
ir spaudą, kurią remiu, labai 
daug prenumeruoju, skaitau ir 
kreipiu dėmesį įjos pasiūlymus, 
patarimus bei pozityvią kritiką. 

Kalbėjosi J u o z a s Lukas 

)RAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

POPIEŽIUS IŠVYKO, BET 
KRISTUS PASILIKO 

Dalis ..Grandies'" šokėju. Pasaulio lietuvių dainų i Įokiu šventėje Vilniuje š.m. liepos 9 d. 
Nuotr. Lii") ' ' Landsbergį 

„Letūnas . Čikagos veteranų tautiniu šokiu grupe, žygiuoja Vilniaus gatve liepos 10 d. eisenoje 
j Vingio parką. 

Nuotr. E. Morkūno 

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 

• Pirmomis I pasaulinio karo 
dienomis. 1914 m. rugpjūčio 1 
d.. Vokietija paskelbė karą 
Rusijai. 

Brangiausias lietuvių tautos 
kultūrinis pal ikimas yra liau
dies dainos ir šokiai. Šian
dieninės liaudies dainos buvo 
dainuojamos j a u prieš šimtme
čius, tik gal kiek skirtingai. 
Dainose atsispindi meilė tėvy
nei, gyvenimo džiaugsmai, rū
pesčiai, meilė, jaunystė , senat
vė, liūdesys. Yra surinkta ir iš
spausdinta ne mažiau kaip 
60,000 liaudies dainų. Nenuo
stabu, kad lietuvių kova už 
laisvę buvo pavadinta ..dai
nuojančia revoliucija1". Mūsų 
daina skambėjo kritiškiausiais 
momentais ir palaikė tautos so
lidarumą. 

Patys pirmieji duomenys apie 
taut in ius šokius apt ikt i XVII 
XVIII a. raštuose. Šokiai buvo 
perduodami iš kartos į kartą. 
Lietuvos archyvuose surinkta ir 
aprašyta per 2.000 liaudies 
šokių. 

Prieš 70 metu. 1924 m. liepos 
23-24 d.. Kaune įvyko pirmoji 
oficialioji Dainų šventė. Joje 
2,800 dainininkų ir 87 chorai 
atliko 44 dainas. Iki II pasau
linio karo Lietuvoje buvo trys 
Dainų šventės. Nuo 1946 m 
sovietų okupacijos la ika is , 
šventės vykdavo Vilniuje, ta
čiau savo ribotu tur iniu neat
spindėjo tikrosios dainuojančio 
ir šokančio lietuvio dvasios. Šių 
metų Dainų šventė yra pirmoji 
vėl laisvoje tėvynėje, kurios 
nepriklausomybės a ts ta tymą 
pripažino visas laisvasis pasau
lis. Šokti ir dainuoti buvo pa 
kviesti lietuviai iš visos plane 
tos. 

Trisdešimt šokių grupių iš 
užsienio su džiaugsmu priėmė 
kvietimą dalyvauti. Jos atvyko 
iš Wisconsin. penkios iš Čika
gos, dvi iš Detroito. Los Angeles. 
Rochester. Bervvyn, Denver. 
Cleveland. dvi iš Philadelphia. 
Hartford, dvi iš St. Petersburg 
Beach. Bostono. Omaha, New 
York. Lemont. New Jersey. 
New Haven — visos šios iš JAV 
Taip pat atvyko iš Kanados ir 
kitų kraštų. 

REGINA NARUŠIENĖ 

Dainų šventės programa Vil
niuje buvo kur kas didingesne 
— tiek dalyvių skaičiumi, žiū
rovais ir net orkestrais. Sakoma, 
kad Dainų šventėje Vilniuje 
dalyvavo 12,000 atlikėjų. Ne
vietiniai dalyviai gerokai sky
rėsi savo originaliais, nepa
kartojamais tautiniais kostiu
mais. Vietinės lietuvių grupės 
dėvėjo vienodus kost iumus. 
Dainos kėlė pasididžiavimo aša
ras mūsų akyse, primindamos 
melodijas, žinomus žodžius ir 
anksčiau sukeltus jausmus, kai 
mes stovėjome ir lingavome į 
taktą, laikydamiesi už rankų. 
Ypač mes žavėjomės dirigentais 
— jaunais ir patyrusiais. Kokius 
lobius ir talentus turime savo 
tautoje! 

Mes. svečiai, repetavome at
skirai , todėl mums trūko bičiu
lystės su vietiniais šokėjais. Tik 
vienintelės generalinės repetici
jos metu turėjome pirma proga 
susipažinti ir pasidžiaugti vieni 
kitais. Renginio metu, belau
kiant savo pasirodymo, stadiono 
nuoša ly je vietiniai šokėjai 
p radė jo smagia i šokt i ir 
pakvietė mus j rato sukuri. Štai 
tada ir prasidėjo tikroji švente 
— susijungė mūsų rankos ir 
širdys. 

Programa sudarė keturios da 
lys. Šventę pradėjo būgnų dun 
dėjimas, lydintis senovinį šokj 
aplink aukurą. Dalis programos 
buvo pavadinta „Šoka šeimyna 
šokinį*', kai šoko visa šeima -
vaikai, tėvai ir seneliai. Mes 
šokome programos dalyje, pa va 
dintoje ..Tėviškės pastogėje*. Iš 
viso šokome devynis šokius, kai 
kur iuos- l ie tui lyjant. Lietus 
buvo šil tas ir švelnus, kaip 
vienas mūsų šokėjas išsireiškė 

tai buvo mūsų krikštas" 
Manau, kad mūsų šokiai sa\<> 
tur iniu labai atitiko taut ines 
šventės dvasia ir mes didžia 
vomes viską gerai atlikę. Šven 
tes pabaiga buvo skirta daugiau 
mums. negu žiūrovams. Išėjome 

visi, gal kokie 8.000 šokėjų, ir 
pradėjome šokti tradicinį suk
tini. Po įžangos ir kelių taktų, 
šokis pavirto į mūsų pačių lais
vos kūrybos ir džiaugsmo šoki. 
Mes linksminomės, glebėsčiavo-
mės. fotografavomės, uliojome 
kartu... 

K i e k v i e n a i mūsų g rupe i 
užimti buvo paskirta vietiniu 
šokėjų grupė. Mumis rūpinosi 
šokėju kolektyvas iš Panevėžio 
— ..Linelis". Ši grupė ir jos 
vadovai užiminėjo mus, links
mino, apipylė dovanomis, sukū
rė jaukia namų aplinką. Mes 
šven tėme k a r t u , lauždami 
duoną ir netgi po šventės apsi
lankėme ių namuose. 

Dainų šventės a t idarymo 
ceremonija vyko Kaune. Tą rytą 
mes žygiavome parade. Kol mes 
vaišinome vaikus saldainiais, 
v ie t in ia i m ie s t e l ėna i m u s 
sveikino, gausiai apdovanodami 
gėlėmis Mes nešėme savo gru
pes skiriamąjį ženklą ir Ameri
kos vėliavą. Programa Kaune 
buvo neįtikėtinai žavinga. 

Skrisdami namo. nors buvome 
be galo išsekę ir pavargę, 
dalijomės įspūdžiais, mintimis 
ir jausmais. Larisa. kuri apsi
lankė savo tėvo gimtojoje žemėje 
pirmą kartą ir visiškai nekal
bėjo lietuviškai, pasižadėjo per 
metus išmokti lietuvių kalbą ir 
grįžt: j Lietuva, mokyti lietu
vius anglu kalbos. Larisa yra 
anglų kalbos specialiste. Verslo 
srities magistro laipsni turintis 
Linas kurį laika žada apsigy
venti Lietuvoje, kai tik jam pasi 
seks ten gauti darbo. Viktoras 
pasiliko Lietuvoje keletą sa
vaičių ilgiau, nes jam labai 
patiko. Jis taip pat svajoja apie 
sugrįžimą ten gyventi Kiek 
vienas mūsų ieško būdu ir gali 
mybių dalyvauti Lietuvos dvasi
niame atgimime Likimas mus 
išbarstė po pasaulį, bei meilė 
savo kilmei, savo tautai, suvedė 
\ i sus dainuoti ir šokti. Šventė 
baigėsi šukių: ..Viena tauta — 
viena kultūra!" Si tema tebegy
vuoja. 

Amerikos katalikų bažnyčiose 
pamatysime vaizdą iš Lietuvos: 
Kryžių kalną. Kalnų papėdėje 
tvirtu, plačiu žingsniu žengia 
popiežius, apsirengęs drama
tiškai raudonais rūbais, kurie 
pažymi kankinio dvasinę per
galę. Ši fotografija nepaprastai 
įspūdinga. Tarp tūks tanč ių 
didelių ir mažų kryžių Kristaus 
įpėdinis žengia pirmyn, kupinas 
dvasinio džiaugsmo. Amerikos 
katalikų vyskupų konferencija 
šią fotografiją panaudojo pla
katui, kuriuo prašoma aukų 
Rytų Europos bažnyčioms. 

..Katalikų pasaulio" redakci
ja ir Lietuvos vyskupų konfe
rencija šiais me ta i s išleido 
knygą ..Jonas Paul ius II Lie
tuvoje*'. Viršelyje irgi Kryžiaus 
kalno nuotrauka, kurios centre 
šv. Tėvas eina susikaupusiu 
veidu, t iesiog d v a s i n i a m e 
skausme, rankas sudėjęs. Popie
žiaus kelionė į Lietuvą buvo 
džiaugsmo ir vilties kelionė. 
Tačiau lietuvių parinkta nuo
trauka šių vertybių neatsklei
džia. 

Atvertus knygą, pirmoje nuo
traukoje popiežius bučiuoja 
žemę. Gaila, kad nuotraukoje 
nėra jokio ženklo, kad tai vyko 
Lietuvoje, nors užrašas sako 
„Vilnius. Aerouostas". Nerimti, 
žmonės kalba, kad popiežius vis 
atskridęs bučiuoja žemę, nes 
lėktuvo pilotas yra jo tautietis, 
lenkas. Tačiau šis žemės pabu
čiavimas yra iš tikrųjų labai 
didelis nusižeminimas. Kristaus 
įpėdinis nusižemina, sekdamas 
Jėzaus pavyzdžiu, kuris parinko 
asiliuką, kada jis Verbų sekma
dienį iškilmingai įžengė į Jeru
zalę . Kr is tus į s a k ė savo 
apaštalams tarnauti kitiems ir 
parodė pavyzdį, nuplaudamas jų 
kojas. Nesavanaudiškas tarna
vimas kitiems. — tai krikš
čioniško gyvenimo esmė. 

Galime tik įsivaizduoti, kokia 
buvo lenkų nacionalistų nuo
taika, matant lenkų kilmės po
piežių, pabučiuojant Vilniaus 
aerodromo cementą. Popiežius 
žemę pabučiuoja, kada atvyksta 
i kraštą tik pirmąjį kartą. Šiuo 
pabučiavimu popiežius parodė, 
kad Šventasis Sostas pnpažjsta 
Vilnių Lietuvai. 

Verčiant toliau šios knygos 
puslapį, nemaloniai nuteikia 
ki ta nuotrauka. Popiežius eina 
pirmas. įsmeigęs akis į tolį. į 
priekį, o jį seka prezidentas A. 

Brazauskas , kurio į tempta lai
kysena pr imena pirmoką, už
kluptą nus ikals tant ir kurį da
bar mokytojas veda nubaust i . 
Tačiau nuo t rauka nemaloni 
tuo, kad popiežius e ina pro 
Lietuvos kareivių garbės sar
gybą, kurie visi iškėlę nosis į 
orą. Atvyksta Lietuvos istorijo
je svarbiausias svečias ir jį 
sut inka lietuviai iškėlę nosis! 
Prieškarinėje Lietuvoje ir visose 
demokrat inėse valstybėse sar
gyba stovi, žiūrėdama tiesiai, ne 
pakėlę smakrus. Tokia įžūli lai
kysena, maty t , yra rus iškas ar
ba to ta l i tar inės valstybės įpro
tis. Nemanau , kad tokia laiky
sena suteikia Lietuvos valstybei 
orumo. Nepaprastas kontrastas: 
seniausios Europos valstybės 
vadovas pabučiuoja žemę, o 
vieno naujausių Europos valsty
bių atstovai pas i renka arogan
tišką laikyseną. 

Ne t 5 nuotraukos š iame albu
me rodo popiežiaus susi t ikimą 
su invalidais. Kai Kr is tus iš
siuntė apaštalus, jis j iems įsakė 
rūpintis ir dvasine, ir fizine 
žmonių sveikata. Viduramžiais, 
kada barbarai užplūdo Europą 
ir civilizacija subyrėjo, Bažny
čia ėmėsi atsakomybės rūpintis 
ligoniais ir steigė ligonines. Da
bart inę Lietuvą užvaldė bar
barai ir visuomeninės struk
tūros yra. Atėjo laikas Bažny
čiai globoti ligonines ir pri
žiūrėti ligonių teises. Tačiau nei 
Lietuvos valstybė, nei Lietuvos 
bažnytinė hierarchija to nenori. 
Lietuvos valstybė, nenori pa
leisti savo monopolio, o Lietuvos 
bažnytinė hierarchija nenori už
sitraukti daugiau finansinių at
sakomybių ir bėdų. Lenkijoje 
nėra nei vienos katal ikiškos 
ligoninės ir, matyt , lietuviai vis 
dar seka lenkų bažnyčios pa 
vyzdžiu. 

Kr i s t aus įpėdinis iš Lietuvos 
jau išvyko. Tačiau Kr i s tu s 
Lietuvoje pasiliko. Kr i s tus yra 
k iekviename invalide, kiek
viename skausmo išvargintame 
ligonyje. Šie Lietuvos ligoniai 
dabar mato nosis iškėlusių val
diškų gydytojų įžūlumą, ligoniai 
mato sus ikaupus į , besimel
džiantį Lietuvos kunigą. Deja, 
šie ligoniai nemato geraširdžio, 
sąžiningo ir kompetentingo lie
tuvio gydytojo, ir kataliko, kuris 
jiems suteiktų džiaugsmo ir vil
ties. 

Dr . L inas S i d r v s 

LB East Chicago apylinkes visuotiniame susirinkime pirm. Birutė Vilutienė 
praneša apie valdybos metinę veiklą. Prie sta 'o — Roma Dambrauskiene ir 
Raimundas Pečiulis. 

£ * AMERICAN TRAVEL SERVICE Ą, 
SKRYDŽIAI IŠ VILNIAUS Į JAV IR KAM ADĄ 

Vilnius \ e w York /Vi ln iu s 
Vilnius Ch icago /Vi ln iu s 
Vilnius Montrea l / Vi lnius 
Vilnius T o r o n t o / V i l n i u s 

S685.00 
$740.00^-
$670.00 
$735.00 

Bilietai galioja i š skr id imu: iš Vilniaus n u o 1994 m. 
rugsė jo lb d. iki g r u o d ž i o 24 d. Dėl k i tų ke l ionių ir 
turist inių pa tarnavimų p r a š o m e k re ip t i s į m ū s ų 
rašt ines 

American 1 ravel Service 
M99 S. Kedric Ave. 
Evergreen Park, IL 60642 
tel. 708-422-3000 

American T ravel Service/Dajana 
Gedimino prospektas 46-1 
2001 Vilnius * 
tel. 22-3<»-39 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2 7 1 1 Wes t 7 i s t Street. Ch icago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

KAIP IŠVENGTI SVEIKATOS 
APSAUGOS SUKTYBIŲ 

Šiais laikais yra labai daug 
žmonių, kurie be jokių skrupu
lų nori nieko ne į ta r ianč ius 
žmones apgauti , jų pinigais, jų 
geru vardu, jų draudimu pasi
naudoti. Ypač nukenčia vyres
nieji, nes neteisingi apsimetėliai 
labai gražiai moka meluoti ir 
įgyti senų žmonių pasitikėjimą. 
O senesnieji, sutikę labai man
dagų ir paslaugų asmenį, kur is 
nori jiems padėti, juo pasitiki ir 
juo tiki. Atminkite, kad čia 
retas asmuo yra toks geras, kad 
rūpintųsi jūsų gerove, nema
tydamas sau naudos. Visada at
minkite ir žinokite, kad t ie 
mandagieji ir gražiai kalban
tieji, pirmiausia žiūri savo in
teresų, o jūsų reikalai jiems 
visai arba labai mažai rūpi. 
Paskutiniu laiku atsirado labai 
daug žmonių, apgaudinėjančių 
vyresniuosius, ku r i e visada 
susirūpinę Jūsų sveikatos sto
viu, įvairiais sveikatos, tyrimų 
ir draudimų patarnavimais. Čia 
duosime keletą pavyzdžių. 

L Įva i rū s te lefoninia i pa
s iū lymai . Pasisaugokite ypač 
tokių, kurie žada nemokamą 
sveikatos patikrinimą ir įvai
r ias sveikatos reikalams reika
lingas priemones. Je igu j ie 
nieko neprašyti jums paskam
bina ir siūlosi, pirma patik
rinkite ar ši organizacija, ar fir
ma tikrai yra. Neduokite savo 
..Sočiai security". apdraudos a r 
Medicare numerių. 

2 . Važ inė j anč ios l a b o r a 
tori jos i r sve ika to s muges . 
Apgavystę galite pajusti, kai 
daroma daug tyrimų vietoje 
vieno. pvz.. cholesterolio patikri
nimo, ar mammogramos. Ne
duokite smulkios savo sveikatos 
istori jos ir n e p a s i r a š y k i t e 
daugybės apdraudos blankų, 
kurie pervestų mokestį tokių 
tyrimu darytojams. P i rma pasi
t ikrinkite. 

3 . „Ba l t i m e l a i " . Gerai, 
kritiškai apgalvokite, jei kas jus 
bandytų prikalbėti įsijungti į 
.,nemokamą" gydymo sistema. 
Čia vienas pavyzdys. ..Provider'" 
sako. kad jūsų apdrauda gal už
mokės t ik ta i 500 dolerių už 
gydymą' t reatment i . už kurį jis 
provider) paprastai ima 1.000 

dolerių. Jis aiškina jums, kad jis 
paprašys iš apdraudos 2.000 
dolerių, t ikėdamasis gaut i apie 
1.000 dolerių, ir atmes jūsų dalį 
sąskaitos. Šitoks melagingas 
s ą s k a i t o s p a r a š y m a s gali 
pakenkti jums ateityje gauti 
sveikatos ir gyvybės apdrauda. 

4. T ik r ink i t e savo sąskai
t a s . Kada jūs mokate savo dalį 
s ą ska i t o s . ją a t idžia i 
patikrinkite, ar viskas, kas ten 
su rašy ta , buvo t i k r a i jūsų 
gauta? Ar nėra ten prirašyta 
tyrimu, vaistų ar kitų patarna
vimų, kurių jūs negavote? 

5. S l a u g y m a s n a m u o s e . Iš 
daktaro, kuriuo jūs pasitikite, 
gaukite patarimą, kokios namų 
priežiūros jums reikia. Būkite 
atsargūs, jei kas nori įkalbėti 
patarnavimus ar medicinine 
įranga, kurių niekas anksčiau 
jums nėra minėjęs. Paprastai 
daktarai ir seseles, prieš aplei 
džiant kabinetą ar ligoninę, 
smulkiai aptar ia gydymo, jei 
tokio reikia, procesą namuose 
Je igu jūs t u r i t e pas i r inkt i 
įstaigą, kuri teikia namų slau
gos pa ta rnav imus , r inki tės 
tokią, kuri veikia jau bent 5 
m e t a i , ku r i tu r i vals t i jos 
leidimą. Medicare pažymėjimą 
• apie 5,800 iš JAV 12,500 tokiu 
į s t a igų j u o s tu r i ) i r yra 
pripažintos, arba Joint Commi 
ssion for the Accreditation of 
H e a l t h c a r e O r g a n i z a t i o n s 
'1,800 yra pripažintų), arba 

Commumty Health Accredita
tion Program. Inc. (375 yra 
pripažintos'. 

6. Kovotojai prieš š i a s suk
t y b e s . (Fraud fighters). Juos 
galime rasti visose pagrindinėse 
apdraudos bendrovėse, Medi
care ir Medicaid įstaigose i r 
daugumos valstijų Aukščiau
siojo prokuroro lAttorney gene-
ral) įstaigose. Žmonės, turintieji 
Medicare. gali pranešti įta
r iamą suktybe nemokamu tel. 
1-800-368-5779. 

Naudotasi medžiaga iš Mercy 
Hosp. and Medical Center žinia
raščio by Steven Findlay „US 
Nevvs & World R e p o r t " 
1992.2.24. 

Verte ir spaudai paruošė Al
d o n a Šmulkš t ienė ir Bi ru tė 
J a s a i t i e n ė . 

K A I P ATSKIRTI ĮVAIRIŲ 
I Š T A I G Ų T A R N A U T O J U S 

N U O A P S I M E T Ė L I Ų 

Pagrindinė priemonė atpa
žinti apsimetėlį, kuris vaizduoja 
„utility*" darbininką, yra parei
kalaut i iš jo tapatybės įrodymo 
pirma, negu jūs jį jsileisite į 
namus. 

Susant Meyer. Ameritech — 
telefono bendrovės apsaugos at
stovė, pataria: 

1. Telefono ar kitos patarna
vimų firmos nesiunčia žmonių 
r inkt i pinigų į namus. J i e at
siunčia sąskaitas. 

2. Viešųjų patarnavimų bend
rovių darbininkai atvyksta į 
jūsų namus tik įjungti, sutaisyti 
ar pat ikr in t i . Kai jie atvyksta, 
jūs tu r i te jų paprašyti tapatybės 
įrodymo dokumentų, kurie turi 
darbininko nuotrauką. 

3. Būkite tikri, kad nuotrauka 
ID kortelėje yra tikrai to as
mens, kuris atvyko pas jus dirb
ti . J e i g u net iki te , paskam
binkite tai bendrovei ir pasitik-
rinkite, ar tikrai tokį tarnautoją 
pas j u s siuntė. Jei jūs vis tiek 
nesaugiai ir netikrai jaučiatės 
galite pasakt i ,,ne" ir to žmo
gaus neįsileisti į namus. 

4. Žmonės turėtų įsakyti savo 
vaikams niekada neatidaryti 
durų svet imam žmogui. Ameri
tech — telefono firmos darbinin
kams y ra įsakyta niekada neiti 
į namus , jei juose nėra suau
gusio žmogaus. 

5. Pr ieš savaitę Čikagoje buvo 
išprievartauta 13 metų mer
gaitė. Tai padarė žmogus, apsi
metęs telefono firmos tarnau
toju. J i s mergaitei sakė. kad jei 
sąskaita nebus tuoj užmokėta, 
jis paims telefoną ir ginklu gra
sindamas per prievarta įsiveržė 
į namus. 

Telefono bendrovė aiškina, 
kad ta i yra netiesa, nes bend
rove nėra jūsų telefono savi
ninke, jūs esate savininkas savo 
telefono, ir. be to, telefono 
bendrovė tvirtina, kad jie neturi 
teises tvarkyt i telefono vidaus 
įrengimu, nebent jūs to prašy
tumėte. 

N a u d o t a s i medžiaga iš 
„Chicago Sun-Times". Aug. 27, 
1994. by P. J. O'Connor. 

Čia norėtumėm pridėti: 
Neatidarykite durų nepažįsta 

miems (moterims ar vyrams), 
nesvarbu ko jie prašytų, nes tai 
gali būti gabūs vagys, kurie gali 
jus apvogti. 

S A U G O K I T Ė S ŽAIBŲ 

Šią vasarą girdėjome keletą 
atvejų, kai žmonės buvo žaibo 
nut renkt i . Kad išvengtumėte 
žaibo pavojaus, audros su perku 
nijos metu: 

1 Būki te namuose, nekalbė 
k i tę t e l e f o n u , uždaryk i te 

langus, išjunkite TV. 
2. Je i važiuojate automobiliu, 

audros metu pasilikite jame. 
3. Je i esate lauke, ieškokite 

žemos vietos, nes žaibai t renkia 
į aukštesnes vietas. Nestovėkite 
po medžiu. Nebūkite pr ie van
dens, nes vanduo pr i t raukia 
elektrą. 

4. Venkite prisiliesti metali
nių daiktų: sodo daržo įrankių, 
diržo sagt ies , golfo lazdos, 
vežimėlių, meta l inės skėčio 
rankenos ir 1.1. 

Nuo žaibų JAV-bėse kasmet 
žūsta per 100 žmonių. 

A ldona Š m u l k š t i e n ė ir Bi
rutė J a s a i t i e n ė . 

VABZDŽIAI IR J Ų 
ĮGĖLIMAS 

Vasaros metu gražiais gėlių ir 
medžių ž i e d a i s dž i aug i a s i 
žmones. Vabzdžiai irgi džiau
giasi žiedais ir žiedų nektaru , 
nes tai jų maistas , jų gyvybės 
palaikymo ša l t in i s . Sėdime 
gražiame, žydinčiame sode ir 
staiga aplink mus pradeda 
skraidyti bitutė. Mes norime ją 
nuvyti, bet... j i staiga ima ir 
mums įgelia. Vabzdžiai ginasi 
nuo priešų gėlimu, kurio metu 
įleidžia po mūsų oda nuodų. 
Žmonės turėtų iš anksto žinoti 
ką jie tu r i daryt i jei vabzdžiai 
jiems įgelia. Daugumas vabz
džių, geldami įleidžia nuodus 
po oda, o bitė yra vienintelė, 
kuri įgėlusi palieka geluonį. Tą 
geluonį reikia a tsargia i iš
t raukti , t ik ne su žnyplėmis ar
ba pirštais, nes jo gale yra 
nuodų maišelis, kurį. suspaus
dama su pirštais ar žnyplėmis, 
galite suploti, ir nuodai tada 
pateks į jūsų kūną. Geriausia 
bitės geluonį ištraukti neaštriu 
peiliu, braukiant per įkandimo 
vietą. 

Ne visi žmonės vienodai rea
guoja j vabzdžiu įgėlimą. Vienų 
kūnas beveik visai nereaguoja, 
kiti yra alergiški ir gali nuo 
įgėl imo ne tg i n u m i r t i . 
Asmenims, kurie nereaguoja į 
vabzdžių gėlimą,yra lengviau, 
nes j iems skauda tada, kai 
įgel ia: t a v i e t a p a t i n s t a , 
paraudonuoja ir peršti, po kiek 
laiko visa tai praeina. Norėdami 
sumažinti sutinimą, skausmą ir 
perš tė j imą. Įgel tą vietą 
nuplaukite muilu ir vandeniu, 
uždekite ledo a rba patepkite 
,.calamine" mostimi. Jeigu jūs 
nuplausite įgeltą vietą tuojau 
pat. tai sustabdysite nuodų 
perėjimą į kūną, taip sako John 
O'Loughlin M.D., alergijos ir 
imunologijos d e p a r t m e n t o 
Lahey Clinic Burlington, MA 
direktorius. 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E 

MES TURIME 
NUOSAVYBIŲ SĄRAŠUS, MES 
PARDUODAME IR PERKAME 

Kreipkitės į mus 

ALEXANDER MOCKUS 
Realtors 

6610 S. Pulaski, 
Chicago. IL 60629 

Tel . : 3 1 2 - 7 6 7 - 6 6 5 5 
Esame lietuviška [staiga 

„Lietuvos Vaiku vilties" globojami vaikai ir mamos. Iš kaires: Marytė 
Zabulionienė, Irer.a Zabulionyte, Justinas Milkevičius, Jolanta Keruogytė 
ir Felicija Keruo^ene. 

Žmonėms, kurie yra alergiški 
vabzdžių įgėlimams, yra su
dėtingiau, nes jie. vabzdžiui 
įgėlus, gali pajusti galvos svai
gimą, sunkumą kvėpuoti, blo
gumą, arba sutinimą lūpų ir 
liežuvio. Tai yra ankstyvi ženk
lai alergiškos reakcijos, kuri 
gali baigtis net ir mirtimi. Jeigu 
jūs, vabzdžiui įgėlus, pajuntate 
bent vieną iš šių simptomų, 
kaip gal ima greičiau važiuoki
te į artimiausią ligonine. Tiems 
asmenims, kurie yra alergiški 
į g ė l i m u i , dr. O ' L a o u g h l i n 
patar ia „desensitization treat-
ment" , vabzdžiu nuodų įlei
dimą, kad kūnas mažiau rea
guotų į įkandimą. Jeigu jūs esa
te labai alergiškas įgėlimams, 
pa ta r iama nešiotis su savimi 
paruoštą adatą su „epinephri-
n e " vaistais, kurie sumažina 
alergijos pasekmes. O vabzdžiui 
įgėlus. j ū s pati-, a r kas nors ki
tas , tu r i tuos vaistus j u m s tuo
j au pat įleisti. Asmenys, kurie 
yra alergiški bičių ar k i tų vabz 
džių įgėlimui turėtų nešioti apy
r a n k e a r kita ženklą, kad 
pagalbos teikėjai būtų perspėti 
apie ligonio alergiją, jei pats li
gon is bū t i : n e p a j ė g u s to 
padaryti . 

Aišku, geriausia yra pasisau
goti, kad nebūtumėte bičių ar 
kitų vabzdžių sugelt i . Vasaros 
metu nenešiokite ryškių spalvų 
drabužių, nenaudokit stipriu 
kvepalų ir pasisaugokite, Kai 
valgote lauke. Je igu pajuntate 
bite ar kitą vabzdį skra idant 
apie jus , nesistenkite jo nu
baidyti, o tik pasišalinkite iš tos 
vietos. 

Naudotasi medžiaga iš žurna
lo „Take care. Great Lake" 1994 
m. vasaros laidos. 

Vertė ir spaudai paruošė Bi
r u t ė J a s a i t i e n ė . 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200. 
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą. 
* 4 % iki S2.000 ir 3 % virš $2.000 Siunčiant d idesnes sumas 
ir y ra nuolaidų. 
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą. 
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, je i yra. 
* Ta ip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudary tus mais to 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį. 
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius s iųsk i te : 

Kairys Baltlc Expedi t ing 
5 1 7 Fruit land Rd. 

S toney C r e e k , Ont . 
Canada 1 8 E 5A6 

Te l . 905 -643 -3334 / Fax . 9 0 5 - 6 4 3 - 8 9 8 0 

N A U J O S P A S K O L O S Ž E M I A U S I A I S N U O Š I M Č I A I S 

Q x^ -> 
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PATARNAVIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

4427VV. HARRISONST. 
HILLSIDE,IL 60162 

• Perf inansavimas su „cash o u t " 

• 1 % p rad in i s į m o k ė j i m a s 1-4 b u t ų 
namu i 

• Be pa jamų p a t i k r i n i m o 
• Be „points' 

I INAS KUIARSKIS 
Of f i ce 708-449-1245 
Pager: 312-289-4806 

M A S T E R P L U M 8 I N G 
C O M P A N Y 

Licensea, Bonded, .nsured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plyteles Karšto vanaens tankai, 
pompos, išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

_ ^ - , 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja ryairtų nuosavybių 

pirkime Dei parciavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti SKamo.nKite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100. res.: 312-778-3971 

til 

VALOME 
KILIMUS. SALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

Ourtiury, 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dideiis 
pasirinkimas [vairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

i 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORŠ 
5 6 1 0 S. Pulaski Rd. 

PJipne (312) 581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B E 

2 3 4 6 W 69 th Street 
T e l . : 312-776-1486 

D e n g i a m i s toga i , Kalamas 
. . s id ing" . be; atl iekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti S ig i tu i : 312 -767 -1929 . 

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting, rec. rm addi-

tions; kitchen. bathrm., basemei* 
& deck construction; dry-waii nang-
mg & rapmg; aluminum siding. sof-
fit. facia & seamless gutiers: 
replacement glass block wmdows. 
shmgle hot tar & modif.ed rubber 
and roil roofs Expert at tearoffs: 
complete tuckpomting: aii colors; 
chimneys rebui l t . T e l . 
708-620-9942. 

Illinois RestJentiai Mortgage License o( Iflinois Savmgs S Res«Jentiai Loan Commissioner 
Are Provided by AnOther f ntity Whicn May Afect The Availahilify pf Funds rl 

Keliaukite S J mūsų grupe! 

FLORIDA A M E R I C A N -
L I T H U A N I A N CLUB 

7 dienos laivu Karibų jūroje iš 
Tampa, FL gruodžio 3 d. 

SPECIALIOS KAINOS 
G R U P Ė M S ' 

PIGOS LĖKTUVO BILIETAI IŠ 
JŪSŲ MIESTO t TAMPA 

Kreipkitės 

TRAVEL & TRADE 
A r j s M ieže l i s 
50 C orey A v e . 
81.1-360-5200 

Bette Gaskey 
St. Pete Beach, F! 33706 

Fax813-3CO-1957 

DANUTĖ MAYBR 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namu\ 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

H E L P V V A N T E D 

Reikalinga vidut. amžiaus moteris 
prižiūrėti vyr amž.aus vyrą. Atlyginimas ir 
aarbo sąlygos geros: didelis, atskiras su 
visais patogumais kamb. arti Atlanto van
denyno ir parduotuvių. Daytona Beach. FL. 
Kreiptis tel. 1-904-673-3640. 

8USINESS OPPORTUNITY 

Z E P T E R 
Independeni Sales Rėps VVanted 
Billion Doilars in Sales lašt year 

First Time m the USA 

Free Training. no investment 
Great Oppcrtunity - hlgh coT.rlssions 

Call Now 
(312)-629-8686 

SIŪLOME DARBĄ MOTERIMS! 
Prižiūrėti vaikus, senelius, atlikti namu 
ruošą. Galima gyventi kartu, arba ne 
Reikia mokėti susikalbėti angliškai. 

Tel. 312-777-9898 

JOBS AVAILABLE! 
Housekeepers, 
companions. 
Good pay. 

Gali: Chapov Agency 
708-803-6439 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 V? W w t »Sth Street 

Tel. - (70 t ) 424-8854 
(312)581-8854 

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

Turiu Chtcagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesty Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai 

312-779-J313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R E A L £<?T , T E 

$ * * Hr-

GREIT 
PARDUODA 

* 

RE/MAX 
REALTORS 

(812)586-5959 
(708 )425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterigir FAX pagaiba 
• Nuosavybe Į įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
' Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

J 

I eškomas pa tyręs d iskotekos 
vedėjas. Turi būti pilnametis (21 
m.). Kreiptis t e l . 312 -890 -9573 

I E Š K O D A R B O 

Moter is iš L ie tuvos su 2 vaikais 
ieško darbo ir p igaus buto. S k a m 
binti nuo 8 v .v . Ni jolei , 7 1 8 -
2 3 5 - 3 9 6 1 . 

M I S C E L L A N E O U S 

mm 

VQntu[kj 
r 
•J .R' MIS 

ACCENT REALTY, INC-
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, liimois 60453 

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

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

F O R R E N T 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apy l . $355 į mėn. • . .secur i ty " . 
Tel 312 -779 -6193 . Ka lbė t i a n g 
l iška i . 

Jaukus vasarnamis Union Pier 
PI. nuo ežero, 2 mieg. kamb. Ruatn^ 
pigiau. Kreiptis Sigutė, 708-636-5571. 
Kalbėti angliškai. 

I E Š K O B U T O 

Suaugęs asmuo m n išs inuo
m o t i 3 k a m b a r i u s p i rmame 
aukšte. Gage Park a ro* B' :gnton 
Park apyl. Skambinti: 

312-927-0497 

I e š k a u 1 m i e g . k a m b . bu to . 
Skambint i 3 1 2 - 2 5 4 - 3 9 7 9 

arba palikt . . m e s s a g e " 

F O R S A L E 

Parduodame (vairaus dydžio ginta
rinius medalijonus su vabzdžiais, 
karolius, gintarinius paveikslus ir lino 
audinius. Pristatome į namus arba 
pasiunčiame. Kre ipt is : t e l . 
708-656-6599. 

I 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite', pykdami čia jų 
reikmėms PasmaucoKite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
mėms ypatinga' progai Pilnai 
užbaigta foto. rtuotrauky aptarna
vimas Atdaryta pirmad.enj ir 
ketvirtadieni vanarais iki 8 valan
da s Antrad.ir trečiad susikalbėsi! 
ffftuviškai 

3314West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

' i 
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Šeštadienį spalio 22 d. 
šv.Kazimiero Vienuolyno Auditorijoje 

9 v.r. Iškilmingas atidarymas 
• Sveikinimai 
•Pranešimai 
•Posėdžiai 
• Direktorių rinkimai 
• PASKAITA - svečias iš 

Lietuvos Balys Gajauskas, buvęs 
politinis kalinys ir Lietuvos seimo 
atstovas 

B E N D R O A M E R I K O S L I E T U V I Ų Š A L P O S F O N D O — B A L F O 

50 M e t ų JUBILIEJINIS Se imas 
ĮVYKSTA 1994 M. SPALIO 22-23 D.D., CHICAGOJE 

Sekmadieni, spalio 23 d. 
10:30 v. r. —šv. Mišios 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 

2:30 v.p.p.—Iškilmingas Banketas 
Oak Lavvn Hilton Hotel 
Cicero Ave. & 94th St, Oak Lavvn, IL 

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti seime ir bankete. Dėl platesnės informacijos skambinti BALF'o Centro įstaigai: 3 1 2 - 7 7 6 - 7 5 8 2 

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

GRUDŲ UŽAUGINTA 
PAKANKAMAI 

Rugpjūčio 19 d. Žemės ūkio 
ministerijoje surengtoje spaudos 
konferencijoje padėtis žemės 
ūkyje buvo apibūdinta kaip 
bloga. Sausra vien laukinin
kystei padarė nuostolių už 780 
mil. litų. Tačiau, nors šių metų 
derlius prastas, laukiama, kad 
grūdų bus pakankamai. Planuo
jama šiemet prikulti 2 mil. tonų 
grūdų. Kaip rašo Gintautas Ci
bas „Lietuvos ryte", po rugpjū
čio 16 d. įvykusio žemės ūkio 
produkcijos supirkimo ir koor
dinavimo tarybos posėdžio, vals
tybė įsipareigojo iš žemdirbių 
nupirkti 402,000 tonų grūdų. 
Grūdų perdirbimo įmonėse dar 
likę 600,000 tonų pernykščio 
derliaus. Šiemet grūdų perdir
bimo įmonėms buvo rekomen
duojama rugius supirkti po 230 
litų už toną, kviečius po 330-250 
litų, miežius — 270 litų už toną. 
Kaip paaiškėjo, grūdų supirki
mo įmonės nesilaiko šių kainų, 
nes jos buvo tik rekomenduotos, 
o ne privalomos. 

Finansų ministras E. Vilkelis 
rugpjūčio pradžioje buvo paža
dėjęs iki rugsėjo 1 d. sukaupti 35 
mil. litų kvotuotiems grūdams 
supirkti, kad nepasikartotų pra
ėjusių metų padėtis, kai dar iki 
šiol kai kurios grūdų supirkimo 
įmonės nėra atsiskaičiusios su 
žemdirbiais. 

Rugpjūčio viduryje buvo 
nupirkta tik 4 proc. grūdų, o į 
kai kurias grūdų įmones dar 
nepristatyta nė viena tona. Pa
reigūnai teigia, kad kol kas 
grūdų elevatoriai su žemdir
biais atsiskaito laiku, nes į Že
mės ūkio banką Finansų minis
terija jau pervedė apie 11 mil. 
litų grūdams pirkti. Tuo tarpu 
pasklaidžius rajonų spaudą, 
grūdų įmonių vadovai skun
džiasi dar negavę pinigų, todėl 
grūdus iš žemdirbių gali priimti 
tik saugoti. Žemės ūkio minis
tro R. Karazijos nuomone, šįmet 
grūdų bus per daug ir jeigu ne 
pavyks jų dalies parduoti 
Baltarusijoje, iškils problemų, 
kur juos dėti. Tuo tarpu labai 
trūksta kietųjų kviečių, iš kurių 
gaminami makaronai. Pasak 
„Lietuvos ryto", gali tekti jų 
atsivežti iš Kazachstano. Taip 
pat šiemet už 10 mil. dolerių iš 
JAV bus nupirkta 40,000 tonų 
sojos rupinių ir už 5 mil. dolerių 
22 tonos baltyminių pašarų. 
Lietuvoje trūksta grikių, kurių 
didžiąją dalį tenka importuoti iš 
Ukrainos. R. Karazijos teigimu, 
reikėtų atsižvelgti į rinkos 
poreikius ir auginti tai, ko la
biausiai Lietuvai reikia. 

SUDĖTINGA KOMERCINIO 
BANKO „NIDA" PADĖTIS 

Rugpjūčio 15 d. Vilniaus tre
čiosios apylinkės teismas kon
fiskavo „Nidos" banko lėšas 
sąskaitose bei depozitus. Taip 
pat paimtas „Nidos" bankui pri
klausantis devynių aukštų pas
tatas Vilniaus centre. Tai pada

ryta po to, kai liepos 7 d. šis teis
mas priėmė sprendimą išieškoti 
iš „Nidos" kito komercinio 
banko „Ancorobank" naudai 
apie 2 mil. litų skolą. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", ši 
istorija prasidėjo praėjusių metų 
gruodžio 1 d., kai komercinis 
bankas „Ancorobank" suteikė 
300,000 dolerių kreditą smul
kiam Utenos verslininkui, indi
vidualios įmonės „Aistis" savi
ninkui D. Remeikiui. Tuomet už 
šio kredito grąžinimą garantavo 
„Nidos" bankas . Vėliau paaiš
kėjo, kad verslininkas D. Re
meikis paimtus 300,000 dolerių 
po pusvalandžio perdavė pagar
sėjusiam bankų aferistui, užda
rosios akcinės bendrovės „Dei-
ra" vadovui D. Glušakovui. 
Atėjus laikui mokėti procentus 
už kreditą, pinigus „Ancoro-
bankui" D. Remeikis sumokėjo, 
pardavęs vienintelį savo turtą — 
dviejų kambarių butą. Tolesnis 
300,000 dolerių likimas neaiš
kus. 

„Ancorobank" — pirmasis 
Lietuvos bankas, kuris pateikė 
ieškinį „Nidos" bankui. Neat
metama galimybė, kad tokius 
ieškinius dėl nepagrįstų ga
rantinių raštų gali pateikti ir 
kiti bankai. Bankininkų teigi
mu, „Nidos" bankas buvo išda
linęs labai daug, jokiais užsta
tais nepadengtų kreditų, kurie 
iš anksto buvo pasmerkti negrą
žinimui. 

Tuo tarpu „Respublikai" Lie
tuvos banko atstovė spaudai E. 
Valytė paneigė, kad konfiskuo
toji „Nidos" banko sąskaita yra 
tuščia, tačiau „tų pinigų neuž
tenka, kad būtų patenkintas 
teismo ieškinys". Prieš kurį 
laiką Lietuvos bankas „Nidai" 
uždraudė naudotis jos privalo
maisiais rezervais. E. Valytė 
taip pat patvirtino, kad „Nidos" 
bankas šiuo metu yra nemokus. 
Ar jam bus atšaukta Lietuvos 
banko generalinė licencija vers
tis bankine veikla, priklausys 
nuo to, ar bankas artimiausiu 
metu sugebės gauti pinigų sko
loms padengti. Jei „Nidds" rei
kalai nepagerės, bankroto bylą 
galės kelti t ik Centrinis šalies 
bankas. 

MOKESČIAI LIETUVOJE 

Jų esmę atspindi Lino Česnu
levičiaus straipsnio „Lietuvos 
ryte", pavadinimas: „Mokesčiai 
Lietuvoje: labirintas, kuriame 
neretai pasiklysta tiekfinokes-
čių mokėtojai, tiek ir pati 
valstybė, tačiau pastaroji vi
suomet keleriopai laimi". 

S t ra ipsnyje anal izuojami 
konkrečios Lietuvoje įregis
truotos ir komercine-ūkine 
veikla besiverčiančios bendro
vės modelio mokami mokesčiai ir 
tokios bendrovės pajamų pasis
kirstymas. Pradinė pozicija — 
bendrovė už žaliavas, energe 
tinius išteklius, banko palū
kanas nuomos mokestį ir pan. 
(be darbo užmokesčio) sumokė
jusi 500 litų, sukuria produktą, 
kurį parduoda už 1,000 litų, 

plius 180 litų pridėtosios vertės 
mokestį — tai yra gauna 1,000 
litų įplaukų arba 500 litų dydžio 
pirminį pelną. Po ilgos ir sudė
tingos analizės, kur, kiek ir už 
ką bendrovė turėjo sumokėti 
įvairių mokesčių, L. Česnu
levičius pateikia tokias išvadas: 
ši bendrovė valstybei sumokėjo: 
22.5 lito muito mokestį už 
įvežtas žal iavas, 180 litų 
pridėtosios vertės mokestį, 87 
litus juridinio asmens pelno mo
kestį, 60 litų valstybinio so
cialinio draudimo mokestį, 10 
litų mokestį už kelius, 10 litų 
valstybinių, konsulinių bei ki
tokių rinkliavų. Iš viso — 369.5 
lito. Bendrovės darbininkų atly
ginimams išmokėti buvo skirta 
200 litų. Iš jų valstybei sumokė
tas 65 litų fizinių asmenų paja-
m i mokestis ir 2 litai SODRAI. 

Taigi, iš 1,000 litų apyvartos 
valstybė gavo 369.5 lito pajamų. 
Pati bendrovė uždirbo 110.5 lito, 
jos darbuotojai į rankas gavo 
133 litus. 

NEKOKYBIŠKŲ LITŲ -
VAGONAI 

Aukščiausiajame Teisme nu
keltas tolesnis litų bylos nagri
nėjimas. Šioje byloje buvęs 
Lietuvos banko valdytojas V. 
Baldišis ir šio banko ekspertas 
R. Purtulis kaltinami aplaidu
mų ir tarnybinių įgaliojimų vir
šijimu, sudarant kontraktus dėl 
litų spausdinimo. Byla atidėta, 
kad ekspertai įvertintų Lietuvai 
padarytą žalą dėl nekokybiškai 
firmoje „U S Banknote Corpora
tion" išspausdintų litų. Pasi
kalbėjime „Lietuvos aidui" šią 
bylą nagrinėjantis Aukščiausio
jo Teismo teisėjas A. Sirvydis 
pasakė, kad blogų litų pagamin
ta „daug — vagonai, tonomis 
galima sverti". Ekspertų nuo
mone, blogi litai netilptų į 7 m 
pločio ir 15 m ilgio teismo salę, 
kurioje nagrinėjama litų byla. 
Pasak teisėjo, apyvartoje pabu
vojo tik maždaug penktadalis-
šeštadalis 1991 m. laidos litų. O 
dėl jų kokybės teismui pateikti 
net 6 dokumentai. „Beveik visų 
ekspertizių išvadas pasirašė 
Teismo ekspertizės instituto 
specialistai ir ekspertas K. 
Lynikas. Buvusiam premjerui 
A. Abišalai ekspertizę darė 
švedas. V. Baldišio prašymu, 
litų ekspertizės išvadas (beje, 
teigiamas) pateikė ir vienos 
bendrovės iš Anglijos specialis
tai. Šioje byloje nėra pateikta 
jokių labai rimtų dokumentų. 
Bet, yra pagrindo manyti, kad ta 
bendrovė turėjo tam tikrų ryšių 
su litus spausdinusiąja", — sakė 
„Lietuvos aidui" A. Sirvydis. 

KRIZĖ ELEKTRONIKOS 
PRAMONĖS ĮMONĖSE 

GILĖJA 
Iš 40,000 elektronikos ir elek

trotechnikos pramonėje dirban
čių žmonių, 25,000 rugpjūčio 
mėnesį priverstinai atostogavo, 
gaudami po 56 litus per mėnesį. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas". 
Vilniaus akcinė įmonė „Rime-
da" įsiskolinusi apie 10 mil. 
litų. Iš 1,800 darbuotojų dirba 
tik 400. Likusieji atostogauja 
nuo balandžio mėnesio. Techni
kos direktoriaus M. Žvirblio 
teigimu, kitais metais įmonėje 
liks tik apie 600 žmonių. įmonė 
negali netgi greitai sumažinti 
darbuotojų, nes neturi pinigų 
sumokėti išeitines pašalpas, 
kurios siektų po 1.000 ir dau 
giau litų. Pasak M Žvirblio. 

gamyklą ruošiamasi atgaivinti, 
gavus investicijų iš užsienio. 
Verslo planai išsiuntinėti Švei
carijos, Belgijos, Anglijos fir
moms ir iš jų gauti neblogi at
siliepimai. Užsienio investuo
tojų atsargumą M. Žvirblis 
aiškina negalėjimu nusipirkti, 
o tik išsinuomoti 99 metams 
žemę, dažnai besikeičiančiais 
įstatymais. 

Šiuo metu „Rimeda" gamina 
televizijos techniką, kurios 70 
proc. parduodama Nepriklauso
mų valstybių sandraugos šaly
se. Šie „Rimedos" gaminiai 30 
proc. pigesni negu vakarietiški 
analogai. įmonėje pagaminti ul
tragarsiniai echoukopai, naudo
jami medicinoje, 20-100 kartų 
pigesni nei vakarietiški, bet lie
tuviški ne tokie patikimi ir be 
garantijų. Pasak technikos di
rektoriaus, įmonės sandėliuose 
guli prekių už 3 mil. litų. Li
kusią įvairią karinę matavimo 
techniką kartais perka Pakista
no, Afganistano, Turkijos ir 
Kinijos atstovai. 

Faktiškai sustabdyta ir vals
tybinė mikroelektronikos įmonė 
„Venta" Vilniuje. Jos sandė
liuose sukaupta produkcijos už 
20 mil. litų. Trečdalį jos par
duoti bus labai sunku arba vi
siškai neįmanoma. Pasak įmo
nės generalinio direktoriaus C. 
Bukelevičiaus, 85 proc. pagrin-
dinėsf produkcijos-integralines 
schemas perka Rusija, Ukraina, 
Baltarusija. Šių schemų gamy

bos lygis atsilieka nuo vaka
rietiškų 5 metais, tačiau jos yra 
2-3 kartus pigesnės už vakarie
tiškas. Direktorius sakė, kad 
gamykla buvo susidomėję italai 
— jie norėjo organizuoti vaistų 
fasavimą (gamyklos cechuose 
dar ir dabar 7 kartus švariau 
negu ligoninės operacinėje). Ta
čiau italų entuziazmas išblėso, 
nesulaukus vyriausybės garan
tijų, pvz., žemės pirkimo. Č. 
Bukelevičius „Lietuvos rytui" 
sakė, kad Lietuvos vyriausybei 
reikėtų apsispręsti — ar 40,000 
elektronikos ir elektrotechnikos 
pramonės šakų darbuotojams 
gaminti produkciją ir ją par
duoti vidaus rinkoje, nepriklau
somų valstybių sandraugos ša
lyse, ar leisti fabrikams likti 
paminklais ir įvežti užsienie
tišką produkciją. 

Tuo tarpu Pramonės ir preky
bos ministerijos Elektronikos ir 
elektrotechnikos departamento 
direktorius J. Šatkus teigia, kad 
artimiausiais metais šios pra
monės šakos įmonės darbuotojų 
turėtų sumažėti 30 proc. Arti
miausiu metu 50 proc. produk
cijos turėtų būti eksportuojama 
į Nepriklausomų valstybių san
draugos šalis, apie 20 proc. — į 
Vakarų Europą. Planuojama, 
kad Šiaulių „Tauro" televizoriai 
bus pardavinėjami Vokietijoje, 
o Panevėžio „Ekrano" kine
skopai jau pardavinėjami Ita
lijoje. 

Rima Jakutytė 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALDONA TAMOŠIŪNIENĖ 
Jau suėjo penkeri metai, kai staigi mirtis 1989 m. rugsėjo 

5 d. atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamą ir Močiutę. Nors 
laikas bėga, ji tebėra gyva mūsų mintyse ir maldose. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo maldose. 

Liūdesy likusios dukterys 9u šeimomis. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEONAS OKSAS 

Minint mano mylimo Vyro, kurio netekau 1989 m. rug
sėjo mėn. 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus auko
jamos š.m. rugsėjo mėn. 12 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. Los Angeles, CA. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Leoną savo maldoje. 

Nuliūdusi žmona Izabelė 

atlantaiE, inc. 
KUO. l.m. lucfiįūČL* Į6d. Uu&* ttaurja* 

$0.49 už svarą iki 100 svarų 

$0.39 už svarą virš 100 svarų 

TfeSiOMaiai. y įeitai ii maioniai 
CutKj featantauJ At(a*tta 

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND 

A.tA. 
ANASTAZIJA RIŠKIENĖ 

M U S T E I K Y T Ė 
Gyveno Oak Lavvn, IL. 
Mirė 1994 m. rugsėjo 1 d., 8:20 vai. ryto, sulaukusi 82 

metų. 
Gimė Azarbeidžane, Baku mieste. Amerikoje išgyveno 45 

m. 
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Gierštikienė. anūkai: Linas ir 

Rasa Gierštikai, Steven, Michael, Carly Riškai. 
Rugsėjo 6 d., antradienį, po gedulingų šv. Mišių švč. M. 

Marijos Gimimo bažnyčioje 10:30 vai. ryto, velionės palaikai 
,bus palaidoti Tautinėse lietuvių kapinėse, sekcija 3. blokas 
18, sklypas 22, kapas 3. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
pedagogui 

ALEKSANDRUI DUNDULIUI 

buvusiam Pedagoginio Lituanist ikos Inst i tuto 
direktoriui, mirus, jo artimuosius užjaučia. 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

A.tA. 
ELENAI STAREVIČIENEI 

mirus, jo dukteriai IRENAI ir žentui EUGENIJUI 
VILKAMS jų šeimai bei artimiesiems reiškiame gilia 
užuojautą. 

Aleksandras ir Laima Plateriai 

UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos mieste 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA AVE 
T O W \ ' OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQLTTTE PARK 2533 VV 71st STRFFT 
CICERO 5940 W. 35 St. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMOM 12401 S ARCHER AVT (& DFRB> RD * 
LEMONT LOCATION OPF.MNG IANX'AR> 1<** 

»ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO k SUBURBS 1-300-994-7600 

I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos, Gary, IN, išvyka-pik-
nikas įvyks rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, 11 vai. parapijos 
sodyboje, 1390 W. 15th Ave, 
Gary, Indiana. Mišios bus auko
jamos 10 vai. r. lietuvių kalba, 
o 11:30 vai.r. — anglų kalba. 
Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami! 

Vyresniųjų lietuvių centre. 
„Seklyčioje", rugsėjo 7 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, švęsime 
Tautos šventę. Kalbės teisių ir 
politinių mokslų aspirantas 
Aidas Palubinskas. Meninę 
programą atliks pačių vyres
niųjų pajėgos. Po to bus bendri 
pietūs ir pasižmonėjimas. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

„Dainavos" ansamblio pir
moji naujojo sezono repe
ticija bus antradieni, rugsėjo 6 
d., 7:30 v.v. Jaunimo centre. 
Kviečiami visi dabartiniai ir 
buvę nariai, o taip pat ir visi 
lietuvišką dainą mylintieji. 
„Dainava" ateinantį pavasarį 
švęs savo 50 metų veiklos jubi
liejų, kuriam jau dabar pra
dedama ruoštis. 

PASKIRKIME TRUPUTĮ 
LAIKO MARIJAI 

Atvertus naują kalendoriaus 
puslapį į rugsėjo mėnesį, mintys 
krypsta j Šiluvos atlaidus. Šių 
metų atlaidus Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje praves kun. 
Rimantas Gudelis. Naumiesčio 
klebonas. Kun. Gudelis yra atei
t in inkų veikėjas. J i s y r a 
anksčiau buvęs šioje parapijoje: 
pereitą pavasarį aukojo šv. Mi
šias ir anksčiau yra sakęs pa
moksią per Šiluvos atlaidus. 
Atlaidų tvarka tokia: rugsėjo 7 
d. 6:30 val.v.; rugsėjo 8, 9.12-15 
d. — 9 vai. r. ir 6:30 v.v.; rugsėjo 
10 d. - 9 v.r.: rugsėjo 11 d. - 8 
v.r. ir 10:30 v.r. Iškilminga pro
cesija įvyks sekmadienį, rugsėjo 
11 d. Visi renkasi Marijos 
aukštesnios mokyklos aikštėje 1 
vai. p.p.. organizacijos su vėlia
vomis, moterys pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Lietuviška 
visuomenė, skautai, ateitinin
kai, ypač jaunimas, kviečiamas 
dalyvauti, nes čia ne tik bažny
čios, bet ir tautos šventė. 
Piknikus, išvažiavimus ir kitus 
renginius galima atidėti kitam 
sekmadieniui, paskirkime 
truputį laiko Marijai. 

,DRAUGO" FONDAS 

Bebaigiant Draugo fondo 1994 
m. vasaros vajų ir artėjant va
jaus didžiojo laimėjimo — 
lėktuvo bilieto į Lietuvą ir atgal 
traukimo datai 1994.VIII.31, 
kurio mecenatai yra Vytas ir 
Aleksas Lauraičiai, American 
Travel Service savininkai, į fon
dą įstojo nemažai naujų narių ir 
esantys nariai papildė savo 
įnašus. Jiems Draugo fondas 
reiškia didelę padėką, nes jų 
dosnumas ir „Draugo" dien
raščio įvertinimas baigia priar
tinti Draugo fondo kapitalą prie 
ketvirčio milijono dolerių 
sumos. 

Nors dar toli iki reikiamo 
milijono, bet galima tikėtis, kad 
rudens derliaus vajaus proga į 
Draugo fondą įstos visi „Drau
go" skaitytojai, kurių tik 950 
dabar priklauso Draugo fondui. 

FONDO NARIAI 
Su 1000 dolerių: 

Stasys Jokubauskas, Palos 
Hills, IL a.a. žmonos Pru-
dencijos atminimui. 
Su 600 dolerių: 

Vytautas Vidugiris, Rancho 
Palos Verdes, CA. 
Su 500 dolerių: 

Ona Jankevičiūtė, New York, 
N. Y. 

H 

Su 200 dolerių: 
Antanas Urbonas. Toronto, 

Canada (290 Canad. dolerių) 
Stasys Dalius, Hamilton, 

Canada 
Violeta ir Mindaugas Gedgau

das, Newhall, CA 
Jada ir Vytautas Girnius, Oak 

Lawn, IL 
Vytas Memenąs, Frankfort, 

IL 
Adomas P. Jasas, Chicago, IL 
Cecilija ir antanas Makaras, 

Hot Springs, AR 
Marian ir Donatas Greb, 

Oakland, CA 
Dr. Regina ir Alfredas Kulys, 

Westmont, IL 
Konstancija ir Juozas Rudze

vičius, Los Angeles, CA 
M. Kvedaras, Chicago, IL 
E. Skiotys, Livonia, MI 
Bernardas Brazdžionis, Los 

Angeles, C A 
Stasė ir Petras Petrušaitis, 

Racine, WI 
Giedra J. Matas D.D.S., 

Brecksville, OH 
JAV LB Melrose Parko apy

linkė, IL (viso 300 dolerių) 
Dana ir Romas Puodžiūnai, 

Chicago, IL. 

FONDO RĖMĖJAI 
Po 100 dolerių: 

Antanas Minelga, Olympia, 
WA 

Juozas Kirstukas. Baltimore, 
MD 

Dana Čipkienė, Willowick, 
OH 

Jadvyga Mulokienė, Santa 
Monica, CA 

Ona Bundelis, Ellisville, MO. 
Po 50 dolerių: 

Marija Noreika, Putnam, CT 
Dr. Vytautas Tauras , 

Chicago, IL. 
Fondo iždininkas 

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos dabartinė valdyba. Iš kairės: Stasys Briedis, Petras Buchas, 
dr. Laima Šimulienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas — pirm. ir Oskaras Kremeris. Dvidešimt trečia
sis sąjungos seimas vyksta šį savaitgalį Detroite. 

x Penktadienį, rugsėjo 16 
d., 7:00 v.v. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte visi nuoširdžiai 
kviečiami į „Saulutės vakarė
lį", kur Lietuvos bedalių vaikų 
labui koncertą atliks Vilniaus 
etnografinis ansamblis, an
samblis ,.Tėviškė"'. Kuršėnų 
kaimo kapela, ,.Studija R" šo
kėjai. Savo darbus demonstruos 
tautodailininkės — A. Mačienė. 
V. Adomavičienė, D. Bukinaitė. 
Bilietai — $5 auka padėti vargs
tantiems Lietuvos vaikams. 
Bilietus galima įsigyti PLC po 
11:00 vai. Mišių. Ruošia „Sau
lu tė" , Lietuvos našlaičių 
globos būrelis. 

(sk) 

x Ieškomas Stasys Knašas, 
gyv. 363 Washington Ave. 61, 
Miami Beach, FL 334. Jis pats, 
arba apie j} žinantys, praneškite 
seseriai: J a d v y g a Knašaitė 
Beniušienė, Avižliai, Ventos 
paštas, Akmenės raj., Lithu-
ania; arba skambinkite: tel. 
312-436-8361 La ima , 312-
476-8651 Dalia. 

(sk) 

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

Tel. (1-312)- 77t>-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

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

Te!. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

x Čikagos Ulinois Universi
te to r ek to r ius dr. J a m e s 
Stukel ruošia priėmimą sve
čiams mokslininkams rugsėjo 
7 d. Pakviestas ir „Kanklės" 
ansamblis, kuris atvyksta iš 
Vilniaus antradieni, rugsėjo 6 d. 
Ansamblis dalyvaus pietums ir 
atliks trumpą koncertą. 

(sk) 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAIĮ Lietuvą su siuntiniais 
s iunčiami kas savai tę . 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo S29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Optieal Studio. 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis j 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. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Noreda 
mi 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. TL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk; 

x Pasaulio Lietuvių dainų 
šventė Vilniuje! Tris aukštos 
kokybės vaizdajuostes „An
samblių vakaras Kalnų parke" 
(liepos 8 d., trukmė 2 vai.), 
..Šokių diena Žalgirio stadione" 
'liepos 9 d., trukmė 2 vai.), 
,.Pasaulio lietuvių dainų šventė 
Vingio parke" (liepos 10 d., 
trukmė 4 vai.) jau dabar galite 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., telefonu 
312-927-2900, raštu, arba as
meniškai atvykdami į mūsų raš
tinę. 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, ar
ba visų trijų $50 ir $5 už 
persiuntimą Mes priimame če
kius ir Visa/Mastercard kredi
to korteles. Sav. Petras Berno
tas. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x ALPINE MANOR BAN-
QUETS, Inc. patogiausia lietu
viška salė pietvakarių priemies
čiuose. Nuomojame bet kokiai 
progai. Kreipkitės: 8230 Cass 
Ave., Darien, IL 60561, tel. 
708-964-4154. Sav. J . V. Liuti
kai. 

(sk) 

x Juozas Bacevičius patar
naus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x Vienintelė proga išgirsti 
Lietuvos estrados karalių Stasį 
Povilaitį bus rugsėjo 10 d. 8 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Čia bus sudaryta jauki atmo
sfera klausytojams Dėl rezerva
cijų skambinti Ed. Šulaičiui, 
708-652-6825. 

(sk) 

x Brighton Parko Liet. Na
mų savininkų draugija rengia 
33-čią jubiliejinį balių rugsėjo 
24 d., šeštadienį, 7 v.v. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield. Bus 
meninė programa, šalta-šilta 
vakarienė, veiks baras. Šokiams 
gros A. Barniškis. Baliaus 
pelnas skiriamas bažnyčios sto
go remontui. Vietas rezervuoti 
pas V. Utarą, tel. 312*47-0664 
arba pas A. Raštienę, tel. 
312-778-3025. 

(sk) 
x Sofija Plenienė globoja 

vieną našlaitį Jurbarke. $150 
metinį mokestį atsiuntė „Lietu
vos Našlaičių Globos" komi
tetui. Lietuvoje yra dar daug 
vaikų, kurie laukia globos. 
Kviečiame visus jungtis į „Lie
tuvos Našlaičių Globos" eiles. 
Rašykite: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patieka
lų. Neatsilankę nežinosite, kaip 
gausiai, gardžiai ir nebrangiai 
galite pas mus papietauti. Sav. 
I . Naujokienė. „ S a g i l V , 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-59*0685. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite grani to 
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. Ii* 
Uja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

K a s laimėjo? Laimingojo bilieto t raukimas įvyko rugpjūčio 31 d. „Draugo" patalpose. Laimėjo 
Grand Rapids, MI LB apylinkės valdyba, įstojusi j Draugo fondą su 200 dol. Dovana: American 
Travel Service, kurios savininkai yra Vytas ir Aleksas Lauraičiai, vieno asmens kelionė lėktuvu 
į Lietuvą ir atgal. Traukimą atl iko (iš kairės): Draugo fondo direktorių tarybos pirm. ir ižd. Bro
nius Juodelis, Vytas Lauraitis, red. Danutė Bindokienė ir Aleksas Lauraitis. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

Montef iore soduose , sukur
tuose Italijos kunigaikščių sodų 
pavyzdžiu, bus „Vilties sodo" 
pokylis, ruošiamas Lithuanian 
Mercy Lift. Tai neeilinė puota, 
bet tikrai šauni šventė, kurios 
visas pelnas skiriamas Lietuvos 
sergantiesiems — LML veiklai 
pa remt i . Rezervacijos pr i
imamos tel. 708-361-2557. Vi
suomenė kviečiama rugsėjo 10 
d., 6 vai. vak. atsilankyti į 
pokylį ir gražiuose Montefiori 
soduose suteikti gražesnės atei
ties viltį savo tėvynės ligo
niams. 

x Ieškomi septyni s ū n ū s 
P r a n u t ė s Gulbinai tės ir Sta
s io Ulickių. Gyv. JAV nuo 
1914. Paskutinės žinios 1970 m. 
Žinantieji apie šią šeimą rašy
kite: Jill P u p k a r , 50 G o d d a r d 
Mem. Dr., Worcester, MA 
01603. 

(sk) 

x Dr. Leonidas ir P r a u r i m ė 
Ragai , savo dukters ir žento, 
Lauros ir Alberto Valavičių var
du, paėmė ir remia jau antrą 
našlaitį Lietuvoje. Našlaičio me
tinis paramos mokestis yra 
$150. Kviečiame visus tapti 
bent vieno našlaičio Lietuvoje 
rėmėjais. Kreipkitės: „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(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 I eškoma Onutė Mart in-
k u s iš Pakruojo, gim. 1944 m.; 
gyveno 103 Washington Blvd.. 
Oak Park, IL. Atsiliepkite, 
skambinki te Kr is t ina i , t e l . 
312-767-5580. 

(sk) 
x V y t a u t o Didž. š a u l i ų 

r ink t inė rengia gegužinę pa
remti Lietuvoje leidžiamą šau
lių žurna lą , , T r i m i t a s " . 
Gegužinė įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 4 d. 12 vai . Šaul ių 
n a m u o s e . Geras, sesių paga
mintas maistas. Gros K. Rama
nausko orkestras, veiks tur
tinga loterija ir baras. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti ir pa
remti šaulių žurnalą „Trimi
tas" . Šaulių r inkt inė . 

(sk) 

x Ameri tech F o u n d a t i o n , 
Antanui Mikui pasiteiravus, at
siuntė „Saulutei", Lietuvos naš
laičių globos būreliui, $480 
auką. „Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja Antanui Mikui ir ska
t ina visus nebijoti kreiptis į 
ki tataučių labdaros fondus. 
Ačiū! „Saulutė" , 419 VVeidner 
Rd. , Buffalo Grove, II 60089, 
te l . 708-541-3702, TAX I D 
#36-3003339. 

<sk) 

ČLM PRADĖS MOKSLO METUS 
1994 m. rugsėjo 10 d., 9 vai. 

ry to , Čikagos l i tuan i s t inė 
mokykla pradės naujuosius 
mokslo metus Jaunimo centre. 
Čikagoje. Bus mokinių regist
racija ir pamokos. Bus galima 
įsigyti vadovėlių, pratimų ir 
skaitinių. Visas žinias apie 
mokyklą bus galima sužinoti 
prie registracijos stalo. 

Visa lietuvių kultūrinė veikla 
JAV dabar yra susilpnėjusi, o 
turėtu būti atvirkščiai. Kova už 
laisvę nėra baigta. Daug skai
tote lietuviškoje spaudoje apie 
padėtį Lietuvoje, kuri nėra džiu 
ginanti. Dar reikalingi mūsų žy
giai Vašingtone ir k i tur . 
Būdami patys silpni, nepajėg
sime atlikti visų uždavinių. 
Lituanistinės mokyklos yra tie 
šviesūs žiburiai, tėvynės meilės 
židiniai,kuriems neturime leis
ti užgesti. Iki šiol jos atliko la
bai svarbius tautai uždavinius, 
jos turi eiti tuo keliu ir toliau. 

Politinė veikla yra susilp
nėjusi, nes Lietuva nepriklau
soma. Visos jėgos turi būti kon
centruojamos į mūsų kultūrinę 
veiklą. Reikia pasiaukojančių 
žmonių, bet reikia ir finansinių 
lėšų. Visi fondai, iki šiol rėmę 
politinę veiklą, turi būti nu
kreipti į kultūrą. Tačiau prak
t in iam gyvenime nesimato 
didelio entuziazmo. Ir šiai mo
kyklai priklausantys pinigai 
dar iki šiol neįplaukė į mo

kyklos kasą, nors jau prasideda 
tretieji mokslo metai. Kol 
gražūs žodžiai nebus paremti 
gerais darbais, toi nesitikėkim 
sulaukti darbo vaisių. Moky
kimės vienybės ir darbštumo iš 
gamtos, iš bičių ir skruzdžių 
gyvenimo. Visi už vieną, vienas 
už visus. 

' Yra nemažai šeimų, atvy
kusių iš Lietuvos, tačiau ne 
visos suinteresuotos lietuviš
komis mokyklomis. Tenka iš
girsti balsų, kad labiau suinte
resuoti anglų kalba, negu 
lietuvių. Anglų kalbai JAV pa
vojaus nėra, bet nutautėti 
sekasi žymiai sparčiau. Tvirčiau 
finansiškai neįsikūrusioms 
šeimoms tu r ime padėti, 
sumažinti mokslapinigius, ar 
juos iš viso panaikinti. Todėl ir 
reikalinga įvairių fondų 
parama. Mūsų tauta negausi, ji 
kenčia Lietuvoje nuo išsigimimo 
ir mažėjimo. Skęsta svetimųjų 
bangose išsisklaidę po pasaulį. 
Nejaugi būsime priversti 
užskleisti mūsų tautos garbin
gus istorijos lapus. 

Lituanistinių mokyklų regist
racija yra mūsų tautiniai egza
minai. Ar rugsėjo 10 d. jie bus 
išlaikyti, ar pavėlavusieji pa
prašys juos laikyti, netolima 
ateitis parodys. Jei mokame 
priespaudoje išsilaikyti, mo
kėkime ir laisvėje iškelti gal
vas aukštyn. J . Plačas 

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS 
Edvardas Kirvaitis š.m. gegu

žės 21d. baigė Medical College 
of Wisconsin ir gavo medicinos 
daktaro laipsnį. Jaunasis dr. 
Edvardas šiuo metu atlieka 
praktiką patologijom srityje 
University of Illinois ligoninė
se. 

Edvardas 1986 m. baigė Ma-
rist High School. Priklausė Na
tional Honor Society, buvo iš
r i n k t a s Illinois valstijos 
pasižymėjusiu moksleiviu ir 
gavo žymenį už gerą mokymąsi. 
Gimnazijoje jis priklausė futbolo 
komandai ir dalyvavo savo mo
kyklos rungtynėse. Šeštadie-

I)r Kdvard.is Kirvaitis. 

niais lankė ir baigė Kristijono 
Donelaičio pradžios bei aukš
tesniąją mokyklą. Priklausė 
skautams, šoko „Grandies" tau
tinių šokių ansamblyje ir lošė 
futbolą , ,Li ths" jaunių 
komandoje. 

Iš Marist aukštesniosios 
mokyklos buvo priimtas į Mar-
ąuette universiteto „Honors 
Scholar Pre-Medical" programą. 
1990 m. baigė Marąuette 
universitetą, kuriame įsigijo 
kompiuterių mokslo bakalauro 
laipsnį. Universitetą baigė 
„magna cum laude" ir buvo 
įtrauktas į Alpha Sigma Nu 
korporaciją, priklausė „Natio
nal Jesuit Honor Society". 

Lankydamas Marąuette uni
versitetą ir Medical College of 
VVisconsin, Edvardas čiuožė 
U.S. Speed Skating komandoje. 

Vyresnysis Edvardo brolis 
Romas taip pat yra daktaras, 
jau dvejus metus atlikęs „Re-
sidency in Surgery" Illinois 
universiteto ligoninėse. 1994 
metais jis gavo stipendiją (Fel-
lowship in Cardiothrasis Sur
gery) Harvardo universitete. 
Jauniausias Edvardo brolis 
Tomas praėjusių metų gruodžio 
mėn. baigė Illinois universitetą 
Urbanoje ir ruošiasi lankyti 
„Graduate School". 

Dr. Edvardas yra Janės ir 
Kęstučio Kirvaičių sūnus, Juo
zo Skeivio ir a.a. Adelės Skeivie
nės vaikaitis. f „ 

J.S. 


