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Spalio pradžioje bus 
perlaidojami 

prez. K. Griniaus palaikai 
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Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 
Šiandien Seimo rūmuose buvo 
surengta spaudos konferencija 
dėl prezidento Kazio Griniaus 
palaikų perlaidojimo. Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
vadovaujantis Lietuvos Res
publikos prezidentų Kazio Gri
niaus, Antano Smetonos ir 
Aleksandro Stulginskio atmi
nimo įamžinimo komisijai, žur
nalistams pasakė, kad „turime 
įvertinti Lietuvos praeitį ir 
pagerbti žmones, kurių vardai 
mūsų istorijoje įrašyti aukso rai
dėmis", kad „susigrąžinti nusi
pelniusių Lietuvai žmonių pa
laikus iš Vakarų ir Rytų yra 
labai svarbi užduotis". 

Spaudos konferencijoje buvo 
prisiminta, kad rugpjūčio mė
nesį Vilniuje ir Jelgavoje ati
dengtos memorialinės lentos 
prezidentui Antanui Smetonai, 
pranešta, kad tvarkomas prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
kapas Kaune, taip pat vietos, 
kur jis yra gyvenęs buvusioje 
laikinojoje sostinėje Kaune, 
numatyta autentiškai atstatyti 
Prezidentūros pastatą, o sodely
je prie jo pastatyti paminklus 
trims ankstesniems Lietuvos 

prezidentams. 
Prezidento Kazio Griniaus 

palaikai, kaip pranešta, bus 
perlaidojami vykdant jo paties 
valią, kurią perdavė sūnus 
Liūtas. Perlaidojimo ceremoni
ja prasidės JAV, kur spalio 1 d. 
lietuvių kapinėse Chicagoje bus 
išimama urna. Iškilmėse kalbą 
turėtų pasakyti prezidentas Al
girdas Brazauskas, numatantis 
tuo metu lankytis Amerikoje. 
Spalio 7 d., apie 5 vai. vakaro, 
lėktuvas su urna nusileis Vil
niaus aeorodrome. Čia bus su
rengta iškilminga sutikimo ce
remonija. 

Spaudos konferencijoje taip 
pat dalyvavęs Lietuvos archyvų 
generalinės direkcijos vadovas 
Gediminas Ilgūnas pasakė po 
savaitės išvykstąs į JAV, kur 
turėtų perimti prezidento gimi
naičių dovanojamus archyvus. 
Juos numatoma atiduoti vals
tybiniam archyvui, o daiktai 
bus eksponuojami Kauno karo 
muziejuje arba jo filiale, kurį 
numatoma įrengti Prezidentū
ros pastate. Pranešta, kad nu
matoma išleisti prezidento 
Kazio Griniaus raštų tomą ir 
atsiminimus apie jį. 

Lietuvoje kuriasi gimimų 
kontrolės organizacija 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Lietuvoje steigiamas Amerikoje 
„Planned Parenthood" vardu 
gerai žinomas tarptautinės fede
racijos padalinys. Per savo 
padalinius ne tik Amerikoje, bet 
ir įvairiose pasaulio šalyse ši or
ganizacija puoselėja gimimų 
kontrolę visomis priemonėmis 
— svarbiausia mokant vaikus 
apie „saugų seksą", naudojant 
įvairias gimdymo kontrolės 
priemones, ir agituojant už 
moterų teisę darytis abortus, 
kai vaikas nenorimas. 

Apie Lietuvoje vadinamos 
Planuotos Tėvystės organi
zacijos kūrimąsi rugsėjo 14 d. 
spaudos konferencijoje pranešė 
jos tarptaut inės federacijos 
Pietų ir Rytų Europai vadovas 
John O'Brien. Anot jo, akcen
tuodama moters pasirinkimo 
teisę, federacija siekia kuo 
platesnius visuomenės sluoks
nius supažindinti su kontra

ceptinėmis priemonėmis, būdais 
apsisaugoti nuo nepageidau
jamo nėštumo, įgyvendinti 
mokyklose lytinio švietimo 
programas. 

Pasak Šeimos Planavimo 
Centro Vilniuje vadovo Vytauto 
Klimo, Lietuvoje per metus 
atliekama 40,000 abortų, arba 
aštuoniasdešimt abortų šimtui 
gimdymų. Anot jo, šeimos 
planavimas galėtų pataisyti šią 
situaciją, tačiau pastaruoju 
metu aktyviai platinamos idėjos 
uždrausti šalyje abortus. 

Vytauto Klimo nuomone, Lie
tuvai reikėtų pasirinkti ne 
Lenkijos pavyzdį, kur abortai 
uždrausti, o šią problemą spręsti 
informuojant visuomenę apie 
saugų seksą ir šeimos planavi
mą, propaguojant įvairias kon
traceptines priemones. Būtent, 
anot jo, taip dirba Tarptautinė 
Planuotos Tėvystės Federacija. 

Padarė įspūdi noras greitai 
gauti pelną 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (LR) 
— Po dvejų metų tarnybos iš 
Panevėžio išvyko JAV taikos 
korpuso smulkaus verslo plėtros 
programos savanorė Heidi Jack. 
Prieš išvykdama miesto valdy
boje ji susitiko su valdžios 
atstovais, žurnalistais, papasa
kojo apie savo tarnybą. Gyven
dama Panevėžyje ji pramoko lie
tuviška i , susirado draugų, 
pažino naują gyvenimo būdą. 
Savanorė iš pradžių gyveno 
vienoje panevėžiečių šeimoje, 
vėliau miesto savivaldybė skyrė 
jai butą. 

Nedidukę tamsiaplaukę ame 
rikietę panevėžiečiai sutikdavo 
Pramonės ir prekybos rūmuose, 
Kaune technologijos univer
siteto Panevėžio fakultete. 
Gamtininkų centre. Laisvalai-
kiu ji dalyvavo miesto folklori
niame ansamblyje „Versmė", 
padėjo rengti moterų draugijos 
renginius, aplankė kitus mies
tus bei Latviją ir Estiją. 

Smulkaus verslo profilis spe
cifinis, tad ponia Heidi daugiau
sia dirbo individualiai. Pritai
kyti amerikietišką biznio planą 
Lietuvoje sunku, nes čia skirtin
gos ekonominės sąlygos, teigė 
savanorė. Jai paliko įspūdį 
Lietuvos verslininkų noras kuo 
greičiau padaryti biznį ir iš jo 
gauti didelį pelną. Amerikoje, 
pasak Heidi, biznio planai suda
romi dešimtmečiams, o pelną 
biznieriai gauna tik po metų 
kitų. Ką veiks grįžusi į Ameriką 
Heidi Jack dar nenusprendusi, 
tačiau jos įgyta patirtis ir 
Lietuvos sistemos pažinimas jai 
tikriausiai pravers. Galbūt Hei
di Jack dar atvyks į Lietuvą jau 
ne kaip savanorė, o kaip biznio 
partnerė. 

Šiais metais Panevėžyje smul-
kaus verslo plėtros savanorės 
niekas nepakeis, kadangi nu
spręsta juos skirti tik į tas or
ganizacijas, kurios dar neturėjo 
taikos korpuso savanorio — 

Amerikiečių karinis laivas plaukia Haičio sostinės Port au Prince 
pakrantėje. Ketvirtadienį prie 20 jau atplaukusių karo laivu prisidėjo 
dar ir du lėktuvnešiai, iš viso sudarant 20,000 karių. Tą vakarą JAV 
prezidentas Bill Clinton, per televiziją kalbėdamas J A V gyventojams, 
aiškino, kad tokios žiaurios diktatūros, kaip Haiti buvimas Amerikos 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (Elta) — 
Rusijos Federacijos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas Ser-
gej Krylov ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška šiandien Vil
niuje sutarė dėl abiejų šalių 
Užsienio reikalų ministerijų 
konsultacijų protokolo. Po to 
surengtoje spaudos konferenci
joje Krylov pasakė, kad protoko
las, kuriame apibrėžtas konsul
tacijų lygis ir tematika (pasaulio 
įvykiai, dvišaliai santykiai, in
tegracija į tarptautines struk
tūras), yra svarbus dokumentas. 
Sergej Krylov teigimu, tranzito 
problemos, kurios taip pat buvo 
aptartos tos pačios dienos rytą 
įvykusiame svečio susitikime su 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Povilu Gyliu, yra vieno-

Japonai finansuos 
Lietuvos transportą 
Vilnius, rugsėjo 15 d.(Elta) —. 

Ketvirtadienį į Vilnių atvyko 
Japonijos Eksporto ir Importo 
Banko delegacija. Japonų ban
kininkai aptars naujos kredito 
Lietuvai projektą, kurio doku
mentai jau parengti. Japonijos 
bankas pasirengęs skirti Lietu
vos transportui 40 milijonų dole
rių ilgalaikį lengvatinį kreditą. 
Šis kreditas surištas su Europos 
Rekonstrukcijos ir Plėtros Ban
ko paskolomis. Pavyzdžiui, ski
riamas su tokiomis pat palūka
nomis ir tam pačiam laikotar
piui. 

Finansų ministerijos valsty 
bės skolos valdymo skyriaus vir
šininkė Rūta Skyrienė pasakė, 
kad šįkart greičiausiai vykdo
mam transporto projektui Japo
nijos bankas bei Europos Re
konstrukcijos ir Plėtros Bankas 
skirs vienodą skolos sumą — po 
18.9 milijonus dolerių. Japoni
jos banko paskolos metinė palū
kanų norma apie 4.5%. Vėliau 
ateis ir kita kredito dalis. 

Ši japonų parama Lietuvai — 
jau antroji. Pernai lengvatinę 
paskolą Japonijos Eksporto ir 
Importo Bankas suteikė kartu 
su Pasaulio Banko paskola ūkio 
atstatymui. 

smulkaus verslo patarėjo. 
Šiuo metu Panevėžyje prade

damas kurti PHARE programos 
remiamas Verslo konsultacinis 
centras, tačiau jo paslaugos jau 
bus mokamos. 

dai svarbios abiem valstybėms, 
o Rusijos geriausio prekybos 
palankumo statusas Lietuvai 
glaudžiai susijęs su šiuo 
klausimu. Krylovo nuomone, 
tranzito per Lietuvą taisyklės 
yra pačių Lietuvos vadovų rei
kalas ir išreiškė oasitenkinimą, 
kad Lietuvos k*Scgos atsižvelgia 
į Rusijos interesus. 

Po spaudos konferencijos S. 
Krylov apsilankė Rusijos 
ambasadoje Vilniuje, o dar 
vėliau susitiko su prezidentu 
Algirdu Brazausku. Krylov jį 
prisipažino „labai gerbiąs kaip 
politiką ir asmenybę". 

pašonėje iš tikrųjų grasina jos interesams, jau nekalbant apie tai, kad 
j Ameriką nuolat plaukiantys pabėgėliai kasmet Amerikai kainuoja 
milijonus dolerių registruoti ir išlaikyti pabėgėlių stovyklose, ir jų 
skaičiai nuolat auga. 

Lietuva ir Rusija tarsis 
tarptautinės politikos 

klausimais 

Danija padeda 
modernizuoti 

Klaipėdos telefono 
ryšius 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 
šį vakarą Klaipėdoje buvo pasi
rašyta „Lietuvos Telekomo" ir 
Danijos kompanijos M. L. Erics
son A/S sutartis. Pagal ją uosta
miestyje bus sumontuota pir
moji Lietuvoje daugiau kaip 
8,000 numerių skaitmeninė 
telefono stotis, bus įrengti 128 
tarptautinio ryšio automatai su 
magnetinėmis kortelėmis. Da
nai ketina naująją stotį sumon
tuoti per devynis mėnesius. Su 
kitomis miesto stotimis ji bus 
sujungta optiniu kabeliu. 

Modernios stoties abonentai, 
aplenkdami kvarco sistemą, 
galės įsijungti į tarptautinę 
Kauno telefono stotį Lintel, au
tomatiškai peradresuoti pokal
bius, rengti mini-konferencijas, 
įsijungti žadintuvą ir panašiai. 
Stotis bus sumontuota, naudo
jantis Danijos vyriausybės be 
procenčiu kreditu, skirtu Lie
tuvos ryšiams plėtoti, lėšomis. 

Kaune minėjo 
Vytauto Didžiojo 

karūnavimą 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (AGEP) 

— Kaune vyko daug renginių, 
skirtų Vytauto Didžiojo karū
navimo dienai - rugsėjo 8-ajai. 

Ryte šauliai pakėlė Vytauto 
Didžiojo vėliavą virš Karo 
muziejaus, prie Vytauto Di 
džiojo paminklo buvo padėta gė
lių, o Karininkų ramovėje 
įvykusiame minėjime koncer
tavo Vytauto Didžiojo bažnyčios 

Latvijos savanoriai — gerai 
finansuojami 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 
Latvijoje savanoriais tarnauja 
17,000 vyrų, ir jie ne tik saugo 
kraštą, bet ir padeda policijai, 
taip pat yra pasirengę pagelbėti 
stichinių nelaimių atveju. To
kius faktus pateikė Latvijos Ze-
mesargo tarnybos vadas pulki
ninkas Juris Eihmanis Lietuvos 
Savanoriškosios Krašto Apsau
gos Tarnybos i.SKAT) štabe Vil
niuje surengtoje spaudos konfe
rencijoje. 

Jis taip pat papasakojo, kad 
Latvijos savanoriai yra tie
siogiai pavaldūs šalies preziden
tui. Juos finansuoja valstybė — 
šiais metais Zemesargui buvo 
skirta 8.7 milijono dolerių. 
Tačiau savanoriai gali ir patys 
užsidirbti pinigų — saugodami 
bankus, privačias firmas. Jiems 
taip pat galima laikyti namuose 

ginklą, o padedantys policijai 
savanoriai netgi gali skirti bau
das atministracinės teisės pažei
dėjams. 

Lietuvos SKAT vadas pulki
ninkas Arvydas Pocius sakė. 
kad belieka pavydėti Latvijos 
savanoriams — jų lietuviams 
kolegoms iš valstybės biudžeto 
tebuvo skirta 8 milijonai litų, 
ginklą jiems leista laikyti tik 
tarnyboje, savarankiškai užsi
dirbti pinigų jiems taip pat 
neleidžiama. Tačiau, sakė J. 
Eihmanis, latviams daug ko 
teko mokytis iš lietuvių, kai 
1991 m. sausio mėnesį jų tar
nyba tik kūrėsi, o Lietuvos 
SKAT jau turėjo patirties. Lat
vijos ir Lietuvos savanoriai ben
drauja ir dabar — vien šiemet 
buvo surengtos dvejos bendros 
pratybos. 

Lietuvos verslininkai domisi 
galimybėmis Kazachstane 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (Elta) — 
Kazachstano ministras pirmi
ninkas Sergej Tereščenko šian
dien priėmė krašto sostinėje Al-
maty besilankančių Lietuvos 
verslininkų grupę. Tai buvo 
savotiškas atsakymas į Lietuvos 
premjero Adolfo Šleževičiaus 
vadovaujamos Lietuvos vyriau
sybinės delegacijos neseniai įvy
kusį pokalbį su kazachų versli
ninkais. 

Kazachstane jau yra užsire
gistravusios apie 1,500 bendrų 
firmų su Lietuva, tačiau veiklą 
išplėtojo tik apie 300-400. Tuo 
tarpu Kazachstano vyriausybė 
galėtų pasiūlyti lietuviams net 
tokias patrauklias pramonės 
šakas kaip, pavyzdžiui, aukso 
gavyba, prekyba ferometalais. 
Kazachstanas apsiimtų savo du
jotiekiais privačių firmų už
sakymu tiekti didelį kieki gam
tinių dujų ir del jų tranzito net 
galėtų tartis su Rusija. Kazachs
taną taip pat domintų bendra 
veikla elektronikos srityje — čia 
galima būtų panaudoti abiejose 

choras. Vakare buvo nuleista 
Vytauto Didžiojo vėliava, o Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje skambėjo varpų muzi
ka. 

Vytauto Didžiojo karūnavimo 
dienos paminėjimą nuo 1991 m. 
kasmet organizuoja „Aukuro" 
klubas, kurio rūpesčiu atstaty
tas Vytauto Didžiojo paminklas 
Laisvės alėjoje. 

šalyse esančios karinės pramo
nės liekanas. 

Kazachstano premjeras savo 
bute jau šešius metus neatsi
džiaugia lietuvišku televizo
rium Šileliu ir mano. kad bend
ra tokių televizorių gamyba bū
tų labai sėkminga Azijos rinko
je. Lietuvos verslininkų pasiū
lymu nutarta artimiausiu metu 
surengti Kazachstane Lietuvos 
gaminių parodą. 

Lietuva ir Austrija 
pasirašė ekonominę 

sutartį 
Vilnius, rugsėjo 16 d. (Elta^ 

Austrijos ekonomikos ministro 
pavaduotojas Josef Tschach ir 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos sekretor ius Albinas 
Januška penktadienį Vilniuje 
pasirašė sutartį dėl dvišalių 
tarptautinių ekonominių santy
kių. Sutartis suteikia didžiausio 
palankumo statusą dėl muitų ir 
su jais susijusių mokesčių įve-
žant ar išvežant prekes. 

Sutartyje taip pat nurodytos 
sritys, kurios labiausiai tinka
mos bendradarbiavimui. Tai pa
sikeit imas technologijomis, 
žemės ir miškų ūkio. farmacija, 
finansinės paslaugos. 

Didžiausias dėmesys, remian
tis šiuo dokumentu, turėtų būti 
skiriamas energetikai, susisie
kimui, antrinių žaliavų perdir 
bimui Sutartyje numatyta ska
tinti turizmą. 

Pasirašytos Lietuvos 
ir Kazachstano 

sutartys 
Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 

Kazachstano sostinėje Almaty 
vieši Lietuvos vyriausybinė 
delegacija. Jos vadovas prem
jeras Adolfas Šleževičius šį rytą 
susitiko su Kazachstano minist
ru pirmininku Sergej Tereš
čenko. Po to vyko ir vyriausy
binių delegacijų susitikimas. 

Premjeras Šleževičius pabrėžė 
būtinybę, kad Kazachstane kuo 
greičiau būtų „atšaldytos" čia 
buvusios Lietuvos įmonių lėšos 
— keli milijonai dolerių.Kazach-
stano atstovai buvo pakviesti 
savo aviacijos linijas į Europą 
tiesti per Lietuvą — su galimybe 
Vilniuje pasipildyti kuro, para
ginta kuo greičiau atidaryti Vil
niuje Kazachstano ambasadą. 

Po delegacijų pokalbio buvo 
pasirašyti oficialūs dokumentai: 
Lietuvos ir Kazachstano sutar
tis dėl investicijų skatinimo ir 
abipusės apsaugos, susitarimas 
dėl Lietuvos ir Kazachstano pre
kybos atsiskaitymų. 

Šiandien po pietų Lietuvos 
premjeras susitiko su Kazachs
tano prezidentu Nursultan Na-
zarbajev, Kazachstano Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku A. 
Kekilbajev. 

Paramos centras 
moterims 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 
Šiandien Vilniuje atidarytas 
Lietuvos moterų draugijos pa
ramos centras. Tai pirmasis Ry
tų Europoje informacijos, kon
sultavimų, mokymo ir švietimo 
centras moterims. Jis įkurtas 
kartu su Vokietijos visuomeni
nėmis organizacijomis ,,Regen-
bogen" ir „BunstifY'. Moterų 
draugijos paramos centre kon
sultuos psichologės ir juristės. 
veiks užsienio kalbų, sveiko 
gyvenimo būdo kursai, dailės, 
rankdarbių studijos, bus ren
giami teminiai seminarai. 

1990 m. įkurta Lietuvos 
moterų draugija iš kitų Lietuvos 
moterų organizacijų išsiskiria 
tuo, kad atsiriboja nuo politikos 
ir domisi vien moters bei kūdi
kio problemomis. Ypač daug dė
mesio skiriama moters lavini
muisi, propaguojamas sveikas 
gyvenimo būdas, domimasi eko
logijos problemomis. Draugija 
turi 32 organizacijas šalies ra
jonuose ir miestuose, taip pat 
savo leidyklą. 1992 metais drau
gija buvo priimta j Tarptautini 
Moterų Aljansą. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 17 d.: Šv. Robertas 

Bellarmine, vyskupas, Bažny
čios mokytojas (1542-1621), šv 
Pranciškaus žaizdų gavimo su
kaktis (1224 m.); Algaudas. 
Mantvinas. Sigutė. 

Rugsėjo 18 d.: 25 eilinis 
sekmadienis: Juozapas, Stanis
lovas. Irena. Jorūnė, Mingaila. 
Šv. Rašto vertėjas ark. Juozas 
Skvireckas gimė 1873 metais. 
1917 m. Vilniuje prasidėjo Lie 
tuvių Konferencija. 

Rugsėjo 19 d.: Šv. Januan 
jus, vyskupas (nukankintas 304 
m.); Arnulfas, Praurime. Zuza
na. 

Rugsėjo 20 d.: Šv. Andrius 
Kim Taegon ir Paulius Čong 
Hasang, nukankinti su 103 
Korėjos kankiniais tikinčiųjų 
persekiojimuose tarp 1839 ir 
1867 metų; Fausta, Kolumbą, 
Jolita, Vainoras. Rašytojas kun 
Juozas Tumas — Vaižgantas gi 
me 1869 metais. 
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IŠ A TEITI N INKŲ 
GYVENIMO 

'// R e d a g u o j a : Karol ina Kub i l i enė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

I ateit ininkų tradicinį Studijų 
savaitgalį, š.m. rugsėjo 2 - 4 d. 
vykusį Dainavoje, suplaukė 
daugiau negu 100 dalyvių - nuo 
pačių mažiausių (dar nevaikš
tančių, ar jau pirmuosius žings
nelius žengiančių1 iki pačių 
vyriausiųjų. 

Savaitgalis penktadieni, rug 
sėjo 2 d. vakarą, buvo pradėtas 
A te i t i n inkų kongreso, š.m. 
liepos mėn. vykusio Lietuvoje, 
vaizdajuostės rodymu. Talentin 
goji Vida Kupryte iš devynių 
valandų trukmės vaizdajuostėj 
įamžintų vaizdų, sukūrė įspū
dingai šį didįjį ateitininkijos 
įvykį pristatančią vienos valan
dos ilgumo video filmą. Visi ją 
matę buvo labai sužavėti ir Vi
dai šia vaizdajuoste teko rodyti 
net du kartus. 

Sus ipaž į s t ame su Berč iūna is 

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., sve
čias iš Lietuvos, kun. Rimas Gu
delis supažindino Studijų sa
vaitgalio dalyvius su Berčiūnų 
stovykla. Jis minėjo, kad Daina
va buvo modelis Berčiūnų 

stovyklai, kurioje stovyklavo 
daugiau negu 800 moksleivių 
ateitininkų, ar planuojančių 
tapti ateit ininkais. Taip pat 
Berč iūnuose į s t e i g t a Šv . 
Kazimiero kolegija, kuri veiks 
vyskupijos ribose. Šiais pirmai
siais metais šioje kolegijoje bus 
10 studentu, kurie gyvens na
meliuose. Vienuolika iš devy
niolikos namelių jau aptvarkyti. 
Iš tų studentų 7 yra atei
t i n i n k a i . Berč iūnuose gal i 
stovyklauti 150 stovyklautojų. 
Paskutinę Studijų savaitgalio 
dieną kun. Gudelis paminėjo, 
kad Berčiūnuose bus įsteigta 
biblioteka, kuri labai mielai 
pri imtų užjūrio a te i t in inkų 
aukojamas teologijos, religijos, 
filosofijos ir pan. žanro knygas. 
Prižiūrimi Palangos rūmai , 
apsupti 70 ha žemės ploto. 
Namų K a u n e (Ate i t in inkų 
rūmų' situacija dar nėra visai 
išaiškinta, juos sutvarkyti gana 
brangiai kainuotų. 

D a r b a i ir r ūpesč i a i 

Jonas Kavaliūnas pasakojo 

Dūdos garsais Vilniuje atidaromas XII Ateitininkų kongresas. 

apie Lietuvos a te i t in inkų dar
bus bei rūpesčius. J i s apžvelgė 
ate i t ininkų Lietuvoje veiklą 
vyskupijų ribose, k u r ruošiami 
kursai ir seminara i . Pažvelgus 
į 1992-93 m. veiklos kalendorių 
galima džiaugtis veikla: 7 aka
demijos, 6 ku r sa i vyresn iems 
moksleiviams, j a u n i m o dienos 
v y s k u p i j o s e . r e k o l e k c i j o s , 
keliaujančios stovyklos. Dirva 
p l a t i . Užjūryje l a b a i pa
brėžiamas tau t i škumas , o Lietu
vos a te i t in inkams — kata l ik iš 
k u m a s . P re l egen t a s pa t e ikė 
žinių apie Prano Dovydaičio 
fondą, kuris te ikia s t ipendijas 
(41 s tudentui pirmą kartą , o 
1994 m. jau 54 s tudenta i gavo 
po 250 litų). J i s pagerbė auko
to jus ir s i ū l ė , k a d r e i k i a 
p a g a l v o t i ap i e p r e m i j a s 
katal ikiškos spaudos žurnal is
tams, pedagogams ir k i t iems. 
Vieno dalyvio įdomus pasaky
mas, ta i . kad kai kur i e lietuviš
ki fondai nusako veiklą ir to 
reikia vengti. 

D i s k u s i j a s s u k ė l u s i 
p a s k a i t a 

Dr. Linas Sidrys kalbėjo t ema 
„Poslinkiai l ietuvių dvasinėje 
kul tūroje L ie tuvoje ir išei
vijoje". Paska i t i n inkas iškėlė 
gyvas diskusijas dalyvių ta rpe , 
kai pasakojo apie vieno valdžios 
pareigūno žmoną Lietuvoje, 
kuri pasikalbėj ime Lietuvos 
spaudoje gyrėsi savo prabangiu 
gyvenimo lygiu. Dalyviai turėjo 
įvairių nuomonių apie prele
gento te ig imus , ap i e a te i t i -
n ink i škų p r inc ipų ver tyb ių 
išlaikymą Lietuvoje ir užjūryje. 
Jis klausė, a r mūsų laikais 
..kokybe" tapo nauju principu 
(nes dažnai t a i naudojama kaip 
pasiteisinimas*. 

S m a g i a i u ž b a i g ė m d i e n ą 

Ši - tadienio vaka re savait
gal io da lyv ia i l i n k s m i n o s i , 
dainavo ir šoko D a r i a u s Poli-
kaičio orkestro muzika i pr i ta 
riant, lankant is Vyto Čuplinsko 
ir Astos Kazlauskai tės . ,dvare" 
'papuoštoje salėje). 

P a s k a i t a a p i e e n c i k l i k ą 

Sekmadienį prof. Andr iu s 
Valevičius ( d ė s t a n t i s She r 
brook. Quebec> pr i s t a tė temą 
..Laisvė ir t iesa .Ver i tas splen-

Nuotr dr. K. Ambrozaičio 

dor ' i r daba r t inė ver tybių 
kr izė" . Jo paskaita jau buvo iš
spausdin ta ..Draugo" kultūri
n i ame priede Jis labai aiškiai 
a p t a r ė enc ik l iką , kontra-
versijas, kilusias ją išleidus, ir 
n u o m o n e s , kokių rezu l ta tų 
Bažnyčia gali susilaukti encikli
ką išleidus. Prelegentas teigė, 
kad et ika , ka.p dinamiškas pro
cesas, vystosi, tik jei susitinka 
su priešiškai galvojančio sin
teze. J i s norėtų matyti Saddam 
Husse in susitikimą su ses. Te
rese. Tiesa, ta i kelionė į ateitį, 
bet praei t ies šviesoje. 

A p i e s u s i t i k i m u s su mirt imi 

Dr. Linas Vaitkus kalbėjo 
tema „Susitikimo su mirtimi iš
gyvenimus iš medicinos taško". 
P r e l e g e n t a s labai įdomiai 
a išk ino savo darbą su rimtai 
sergančiais ligoniais ir jų per
gyvenimus 9 mirties elementų 
(ar ben t dalį jų) patyrimus. 
Pre legentas teigė, kad kartais 
gydy to jų . . m e i s t r i š k u m a s " 
gelbėti pacientus nuo mirties 
kliudo jų jautrumą pacientų 
pasakojimams. Jauni ir vyresni 
dalyviai visai nejautė, kad ši 
tema labai'gYaudi. nes dr. Vait
kaus pasakojimai ir vaizdajuos
tėse rodomi pokalbiai turėjo 
savo v i l t i ngų momentų ir 
humoro. 

JAS stovykloje. Dainavoje, t a len tu vakare gražiai pasirodė jaunieji 
da in in inka i Saul ius Valaitis, Adomas Daugirdas ir Linas Vai tkus . 

Nuotr O. D a u g i r d i e n ė s 

SVARBU VISIEMS ATEITININKAMS 
1. XII-tojo Ateitininkų kon- sudaryti rinkiminę ateitininkų 

greso Vilniuje nutarimu nauja komisiją. Tokia r i n k i m i n e 
Ateitininkų federacijos tarybą komisija a r t imiaus iu la iku 
sudarys 15 rinktų asmenų: 8 iš paskelbs savo informaciją ir 
Lietuvos ir 7 iš užsienyje gyve- rinkimų taisykles, 
nančiu ateitininkų. Tarybos na- A F V 
riai iš Lietuvos buvo išrinkti 
pačiame kongrese. Užsienio 
atei t ininkams dabar reikės išsi
rinkti savo septynis nar ius 
Tokie r inkimai bus vykdomi šį 
rudenį korespondenciniu būdu. 

2. A te i t i n inkų kongresas 
Vilniuje nutarė pratęsti da
bart inio AF vado Juozo Poli 
kaičio kadenciją, todėl Juozas 
Polikaitis ir toliau vadovauja 
viso pasaul io a te i t in inkams 
ideologinėje plotmėje. Tačiau 
grynai organizacine ateitininkų 
veikla ateityje rūpinsis atskiru 
kraštu ar kontinentu valdybos. 
Tad tuo pačiu metu, kai bus 
renkami tarybos nariai, tokiu 
pat korespondenciniu būdu bus 
renkama ir JAV Kanados ben 
dra atei t ininkų krašto valdyba. 

3. Ate i t in inkų savaitgalio 
metu Dainavoje buvo gautas su
t i k i m a s iŠ Clevelando ten n a u j a ' Pas t a t-Vt0 paminklo Berčiūnuose š.m. liepos 11 d. renkasi jaunimas. 

A t e i t i n i n k ų k o n g r e s o 
įver t in imas 

Po pietų vyko Ateitininkų 
kongreso apibūdinimas. Savo 
trumpesnes ar ilgesnes pastabas 
pareiškė kongrese dalyvavusie
j i : Juozas Polikaitis, Nijolė 
Balčiūnienė, Kristina Vygan-
ta i tė , dr. Vytautas Vygantas. 
Juozas Baužys ir Aldona Ka-
m a n t i e n ė . I š ryškėjo , kad 
Kongreso prisiminimai įvairūs. 
Kai kur i e momenta i (pvz. 
nesilaikymas darbotvarkės ribų 
ar nesutar imai) gal šiek tiek 
j au t rūs ; buvo ir gražių momen
tų. 

Į d o m u s l i t e r a tū ros v a k a r a s 

Sekmadienio vakare vyko li
te ra tūros vakaras — dalyvavo 
Julija Švabaitė-Gylienė ir Haris 
Subačius. Abu kūrėjai supažin 
dino dalyvius su savo gyvenimo 
momentais, kurie paveikė jų 
kūrybą. Visus prajuokino Juli
jos Svabai tės-Gylienės pen-

Nuotr J . Baužio 

sininko gyvenimo aprašymas ir • 
visi stengėsi klausyti Hario 
Subačio „akmens" balsių ir 
priebalsių šlamėjimo. 

Savaitgal io įspūdžių 
nuotrupos 

Vienas savaitgalio dalyvis pa
stebėjo, kad esame pagerbti, jog 
vienoje vietoje subūrėme dabar
tinį Federacijos vadą Juozą Poli-
kaitį, buv. vadą dr. Pikūną, 
generalinį sekretorių Juozą 
Baužį, buv. Tarybos prezidiumo 
narį dr . Vytautą Vygantą, 
Lietuvos a te i t in inkų pirmi
ninką dr. Arvydą Žygą ir 
Lietuvos ateitininkų valdybos 
narį kun . Rimą Gudelį. Be to, 
dalyvavo visų sąjungų pirmi
ninkai ir keli valdybos nar iai . 

Savaitgalyje gal būtų buvę 
galima daugiau tartis dėl Atei
tininkų veiklos (už Lietuvos 
ribų) ateities. Buvę Tarybos 
na r i a i neposėdžiavo, k a i p 
praeityje buvo pripratę posė
džiauti. Tačiau Kanados ir JAV 
ateitininkai turėjo laiko iškelti 
kai kur iuos rūpesčius apie 
„krašto valdybos" sampratą, 
kuri buvo pri imta Kongreso 
metu. Teks dar spręsti kai ku
riuos šiuos klausimus. 

Savaitgalyje dalyvavo „Gud" 
broliai — tai kun . Rimas Gu
delis iš Lietuvos ir Lietuvos jė
zuitas kun. Gudaitis, kur is 
dabar studijuoja Bostone. 

Dainavos oras buvo negailes
tingas plaukikams. Tačiau daug 
kas turėjo progos pasivaikščio
ti Dainavos pagrindiniu keliu, 
pasikalbėti, pasidalinti min
timis. J a u n i m a s ir j a u n o s 
šeimos kūrė laužus. Buvo gražu 
matyti, kad kai kurios šeimos 
Dainavon suvažiuoja iš įvairių 
vietovių dalyvauti šiame savait
galyje. Tokio palyginus t rumpo 
savaitgalio planavimas parei
kalavo daug darbo: registraciją 
tvarkė Lidija Ringienė ir Vaka
rė Valaitienė ir, žinoma, pro
gramos rėmus jau kurį laiką 
„ s t a t ė " dr. Algis Norvi las 
Seimininkės, įvairių miestų 
sendraugiai, įvairių savaitgalio 
darbų savanoriai, entuziazmo ir 
vilties pilni jaunieji ateitininkai 
— visi prisidėjo prie šio savait
galio pasisekimo. 

R. Kubi l iū tė 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElltgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W»tt Ave . , Ortard Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllle 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tet 708-857-8383 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127stSt 
Lemont. IL 6C-J39 

M 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Mills 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. PRUNSKIS . M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS . M D 

Cn.cago 312 726 4200 
Elgi" 708 622 1212 

VcHe-", ' 815 344-5000 • 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
We»tche»ter. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 w 59 St . Chicago. IL 
Tel. 31? 735-5556 

4707 S Gilbert. LaGrange. IL 
Tai 708-352-4487 

DRAUGAS 
(USPS-161-000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDET DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. L^gal Hohdays. the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidaysas well as Dec. 
26th and Jau 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing oflices 
Subscription Rates $90.00 Foreign couniries $100 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St,, 

Chicago. IL 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunėiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokest), atžymima, ik i kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 
metams V* metu 3 men. 

JAV $90.00 $50.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $10000 $55.00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35.00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.i $55.00 $35 00 $30.00 
Užsakant į Lietuva, — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. N'esunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba. u k įį anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel . 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Rez. 708 422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7 2 7 1 S. Harlom. tel. 708-594-0400 
Brldgeview. IL 6 0 4 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DALIA E. CEPELE, D.D.S-
f O DANTŲ GYDYTOJA 
| . ( 7915 W. 171st 
\J\] Tinley Park. IL 60477 

(708)614-6871 
Valandos oagal susitarimą 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rd. Tel. (312) 585-2802 

Pirm., antr , penkt. 9 v.r.—3 v.p.p. 
ketv. 10 v.r —7 v.p.p., trečd.. 

šešt 10 v r—2 v. p.p. 
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd. 

Sumokama po vizito 

DR. V I L I U S M I K A I T I S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Medical C I ITC 
15505 — 127 St.. L*mont. IL 60439 

Priklauso Palos Comrnunrty Hospital 
Silve- Cros-. Hospital 

Valandos pagal suS'tanc-.a 
T*. (708) 257-2265 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Oprualmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Ridgaland A ve 
Chicago Rklge. IL 60415 

708 636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos oagai susita'-^ą 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . . 
C h i c a g o . I I I . 6 0 6 5 2 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valančios pagal susitarimą 

Pirmd 3 v D P-7 vv antrd 12 30-3 v p | 
trečd uždaryta, ketvd i - 3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v- ' 2 v p p 

Cardiac Dlagnosis. Ltd. 
Marquette Medical 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 arpą (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 Hills. 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 trec 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 Schlller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgalis tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 80652 
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. 127th St 
Palos Hgts. m 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 :r ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai 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 Ava. (prie Ausim) 

Valandos paqal susitarimą 
Tel (312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medical Center-

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

Nspervilia IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos p<igal susitarimą 



Rimties valandėlė 

JĖZAUS VARDU 
APKABINTI VAIKUTĮ 

NEGESINKIME IŠEIVIJOS 
LIETUVYBĖS ŽIBURIŲ 

Šio sekmadienio skaitiniuose 
su apaštalais sekame Jėzų iš Ce-
zarėjos Filipo šiaurinėje Pales
tinoje, k u r Pe t r a s pripažino Jė
zų esant Mesiju, Dievo ats iųstu 
g e l b ė t i ž m o n e s , r y ž t i n g a i 
keliaujantį į Jeruzalę, k u r turės 
kentėti ir rnirtr. Čia Jėzus toliau 
moko, kad jo mokiniams reikia 
ne t ik nesibaidyt i kentėjimo, 
kai Dievo valios vykdymas to 
pareikalauja, be t kad būt ina 
tarnaut i pat iems silpniausiems: 
būtina Jėzaus vardu pri imti 
mažą vaikelį. 

Iš a s m e n i š k o s p a t i r t i e s 
žinome, kad užs iėmimas su 
mažu vaikučiu vyksta visai 
kitokios , ,ekonomikos" plot
mėje, negu suaugusių gyve
nimas, kur iame apskaičiuojame 
kiekvienos mūsų te ikiamos pa
slaugos naudą sau — jei ne 
piniginę, tai „užsidi rbant" kitų 
žmonių gerą valią mums pasi
ta rnau t i ateityje. Ir nenorime 
savo pas t angų skirt i t iems, 
kurie jų ne įver t ina . Bet, bend
raujant su vaikais , yra visai ki
taip. Užsi imdami su vaiku, iš 
vaiko nesitikime nieko daugiau, 
kaip t i k to p a s i t e n k i n i m o , 
įdomumo, kurį gauname iš pa
ties bendravimo su vaikučiu. 

Evangelijoje (Morkaus 9:30-
37), apaš ta la i , sekdami Jėzų į 
Jeruzalę, net po to, kai jis prana
šavo, kad ten j a m reikės kentėti 
ir mirt i , savo t a rpe ginčijosi, 
kuris jų didžiausias. Tuomet Jė
zus juos pamokė apie pirmumą 
Dievo kara lys tė je : „Je i kas 
trokšta būt i p i rmas , tebūnie 
p a s k u t i n i s i r v i s i e m s te
tarnauja!" Jėzus pastatė mažą 
vaiką \ jų tarpą, apkabino jį ir 
mokė apaš ta lus : „Kas vardan 
manęs pr i ima tokį vaikelį, tas 
priima mane , o kas pri ima 
mane, t a s ne m a n e priima, bet 
tą, kur is y r a m a n e s iuntęs" . 
Dievo kara lys tė je p i rmumas 
priklauso ne nuo įtakos ar 
galios, ne nuo pat ikimo kit iems 
žmonėms, o nuo to, kaip pri
imame tuos , k u r i e negalės 
mums ats i lygint i , kad j iems 
tarnaujame. 

P i rmame skait inyje iš Senojo 
Testamento Išmint ies knygos 
(Išm 2:12, 17-20) bedieviai (tie, 
kurie nepaiso Dievo savo gyve
nime, ar būtų kr ikštyt i , ar 
n e k r i k š t y t i ) g y v e n a p a g a l 
savanaudiškumo principus ir 
teisina save, sakydami , kad 
Dievas taip ir neišgelbės to žmo
gaus, kur is j iems parodo jų ne
teisingumą, bandydamas apgin
ti jų skr iaudžiamuosius . Štai 
čia, net ir Senojo Testamento 
skaitinyje, ma tome gyvenimo 
pagal dievišką išmintį pro
blemą: kai ta rnaujame ne galin

giesiems, o silpniesiems, galime 
atsidurti net mirt iname pavoju
je nuo tų, ku r ių užmačias 
t r u k d y s i m e , s t e n g d a m i e s i 
padėti silpniesiems, o silpnieji, 
kaip t ik dėl to, kad jie yra silp
ni, nors ir norės, nepajėgs mums 
padėti. 

Tiesa, Dievas padeda, stip
rina, remia tuos, kurie dirba jo 
darbą — tą gali pal iudyt i 
daugybė žmonių ir šiandien, 
kurie net ir labai sunkiose 
sąlygose padeda vargstantiems. 
Dievas įvairiomis aplinkybėmis 
ats iunčia j iems ne tik morali
nės, bet ir material inės pa
galbos vykdyti meilės misiją — 
bet neapsaugo nuo kentėjimo ir 
mirt ies, kaip neapsaugojo ir 
paties savo Sūnaus. Kentėjimas 
ir fizinė mirtis yra dalis žmo
giškosios prigimties, ir Dievas 
nuo jų neapsaugo. Dieviškoji 
i šmin t i s t a č i au moko kaip 
gyventi, kad, patiems atsiradus 
an t amžinybės slenksčio, ne
reikėtų gailėtis, apleidus svar
biausius dalykus. 

Apaštalo Jokūbo laiške (Jok 
3:16 - 4:3) matome Senojo Tes
tamento išminties mokymų pri
t a i k y m ą pirmojo šimtmečio 
krikščionių bendruomenei, bet 
j ie lyg parašyt i kaip tik mums, 
šiais la ikais išgyvenantiems 
nusikal t imų išplitimą, kai net 
vaikai vaikus šaudo, kai nėra 
kont inento, kur iame nevyktų 
karai . Jokūbas rašo: 

,,Iš k u r a t s i r a n d a ka ra i , 
iš kur jūsų tarpe kivirčai? Ne iš 
k u r k i tur , tik iš jūsų užgaidų, 
kurios ne r ims ta jūsų sąna
riuose. Geidžiate ir neturite — 
tuomet žudote. ...Jūs neturite, 
nes neprašote. Jūsų prašote ir 
negauna te , nes blogai prašote, 
t rokšdami tenkint i savo įno
r ius" . 

Jėzaus mokiniai, net ir keliau
dami su juo į Jeruzalę, nesupra
to Jėzaus pranašystės apie savo 
mirtį, bet jie ir neprašė, kad Jė
zus j i e m s išaiškintų: j iems 
labiau rūpėjo būti įtakingais ir 
svarbiais, kai Jėzus ateis į savo 
kara lys tę . Kaip ir tie krikščio
nys, kuriems Jokūbas rašė, taip 
dažnai ir mes patys — mieliau 
g y v e n a m e t rumpala ike per
spektyva, nes j i atrodo leng
vesnė, paprastesnė, jau vien dėl 
to , kad visa mūsų laikų komer
cinė kul tūra į ją t raukia Leng
viau plaukti pasroviui. Pakan
kamai turime savų rūpesčių, kad 
d a r ieškotume vargstančių ar 
svetimų vaikų. 

O Jėzus apkabina tokį vaiku
tį ir savo svarbumu susirūpinu
s iems apaš ta lams sako, kad ir 
j ie . taip tu r i daryti . 

Aldona Zailskaitė 

Rugsėjo 1 dienos „Draugo" 
numeryje išspausdintas vyr. 
redaktorės Danutės Bindokie-
nės vedamasis, p a v a d i n t a s 
„Šviesios sukaktys ir tamsi atei
t i s" , stipriais tiesos žodžiais 
atidengė, kad mūsų parapijos 
išgyvena „gyvastingumo se
natvę" . Jos žodžiai skardžiai 
nuaidėjo per visą išeiviją ir 
turėjo paliesti kiekvieno save 
lietuviu vadinančio sąmonę ir 
širdį. J i labai taikliai nušvietė 
dar išlikusiųjų l ietuviškųjų 
parapijų nūdienę padėtį ir 
pagrįstai ragino susirūpinti . 

Bet tai ne vienintelė lietu
viškojo gyvenimo neganda, nes 
tokiu pat skardaus SOS šauks
mu šaukiasi lietuviškoji spauda 
o ypač vienintelis mūsų dienraš
tis „Draugas". 

Lietuviškoji išeivija šiame 
deš imtmety je i šgyveno du 
reikšmingus laikotarpius: džiu
ginantį kultūrinės kūrybos bei 
klestėjimo ir, dabar, tamsųjį 
kultūrinio saulėlydžio. Tiesa. 
Čikagoje dar surengiama viena 
kita opera, Los Angeles dar 
gana sėkmingai veikia vaidybos 
meno ratelis, vienur ki tur dar 
yra po chorą, bet jau toli gražu 
nėra to lietuviško veržlumo, 
žymėjusio mūsų ankstyvųjų ir 
p o k a r i o a te ivių k u l t ū r i n į 
gyvenimą. Nesakau, kad lietu-

KAROLIS MILKOVAITIS 

vis tamsėja, bet kad tolsta nuo 
lietuviškų dvasinių vertybių ir 
tenkinasi svetimomis: televizija 
nelietuvišku dienraščiu, knyga. 

Lietuviškų knygų kūryba be
veik sužlugo, nes nėra skai
tytojų, o laikrašt i ja — ta 
kasdienė žmogaus proto švietėja 
ir gaivintoja. t a i p p a t stipriai 
badmir iauja dėl skai ty tojų 
t rūkumo. Tai tikra tragedija, 
tuo labiau, kad šiapus esant 
t o k i a m dideliam ska i č iu i 
mūsiškių, nepajėgiam išlaikyti 
vieną dienraštį. Bet „nepajė
giam" turbūt nėra t ikslus išsi
reiškimas, čia geriau t iktų 
posakis „surambėjome, ap-
si leidome ir nesisielojame dėl to, 
kas su „Draugu" ats i t iks" . 
Tiesa, paskelbus Draugo fon
do vajų, daugelis a t s i u n t ė 
aukas. Bet daugiau negu kita 
tiek visai nekreipė dėmesio ir 
tyli, tar tum tai būtų kokių 
aziatų, o ne mūsų reikalas. Dėl 
tos priežasties, kai kurie laik
raščiai užsidarė, kiti persikėlė 
į Lietuvą, o kai kurie dar 
laikosi, bet sunkiai verčiasi ir 
kovoja už būvį. Pastarųjų tarpe 
yra t ikrasis ir pagrindinis Išei
vijos lietuvio ilgametis žiburys, 
patarėjas, tėvynės ir išeivijos 
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Heather Mrovviec, audėjos Emilijos Tutlienės dukraitė, pasipuošusi močiutės 
austais tautiniais drabužiais. Ši nuotrauka puošė E. Tutlienės audinių 
parodos, ruoštos liepos mėn. Seattle, VVA. viršelį. 

naujausių žinių teikėjas dien
raštis „Draugas" . 

Laikraštis, o ypač dienraštis, 
y r a k i e k v i e n o s t a u t i n ė s 
mažumos kul tūros tvirtovė ir 
pasididžiavimas. Gera turėti 
savaitraščius, bet joks savait
raštis neatstoja gero dienraščio! 
Būtina suprasti, kad „Draugas"' 
yra iškilęs ir y ra daug aukš
tesnėje mūsų dvasinės apšvietos 
pakopoje, negu j a u išnykę. Be 
„Draugo" lietuvis būtų kaip 
luošas be lazdos, todėl neturime 
leisti t am žiburiui užgesti! Jeigu 
„Draugas" išeitų rečiau, tai lei
dėjai gal su taupytų pinigų ir 
lengviau verstųsi, bet įsivaiz
duokime savaitę kitą be jo. 
Jeigu dabar kelias dienas del 
pašto kal tės jo negauname, 
susirūpiname, nes nustojame to 
kasdieninio žiūrono į plačiąją 
l ie tuviško gyven imo areną. 
„Draugas" , kur is j au nuo 1916 
metų eina dienraščiu, buvo ir 
yra pagrindinis lietuviškosios 
išeivijos taut inės ir krikščioniš
kosios šviesos skleidėjas. Bet 

jaunesnio mūsų prieauglio — 
„paauglių" — samprata nuo 
mūsų skiriasi. Jų artumentaci-
ja yra maždaug tokia: „Lietuviš
kas laikraštis buvo reikalingas 
pirmiesiems ateiviams, kurie 
nemokėjo gyvenamojo krašto 
kalbos, todėl j iems būtina buvo 
žinių s e m t i s iš „Draugo" . 
Nūdienės j a u n e s n ė s kar tos 
lietuvis dažniausiai yra išsi
mokslinęs, gerai moka anglų 
kalbą, p r e n u m e r u o j a kel is 
angliškus laikraščius ir lengvai 
išsiverčia be lietuviško dien
raščio". Kaip liūdna! Atrodo, 
kad juo daugiau lietuvis švie
sėja, tuo greičiau jo lietuviškoji 
s ąmonė t e m s t a . Trupu t į 
kitokiais žodžiais išreiškiant 
ž inomą l i e tuv ių i šmin t i e s 
posakį pasakytina, kad maža 
garbė sve t imus la ikraščius 
skaityti, bet didelė nuodėmė sa
vųjų neskaityti ir neremti. Tarp 
l ietuvių ne tur i būt i tokių! 
„Draugas" turi būt i f!) ne tik 
va rdu , bet ir t a u t i n e bei 
krikščioniška prasme kiekvieno 
lietuvio — seno ir jauno — 
asmeninis draugas! 

Kad „Draugas" atsidūrė fi
nansiniuose sunkumuose yra 
mūsų visų kaltė! Je igu auklės 
priežiūroje paliktas vaikas badu 
numiršta , tai ne vaiko, bet 
auklės kaltė. O kas pasiteisina, 
kad angliški laikraščiai atstoja 
. . D r a u g ą " , a p g a u n a save . 
kenkia lietuvybei ir eina prieš 
lietuvio būdo principą: statyti. 
bet ne griauti . 

Niekas negalėtų „Draugo" 
geriau įvertinti, kaip JAV LB 
krašto valdybos Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučient 
. .Draugui" ats iųstame sveiki-

Danutė Bindokienė 

Rungtynes laimėjo 
doleris 

Jeigu šiandien „Drauge"" tebe
dirbtų Aloyzas Baronas, jis. be 
jokios abejonės, nemažai saki
nių skirtų beisbolui. Ne kurių 
svarbių rungtynių aprašymui, 
t inkančiam dienraščio sporto 
skyriui, bet „didžiajai šios va
saros Amerikos tragedijai" — 
t.y. beisbolo sezonui, kuris „šo
ko kaip liūtas, nutūpė kaip 
musė". A. Baronas beisbolą mė
go ir dažnai „Draugo" pusla
piuose painformuodavo skaity
tojus apie įvairias komandas, 
svarbesnes rungynes. net atras
davo vieną kitą lietuvių kilmės 
žaidėją. J is sakydavo, kad Čika
gos beisbolo stadione pasėdėti 
buvo pats geriausias poilsis po 
darbo redakcijoje ar nuolatinio 
rašymo. 

Galbūt A. Baronas žavėjosi 
beisbolu kaip tik dėl to, kad tai 
„ taut in is" amerikiečių sportas, 
kurį daugelis tuometinių ..dipu
kų" net pajuokdavo: kokios čia 
rungtynės, jei visi žaidėjai sto
vi išsibarstę aikštėje, laukdami, 
kol vienas pataikys lazda j svie
dinuką — tuomet lekia į visas 
puses, lyg akis išdegę arba tyčia 
ant pilvo krinta į dulkes... Va, 
krepšinis — tai bent sportas. 
Nesunku jo taisykles suprasti ir 
rungtynes sekti. 

Tačiau daugumas vyriškos ly
ties amerikiečių tiesiog gimsta 
beisbolo žaidėjais arba užauga 
jo „sirgaliais", o pats sportas, 
oficialiai pradėtas 1846 m. <tuo 
metu ir vardas „basebali"" jam 
duotas), yra išaugęs \ beveik 
dviejų bilijonu dolerių pramonę. 
Kiekvienas didesnis miestas 
turi vieną ar daugiau beisbolo 
komandų, kurios rungtyniauja 
tarpusavyje ir su kitomis vieto
vėmis. Kasmet amerikiečiai 
daugybę valandų praleidžia, ste
bėdami rungtynes, besilažv-
d a m i . bes ig inčydami , k a s 
laimės, ir remdami savo mėgs
tamiausias komandas. 

Galbūt tik Japonijoje beis
bolas taip populiarus, kaip 
Amerikoje. Lietuvoje šį sportą 
mėgino išpopuliarinti St. Darius 
nuo maždaug 1921 metų. Kurį 
laiką buvo susidariusios kelios 
komandos, pastoviai žaidusios 
beisbolą, bet jis niekad nepri
gijo, bent prieškario laikais. Be 
abejo, netrukus pamatysime 

..beisbolo a tgimimą" ir Lietu
voje, nes į ją veržiasi visokios 
vakarietiškos, o ypač amerikie
tiškos mados. 

Šiuo metu ir amerikiečiai 
gerokai nusivylę savo tau t in iu 
sportu. Vargiai net rašyt . A. 
Baronas jam rastų teigiamų epi
tetų, nes šių metų beisbolo sezo
nas labai negarbingai užsibaigė, 
net t inkamai neprasidėjęs — po 
34 dienas t rukus io s t re iko. 
Baigminės vasaros galo rung
tynės, siekiant laimėti „pasau
lio Čempiono" titulą, kasmet 
s u s i l a u k i a d a u g d ė m e s i o 
Amerikos sporto pasaulyje. Juo 
labiau, kad beisbolas j a u virtęs 
labai našia pramone. Komandų 
uniforminiai ženkla i , pava
dinimai ir žaidėjų pavardės ant 
nesuskaitomų prekių padeda 
išpopuliarinti beisbolą ir viską, 
kas su juo surišta. Rungtynėms 
v y k s t a n t , d a u g p a š a l i n i ų 
žmonių tur i savo darbą resto
ranuose, užkandinėse, automo
bilių pastatymo aikštėse, bilie
tų kasose, suvenyrų parduo
tuvėse ir pan. Daug „biznio" 
padaroma ir ne visai legaliai, 
bet juk tai vis taut inio sporto 
vardan... 

Šiemet visa ši milžiniška mi
nia „mažų ra te l ių" didžiojoje 
beisbolo mašinoje skaudžia i 
nukentėjo, nes „didieji r a t a i " 
niekaip negalėjo pajudėti, įstri
gę piniginių derybų ra is te . Ne
buvo net pagalvota apie tuos 
darbininkus bei jų šeimas, ne
buvo atsižvelgta į milijonų šio 
sporto mėgėjų nusivylimą ir ap
skritai Amerikos visuomenės 
pasipiktinimą, kad žaidėjai, 
kurių metinė alga siekia šimtus 
tūkstančių ir net milijonus dole-
rių. nor i d a r d a u g i a u , o 
komandų sav in inka i d r į s t a 
skųstis pinigų stoka, nors jų 
uždarbis, ypač iš laiminčios 
komandos, pralenkia daugelio 
labai s ė k m i n g ų p r a m o n ė s 
įmonių metines pajamas. Iš 
tikrųjų beisbolas jau išaugęs iš 
spor to sąvokos ir t a p ę s 
ned ide lė s v e r s l i n i n k ų bei 
žaidėjų grupės pas ipelnymo 
šaltiniu. Ši grupė labai iš aukš
to žiūri į beisbolą įsimylėjusią 
publika, nesirūpindama niekuo 
tik savo pinigų kapšiais. Šio 
sezono beisbolo „čempionu" 
tapo doleris. 

nime. Ji. tarp kitko, rašė: „Dien
raštis yra ne tik atgaiva, bet ir 
taut inės dvasios pulsuojanti 
gyvybė. J i s sujungia visų 
lietuvių rankas ir širdis, suriša 
išeiviją su tautos kamienu". 

..Draugas" yra pilnas naujau
sių žinių iš Lietuvos, viso pasau
lio ir išeivijos. Jame daug gerų 

DAINŲ ŠVENTĖ PRO 
CHORISTO AKINIUS 

V I N C A S Š A L Č I Ū N A S 

komentarų, šeš tadienia is — 
puikus kul tūr inis priedas. Jo 
vertė dar pakilo. Danutei Bin-
dokienei tapus vyriausia redak
tore. Todėl joks lietuvis ne tur i 
pasiteisinimo . .Draugo" nepre
numeruoti ir neremti. Negesin
kime išeivijos lietuvybės žiburių 
— visi skai tykime ..Draugą"! 

Koncerto viduryje į programą 
buvo į t r a u k t a s p u č i a m ų j ų 
orkestras. Užleisdami jam vietą, 
tūks tanč ia i chor i s tų pa l iko 
estradą ir sus i r inko prie jos 
esančioje aikštėje. Kol dūdoriai 
ir vaikai bei j a u n i m a s at l iko 
savo p r o g r a m o s dalį , ap i e 
pusantros valandos anie kepė 
saulėje be vandens, pavėsio, pri 
sėdimo, tuale tų . Pasirodo, jų 

Pagal iau daugiau kaip ketu
r i a s valandas t rukęs koncertas, 
ce remonia la i ir pagerbimai 
pasibaigė. Nors patys gerokai 
nuvargome, tačiau kilo užuojau
t o s j ausmas ir publikai, ir 
Respub l ikos prezidentui , ir 
k i t iems vyresnio amžiaus gar
bingiems svečiams, kurie karš
tyje išsėdėjo 4-5 valandas ant 
kie tų ir nepatogių suolų! Nepai
s a n t to, ši Pasaulio lietuvių 
š v e n t e , jos da inų ga l ingas 

būta giliau miške, bet iš k u r skambesys , dviejų tautos dalių 
svetimas gali žinoti, jeigu nėra 
rodyklių? Užėjau į netoli esantį 
barą, bet nieko nelaimėjau. 
Pas i te i ravau pas lauke alų 
gurkšnojant į vyruką , k u r i s 
nurodė netoli esančius krūmus, 
dilgėlyną. Grįžęs jį paklausiau, 
ką darytų Lie tuvos žmonės 
panašiu a tve ju? „ k e n t ė t ų " , 
buvo jo a t sakymas . 

suartėj imas ir malonūs prisimi
n imai visų dalyvių širdyse pa
liks amžinai. Tą džiaugsmą kiek 
slopino ilgai t rukęs iš vietos pa
judėjimas. Mat. chorai suėjo pės
t i , o vėliau atvykę autobusai 
buvo išsklaidyti po Vingio par 
ką, ir buvo vargo savąjį surasti. 
Vakar ien iau t i grįžome gerokai 
po vidurnakčio. 

D a i n ų šventės a p m ą s t y m a i 

1. Dažnos, ilgos ir. atrodo, per
teklinės repeticijos (šalia neiš
vengiamo dalyvavimo kituose 
renginiuose) gerokai vargino 
septintą dešimtį peržengusius 
(tokių buvo dauguma) užsienio 
chorų dalyvius. Ateityje tektų 
pagalvoti apie jiems prideramą 
poilsį. 

2. Šventės dirigentai buvo pa
rinkti ne pagal amžių a r „sta
žą", bet jauni ir talentingi pro 
fesionalai muzikai, kurių mos
ta i dainuojančius tvirtai valdė. 
Išeivijos chorus labai džiugino, 
kad iš 40-ties dirigentų, net 10 
buvo užsienio lietuviai. 

3. Stebino sklandi ir draus 
minga chorų suėjimo ir estra
doje vietomis susikeitimo (vyrų 
ir moterų chorams'tvarka. Net 
vaikų bei jaunimo chorai suėjo 
laiku ir .sustojo savo vietose be 
s tumdymosi . Abu koncertai 
buvo pradėti laiku — be „lietu
viško punktualumo" tradicijos. 

4. Abiejuose koncertuose pro
fesionaliai buvo panaudota 
techniška įranga: televizijos 

kameros, strategiškai išdėstyti nereikėjo: jo žanras kitas, jo 
mikrofonai, garsintuvų bokštai k o n c e r t a s p r a i l g i n o visą 
ir kt. Tuo atžvilgiu Lietuva ne- programą <4 vai. t ruk t i s - per 
atsilieka nuo kitų šalių. ilga!) ir vargino eilės belau-

5. Mums atrodė, kad pučia- k ianč ius chorus. Orkes t ru i 

vietą, arba jo koncertą daryti 
atskirai. 

6. Kita Dainų šventė Lietu
voje įvyks 1998 m., ir išeivijos 
chorai jau pakviesti. Mūsų žilos 

mujų orkestrą ,vest, į es trada reikėjo surasti kitą laiką be! galvos lyg bylotų, kad po k e t 

• » 
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Kaune. Žalgirio -stadione įvykusios šokių šventės vaizdas. N'uotr Martyno Vidzbelio 

vėrių metų daugelis mūsų jau 
nebedainuosime — gal tik klau
sysimės. Tai kas da inuos? 
Reikėtų iš anksto ruošti jaunes
nius, ir sudaryti j iems sąlygas 
ten dalyvauti. 

7. Kauno Dainų dienos kon
certe kažkur publikoje sėdėjo 
nemažai žymių žmonių, t a rp jų 
ir Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Apie tai niekas ne
būtų žinojęs, jeigu akylieji ne
būtų jo iš tolo atpažinę. Vienas 
pilietis man pasakė: . .Garbes 
bilietų iš viso nebuvo, o Kaunas 
jį ignoruoja". Reikėtų skirti dvi 
sąvokas: prezidento pareigv bę 
nuo tą vietą užimančio asmens. 
Su jo politika galima nesutikt i 
ir jo negerbti, bet konsti tucinę 
prezidento instituciją ignorimt i 
nedera, nepaisant kas toje kė
dėje sedetų. Būtų užtekę, jeigu 
kas iš pareigūnų būtų paskei 
bęs: ..Šventėje dalyvauja pn-zi 
dentas Brazauskas" ir paprašęs 
jį atsistoti. 

• Pabaiga* 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
INVESTICIJOS LIETUVOJE 

Anksčiau šiais metais apsilan
kiau ir susipažinau su finansi
nio maklerio uždara akcine 
bendrove „VILFIMA" ir jos di
rektorium Vidu Jelinsku. Bend
rovė yra Lietuvos Valstybinės 
Vertybinių popierių biržos pa
state Vilniuje, Ukmergės gatvė
je 41-602, tel. 354259, telefaksas 
354279. Ji perka ir parduoda 
per biržą vertybinius popierius 
(akcijas) ir parūpina k i tas 
paslaugas, surištas su ver
tybiniais popieriais ir jų išleidi
mu, steigiant bendrovę. Tiriant 
Amerikos Lietuvių investicijų 
fondo steigimo galimybes, daž
nai konkrečiai užklausiami, į 
kurias perspektyvias bendroves 
fondas investuotų ir kokie bend
rovių rodikliai. Su šiuo klau
simu kreipiausi į V. Jelinskį. 
Šiandienos skiltyje pateikiame 
jo apžvalginį atsiliepimą. Tai 
parūpiname kaip informaciją, 
bet ne kaip skatinimą akcijas ar 
obligacijas pirkti. (EK) 

Kaip jums yra žinoma, Lietu
voje vertybinius popierius viešai 
apyvartai leidžia akcinės bend
rovės, investicinės akcinės 
bendrovės ir komerciniai ban
kai. Iš viso Lietuvos Vertybinių 
popierių komisijoje įregistruota 
apie 500 vertybinių popierių 
emitentų. 

Kalbant apie šias grupes at
skirai, reikia pasakyti, kad 
akcinių bendrovių (valstybinė
je Vertybinių popierių biržoje 
įregistruota 112 akcijų) akcijų 
kainos biržoje svyruoja nuo 309c 
iki 800% nominalios vertės (face 
value). Biržos kainą turi tik 26 
akcijos, kadangi daugiausia 
vyksta tiesioginiai sandėriai. 
Akcinių bendrovių dividendai 
1993 m. vidutiniškai buvo nuo 
0% iki 30%. Tokios akcijos už
sienio investuotojams galėtų 
būti įdomios, kaip ilgalaikė in
vesticija, vystant gamybą. 
Akcinių bendrovių akcijų rinka 
Lietuvoje yra nelikviduotina, 
todėl trumpalaikėms investici
joms tokios akcijos netinka. 
Investicinių akcinių bendrovių 
(Biržos sąraše įregistruota 42 
akcijos) akcijų kaina svyruoja 
nuo 30% iki 80% nominalios 
vertės, akcijomis prekiaujama 
mažais kiekiais, todėl šių akcijų 
rinka taip pat nelikvidi. 1993 m. 
investicinės bendrovės viduti
niškai mokėjo nuo 0% iki 12% 
dydžio dividendus. Lietuvos ko
mercinių bankų (Biržos sąraše 
įregistruota 18 akcijų) akcijos 
šiuo metu yra pelningiausios ir 
likvidžiausios iš visų Lietuvoje 
išleistų akcijų. Jų rinkos kaina 
svyruoja nuo 140% iki 190% no
minalios vertės. Be to, bankų 
akcijų galima įsigyti ir pirminė
je rinkoje (tiesiog bankuose). 
1994 m. bankai mokėjo viduti
niškai 60%-90% dydžio dividen
dus. Šiuo metu bankų pajamos 
gerokai sumažėjusios, tačiau 
benkininkystė Lietuvoje lieka 
viena pelningiausių ekonomi
kos šakų, kuria galėtų susido
mėti užsienio investuotojai. 

Aš pateiksiu jums informaciją 
apie keletą, mano nuomone, ge
riausių ir perspektyviausių Lie
tuvos komercinių bankų ir ak
cinių bendrovių. 

Dar viena investicija, kuria 
labai domisi užsieniečiai, yra 
Lietuvos valstybinės paskolos 
obligacijos (Treasury Bonds). 
Jau įvyko keturios obligacijų 
emisijos, kurių tik viena nebuvo 
visiškai išpirkta. Iš 8 milijonų 
litų nominalios vertės „VILFI-
MOJE" saugomų klientų obli
gacijų, apie 75% obligacijų pri-

Lietuvos vyriausybė paskelbė 
dar dvi naujas obligacijų emisi
jas, kurioms įsigyti varžytinės 
skelbiamos rugsėjo 20 ir 27 d. Jų 
išleidimo sąlygos (anglų kalba) 
pridedamos. 

Norint dalyvauti obligacijų 
varžytinėse, reikia „VTLFIMO-
J E " atidaryti vertybinių po
pierių ir pinigų sąskaitą ir die
ną prieš varžytines pateikti pa
vedimą pirkti obligacijas su 
pageidaujama palūkanų norma. 
Aš manau, kad naujai išleidžia
mų obligacijų metinė palūkanų 
norma turėtų būti 24%-26%. 

Pinigai persiunčiami sąskai
tos atidarymo sutartyje numa
tytomis sąlygomis į Republic 
National Bank, NY, kitą dieną 
po varžytinių (jeigu varžytinės 
būtų sėkmingos). Kadangi už 
obligacijas reikia mokėti litais, 
keitimo santykis būtų: sumoms 
iki $50,000 — 3.99 Lito, sumoms 
didesnėms kaip $50,000 — 3.998 
Lito. Mokestis „VILFIMAI" -
0.2% nuo nominalios obligacijų 
vertės. Palūkanos, gaunamos už 
obligacijas, jokiais kitais mo
kesčiais neapmokestinamos. 

Obligacijų išpirkimą nurodytu 
laiku ir sąlygomis garantuoja 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bė, todėl tai būtų labai saugi ir 
garantuota investicija. Obliga
cijas anksčiau jų išpirkimo laiko 
galima parduoti biržoje, kur jos 
yra labai paklausios. 

Jeigu jūs apsispręsite pirkti 
obligacijas varžytinėse, prašome 
pranešti iš anksto, kad mes 
galėtume paruošti ir pasirašyti 
sąskaitos atidarymo sutartį. Pa
vedimus pirkti obligacijas reikė
tų pateikti iki pirmadienio (rug
sėjo 19 ir 26 d.) 18 vai. (Lietuvos 
laiku). 

Dar kartą dėkoju už jūsų do
mėjimąsi investicijomis Lietu
voje ir linkiu sėkmės. 

Lietuvos valstybinės 
paskolos obligacijos 

Laida Nr. 50004 
Suma: 45 milijonai Lt. 
Vienetas: 100 Lt. 
Terminas: 45 dienos, rugsėjo 

23 — lapkričio 7, 1994. 
Metinės palūkanos: 29% 
Minimalinė suma: 10.000 Lt. 

Laida Nr. 50005 
Suma: 35 milijonai Lt. 
Vienetas: 100 Lt. 
Terminas: 91 dienos, rugsėjo 

30 - gruodžio 30, 1994 
Metinės palūkanos: nenusta

tytos. 
Minimalinė suma: 10,000 Lt. 

Vidas Je l inskas 

UŽSIENIO FIRMŲ 
NEDOMINA LIETUVIŠKA 

NAFTA 

Kaip „Lietuvos ryte" rašo 
Rita Grumadaitė, nė viena 
užsienio bendrovė nepanoro 
varžytis dėl teisės ieškoti naftos 
ar ją išgauti naftingose Klaipė
dos, Tauragės ir Kudirkos 
Naumiesčio srityse. Per kelis 
mėnesius iki skelbto termino, 
rugpjūčio 15 d., nebuvo gauta nė 
vienos paraiškos. Valstybinės 
geologijos tarnybos direktoriaus 
Gedimino Motuzos nuomone, 
yra kelios nepavykusio konkur
so priežastys. Šiuo metu susi
klostė Lietuvai nelabai palanki 
padėtis pasaulinėje naftos 
rinkoje — didelė jos pasiūla. 
Kita priežastimi galėtų būti tai, 
kad nėra realių galimybių iš
vežti naftą, nes terminalas 
Lietuvos pajūryje atsiras dar ne-
grei ta i . O Lietuvoje tėra 
vienintelis pirkėjas — Mažeikių 
i m n n o M o f t o " V i i r i n r i p n -

tuojasi į naftos, perkamos Rusi
joje, kainas, kurios yra maždaug 
trečdaliu žemesnės nei pasauli
nėje rinkoje. Be to, Lietuvoje 
taikomi palyginti dideli mokes
čiai išgaunamiems gamtos iš
tekliams — 20 proc. nuo par
davimo kainos. Jeigu telkiniai 
yra surasti ne firmos, o vals
tybės lėšomis — dar papildomi 
9 proc. Sis mokestis kitose 
Šalyse siekia nuo 5 iki 10 proc., 
o Danijoje iš vis netaikomas. 

NAUJA INFORMACINĖ 
PASLAUGA LIETUVOJE 

Vilniuje pradeda veikti in
formacinė paslauga — informa
cija faksu, skirta verslininkams, 
bankininkams, prekybi
ninkams. Paslauga pavadinta 
„Faksas informatorius". Kaip 
rašo „Lietuvos rytas", surinkus 
fakso informatoriaus numerį, 
autoatsakovo balsas paklausia, 
kokia kalba klientas pageidau
tų bendrauti, gauti dokumentą 
— lietuvių, anglų ar rusų. 
Vėliau, pagal veiklos rūšių 
sąrašą, klientas gali užsisakyti 
informaciją apie norimą prekę 
ar paslaugą. Tarkim, kaino
rašt is su baldų kainomis, 
brėžiniais, prekybos nuolai
domis atsiunčiamas dar nepa
dėjus ragelio. Svečiai gali 
sužinoti ne t ir bet kurio 
Vilniaus restorano valgių są
rašą bei kainas. Ši naujoji 
paslauga veikia visą parą, 
užsakymai priimami ir iš
siunčiami iškart keturiomis 
telefono linijomis. Informaciją 
galima užsisakyti ir telefonu, 
nurodant Vilniuje esančio 
faksimilinio aparato numerį. 
Telefonu informacija užsakoma 
tik į Vilniuje esančius faksimili
nio ryšio aparatus. Be to, 
priimama ir firmų informacija, 
kuri pateks į šio informatoriaus 
bazę. 

Fakso informatoriaus nume
ris Vilniuje 26-22-28. Reklamos 
agentui firmos, norinčios 
pateikti informaciją, turi skam
binti Nr. 65-13-73. Naujoji 
paslauga yra nemokama. 

SMULKAUS VERSLO 
VYSTYMAS - ŠANSAS 

LIETUVAI 
Ekonomikos ministeri jos 

užsakymu, Švedijos konsul
tacinė firma „Ecofin" parengė 
smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programą. Programos 
rengėjai mano, kad viena di
džiausių ekonominių problemų 
Lietuvoje šiuo metu y ra 
moksliškai pagrįstos ir oficialiai 
valstybės pripažintos bei įtei

sintos ilgalaikės ūkio vystymo 
doktrinos nebuvimas. Rengėjai 
viliasi, kad tokia doktrina kaip 
tik turėtų tapti jų parengta pro
grama. Programa orientuota į 
naują privačių įmonių stei
gimąsi bei jau esamų veiklos 
skatinimą. Lietuvoje mažų įmo
nių statusą turi per 40,000 
firmų. Dėl netobulos teisinės 
sistemos, nepalankios makro
ekonominės aplinkos, investici
nio kap i t a lo , informacijos 
stokos, biurokratinių barjerų ir 
kitų priežasčių situacija Lietu
voje nepalanki tokių įmonių 
p lė t ra i . Pa sak programos 
rengėjų, vyriausybės parama 
smulkioms ir vidutinėms įmo
nėms turėtų tapti viena svar
biausių ekonominės reformos 
krypčių. Svarbiausiomis pro
blemomis, su kuriomis teks 
susidurt i , įgyvendinant šią 
programą, jos rengėjų manymu, 
yra ekonominio bendradarbia
vimo, kitų tarpvalstybinių susi
tarimų nebuvimas. Taip pat 
trūksta kvalifikuotų specialistų, 
finansinių resursų smulkaus 
verslo kreditavimui, informa
cijos, reikalingos verslui vystyti. 
Tačiau bene svarbiausias veiks
nys, lemiantis sėkmingą pro
gramos įgyvendinimą būtų tei
giamas vyriausybės požiūris į 
verslo ska t in imo polit ikos 
kūrimą ir bent jau minimalus 
jos finansavimas, rašo „Respub
lika". 

VAIKIŠKI DRABUŽIAI IR 
ŽAISLAI - PELNINGAS 

VERSLAS 
Firma „Eveli ta" neseniai 

Vilniuje atidarė firminę prekių 
su „Chicco" (itališkai — mažy
lis) prekybos ženklu parduo
tuvę. Beveik prieš metus tokia 
pa rduo tuvė pradėjo veikt i 
Kaune. „Evelita'" yra vienin
telis italų firmos „Arstana 
S.P. A." atstovas trijose Baltijos 
valstybėse. Pasak „Evelitos" 
direktoriaus Ovidijaus Babra
vičiaus, p rek iau t i aukš tos 
kokybės vaikams skirtais gami
niais „yra pelningas verslas". 
Per me tus pas tebėta , kad 
vaikiškų prekių apyvarta vis 
auga. Pagrindiniai pirkėjai 
„Chicco" parduotuvėse yra pasi
turintys žmonės. Čia pirkėjai, 
dažniausiai moterys, randa 
600-700 pavadinimų prekių — 
nuo žindukų kūdikiams iki 
ryšio priemonių bendrauti su 
kūdikiu kitame kambaryje. Fir
mos vadovai mano, kad jų sėk
mę lemia ir konkurentų rinko
je nebuvimas. 

Rima J a k u t y t ė 

First In Travel To Lithuania 
American Travel Service 

Dabartinės Kainos Skrydžiams 
Iš Sekančių JAV Miestu l Vilnių. 
Atlanta 
Boston 
Chicago 
Cleveland 
Dalias 
Detroit 
Houston 
Los Angeles 
Miami 
New York 
San Francisco 
Seattle 
Tampa 
VVashington 

$ 763.00 
$718.00 
$ 640.00 
$ 808.00 
$ 826.00 
$ 763.00 
$ 826.00 
S 916.00 
$781.00 
$ 580.00 
$916.00 
$916.00 
$781.00 
S 745.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti 
išpirkti iki spalio 14 d.. 1994 m. Dėl smulkesnės informacijos 
ir skrydžių iš kitų miestų prašome kreiptis \ mūsų raštines. 
Siūlome bilietus iŠ VILNIAUS į įvairius JAV ir KANADOS mies
tus. Informaciią dėl bilietų kainų bei kitų kelionių ir turistinių 
patarnavimų maloniai suteiks mūsų raštinių tarnautojai. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Kvergreen Park. II, 60642 
Ph 708 422-3000 
Ph 800 422-3190 
K\X 708 422-3163 

American Travel Service/Dajana 
Gedimino prospektas 46-1 

2001 Vilnius 
Ph. 22-39-39 
FAX 22-27-64 

RYGA, 
VARTAI Į 
PABALTIJĮ 

SUPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM 
SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALTUI 

Ar Jūs skrendate biznio reikalais, jg jšskrendant # Savaite* 
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje, ftJElAl « M \ D I # # \ — Savaitgalį dienom** 
Jūs nenorite gaišti laika persėsdami NEww TUKKU ATLANTA $561 $531 
Maskvoje ar Frankfurte. Norite .Savaitės dienomis BALTIMORE $520 $490 
nukeliauti kuo greičiau oe reika : C ̂ E t ^E8k ^E5x . „ C T r i l „ tAno C , M 
neišleidžiant dar dauaiou pinigu. J O B B B H -52?™ Al. clV. 
A T A s i š N e w Y o r k o į W y r a W Cl| | i TCHICAGO $484 $454 
greičiausias kelias. ATA paruošė ^M Jg J CLEVELAND $520 $490 
jums pigiausia ir maloniausia kelionę, DALLAS $579 $549 
kurig jūs tikrai užsipelnėt. J viena puse „ , J *«nc pus? DETROIT $524 $494 
kainos iš N e w Yorko ne aukštesnės Keiiouiant nuo 6 / 1 ik. 9 / 3 0 HOUSTON $579 $549 
kaip $ 4 2 9 , ir žemos—iki $ 2 7 9 Savaitaal iais tLOS ANGELES $547 $517 
spalio men., ATA yra vienas iš A _ ^ ^ ̂ - ^ MAM $ 5 o 9 $ 5 3 9 
geriausiu pasirinkimy tarp ) AH " • • • MINNEAPOLIS $479 $449 
Ramu skrydz.u kamparu. • # • M \ M NEVVORLEANS $569 $539 
P A T O G U S PERSĖDIMAI JAV ^WMM M PHILADELPHIA $474 $444 
Naudokitės ekonomiškais ATAs J vieno pusę PHOENIX $547 $517 
skrydžiais į Ryag iš JAV miesty. Keliaujant nuo 6 / 1 iki 9 / 3 0 P1TTSBURGH $479 $449 
Pasirinkite patogius TVVA skrydžius, T~. SAN ANTONK) $579 $549 
kurie sujungia New Yorko ATAs A Studentams SAN DIEGO $547 $517 
™ Ryga- S ^ % J I 4 % tSAN FRANCISCO ....$547 $517 

SKAMBINKIT JUSU A i * * * £™E" ™ £J g Į 
KELIONIŲ AGENTUI W ^ M WASH.NG'TC^'D'Z$52G $490 
ARBA ATA: J « J P^. » « * « dieno™ Visos kaJnos nustat kan t 

žius į abu galu 

Visi kite mestai per TVVA sujungti su New Yorko. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tęsiant i Ryga per ATA 

American Trans Air 
Bilietai turi būti nupirkti 7 aienos prieš išskrendant Taip pat yra siek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymu. 

Valstybiniai mokesaci $32 95 sumokami ctsiimant bilietus. Studentu amžius nuo 18 iki 26m., parodant 
mokyklos I.D. ATA suteikia patarnavimus i Ryga iki Spalio 30, 1994, 

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 organizuojam* 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 IKI 13... 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 raštinė — jūsų paslaugoms! 

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

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
•525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS Member 
•0457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 American Society 

of Travel Agenrs 

';'•> CftyCenterOT-
OEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TBLIFAK (370) 2-223-140 



Vytauto Didžiojo universiteto klinikos Kaune, pastatytos nepriklausomybės metais 

ŠEŠTUOSIUS 
AKADEMINIUS METUS 

PRADEDANT 
Atkurtas is Vytauto Didžiojo 

u n i v e r s i t e t a s p radeda šeš
tuosius mokslo metus. Prabėgę 
5 metai — tai t rumpa atkarpa 
žmogaus, o juo labiau universi
teto kelyje. Jei ne likimo lemtis, 
pradėtume ne šeštuosius, o 
73-tuosius Lietuvos universiteto 
akademinius metus. Tad, prieš 
apžve lgdami u n i v e r s i t e t o 
dabartį, nors t rumpai prisi
minkime jo garbingą praeitį. 

Sus ikū rus nepr ik lausomai 
Lietuvos Respublikai, savosios 
aukštosios mokyklos neturėta , 
nes, lenkams okupavus Vil
niaus kraštą, Lietuvos Valsty
bės Tarybos 1918 m. gruodžio 5 
d. įs ta tymas dėl 1832 m. Rusi
jos caro Nikolajaus I uždaryto 
Vilniaus universiteto atkūrimo 
nebuvo įgyvendintas. Paaiškė
jus, kad valstybė negali greitai 
atidaryti universitetą, inteli
gentijos iniciatyva Kaune įstei
giami Aukštieji kursai, kurie 
iškilmingai atidaromi 1920 m. 
sausio 27 d. Penkiuose Aukš
tųjų kursų skyriuose mokslą 
pradėjo 522 klausytojai. 

1921 m. buvo paruoštas Lietu
vos universi teto Statuto pro
jektas ir apsvars ty tas Stei
giamajame seime. 1922 m. 
vasario 16 d. Lietuvos universi
t e t a s buvo i š k i l m i n g a i 
atidarytas. Kovo 6 d. penkiuose 
f aku l t e tuose — Teologijos, 
Socialinių mokslų. Medicinos, 
G a m t o s - m a t e m a t i k o s ir 
Technikos — prasidėjo pirmasis 
mokslo semestras . Aukštieji 
kursai įsiliejo į universitetą, 

duodami ne t ik pirmąjį 
studentų kontingentą, bet ir 
mokslo personalo branduolį. 
1922 m. balandžio 12 d. Lietu
vos prezidentas pasirašo Stei
giamojo seimo patvirtintą Lietu
vos universiteto Statutą. Teolo
gijos fakultetas tampa Teolo
gijos-filosofijos, o Socialinių 
mokslų — perorganizuojamas į 
H u m a n i t a r i n i ų moks lų ir 
Teisės fakultetus. 

1930 m. birželio 7 d. Respub
likos prezidentas ryšium su 500 
m. jubil iejum nuo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo mirties Lietuvos uni
versitetui suteikia Vytauto Di
džiojo vardą. Tuo metu universi
tetą sudarė septyni fakultetai — 
Teologijos-filosofijos, Evan
gel ikų teologijos, H u m a n i 
tarinių mokslų, Teisės, Ma
tematikos-gamtos. Medicinos ir 
Technikos, kuriuose mokėsi 
apie 4,000 studentų ir laisvųjų 
klausytojų. Sustiprėjo universi
teto bazė — 1931 m. pas ta tytas 
Fizikos-chemijos i n s t i t u t a s , 
1933 m. — nauji Medicinos 
fakulteto rūmai, 1939 m. — uni
versitetinės klinikos. Išaugo 
reikšmingas gamtos muziejus ir 
botanikos sodas bei biblioteka, 
kuri turėjo per 300,000 tomų 
knygų, 13,000 laiškų ir kitos 
svarbios rankrašt inės medžia
gos. Universitete dirbo žymūs 
m o k s l i n i n k a i ir k u l t ū r o s 
veikėjai — K. Būga. J. Jablons
kis, V. Krėvė-Mickevičius. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Mačiu
lis-Maironis, St. Šalkauskis, L. 

SUSITIKIMAS PO 50 METŲ 
Š.m. liepos 12 d. Kaune įvyko 

Vytauto Didžiojo un-to XIX 
laidos dantų gydytojų suva
žiavimas. Visą nelengvą or
ganizacinį darbą atliko Aldona 
Vai loka i ty tė P a k a l e n k i e n ė , 
gyv. Kaune. Susirinkome 18 ko
legių. Iš šiapus Atlanto daly
vavo: V. Masilionienė 'Ohio), B. 
Paprockienė (N.Y.), K. Sodonie-
nė (Florida), šias eilutes rašanti 
(Čikaga) ir J. Petrai t ienė (Aus
tralija). 

Tik mums nuskridus į Vilnių, 
su gražiausiomis rožių puokštė
mis pasitiko vilnietės kolegės — 
O. Meilutė, M. Karosienė ir R. 
Jurevičienė, tik pasigedome E. 
Starkienės, jau prieš keletą 
metų iškeliavusios į Anapus. Jų 
visų nuoširdus priėmimas, vai
šės, dovanos mus taip gerai nu
teikė, kad nebejutome nei to 
nemalonaus karščio. Taip pat 
labai nuoširdžiai mus pasitiko 
B. Paprockienė Kaune ir globo
jo iki paskut inės dienos. 

Liepos 12 d. ryte Jurevičienės 
sūnus Donatas mažu autobusiu
ku mus vežė į Kauną. Visą 
kelionę mus lydėjo nuostabiai 
graži gamta, tokia žydinti, tokia 
sava. Viskas ta ip miela, juk čia 
mūsų žemė, tiek daug iškente-
jusi mūsų Lietuva. 

Pakeliui, visai prie Kauno, 

sustojome Petrašiūnų kapinėse, 
kur jau seniai ilsisi kolegė 
Va idevu tė Š i lka i ty t ė Gim-
žauskienė, jos vyras dr. Justinas 
ir anūkėlės. Pasimeldę, palikę 
puokštę rožių, aplankę dar kelių 
mūsų buvusių profesorių kapus, 
skubėjome į Kauną, kur 12 vai. 
įgulos bažnyčioje meldėmės už 
mūsų visas koleges. Bažnyčia 
remontuojama ir joje buvo ne
paprastai daug žmonių, o mes 
žvalgėmės, susijaudinusios ieš
kome pažįstamų veidų. Mūsų 
maldos išblaškytos, negirdime 
net gerai, kai kleb. R. Miku 
tavičius skaito mūsų mirusiųjų 
vardus. Tik girdim -- choras 
gieda nepaprastai gražiai. O 
man dar skaudžiau, nes šioje 
bažnyčioje giedodavo Studentų 
a t e i t i n i n k ų choras , o j a m 
vadovavo V. Baltrušaitis. 

Po šv. Mišių einame į ,,Met
ropolį", kur įvyksta pagrindinis 
susitikimas — iškilmingi pietūs. 
Kažko lyg jaudinamės. kiekvie
na gal turime savo širdy skir
tingus jausmus, bet mums gera 
visoms po šitiek nesimatymo 
metų . K i e k v i e n a t r u m p a i 
pasakojam nueitą kelią, kuris 
V. Senauskienei prailgėjo net 
iki Sibiro. L. Baltrušai t ienė 
perskaitė B Žalgaitės ir P. Vai 
t ienės gražius sveikinimo laiš-

Nuotr. S. Kolupai los 

Karsavinas , M. Riomeris, M. 
Biržiška, K. Regelis, T. Iva
nauskas , P. Avižonis, V. Če
pinskis, V. Lašas, A. Janu la i t i s 
ir ki t i . Iki 1940 m. Vytauto Di
džiojo universi tetas Lietuvai 
paruošė beveik 4,000 išsila
vinusių absolventų. 

1939-1940 m. Vytauto Didžio
jo univers i te tas padeda a tkur t i 
Vi ln iaus universitetą. 1939 m. 
gruodžio 13 d. Lietuvos Seimas 
pr i ima universitetų įstatymą, 
kur i s skelbia, kad į Vilnių 
p e r k e l i a m i H u m a n i t a r i n i ų 
m o k s l ų , Te i sės f a k u l t e t a i , 
tvarkomi pagal Vytauto Didžio
jo universi teto Statutą. Teisės 
f a k u l t e t a s Viniuje perorga
nizuotas į du — Teisės ir Eko
nomikos — fakultetus. 

Prasidėjus pirmajai sovietų 
okupacijai, 1940 m. liepos mėn. 
uždaromas Teologijos-filosofijos 
fakultetas, į Vilnių perkeliamas 
Matematikos-gamtos fakulte
tas . O j au rugpjūčio 24 d. pri
i m a m a s įs tatymas dėl Vytauto 
Didžiojo univers i te to vardo 
p a k e i t i m o — u n i v e r s i t e t a s 
pavad inamas Kauno universi
t e t u . Vokieč iams o k u p a v u s 
Lietuvą, buvo a tkur tas Teolo
gijos fakultetas ir įkur tas Filo
sofijos f a k u l t e t a s . T a č i a u , 
ke r šydama už lietuvių tautos 
pasipriešinimą keturis ka r tus 
skelbtai mobilizacijai ir norė
d a m a palaužti tautos rezis
tencinę dvasią, Vokietijos val
džia 1943 m. kovo mėn. uždarė 
v i s a s L i e t u v o s a u k š t ą s i a s 
mokyklas . Žymiausi asmenys 
buvo paimti įkaitais į koncent
racijos stovyklas. 

Pokario metais buvo atnaujin
t a s mokslas Kauno valstybi
n iame universitete su keturiais 
fakul te ta is — Teologijos, Sta
tybos, Medicinos ir Istorijos-filo
logijos. Tačiau jau 1949 m. 
rudenį Kaunas galutinai pra
rado humani ta r in ių mokslų ži
dinį — visos humanitarinės spe
cialybės buvo perkeltos į Vil

niaus universitetą- Universiteto 
neaplenkė ir stalininis teroras 
— nemažai dėstytojų ir studentų 
iš Universite IJpr ivo pašalinti ar 
represuoti. O dar po metų — 
1950 m. spalio 31 d. — Sovietų 
sąjungos aukš to jo mokslo 
ministro įsakymu Kauno uni
versitetas perorganizuojamas į 
Kauno politechnikos ir Kauno 

medicinos insti tutus. 
Pagrindinė Kauno universi

teto uždarymo pasekmė — mies
to inteligentijos dehumani-
zacija. Todėl Lietuvos ir išeivijos 
inteligen.iją neapleido idėja at
kurti humani tar inio profilio 
universitetą Kaune. Visuo
menės dėmesys universiteto 
atkūrimo problemoms ypač su
stiprėjo 1988 metais , kai 
„Kauno t iesa" pradėjo diskusiją 
prof. A. Smailio straipsniu „At
kurkime Kaune Vytauto Didžio
jo universitetą". Diskusija vyko 
ne tik spaudoje, bet ir įvairių 
klubų bei mokslo įstaigų or
ganizuotuose susirinkimuose. 

Daugelį metų brandinta idėja 
buvo įgyvendinta Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkų konfe
rencijoje „Tautinė aukštosios 
mokyklos koncepcija ir Kauno 
universitetas". 1989 m. balan
džio 28 d. paskelbtas Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimo 
aktas. Liepos 4-ąją Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje ju
ridiškai įteisinamas universi
teto a tkūr imas , Uepos 10 d. 
Ministrų t a r y b a patvir t ina 
atkuriamojo laikotarpio Sta
tutą. 

Svarbiausias atkurto uni
versi teto t i k s l a s — rengt i 
humanitarinės orientacijos ab
solventus Lietuvos mokslui, 
kultūrai, švietimui ir ūkiui, 
ugdyti la isvą , kūrybingą 
asmenybę, suvokiančią savo 
buvimo tautoje, visuomenėje, 
pasaulyje p r a s m ę ir atsa
komybę. Todėl universitete 
siekiama sutelkti mokslui bei 
studijoms žymiausius Lietuvos 
ir viso p a s a u l i o l i e t u v i u s 
mokslininkus ir pedagogus. 

Jau 1989 m. rugsėjo 1 d. 177 
pirmakursiai, sėkmingiausiai 
išlaikę konkursinius egzaminus 
iš 805 stojančiųjų, pradėjo 
mokslą atkurto universiteto tri
juose fakultetuose — Humani 
tarinių mokslų. Ekonomikos ir 
Tiksliųjų mokslu. Antruosius 
mokslo metus universitetas pra
deda, turėdamas šešis fakulte
tus — įkuriami Biologijos ir 
Teologijos-filosofijos fakultetai. 
Tiksliųjų mokslų fakultetas per
organizuojamas i Fizikos-ma
tematikos ir Informatikos fakul
tetus. Trečiuosius — jau turė
damas 8 fakultetus — Humani
tarinių mokslų f aku l t e t a s 
suskyla į tris — Humanitarinių 
mokslų. Socialinių mokslų ir 
Menų. 

Šiuos akademinius metus uni

versitetas pradeda vel kiek 
pakeitęs savo st -uktūrą — 
Biologijos ir Fizikos-matema
tikos fakultetų bazėje įkurtas 
Apl inkotyros f a k u l t e t a s , o 
Teologijos-filosofijos fakultetas, 
atsižvelgiant į Romos katalikiš
kųjų studijų kongregacijos reg
lamentą, r e o r g a n i z u o t a s \ 
Kauno K a t a l i k ų teologijos 
fakultetą V y t a u t o Didžiojo 
universitete. Šiame fakultete, 
beje. vieninteliame Lietuvoje, 
kartu su s tudentais pasaulie
čiais studijuos ir Kauno tarpdie-
cezinės kun igų seminarijos 
auklėtiniai , nor in tys įsigyti 
aukštąjį universitetinį išsila
vinimą. 

Tad 7-iuose fakultetuose 1,805 
pagrindinių studijų studentai 
gali pasirinkti vieną iš 17-kos 
bakalauro laipsnio programų. 
Aukštos iose s tudi jose 398 
magistrantai siekia magistro 
laipsnio 22-jose specialybėse, o 
131 d o k t o r a n t a s pasi ryžęs 
apginti daktaro mokslo laipsnio 
disertacijas 12-oje mokslo kryp
čių. 

Šių metų naujovė — iš dalies 
mokamos studijos: iš priimtų 
441 pirmakursio 127 moka per 
semestrą 10 (Aplinkotyros, 
Humanitarinių mokslų, Menų 
ir Katalikų teologijos fakulte
tuose). 14 (Informatikos ir Socia
linių mokslų fakultetuose) ir 20 
(Anglų kalbos ir literatūros 
specialybės H u m a n i t a r i n i ų 
mokslų fakultete , Biznio ir 
vadybos fakultete) minimalių 
gyvenimo lygių mokestį . 
Tačiau, p a s i b a i g u s mokslo 
metams, jie bus atleisti nuo 
mokesčių už mokslą, jei pagal 
pažangumą aplenks savo kole
gas, priimtus i nemokamas 
studijas. O ap lenk t i e s i ems 
kitais metais jau teks iš dalies 
apmokėti savo studijas. 

Universiteto auditorijose ir 
laboratori jose su t ik s ime 
žymiausius Lietuvos moksli
ninkus. J a u praėjusių mokslo 
metų p a v a s a r i o semes t re 
paskaitas skaitė 62 profesoriai 
ir habilituoti daktarai , per 100 
docentų ir dak ta rų . Padvi-
gubėjus magis t rantų skaičiui, 
kviesime šiais mokslo metais 
dar daugiau aukščiausios kvali
fikacijos mokslininkų darbui 
studijose. Didžiausios pagalbos 
tikimės visų pirma iš mūsų 
artimiausių partnerių — Lietu
vos istorijos, Lietuvių kalbos. 
Lietuvių l i teratūros ir tau
tosakos, Filosofijos. Sociologijos 
ir teisės. Matematikos ir in
formatikos. Biochemijos ir pus
laidininkių fizikos institutų, 
kurie kar tu su universitetu 
įsteigė pi rmąją Lietuvoje 
mokslo ir studijų sąjungą. 
Nemažėja ir iš užsienio atvyku
sių profesorių bei dėstytojų — 
rudens semestre dirbs per 20 
mokslininkų ir pedagogų iš 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

kus , nepamiršt i buvo ir L. Liu-
džiūtės pasveikinimai visoms 
susir inkusioms. Negalime pa
mirš t i ir Vaitaitienės dovanos 
2-jų „Bristol", kurias ta ip sun
kiai a tgabeno žemiau pasira
šiusi. 

S tebiu stalo gale sėdinčią 
Aldoną, o ji šypsosi, kad ta ip 

gausiai susirinko, taip nuošir
džiai visos atsiliepė į kvietimą. 
Pabaigoj E. Holšanskienė pado
vanojo šampano, kurį pabaigus. 

V. Senauskienė visas pakvietė 
pas save į Raudondvarį tolimes
niam pabendravimui. Kad ir ne 
visos, bet gerokas būrys nuva
žiavome. Šiame prabangiame 

name tarp sodų, gėlynų ir Se
syčių nuoširdžiai vaišinomės, 
atsirado dar daugiau kalbų ir 
taip beveik iki pirmų gaidžių 
nepritrūkome temų. bet sekantį 
rytą reikėjo išvažiuoti ir nepa
menu, kuri iš visų tarė „iki pasi
matymo". O gal t ikrai dar pasi 
matvsime? _ _ _ . . . 

L. Ba l t ruša i t i ene 

Jungt inių Amerikos Valstijų, 
Kanados, Australijos, Japonijos, 
Norvegijos, Danijos, Vokietijos, 
Italijos. 

Prieškarinis Vytauto Didžio
jo universitetas garsėjo turtin
ga, kruopščiai komplektuojama 
biblioteka. Ši biblioteka buvo 
pradėta naikint i jau 1940 m. 
vasarą, o 1953 m., uždarius 
universitetą, jos likę fondai 
pateko į Kauno Politechnikos ir 
Medicinos institutų, Vilniaus 
universiteto ir kitas bibliotekas. 
A t k ū r u s V y t a u t o Didžiojo 
universitetą, jo biblioteka buvo 
pradėta kur t i iš naujo. Šiuo 
metu bibliotekos fonduose yra 
per 60,000 leidinių, per metus 
įsigyjama apie 10,000 skirtingų 
pavadinimų leidinių. Džiugu, 
kad universiteto bibliotekos fon
dus pastoviai papildo išeivijos 
siųsta literatūra. Kaip pastarojo 
meto žymiausią dovaną būtina 
paminėti perduotą B. Kviklio 
archyvą. Be centrinio abone
mento ir centrinės skaityklos 
įvairiuose universiteto rūmuose 
veikia periodikos, lituanistikos, 
užs ienio ka lbų , t iks l ių jų 
mokslų, teologijos ir socialinės 
rūpybos skaityklos. Jau rudens 
semestre pradės veikti kompiu
terizuotos informacinės sis
temos pirmoji eilė — studentai ir 
dėstytojai turės ne tik efektyviu 
leidinių paieškos ir rezervavimo 
sistemą, bet per akademinius 
k o m p i u t e r i n i u s t i n k l u s 

LITNET ir INTERNEt galės 
n a u d o t i s k i tų L ie tuvos ir 
užsienio universitetų bibliotekų 
fondais. Universiteto biblio
tekos kompiuterizavimo darbus 

kad kuo greičiau universiteto 
pastate, esančiame Muitinės g. 
7, būtų užbaigtas pagrindinis 
remontas ir įrengtas bendrabu
tis užsienio dėstytojams ir stu
dentams. 

Pirmieji penkeri metai — tai 
įtempto darbo metai, atkuriant 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
kuris, kaip taikliai pastebėjo jo 
pirmasis rektorius prof. A. 
Avižienis, „tarsi feniksas iš 
pelenų atgijo". Šį nelengvą 
darbą dirbo ir dirba daugelis 
žymiausių atgimusios Lietuvos 
mokslininkų ir „sugrjžtantieji iš 
Europos, Amerikos, Australijos 
a k a d e m i n i a i p i l i g r ima i " . 
Tačiau sunkiausia našta teko 
pirmiesiems dekanams — amži
natilsį prof. kunigui Viktorui 
Butkui, profesoriams P. Zaka
revičiui, G. Kamuntavičiui, V. 
Stauskui, docentams J. Lapei ir 
M. Vens lauskui , Atkūr imo 

tarybos, o vėliau Atkuriamojo 
Senato pirmajam pirmininkui 
prof. J. Vilemui, pirmuosius 
mokslo metus vykdžiusiam pro
rektoriaus pareigas doc. A. 
Karobliui ir daugeliui kitų. 
Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
dirbo ir dirba kartu, kurdami 
naujo tipo universitetą, puoselė
dami autonomijos ir akademi
nės laisvės principus. 

Tikime, kad visų pakopų 
studentai bus verti Vytauto Di
džiojo universiteto vardo ir tra-. 
dicijų, o jį baigę paliks ženklius 
pėdsakus Lietuvos ūkyje, mok
sle, kultūroje. 

Prof. habil. dr. 
Vytautas Kaminskas 

Vytauto Didž. un-to Fizikos-chemijos instituto rūmai Aleksote. Jie besi
traukiančių vokiečiu susprogdinti 1944 m. 

Pirmasis susit'k:m.i» V ilniu 
Masilionienė. K SodoaisaA •di 

- kaires1 J Petraitienė. M Karosienė, R. Jurevičienė. V. 
I Baltrušaitienė ir O. Meilutė. 

remia privatus p. Julijos ir 
Emilio Sinkių fondas. Atviros 
Lietuvos fondas, Lietuvių fon 
das. 

Naujuosius mokslo metus uni
versitetas pradeda, sustiprinęs 
savo materialinę bazę. 1994 m. 
birželio 7 d. Lietuvos Respub
likos Seimas, tvirtindamas uni
versiteto statutą, išsprendė ir 
studijoms bei mokslui būtinų 
p a s t a t ų p r ik l ausomybės 
klausimus — pastatai, esantys 
Daukanto g. 28 ir Laisvės al„ 53 
Seimo nutar imu nr. 1-494. per
duoti universitetui. Universi
teto rektoratui reikėjo padėti 
daug pastangų, kad būtų priim
tas šis nutarimas ir juridiškai 
užkirstas kelias Kauno miesto 
savivaldybės kai kurių parei
gūnų beveik me tus besi 
tęsiantiems savanaudiškiems 
bandymams trukdyti normalia 
universiteto veiklą. Nors studi
jos ir vyksta keturiuose uni
versiteto rūmuose nuo ankstyvo 
rytmečio iki vėlyvo vakaro, vis 
tiek dar jaučiamas auditorinio 
ploto stygius 

Susiduriame su sunkumais 
aprūpinant studentus vietomis 
b e n d r a b u t y j e . Šiuo me tu 
universi teto pagrindinėse ir 
aukštosiose studijose mokosi per 
2.300 studijuojančiųjų, iš kurių 
apie pusė yra nekauniečiai 
Akivaizdu, kad. turėdamas 380 
vietų, bendrabutis negali paten
kinti visų norinčiųjų. Tad tenka 
universitetui, turbūt vienin 
t e l i a m Lietuvoje , nuomo
ti vietas kitų Kauno mokyklų 
bendrabučiuose. Dar opesnė 
problema — atvykstančių iš 
užsienio dėstytojų ir studentų 
įgyvend in imas . Todėl rektora
tas deda didžiules pastangas. 

AUGINA FAZANUS 
MEDŽIOTOJAMS 

Vilniaus medžiotojų klubo 
.,Rex" prezidentas Alfonsas 
Ma tusev i č iu s iš Lenki jos 
parsivežė pusantro tūkstančio 
fazaniukų. kurie auginami klu
bo Lankystos fazanyne Kaišia
dorių rajone. Rudenį užauginti 
fazanai bus paleisti į medžiotojų 
klubo plotus. 

Tie iš jų. kurie išsisaugos nuo 
medžiotojų šūvio, galbūt pateks 
ant kurio nors kilmingo svečio 
stalo, kaip neseniai ant prezi
dentų stalo atsidūrė 6 Lietuvo
je išauginti fazanai. 

Mat trijų Baltijos šalių prezi
dentų susitikimo metu Rygoje 
su JAV prezidentu B. Clinton 
ant pietų stalo turėjo būti ir 
fazanienos Todėl to Latvijos 
Respublikos administracinis re
storanas ..Ridzene" kreipėsi į 
V i ln i aus medžiotojų klubą 
..Rex", kaip vienintelį Baltijos 
šalyse auginant} fazanus. Prezi
dentų pietų stalui Vilniaus 
medžiotojų klubas ir padovano
jo 6 fazanus. 

(„Lietuvos rytas**:07.16) 

J U R U MUZIEJUI' 
LANKYTOJŲ NETRŪKSTA 

Šią vasarą labai populiarus 
Klaipėdos Jūrų muziejus. Di
džiuliuose akvariumuose gali-
ma pamatyti į varių egzotiškų 
žuvų ir gyvūnų. Per delfinų pa 
sirodymą 1,000 vietų delfinariu
mo salė visą laiką būna pilna. 
Papietauti galima dviejose kavf 
nese Praleisti malonų pusdieni 
muziejuje dviem žmonėms kai
nuoja apie 50-60 litų. 

(AGEP, 08 19) 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

27it,V\e$* T įs i Sreet. Chicago. Illinois 60629 
812) 475-2656 • Fax (312) 436-6909 

KAIP PIRKTI NAMĄ BE 
PINIGŲ 

Amerikoje yru '.:.'ra.i daug ir 
įv;.irių galimybių pirkti namus 
su maiais {mokėjimais arba ir 
be jokių įmokejimų. Ka i kurios 
tautybės šias lengvatas labai 
išnaudoja. Lietuviai, ypač vyres-
nios kartos a smenys , arba 
nežino apie šias pirkimo galimy
bes, arba nenori apie j as girdėti, 
nes nepripažįsta skolų. 

Šiais laikais, jei nori te pirkti 
namą, galite tai padaryti su la
bai mažu įmokėjimu a rba visai 
bėjo, ypač jei jūsų uždarbis yra 
mažas. JAV Kongresas para
gino didžiausias paskolų davimo 
kontroliavimo įstaigas: tai Fan
nie Mae ir Freddie Mac, paleng
vinti sąlygas gauti paskolas 
nuosavybių pirkėjams. Taip pat 
kiekvienoje valstijoje ir kiek
vienoje vietovėje yra daug {stai
gų, kurios siūlo įvairių būdų ir 
įvairių lengvatų gauti paskolas, 
perkant namus. 

Geriausią informaciją apie 
šias įstaigas bei paskolų gavimo 
būdus jums gali suteikti jūsų 
nekilnojamo turto pardavėjas. 
Jis tu r i būti susipažinęs su jūsų 
apylinkėje veikiančiomis pa
skolų davimo įstaigomis ir įvai
riais paskolų gavimo, o paskui 
išsimokėjimo būdais bei lengva
tomis. Tačiau ne kiekvienas 
namas ir ne kiekvienas pasko
los planas ar jos mokėjimas gali 
tikti jums ir jūsų norimai pa 
skolai. Yra daug įvairių būdų 
gauti mažais procentais, su 
mažu p rad in iu įmokė j imu 
paskolą namui. 

1. Speciali Fannie Mae ir 
F redd ie Mac 3% p r a d i n i o 
įmokėjimo paskola. Fannie Mae 
ir Freddie Mac siūlo specialias 
3% prad in io įmokė j imo 
paskolas, nes to reikalauja 
Kongresas, kad mažumos ir 
mažai uždirbantys žmonės turė
tų galimybę pirkti namus. Nors 
F a n n i e ir F r e d d i e pa tys 
neduoda namams pirkt i pasko
lų, bet jie jus gali nukreipti į vie
tinius paskolų davėjus, kurie tai 
daro. Dėl šios informacijos 
skambinkite Fannie Mae te L 
SOO-7 FANNIE ar Freddie Mac 
312-407-7400. 

2. VA ir FHA namų paskolos 
< Va — Veterans Administration, 
FHA — Federal Housing Admi
nistration). Jei jūs esate Ameri
kos kariuomenes veteranas , 
galite gauti $184,000 paskolą 
namui pirkti be įmokėjimo. VA 
paskolos y r a g a l i m o s ir 
didesnėm sumom, bet tada jau 
re ik i a tam t ikrą procentą 
įmokėti. 

FHA paskolos reikalauja o(> 
n a m o k a i n o s p r a d i n i o 
imokėjimo. Ši paskola ne vi
siems priimtina, nes duoda 

pačią mažiaus ią g a l i m ą 
paskolą, o paskolų dydžiai 
keičiasi pagal vietoves. Je igu 
jūs esate pripažintas galintis 
gauti paskolą iš VA ar FHA, 
skolinkitės iš tų bendrovių, 
kurios yra pripažintos VA ir 
FHA įstaigų, kitaip gali būti 
įvairių sunkumų. 

3. PMI namų pirkimo pasko
los (PMI — private mortgage in-
surance). Daugybė bankų, S&L 
paskolų davėjų ir bankininkų 
siūlo privačias namų pirkimo 
paskolas iki 90% ar 95*% namo 
kainos. Naudojantis šia pasko
los galimybe, pirma pasitik
rinkite, ar jūs t am tinkate: j ū s 
turite turėti gerą kreditą ir gerą 
uždarbį. 

4. Išnuomoti namą su gali
mybe jį nupirkti. Tai yra lyg ir 
priverstinis taupymas banke. 
Perkant namą, jums duoda dalį 
kredito iš užmokėtos nuomos 
sumos. Pvz., Jonas nupirko 
namą, nieko neįmokėdamas, už 
230,000 — jis išnuomavo jį su 
galimybe tą namą nupirkti. 
Dvejus metus jis mokėjo po 
S 1,500 į mėnesį nuomos, iš tos 
sumos $500 buvo atidedama į 
banką ir po dvejų metų susidarė 
$12,000 suma n a m o įmo
kėjimui. Be to, kai jis išnuoma
vo namą su galimybe nupirkti , 
jis įmokėjo pradžioje $3,500. Tuo 
būdu gale dvejų metų Jonas 
turėjo banke $15,500, daugiau 
negu jam reikėjo minimumą — 
5% įmokėti už tą namą. S&L 
paskolos davėjas reikalavo tik 
$11,500. 

S&L paskolos davėjas davė 
Jonui 809c pirmąją paskolą, o 
pardavėjas jam davė 15% ant
rąją paskolą. Ką jis buvo su
taupęs nuomodamas, užmokėjo 
įmokėjimą ir namo pirkimo 
išlaidas. Jonas nupirko tą namą 
užmokėjęs savo grynais pinigais 
tik $423 u i gaisro apdraudą. 

5. Patartina pirkti nuosavybę, 
kada ji parduodama bėdos at
veju (foreclosure and distress 
property). Vienas geriausių ir 
pigiausių būdų įsigyti namą 
žemu įmokėjimu yra pirkti jį, 
kai jis parduodamas ištikus bė
dai ar nelaimei. Tokią nuo
savybę dažnai galima įsigyti tik 
perimant esamą paskolą, su
mokant nesumokėtą paskolos 
dalį bei užmokant nuosavybės 
mokesčius. 

Nepajėgią susimokėti pa 
skolos ir nuosavybės mokesčių, 
savininkai dažnai perleidžia 
paskolas pirkėjams. Bet tur i te 
gauti paskolos davėjo sutikimą 
perimti paskolą ir paimti „ti t le 
insurance". 

6. Mokėkite paskolos įmo
kėjimą mėnesiniais mokėjimais. 

Tas būdas vadinasi „deferred 
down payment". Tai reiškia, jog 
kas mėnesį jūs mokate sumą 
pinigų namo pardavėjui, kad 
sudarytumėte reikiamą sumą 
įmokėti namo pirkimui. Pvz., jei 
pe rkamam namui jums reikia 
įmokėti $20,000, galite sutarti 
mokėti pardavėjui po 1,000 
dolerių per 20 mėnesių prie 
namo nuomos. Kai kuriose vals
tijose tai vadinama „a contract 
for deed", „land contract", „in-
stallment land sale", ar „con
tract of sale". Savo apsaugo
jimui pasi tarki te su advokatu, 
jei galvojate pirkti namą šiuo 
būdu. 

7. Geriausias namo finan
savimo būdas — kada par
davėjas finansuoja jūsų paskolą. 
Geri santykiai t a rp pirkėjo ir 
pardavėjo gali jums padėti, gali 
pardavėjas perleist i ne t ik 
esamą paskolą, bet duoti ir 
antrąją paskolą įmokėjimui. Tą 
labai mielai daro vyresnieji 
asmenys, nes, gaunami mėnesi
niai mokėjimai, padidina jų pa
jamas . Yra įvairių būdų be 
įmokėjimo nupirkti nuosavybę, 
tačiau, tokiu būdu perkant, yra 
viena blogybė — mėnesiniai 
mokė j imai gal i būt i labai 
aukšt i . 

8. Pasiskolinti pinigus pradi
niam įmokėjimui. Tėvai, gimi
nės ir draugai dažnai paskolina 
pradinį įmokėjimą. Prašan t 
naujos paskolos , daugumas 
paskolų įstaigų nori, kad jūs 
parodytumėte „gift — letter" — 
raštą, kuriame skolintojas sako, 
kad pinigai pradiniam namo 
pirkimui — įmokėjimui yra 
dovana, o ne paskola, kuri turi 
būt i atiduota. Daug paskolų 
davėjų, kur ie nepriklauso nuo 
griežtų Fann ie Mae ir Freddie 
Mac re ikalavimų, gali būti 
lankstesni ir priimti visus ar tik 
daiį paskol intų pinigų pra
diniam įmokėjimui, perkant 
namą. Naudojant vieną iš anks
čiau minė tų namo pirkimo 
būdų, praktiškai kiekvienas dir
bantis gali nusipirkti namą. 

Paimta iš „Chicago Tribūne" 
(8.18.94 Your money - Real Es-
t a t e skyr ius , by Robert J . 
Bruss). 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė i r 
B i ru t ė J a s a i t i e n ė . 

D A B A R J A U L A I K A S 

Baig ias i v a s a r a ir š i l tas 
dienas grei ta i pakeis vėjai, 
lietūs, o paskui j au ir žiema ne 
už kalnų su sniegais ir šalčiais. 

Ą 

Žinoma, tas nesvarbu gyve
nant iems Floridoje, Kaliforni
joje, Arizonoje, Havajuose ar ki
tuose pasakiškuose, šiltuose 
k r a š t u o s e . Mums, gyve
nant iems šiauriniuose kraš
tuose, reikės pradėti šildyti 
namus . Todėl jau dabar laikas 
pat ikr int i jūsų namų šildymo 
sistemą. Dabar, kada d a r šilta, 
namų šildymo sistemų kontrak-
toriai — specialistai nė ra taip 
užsiėmę. Pasišaukite juos ir leis
kite pat ikr int i bei išvalyti jūsų 
namų šildymo įrengimus. Prieš 
p r a s i d e d a n t namų š i ldymo 
sezonui, jūsų krosnis — „fur-
nace" turi būti švari ir tvar
kinga, dūmtraukiai ir oro pakei
timo įrengimą; švarūs ir gerai 
veikiantys. Jeigu turite kamba 
riuose šildymo krosnis, žiū
rėki te , kad jos veiktų gerai ir 
turė tų visas reikalingas dalis. 
Je igu jūsų namas ši ldomas 
radiatoriais, reikia išleisti iš jų 
orą, kad karštas garas a r van
duo galėtų įjuos patekti. Nuola
t inius oro filtrus reikia išplau
ti — išvalyti; pakeičiamus — 
pakeisti naujais. Reikia pa
t ikr int i šildynv pūtimo variklį 
ir jo diržus. Jeigu prie šildymo 
yra prijungti oro drėkinimo apa
ratai „humidifiers",jie tur i būti 
išvalyti ir gerai veikti. Visa 
šildymo sistema turi būti pa
tikrinta, kad gerai veiktų ir kad 
jums nereikėtų rūpintis tada, kai 
jau bus šalta, nes tada sunku 
prisišaukti specialistus. 

Blogai veikianti, neišvalyta 
šildymo sistema, ne t ik gerai 
nešildo, taip pat pareikalauja 
daugiau degalų. Jūsų dujų, 
elektros ar alyvos sąskaitos bus 
bereikalingai didesnės. Be to, 
u ž s i k i m š ę d ū m t r a u k i a i , 
suskilusios krosnys a r kitaip 
blogai veikiantys šildymo įren
gimai gali būti net ir gyvybei 
pavojingi. Praeitais metais vien 
Čikagoje pora šeimų mirė savo 
namuose dėl blogai veikiančios 
šildymo sistemos. To priežastis 
buvo smalkes. 

Smalkės yra bekvapės, bespal
vės, nuodingos dujos, kurios 
atsiranda, kai naudojami de
galai ne visai sudega. Mažesnis 
kiekis smalkių gali būti sveika
tai pavojingas, o didesnis kiekis 
gali baigtis mirtimi. Smalkės 
a t s i r anda t ada , kai blogai 
veikiančios šildymo krosnys, ar 
naudotų alyvą, angl i s , na
tūral iais dujas, ar malkas, iš
meta didesni kiekį smalkių į 
aplinką. Taip pat ir automo
biliai per išmetimo vamzdį 

PADĖKA 

Kauno Technologijos Universiteto Administravimo Fakulteto 
Patariamosios Tarybos (KTUAFPT) vardu, už pagalbą bei paramą 
suruošiant puikią programą bei sėkmingą darbo vizitą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse KTUAF dekanei dr. Viktorijai Baršauskienei, 
reiškiu nuoširdžią padėką sekantiems asmenims: 

prof. dr. Antanui Sužiedėliui. Catholic Univ., VVashington, 
D.C; gerb. konsului ir poniai Čekanauskams, West Lake Village, 
CA; prof dr. Irenai Lange, California State Univ. — Fullerton; ekon. 
p. J. Pabedinskui, Chicago, IL; assoc. deans Irenai Baleišienei 
ir Ariani Fridel, Univ. of Illinois. Chicago: LB Švietimo Tarybos 
pirmininkei poniai ir ponui Kučams, Lockport, IL; ponams 
Česoniams ir dukrai Jolantai, Fishers. IN; prof. dr. ir poniai Bub
niams, Suffolk Univ., Boston, MA: prof. dr. ir poniai Vaičaičiams, 
Columbia Univ. New York, N.Y.; dr. ir poniai Pakščiams, Great 
Falls, Va.; U.S. Baltic Foundation, VVashington, D.C.; Prof. Roger 
Caves ir Moyn Ahmad, San Diego State Univ.. ir prof. Larry Bak-
ken, Hamline Univ., St. Paul, Mn. 

KTUAFPT pirmininkas dr. S. Bačkai t is 

„Lietuvos Vaikų viltie* pastarv 
ligoninėje N'uotr. jis .su mamyte Salvinija Milkevičiene. 

s gydosi Shri 

NAUJOS PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

ox LC £ '•3 

PATARNAVIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

4427 VV. HARRISON ST. 
HILLSIDE, IL 60162 

• Perfinansavimas su „cash out" 
• 3% pradinis {mokėjimas 1-4 butų 

namui 
• Be pajamų patikrinimo 
• Be„points" 

LINAS KLIARSKIS 
Office: 708-449-1245 
Pager: 312-289-4806 

išmeta daug smalkių . Je igu 
j ū sų g a r a ž a s s u j u n g t a s su 
namu, būki te a t s a r g ū s , ka i 
mašinos varikl is i lgai veikia 
uždarytas garaže. Sma lkės iš 
garažo gali pereiti į jūsų namus . 

Dabar , kada j au n e m a ž a i 
žmonių mirė nuo smalk ių savo 
namuose ar garažuose, s iū loma 
įsitaisyti smalkes pa jun tan t į 
aparatą. Kituose miestuose y ra 
planuojama į s ta tymu įsakyt i , 
kad gyvenamuose butuose, ypač 
dideliuose pastatuose, bū tų įtai
syti smalkių j aus tuva i — ,,CO 
detectors". 

Čikagos mieste nuo 1994 m. 
spalio 1 d. visuose gyvenamuose 
namuose bus reikalaujama, kad 
būtų įjungti smalkių j a u s t u v a i , 
ne toliau, kaip 40 pėdų a t s t u m u 
nuo miegamųjų pata lpų . 

Išvengti nepatogumo, atėjus 
šal tam orui, ir išvengti smalk ių 
savo namuose, j a u dabar la ikas 
pasirūpinti su tvarkyt i , išvalyti 
ir pa t ikr in t i šildymo sis temą. 

Naudotasi medžiaga iš Peo-
ples Gas biuletenio. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

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

tions; kitchen. bathrm.. basement 
& deck construction: dry-wall hang-
ing & taping; aluminum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs. 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt Ta i . 
708-620-9942. 

Deng iami s t o g a i , kalamas 
„s id ing" , bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-^ 
binti S ig i tu i : 312-767-1929. 

V V A G N E R 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda * Taiso .• Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
"TYPEVVRITERS • COPJERS 

FAX • CALCŪLATORŠ 
5610 S. Pulaski f t d . 

P/ipna (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

MES TURIME 
NUOSAVYBIŲ SĄRAŠUS, MES 
PARDUODAME IR PERKAME 

Kreipkitės į mus 
ALEXANDER MOCKUS 

Realtors 
6610 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
Tel.: 312-767-6655 
Esame lietuviška įstaiga 

p 
GREIT 

PARDUODA 

įjfafc <&*& 
REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavyt>:ų 

pirkime Dei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-58S-610O, res.: 312-778-3971 

RE/MAX 
REALTORS 

1(312)586-5959 
1(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•-MLS kompiuteriųi'r FAX pagalba 
• Nuosavyb:1 Į įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

R !)0*i 
JACCENT REALI r , I N C . 
Į 5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453. 

Bus. 708 636-9400 
Ras. 768-423-0443 

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

•čiuose. 

-==s 
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KMIECIK REALTORS 
•> 7922 S. Pulaski Rd. 

• " 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. )i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmemSkai 
patarnaus. Įkainavimas vehui. 

u— 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite* pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
plariu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užDaigtų toto. nuotraukų/aotarna-
vimas Atidaryta pumad.eni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan-
dcs Antrarfjr trečiad susikalbesit 
fetuviškai 

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

FOR SALE 
N«w Buffalo, M l , tik valanda nuo 
Chicagos. parduodamas namas 
ant 1 akro sklypo: 3 mieg., kamb.. 
IV2 vonios. ..vinyl" apmuštas: 
rūsys; dujomis šildomas (,,forced 
air"); centralinis šaldymas -1- 2 
auto. garažas su cemento grin
dimis/malkomis kūrenama krosnis. 
Namas arti miesto ir ežero. Sav turi 
parduoti, nes pasistatė kitą. Priima 
pasiūlymą. Kaina $89.000 Kreiptis: 
Marilyn L. DaVos R. E., Inc., tel. 
618-469-2911. 

F O R S A L E 

Parduodamas LIETUVOJE nau
jas „Ford Escorf ' automobilis. 
Galima išsimokėjimui. Skambinti' 
(708) 868-0446. 

H E L P W A N T E P 

TRAILER MECHANICS 
FULL TIME 

Turi š iek tiek mokė t i angl iškai 
S ė k m i n g a i bes ip leč ianč ia i piet
v a k a r i ų p r i e m i e s č i o b e n d r o v e i 
re ikal ingi 2 mechan i ka i (vienas 
patyręs, antras ka ip mokinys). Turi 
turėt i s a v o į rank ius . 

..Full benef i ts " 
Kreipt is : 7 0 8 - 4 9 9 - 3 3 7 0 , 7 v .r . -
3 :30 v . p . p . 

MISCELLANEOUS 

Illinois Rssidential Mortgage Ucense of Illinois Savings S, ReskJential Loan Commis&ooer Funds 
Are Prpyided by Anothęr Entity VVhich May Atęct The Availaodfty otFunds 

Keliaukite su mūsų grupe! 

FLORIDA AMERICAN-
LITHUANIAN CLUB 

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

SPECIALIOS KAINOS 
GRUPĖMS! 

PIGOS LĖKTUVO BILIETAI IS 
JUSLI MIESTO Į TAMPA 

Kreipkitės 

TRAVEL & TRADE 
Aras Mieželis • Bette Gaskey 

50 Corey Ave. 
SL Pete Beach, FL 33706 

813-360-5200 
Fax 813-360-1957 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonde* Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 70S-63S-2SS0 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Te l . : 312-776-1486 

Moving—Kraustymas 
Profes ionalus pa ta rnav imas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas Kreiptis:' 
Oadlmlnas: ta i . 3 1 2 925 4331 

FOR RENT 

Išnuomojamas 
5 kamb. butas Bnghton Pk. apyl. 

Skambinti po 4 vai. vakaro. 

Telef. 312-247-0892 

Išnuomojamas saulėtas, apšildo 
mas 3-4 kambarių butas Brightcn 
Parko apylinkėje—Archer & Cali
fornia kampas. Idealus susisiekimas 
ir apsipirkimas. Skambinti vakarais 

(312) 247-3777 arba 
(312)890-1877 

Išnuomojamas apš i ldomas 4 
kamb . 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + ,.secunty". 
Tel 312-779-6193. Kalbėt i ang
l i ška i . 

Išnuomojamas 6 kamb . 3 mieg. 
butas Brighton Park apyl. Kreiptis 
tel. 312-376-7883. 

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

10%—20°/o—309?> pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 V? Wsst SSth Straat 

TsL — (70S) 424-8654 
(312)581-8654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

~m. 

HERBALIFE 
tai gera priemonė išvalyti organiz
mą nuo šlakų, sureguliuoti kraujo 
spaudimą, sumažinti svorį, nervinę 
įtampą Vėl būsite energingas ir 
žvalus! 

Skambinti: (718) 847-7452 
Kviesti: ELVIS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dksei s 
pasirinkimas įvairiausių kepimų ir> 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
821S S. Archor Ava. 
Chicago, IL 60638 

To l . 881 8500 



Iš partizanų istorijų (9) 

DRĄSUS ŽEMAITIS -
PETRAS BARTKUS 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Vienas iš žymiųjų Lietuvos 
part izanų buvo Petras Bartkus. 
Kilęs iš Raseinių apskrities, 
Pakaburn ių kaimo, dar vokie
čių okupacijos laiku buvo perse
kiojamas už priešokupacinę 
veiklą. Dėl to nuėjo j pogrindį. 
1942 m. įstojo į LLA (Lietuvos 
laisvės armiją), davė priesaiką. 
„Pe t ras pasirodė labai gabus 
organizatorius", ka ip pasakoja 
jo a r t imas Aukštesniosios tech
nikos mokyklos draugas Vytas 
Stašai t is . „Per metus aš užver
bavau t ik tris narius, o jis 
Pakaburn ių kaime — visą būrį 
LLA kovotojų. Kar tą draugai 
nuginklavo vokietį. Vieną kovo
toją pagriebė gestapas. Bartkus 
suorganizavo jo išlaisvinimą, 
bet sužeistasis prieš išlaisvini
mą mirė. 

1945 m. Petras Bar tkus buvo 
j au partizanų gretose ir priklau
sė Lydžio rinktinei, Čeponio bū
riui. Jo slapyvardis buvo Sąžinė, 
mėgo griežtą tvarką. Sukilę 
ry ta is kovotojai melsdavosi, o 
vakara i s , lankydami gyvento
j u s , da inuodavo p a r t i z a n ų 
dainas . 

Viktoras Sniuolis sutiko Petrą 
Bar tkų kovos sūkuriuose. Tada 
jo slapyvardė buvo Žadgaila. 
1947-ųjų balandį Žadgaila atsto
vavo Vakarų Jūros sričiai. Jo in
iciatyva, dalyvaujant rinktinių 
vadams ir štabo kovotojams, 
į ku r tos Žvelgaičio, Šiaulių, 
Žalioji ir Maironio rinktinės. 
Visos minėtos rinktinės priklau
sė Vakarų Jūrfes sričiai. Apygar
dos vadu buvo paskirtas buvęs 
Šiaulių rinktinės štabo viršinin
k a s Leonas Grigonis (slapyvar-
de-Žvainys), štabo ir spaudos 
skyr iaus viršininku — buvęs 
Šiaulių rinktinės spaudos sky
r i aus viršininku — Vytautas 
Sniuolis (slapyvardė Vytenis), 
spaudos skyriaus dail ininku — 
Laurynas Mingilas (slapyvardė 
Džiugas). Apygarda leido laik
r a š t į „ P r i s i k ė l i m o u g n i s " . 
Redaktorius-Vytenis, apipavi
dal indavo Džiugas. Apygardos 
vado adjutantu buvo paskirtas 
Viktoras Sniuolis (slapyvardė 
Vyt vytis). 

Bartkus-Žadgaila pasižymėjo 
nepaprasta drąsa, pasiaukojimu 
ir retu sugebėjimu organizuoti 
i r vadovauti . Pavojingose si
tuacijose jis stodavo pirmas. Po 
sunkių žygių ir kovų jis pasilik 
davo sargyboje, leisdamas pa
ilsėti kovos draugams. Jis gerbė 
ir užjautė kiekvieną kari. buvo 
labai jautr ios sielos. Tai rodo ir 
jo eilėraščiai, partizanų dainos 
išspausdintos eilėraščių b i k i 
nyje „Kovos keliu žengiant". 
Pasirašinėdavo Alkupėno sla
pyvardė. 

1949 m. liepos mėn. įvyko vy
riausybės posėdis. Vytautas 
Sniuolis (Vytenis) buvo įparei
gotas palydėti Petrą Bartkų 
(Žadgaila) į generalinį štabą. Jie 
privalėjo pristatyti gausybę 
įvairių štabo dokumentų, spau
dą, spaudos dauginimo priemo
nes apygardos laikraštėliui. 
1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpel
kių miške Žadgailos grupė su
s idūrė su bolševikų stipria 
kovos grupuote. Kautynių metu 
žuvo Petras Bartkus-Žadgaila, 
Vytautas Sniuolis, Vytenis Sva
jūnas , Bronius Liesis-Naktis ir 
dar du nežinomi Prisikėlimo 
apygardos štabo kovotojai. Žad
gaila, Vytenis-Svajūnas ir Nak
tis buvo apygardos prezidiumo 
nariai , be to, visi poetai. Jų 
k ū n u s išniekino Radviliškio 
saugumo kieme ir nežinia kur 
užkasė. Po mirties šie par
tizanai apdovanoti LLKS pirmo

jo laipsnio Vyčio kryžiais, j iems 
suteikta karžygio garbė . 

Po didelių pas tangų jų palai
kai buvo rasti ir 1991 m. rugsėjo 
29 d., dalyvaujant k raš to ap
saugos, šaulių, politinių partijų 
bei visuomeninių organizacijų 
atstovams, ar t imies iems, po iš
kilmingų pamaldų palaidot i 
Radviliškio kapinėse prie žuvu
siųjų partizanų garbei pastatyto 
paminklo (projekto au to r ius 
Viktoras Kunickas). Granit inė
se plokštelėse iškaltos 59 kovose 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę žuvusiųjų J ū r o s srit ies 
Prisikėlimo apygardos partiza
nų pavardės. 

Raseinių apygarda didžiuojasi 
lietuvių tautos dainiumi Mairo
niu, kurio vardu buvo pavadin
ta tų apylinkių par t izanų rink
tinė. Ne mažiau raseiniškiai 
turėtų didžiuotis ir P e t r u Bart
kumi — mūsų tautos karžygiu, 
paaukojusiu savo jauną gyvybę 
už t a u t o s l a i svę i r nepr i 
klausomybe. 

Ir mes, išeivijos raseiniškiai , 
lenkiame galvas savo drąsiam 
kraštiečiui, t a rdami žodžius, 
iškaltus ant partizanų paminklo 
Ariogaloje: „Šnabždėk Dubysa 
amžiną maldą Tėvynės karžy
giams." 

GRAŽI ŠEIMYNĖLĖ 

Rumšiškėse buvo kūrybin
giausių šeimų šventė. Liaudies 
muzikos ansambliai iš visos 
Lietuvos, pavadintoje šventėje 
„Graži mūsų šeimynėlė", atliko 
savo krašto muziką. Ypač pasi 
sekimo sulaukė po 20 muzikalių 
šeimos narių subūrę ansambliai 
— Gaižauskai iš Vilniaus, Vie
t a i iš Šiaulių ir Leščinskai iš 
Pakruojo. Šventę rengė Lietu
vos vaikų fondas, rašo „Lietuvos 
a idas" . (V.R.) 

AUTOMOBILIŲ TURGUS 
„Lietuvos rytas" skelbia, jog 

Marijampolės automobilių tur
gus žinomas ne tik Lietuvoje, 
be t ir toli už jos ribų. Čia kas
dien siūloma šimtai automobi
lių, o šeštadieniais dar daugiau. 
J i e atvežami iš Vokietijos, net 
dažnai iš čia vežami į Rusiją ir 
kiek mažiau į Ukrainą. Lietu 
viai pamėgę „Audi" mašinas. 
(V.R.) 

Radviliškio partizanu perlaidojimas 1991 m. rugsėjo 29 d.. Radviliškyje 

A.tA. 
SOFIJA STEIKŪNIENĖ 

ilsisi Amžinybėje. 
Liūdinčią dukterį RAMUTE BERGSTROM, seserį 

E L E N Ą P O C I E N E , m ū s ų n a r ę . su s ū n u m i 
KĘSTUČIU ir jo šeimą nuoširdžiai už jauč iame, o 
visus gimines guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

PARF.ISKIMAS 
Mes, susirinką į 1994 metų Santaros-Šviesos suvažiavimą, 

reiškiame nerimą ir pasipiktinimą, kad kai kurie lietuvių išeiviai viešai 
ir iškilmingai degina knygas. Tai kultūrinio nuosmukio ir kraštutines 
netolerancijos apraiška, ligi šiol matyta tik totalitariniuose kraštuose. 
Griežtai smerkiame šį aktą, kurį laikome gėdingu. 

Alma Adamkienė, Valdas Adamkus. Vytautas Adomaitis. Jūra 
Avižicnytė, Džoja Barysaitė, Audrė Budryte. Birutė A. Bulotaitė, Ona 
Daugirdienė. Jolanta Donskicnė, Leonidas Donskis, Dr. D. Giedraitis, 
Ilona Gražytė-Maziliauskknė, Vida Gudonienė. Sigutė Kačinskiene, 
Edvardas Kaminskas. Zina Katiliškiene. Vladas Kaupas, M.D.. 
M.B.H.. Rita Kavolicnė, Vytautas Kavolis, B. Kažcmėkicnė. Vida 
Kcblinskas. Vitalija Kcblicnė. Algimantas Kezys. Eugenija 
Kriaučiūnienė. K. Kriaučiūnas. Jadvyga Kuncaitis-Giedraiticnė. Birutė 
Lintakicne, Aldona Markclicnė, N. Martinka. K. Motušis, Algis 
Mickūnas. Domas Misiulis, Francoisc Mockūnas (Puzyna), Liūtas 
Mockūnas. Bronius Nainys, Leonas Narbutis. Gintra Naricnė. Pranas 
Naris, Kęstutis Navakas, Marija Paškevičicnė. Dr. Dalia Pavalkytė. 
Juozas Pivoriūnas. Roma Raziulytė. Zenonas V. Rekašius. Vacys 
Saliklis. Leonas Scibutis. Raminta Sinkienė, Vladas Sinkus, Dalia 
Sruogaitė, Alina Staknicnė. Ldvardas Staknys. Giedrius Subačius. 
Alex Svcd, A. Šantaras, Aleksandras Štromas, Stasys Tautkus, Ligija 
Tautkiįvicne, Victoria O. Vaitiekaitis-Bernicr, Laima VanderStocp. 
Stase Vaškclicnc, Tomas Vencio- a, Indre Vepštaite, Vytautas Vcpštas, 
Henrieta Vcpšticnė. Lakštuonė Ve'ienė, Gintautas Vėžys. Irena Virkau. 
Vytautas O. Virkau. Aldona Žibienė. Horacijus Žibąs. 

Myl ima i Mamytei 

A.tA. 
MARIJAI MEDELIENEI 

mirus Lietuvoje, Kazlų Rūdoje^skausmingos netekties 
valandose draugiškai, nuoširdžiai užjaučiame dukras: 
J A N I N A GRIUNVALDIENE ir jos vyrą SIGITĄ, IRE
NĄ BALČIENE ir jos vyrą JONĄ ir visus giminaičius. 

V. ir G. Batukai 
A. ir J. Daugvilai 
Balys Erslovas 
V. ir Ir. Jonynai 
J. ir V. Jurkūnai 
V. ir I. Kasniūnai 
J. ir O. Kavaliūnai 
J. ir J. Meškauskai 
Zota Mickevičienė 

Beverly Shores, IN 

Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
J. ir Pr. Pakalkai 
V. ir J. Peseckai 
Elenutė Pocienė 
Kazimieras Račiūnas 
P. ir M. Ruliai 
Kl. ir Ant. Stravinskai 
J. ir N. Vazneliai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

P r a s m i n g a i išgyvenusiai žemiško gyvenimo kelią į 
Amžinybę 

A.tA. 
Dantų gyd. 

ONAI BAKAITIENEI-GURECKAITEI 

m i r u s , dukter į DALIĄ V A K S E L I E N E , jaut r ia i atsi
sve ik inus ius močiutę a n ū k u s , P O V I L Ą ir PETRĄ 
VAKSELIUS, gimines ir ar t imuosius nuoširdžiausiai 
užjaučiame. 

Dantų Gydytojų sąjunga Chicagoje 

Filosofui, b u v u s i a m Ate i t in inkų Federacijos Vadui, 
T a u t o s idealų Puoselėtojui, 

A.tA. 
DR. JUOZUI GIRNIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ONUTE, sūnus 
KĘSTUTĮ i r SAULIŲ bei k i tus ar t imuosius . 

Elvyra ir Pilypas Naručiai 
Jolita ir Vytautas Naručiai 
Dainė ir Thomas (įuinn 
Rasa ir Marius Kasniūnai 

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 $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų. 
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą. 
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra. 
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus Rašykite, atsiųsim kainoraštį. 
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 

Kairys BaKIc Exp«dMng 
517 Frultland Rd. 

Stoney Craak, Ont. 
Canada 18E 5A6 

Tai. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980 

atlanta IE, inc. 
€Vttėj**t ^Mėdimą 4iu«tt*i« metui. 

$0.49 už svarą iki 100 svarų 

$0.39 už svarą virš 100 svarų 

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

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

A-tA. 
HALINA TILINDIENĖ 

M a u r u k a i t ė 

Gyveno Algonąuin, IL 
Po ilgos ligos mirė 1994 m. rugsėjo 15 d., sulaukusi 55 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Sudarge. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: vyras Algis, sūnus Viktoras, marti 

Stephanie; duktė Laura, žentas David Mack; anūkai: Chris-
topher, Elizabeth, Jonas ir Janina; motina Stasė Maurukienė, 
sesuo Asta Snarskienė, jos vyras Albertas ir šeima; brolis 
Algis Maurukas su žmona Jūrate ir šeima; uošvė Olga 
Tilindienė. 

Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 16 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Kahle-Moore laidojimo namuose, 403 Silver Lake Rd., 
Cary, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Peter & Paul parapijos 
bažnyčią, Cary, H, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota St. John kapinėse, Algonąuin. IL 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, anūkai , motina, sesuo, 
brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Kahle-Moore Funeral Home Tel 
708-639-3817. 

Amžinybės begalybėje visi sus i t iks ime — bičiul ia i i r 
tolimesnieji. Bet širdis nemoka sus i t a iky t i su ne
tekimu. Ji kenčia. Kenčia ir savieji ne t ekę 

A.tA. 
DR. JUOZO GIRNIAUS 

Žmonai ONUTEI, s ū n u m s R A M Ū N U I , S A U L I U I . 
KĘSTUČIUI, ki t iems a r t imies i ems š iame k r a š t e ir 
Lietuvoje, re iškiame bičiulišką užuojautą. Vienas y ra 
gyvenimas, viena y r a mi r t i s . Dėl dr. J . G i r n i a u s ne
tekimo kenčia visa l ietuvių visuomenė. 

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba 

A. t A. 
KAZYTEI MIKALAJŪNIENEI 

mirus »vyrą ANTANĄ, vienišą, l iūdesy l ikus i , 
užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Birutė ir Viktoras Veselkai ir dukros: 
Rasa. Kristina, Danutė. Karolė 
su šeimom 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

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

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL D I R E C T O R S 

PALOS HILLS 11028 S. SOLTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. R O B E R T S R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E . 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL D I R E C T O R S 

MARQL"ETTF. PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 9MB V\ 36 St. 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMOM 12401 S ARCHER AVF (& DERBY RD ) 
LEMON'T LOCATION OPEMNG JANL ARY 19** 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-300-994-7600 

. 



8. DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rytoj, sekmadienį (rugsėjo 
18 d.), 2 vai. p.p.. Jaunimo cen
tro kavinėje vyksta Filisterių 
skautų sąjungos Čikagos sky
riaus sueiga, kuriai vadovaus 
dr. fil. Vilija Kerelytė. Visus 
filisterius kviečiame sueigoje 
dalyvauti. Bus pakalbėta apie 
praėjusių metų veiklą, o po to 
fil. Jono Dainausko paskaita. | 
Visi filisteriai dalyvauja „pil-
nom išeiginėm uniformom". 

Marija Noreikienė, Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkė, 
sudarė 10 asmenų stalą į „Drau
go" banketą. Rengėjai nuošir
džiai dėkingi Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Lietuviai myli gėles, todėl jie 
domisi ir kasmetine jurginų 
paroda, sutelkiančia daug šių 
gėlių augintojų ir tūkstančius 
margiaus ių žiedų. Šiemet 
jurginų paroda vyks šeštadienį 
ir sekmadienį — rugsėjo 24 ir 25 
d. Busy Bee Garden Center. 
193rd ir Halsted, Glenwood, IL. 
Parodos lankymo valandos: šešt. 
nuo 1 iki 5 vai. p.p.: sekm. nuo 
11 vai. r. iki 5 vai. p.p. Yra erd
vi aikštė nemokamam automo
bilių pastatymui. Parodą rengia 
Southtown Dahlia Club, egzis
tuojantis jau 57 metai, o savo 
išaugintus jurginus į ją suves 
150 klubo narių. Tai tikrai pui
kus renginys sielai atgaivinti ir 
akiai paganyti. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa 
rapijos ^Marąuette Parke) pra
džios mokyklos motinų klubas 
pradeda savo veiklą susi
rinkimu pirmadienį, rugsėjo 19 
d. Visų parapijos mokyklą lan
kančių vaikų motinos kviečia
mos dalyvauti naujų narių pri
statyme Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje rugsėjo 19 d., 7 
vai. v. Po pristatymo susirin
kimas bus tęsiamas mokyklos 
salėje. 

I š s p a u s d i n u s vedamąjį 
„Kad visiškai neišnyktų" 
(rugsėjo 14 d.), kai kurie skai
tytojai atkreipė mūsų dėmesį, 
kad apie lietuviškas parapijas 
Amerikoje yra paruošta ir išleis
ta labai išsami knyga: „Lithu-
anian Religious Life in Ame
rica". Ją paruošė kun. William 
Wolkovich-Valkavičius, Šv. Jur
gio parapijos, Norvvood, MA, 
klebonas. Tai pirmasis šios seri
jos tomas, išleistas 1991 m., 
antrasis teberuošiamas. Apie 
šią knygą buvome girdėję, nors 
jos nesame matę. Gaila, kad jai 
skirta tiek mažai reklamos 
lietuvių tarpe, be abejo, 
daugelis galėtų surinkta me
džiaga pasinaudoti. Vedamaja
me nenorėjome kun. Valkavi-
čiaus didžiulio darbo nuvertinti, 
bet nebuvome su juo pakan
kamai susipažinę. 

Ed ir Margi Mankus, gyv. Marąuette Parko apylinkėje, ruošiasi dalyvauti 
jurginų parodoje rugsėjo 24-25 d. Jje jau 50 metų iš eilės priklauso South 
town Dahlia klubui, kuris šias parodas ruošia. E. ir M. Mankai yra veiklūs 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus talkos komiteto nariai. 

x J u o z a s Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke-
dzie Ave., Chicago. (312) 
778-2233 — Casa Blanca 

(sk) 

x T R A N S P A K TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
s iunčiami kas savaitę. 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Cibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

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

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

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

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

(sk) 

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

(sk, 

Audra Marie Plenytė. 

BAIGĖ MOKSLĄ 

Audra Marie Plenytė, Anna 
Marie ir Liucijaus Pienių, gyve
nančių Indian Head, IL, duktė 
š.m. gegužės mėn. baigė Duke 
universitel Durham, NC, įsi-
gydama ba* alauro laipsnį Sum-
ma eum laude iš mechaninės 
inžinerijos, medžiagų atspa
rumo mokslo ir rusų kalbos. 

Audra buvo gavusi stipendiją 
iš A. B. Duke Memorial Scholar-
ship fondo, apmokančią visą 
ketverių metų mokslą Duke 
universitete. Ji ypač pasižymėjo 
gabumais moksle, priklausė Phi 
Beta Kappa, Tau Beta Pi. Dalį 
laiko Audra Plenytė studijavo 
Oxford universitete Anglijoje ir 
Sankt Peterburge, Rusijoje, kur 
gilino rusų kalbos studijas. 

Audra mėgsta sportuoti, yra 
lankiusi Maironio lituanistinę 
mokyklą, Lemonte. Studijas 
ruošiasi tęsti Stanford universi
tete, Palo Alto, CA, kur taip pat 
yra gavusi stipendijas. 

Audros pasiekimais moksle 
džiaugiasi tėvai, brolis Thomas, 
seneliai Stasys ir Justina Šmai-
žiai ir močiutė Sofija Plenienė. 

Rudens ir žiemos sezono 
madas pamatysite Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, spa
lio 23 d., sekmadienį. 12 vai. d. 
Paroda pavadinta „Rudens sim
fonija*'. Informacijos apie pa
rodą teikiamos telefonu 708-
301-4260. 

BALFo 50 metų veiklos ju
biliejinis seimas vyks spalio 
22-23 d. Šv. Kazimiero vienuo
lyno auditorijoje. Seimas bus už
baigiamas iškilmingu banketu 
sekmadienį, spalio 23 d. Oak 
Lawn Hilton viešbutyje. 

Neolituanai, skautai aka
demikai ir studentai ateiti
ninkai kviečia visą jaunimą į 
bendras „minkšto kamuolio" 
(softball) rungtynes, kurios 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 24 d., 
2:30 vai. p.p.. Pasaulio lietuvių 
centro aikštėje, Lemonte. Štai 
puiki proga susipažinti, pabend
rauti, pasportuoti ir smagiai 
praleisti popietę draugų tarpe. 
Maistas ir visi sporto reikmenys 
bus parūpinti. Dėl tolimesnių 
informacijų skambinkite Ričar
dui Chiapettai 312-925-5482 ar
ba Audriui Polikaičiui 708--
257-2022. 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patieka
lu. Neatsilankę nežinosite, kaip 
gausiai, gardžiai ir nebrangiai 
galite pas mus papietauti. Sav. 
I. Nau jok ienė . „ S a g i l V , 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankyki te S t . 
Casimir Memorials, 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. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

„DAINAVA" ŠVENČIA 
50 METŲ SUKAKTI 

Lietuvių Meno ansamblio 
„Dainavos" kolektyvas buvo 
suorganizuotas ir įkurtas 1945 
m. Hanau lietuvių stovykloje 
Vokietijoje. Nuo to laiko jis 
sėkmingai puoselėjo lietuvišką 
dainą ir meną, ne tik savųjų 
tarpe, bet ir tarp svetimtaučių. 
Emigracijai pajudėjus, dau
gumai kolektyvo narių pavyko 
emigruoti į JAV, apsigyventi ir 
įsikurti Čikagoje. Čia visų 
dainaviečių pastangomis buvo 
atgaivinta „Dainavos" veikla ir 
yra tęsiama iki šių dienų. 
„Dainavos" kultūrinė ir meni
nė veikla su daina ir lietuviš
komis tradicijomis yra didelis 
įnašas į mūsų tremties ir užsie
nio lietuvių istorijoje. Jos 50 
metų veiklos jubiliejinė 
sukaktis labai reikšminga, todėl 
ji turi būti gražiai paminėta ir 
švęsta. 

Rugsėjo 12 d Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūnų namuose, 
Lemonte, buvo pirmas LMA 
„Dainavos" 50 metų veiklos su
kakties minėjime šventės komi
teto informacinis pasitarimas. 
Komitetui vadovauja Irena 
Kraučel iūnienė. Ta proga 
„Dainava" 1995 m. balandžio 
23 d., sekmadienį, 2 v. p.p. 
atliks meninę programą Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje. Tos pačios dienos 
vakare sukakties minėjimo 
komitetas ruošia banketą Con-
desa del Mar pokylių salėje. 

„Dainavos" sukakties mi
nėjimo komitetą sudaro: 
Irena Kriaučeliūnienė, pirm., 
Irena Kazlauskienė, sekr., 
Oskaras Kremeris, ižd., Dana 
Bazienė banketo ižd., Sofija 
Džiugienė, banketo reikalai, 
Juozas Žygas, leidinio redakto
rius ir Stasys Džiugas, spauda 
bei informacija. Danguolė Ilgi-
nytė yra „Dainavos" valdybos 
pirmininkė. Finansų sutelkimui 
vadovauti sutiko dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — „Dainavos" 
globėjas ir rėmėjas. 

Posėdžiui pasibaigus visi buvo 
pavaišinti ir kartu pasidalinta 
įvairiais įspūdžiais iš Čikagos 
lietuvių gyvenimo. 

St. Dž-gas 

Žiburėlio Montessori mokyklėlės Lemonte praėjusių mokslo metų užbaigime (iš kairės): D. Dir-
vonienė, L. Augaitienė, S. Radvilienė, I. Senkevičienė, Violeta Karalienė, Dainora Stelingytė 
ir Marytė Kucinienė — Montessori draugijos pirm. 

RUDENS VAJUS DRAUGO FONDE 

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 „Pens in inko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenu
merata metams: JAV-bėse $15, 
kitur $25. Išeina vieną kartą į 
mėnesį. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

(sk) 

x Laima ir J o n a s Šalčiai 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui, $720 
auką paremti 3 vaikučius Lietu
voje: Klaipėdos rajono mergytės 
tėvas miręs, o mama augina 8 
vaikus. Jonavos rajono 
berniuką augina savo šeimą 
turinti teta, nes tėvai vaiko ju
ridiškai atsisakė nuo gimimo. 
Marijampolės mergytės netekė
jusios motinos teisės atimtos, o 
ją ir jos sesutę augina gerašir
dė svetima moteris. Labai ačiū. 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 90009. TAX 
ID #36-3003339. 

(sk) 
x Muzikos ir poezijos va

landė lė adventiniam susi
kaupimui bus sekmadieni, 
gruodžio 11d., 12:00 v. p.p. (po 
11 vai. Mišių) Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Programą 
atliks Audronė Gaižiūnienė ir 
Nijolė Martinaitytė. Rengia 
„Saulutė". 

(sk) 

Su rugsėju pradėtas, Draugo 
fondo rudens derliaus vajus jau 
atnešė laukiamus vaisius. Jau 
gauti naujų fondo narių ir buvu
sių įnašai bei rėmėjų aukos. Jie 
jau pradėjo didžiojo mecenato 
30,000 dolerių „Matching 
fund". Jų laukia didysis laimė
jimas — lėktuvo kelionė 1995 
metais į Lietuvą ir atgal, kurios 
mecenatai yra SAS ir American 
Travel Service savininkai Vytas 
ir Aleksas Lauraičiai. Laimėto
jų laukia ir 5 maisto siuntiniai 
(po 100 dolerių) į Lietuvą, kurių 
mecenatas yra Transpak siun
tinių įstaigos savininkas Romas 
Pūkštys. Dėkingas jums yra 
Draugo fondas, kartu dėkoda
mas visiems rudens vajuje daly-

Aktorius Vytautas Juodka 
atliks meninę programą, o 
„Žaibo" orkestras gros šokiams 
Akademinio Skautų sąjūdžio 70 
metų veiklos sukakčiai paminė
ti ruošiamame bankete, įvyk
siančiame šeštadienį, spalio 8 d., 
6:30 vai. vak. Visuomenė, ne 
vien skautai, kviečiama banke
te gausiai dalyvauti. 

x Genė ir Petras Juodikai , 
vienus metus globojo našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami globą ki
tiems metams, atsiuntė „Lietu
vos našlaičių globos" komitetui 
$300, nes šiais metais jie nori 
padėti ir globoti du našlaičius. 
Komitetas vaikų vardu dėkoja. 
Komiteto adresas: 2711 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Birutė, Aldona ir Irmina 

Lasevič ius per „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetą 
paaukojo kun. V. Aukštakal
niui, Viduklės klebonui, Lietu
voje $150, jo darbams paremti. 

(sk) 

x Pigiausios kelionės į Vil
nių! Ger iaus ias p a t a r n a 
vimas! Iki spalio 30d., $700; 
nuo lapkričio 1 d. — $600, j 
Kauną $570. Plius mokesčiai. 
Kreipkitės į Birutę Zalatorienę, 
Travel Advisers Inc., 1515 N. 
Harlem #110 Oak Park , 111. 
60302, tel. 708-524-2244, fax 
708-524-8422. 

(sk) 

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

(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 stadio
ne" (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 asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60809. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, ar 
ba visų trijų $50 ir $5 ui per 
siuntimą. Mes priimame čekius 
ir Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

vaujantiems fondo nariams ir 
rėmėjams. 

Fondo nar ia i 

Su 625 dol.: Nijolė M. Gierš-
tikienė, a.a. mamos Anastazijos 
Riškuvienės prisiminimui laido
tuvėse sudėtos aukos, Oak 
Lawn, IL. 

Su 200 dol.: Dalia ir Jurgis 
Anysai, Chicago, IL; American 
Lithuanian Club of Florida, 
Inc., St. Petersburg, FL (per 
pirm. Mečį Šilkaitį, DF įgalio
tinį); Kostas Stankus, Lockport, 
IL; G. T. International, Hicko-
ry Hills, IL; Valė ir Antanas 
Skriduliai, Daytona Beach, FL; 
Marija ir Augustinas Laučiai, 
Mount Olive, IL; Janina Poš
kus, Oak Lawn, IL; Julija ir Al
gis Danta, a.a. Kosto Aleksiūno 
atminimui, Lederach, PA; Ona 
J.Kreivėnienė, a.a. sūnaus Min

daugo atminimui, Media, PA; 
Ieva ir Karolis Kazlauskai, a.a. 
sūnaus Pauliaus atminimui, 
Philadelphia, PA (šie trys įnašai 
gauti per Juliją Dantiene, Drau
go fondo įgaliotinę Pensylvani-
joje). 

F o n d o rėmėjai 
Po 100 dol.: Liet. Amer. Rom. 

Catholic Moterų 20-ta kuopa, 
Chicago, IL. 

Fondo iždininkas 

Šv. Kryž iaus ligoninė yra 
pirmoji Čikagos sveikatingumo 
institucija, pagerbta žymeniu, 
pavadintu „Great Comebacks'" 
ir suteikiamu labiausiai atgiju
siai, pagerėjusiai ligoninei ar ki
tai sveikatos paslaugų institu
cijai. Žymenį jau ketvirti metai 
skiria „Hospitals and Health 
Networks" žurnalas, leidžiamas 
American Hospital sąjungos. 
Per pastaruosius dvejus metus, 
kai Šv. Kryžiaus ligoninės 
administravimą perėmė Mark 
Clement, atlikta daug remontų, 
pagerinimų ir atnaujinimų, be 
to, ligoninės personalas sustip
rintas naujais, kompetentingais 
žmonėmis ir todėl pacientų pasi
tikėjimas ligonine auga, nuo
monė apie priežiūrą joje kei
čiasi. Ligoninė įkurta seselių 
kazimieriečių, turi 350 lovų ir 
yra Marquette Parko apylinkė
je. 

IŠ ARTI IR TOLI 

L.A. VYRŲ KVARTETO 
KONCERTAS 

Detroito Lietuvos Dukterų 
draugija savo dvidešimtmečio 
veiklą pažymėti spalio 9 d., sek
madienį , Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre, 
Southfielde, ruošia koncertą ir 
vaišes. Koncertą atliks Detroi
te seniai laukiamas Los Angeles 
Vyrų kvartetas. Kvarteto dai
nininkai ne tik atliks puikų 
pramoginį koncertą, bet, at
sisakydami honoraro, parems 
labdaringą Lietuvos Dukterų 
darbą. 

L.A.M.A. KVIEČIA 
SLIDINĖTOJUS 

L.A.M.A. — Lietuvių Ame
rikoje Medikų asociacija kviečia 
visus lietuvius slidinėtojus prisi
dėti prie jų ateinančią žiemą — 
1995 m. vasario 3-11 d. ruošia
mos slidinėjimo kelionės į Zer-
mot, Šveicarijoje. Išvykos metu 
numatoma akademinė pro
grama, kurioje įvairių specialy
bių daktarai kviečiami skaityti 
paskaitas. Akademinę progra
mą tvarko dr. Edis Razma. 
Registracija pradedama spalio 5 
d. ir baigiama gruodžio 5 d. 
Registruojamasi pas Gailę Ošla-
pa i tę , GANDRAS Travel, 
1-800-96-LABAS. Informacijoms 
kreiptis į dr. Renatą Variakojy-
tę, 1-312-585-6649. 

BUS PRISIMINTAS 
A.A. STASYS LOZORAITIS 

A.a. ambasadorius Stasys 
Lozoraitis bus prisimintas šv. 
Mišiose, kurios bus aukojamos 
už visus mirusius Vašingtono 
apylinkės Lietuvos vyčius. 
Ambasadorius Lozoraitis ar
timai bendravo su Lietuvos 
vyčių organizacija ir buvo jos 
garbės narys. Mišias užprašė 
Vašingtono vyčių skyrius. Šio 
rudens pirmos Vašingtono 
Lietuvių misijos Mišios bus 
aukojamos rugsėjo 25 d., 2 vai. 
p.p., Church of the Epiphany, 
2712 Dumbarton Ave., NW, 
Washington, DC. 
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