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Prezidentas pritaria 
pasiūlymams mažinti 
imigracijos skaičius

Seime ir vyriausybėje 
vyko diskusijos dėl 

naujo kuro
Vašingtonas, birželio 7 d. 

(NYT) — Baltieji rūmai trečia
dienį su pasitenkinimu priėmė 
federalinės patariamosios gru
pės rekomendaciją, kad teisėta 
imigracija į ją būtų sumažinta 
vienu trečdaliu. Bet tas reko- 

■mendacijas piktai pasitiko is
paniškai kalbančiųjų, Azijie- 
čių-amerikiečių, katalikų bei 
žydų grupės, kaip ir Nacio
nalinė Gamintojų Asociacija, 
rašo Robert Pear „The New 
York Times” dienraštyje.

Patariamosios Imigracijos Re
formos Komisijos pirmininkė 
Barbara Jordan perdavė siūlo
mą planą prezidentui Clinton, ir 
jis pasveikino komisiją atliktu 
darbu. „Atitinkančios ir mano 
paties pažiūroms, komisijos 
rekomendacijos palaiko ir šei
mas, ir darbus, ir skatina na- 
tūralizavimąsi (tapimą pilie
čiais)”, sakė prezidentas. Anot 
jo, komisija „išbrėžė kelią Kong
resui svarstyti”.

Prezidento spaudos sekreto
rius Michael McCurry sakė, jog 
prezidentas davė komisijos pir
mininkei suprasti, kad jis rems 
komisijos siūlomus imigracijos 
kvotų sumažinimus. Jie būtų di
džiausias pakeitimas imigraci
jos įstatymuose per praėjusius 
40 metų. Prezidento manymu, 
pasiūlyme „atsispindi išsverta 
imigracijos politika, kuri gražiai 
panaudoja mūsų (etnišką) įvai
rovę, bet tuo pačiu metu apsau
go amerikiečius darbininkus, 
kad galėtume konkuruoti besi
vystančioje globalinėje ekono- 
koje”.

Toks prezidento pasisakymas 
pastato jį į vidurį karšto po
litinio ginčo, kuriame jis stojasi 
prieš daugelį savo palaikytojų, 
bet įsiteikia daugeliui tų, kurie 
nori apriboti imigraciją. Daug 
respublikonų, kaip Wyoming 
valstijos senatorius Allan Simp- 
son, kuris yra Teisinės Imigraci
jos Pakomisijos pirmininkas, no
ri sumažinti teisėtą imigraciją. 
Kiti, tačiau, sako, kad ji yra 
svarbus ekonominio augimo va
riklis.

Atstovų Rūmų daugumos va
das kongresmanas Diek Armey 
(R-TX) pasakė: „Komisija tačiau 
nepasako mums, kodėl turėtu
me sumažinti teisėtą imigraciją. 
Ji turi daug pasiūlymų, bet 
neparodo daug analizės”. Anot 
jo, komisijos pasiūlymai yra 
„nevykęs bandymas teisėtus 
imigrantus padaryti atpirkimo 
ožiais už Amerikos problemas”.

Imigracijos Reformos Komisi
ja siūlo, kad iš pradžių teisėta 
imigracija būtų sumažinta iki 
700,000 per metus ir ilgainiui 
iki 550,000 per metus. Dabar ji 
yra 830,000 per metus. Ati
tinkamai komisija rekomenduo
ja, kad būtų pagreitintas imi
gracijos procesas teisėtai Ame
rikoje gyvenančių užsieniečių 
sutuoktiniams bei mažame
čiams vaikams.

Komisija tačiau rekomenduo
ja, kad būtų panaikinama vizų 
teikimo pirmenybė JAV piliečių 
broliams ir seserims ar tolimes
nėms giminėms bei suaugu
siems vaikams. Ji siūlo, kad su 
darbu susieta imigracija būtų 
sumažinta nuo 140,000 per 
metus iki 100,000 ir, kad būtų 
iš viso panaikinta neprofesinių 
darbininkų imigravimo kvota 
— 10,000 per metus. Komisija 
taip pat sako, kad įsileidžiamų 
pabėgėlių skaičius turėtų būti

sumažintas nuo 100,000 per 
metus, kaip buvo per praėjusius 
penkeris metus, iki 50,000 per 
metus.

Šie pasiūlymai sulaukė kriti
kos iš įvairių,verslo, etninių bei 
religinių grupių. Nacionalinės 
Gamintojų Asociacijos atstovė 
Phyllis Eisen pareiškė: „Mes 
esame nuliūdinti siūlomo tei
sėtos imigracijos sumažinimo. 
Tai trumparegiška. Dėl svarbių 
priežasčių 1990 m. išreikalavo
me vizų padauginimo verslo 
tikslu. Daugumas gamybos fir
mų yra giliai įėjusios į globa
lines rinkas, šioms įmonėms 
reikia talentų ieškoti visame pa
saulyje. Jų į JAV pakviesti 
mokslininkai ir technikai su
kuria naujų darbų. Jie neišvie- 
tina amerikiečių darbininkų”.

Ispaniškai kalbančiųjų orga
nizacijos „Nacionalinės La Raza 
Tarybos” atstovė Cecilia Munoz 
pasakė: „Siūlomos rekomenda
cijos yra stebinančiai radikalios. 
Jos neatsakingos. Visas tikslas, 
sukuriant komisiją, buvo tai, 
kad svarstybos apie imigraciją 
būtų išimtos iš politinės sferos. 
Vieton to, komisija nutarė įšok
ti į politinį vežimą”.

JAV vyskupų Katalikų Kon
ferencijos atstovas John Swen- 
son pareiškė, kad šios rekomen
dacijos jį giliai nuliūdino. 
„Katalikų Bažnyčią Amerikoje 
sudaro imigrantai”, jis sakė. 
„Mes vylėmės, kad tokia dvipar- 
tinė komisija, kaip ši, į imi
graciją žvelgs nuosaikiai, ilga
laikės perspektyvos šviesoje. 
Bet aplink šį klausimą dabar 
kunkuliuojantys politiniai ver
petai, atrodo, turėjo neigiamą 
įtaką į komisijos svarstybas. 
Pagal Katalikų tradiciją visi 
esame piligrimai, laikinai 
viešintys keleiviai, keliaujantys 
į savo galutinius namus. Ir žydų, 
ir krikščionių bendroje tradici
joje esame skatinami priimti 
svetimšalius. Komisijos pasiū
lymai sumažina vaišingumo 
svetimšaliams nuostatą”.

Maynard Wishner, kuris yra 
Žydų Federacijos Tarybos, 
koordinuojančios žydų šalpos 
organizacijas, prezidentas, pa
sakė, kad jei JAV Kongresas 
sumažins priimamų pabėgėlių 
skaičių iki 50,000 per metus, 
Jungtinės valstijos „nusigręš 
nuo savo moralinių įsipareigo
jimų ir nuo savo istorijos”.

Nepriklausomybės Partija 
nori daugiapartinės sistemos

Vilnius, birželio 7 d. (Elta) — 
Trečiadienį Vilniuje įvyko Ne
priklausomybės Partijos suva
žiavimas. Jame dalyvavo 480
delegatų iš visos Lietuvos, bet jįs sakė, tuo užsimindamas da-
nebuvo kviesti nei žurnalistai, 
nei kitų organizacijų atstovai, 
nes, anot naujai perrinkto pir
mininko Valentino Šapalo, „tai 
buvo darbinis suvažiavimas”.

Spaudos konferencijoje ko
mentuodamas partijos pareiš
kimą „Dėl daugpartinės siste
mos vystymo Lietuvoje”, V. 
Šapalas pažymėjo, kad dvipar- 
tinė sistema sudarytų realią
galimybę dviejų partijų vado- kad Nepriklausomybės Partija 
vybių slaptam bendradarbia- griežtai pasisako prieš Lietuvos
vimui ir susitarimams, kurių 
visuomenė negali kontroliuoti. 
Be to, jo nuomone, viena iš dvi- 
partinės sistemos partnerių

Gegužės 29 d. prezidentas Algirdas Brazauskas susitiko su Lietuvos komercinių bankų vadovais. 
Pokalbyje, kuris truko dvi valandas, dalyvavo ir ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, 
finansų ministras Reinoldijus Šarkinas ir Lietuvos Banko valdybos pirmininkas Kazimieras 
Ratkevičius. Kalbėta kaip paspartinti Indėlių draudimo įstatymo kūrimą, apie bankų kapitalų 
didinimą ir apie bankų krizę Latvijoje. Stiprinant tarptautinį pasitikėjimą Lietuvos bankais, 
planuojama „išeiti į tarptautinę vertybinių popierių rinką”, rašo „Diena”.

------------ ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Lietuvos žalieji laimėjo 
Baltijos Jūros fondo premiją

Vilnius, gegužės 31 d. (LR) — 
Žaliųjų Sąjungos pirmininkei 
Zita Daugintytė ir sąjungos 
veikėjui Rimantui Braziuliui 
Marienhamn mieste, Suomijoje, 
gegužės mėnesio pabaigoje buvo 
įteikta Baltijos Jūros fondo 
premija už žymius pasiekimus 
aplinkos apsaugos srityje. Fon
do steigėjas ir pagrindinis fun
datorius — Alandų salose gyve
nantis verslininkas, milijonie
rius A. Wilklof.

Zitai Daugintytei ir Rimantui 
Braziuliui 80,000 Suomijos mar
kių premija įteikta už pastan
gas, bandant užkirsti kelią naf
tos terminalų statybai pajūryje.

Kaip rašo Gediminas Pilaitis 
„Lietuvos ryte”, fondas gerai 
įvertino pateiktą Lietuvos Ža
liųjų veiklos ataskaitą nuo Są
jūdžio laikų. Premiją gavusi Z. 
Daugintytė sakė, kad nesijaučia 
laiminga, nes Būtingėje jau dir
ba statybininkai, o Melnragėje 
plečiamas senasis naftos ter
minalas. Jos manymu, tai su
naikins Girulių botanikos 
draustinį.

„Mano organizuojamas visuo
meninis pasipriešinimas susi
laukė neigiamos valdžios reak
cijos, nes trukdo įgyvendinti 
ekologiškai ir ekonomiškai ne
pagrįstus sumanymus”, kalbėjo 
Z. Daugintytė. Ji pabrėžė, kad

būtų nuolat pavadinimus bekai- 
taliojanti, 50 metų nusikals
tamą veiklą prieš lietuvių tauta 
vykdžiusi politinė organizacija,

bar Seime daugumą turinčią 
partiją.

Valentinas Šapalas taip pat 
pabrėžė, kad Seime būtina 
priimti politinių partijų finan
savimo įstatymą. Jo nuomone, 
visoms Teisingumo ministerijo
je užregistruotoms partijoms 
valstybė turi teikti vienodą 
finansinę paramą.

V. Šapalas taip pat pabrėžė,

Respublikos Konstitucijos 47 
straipsnio keitimą ir prieš „bet 
kokį žemės pardavimą užsienio 
šalių piliečiams, kol ji nebus

Lietuvoje opozicinė veikla lai
koma antitautine ir antivyriau- 
sybine, sprendžiant ne tik naf
tos klausimus.

Zitos Daugintytės teigimu, 
Alandų salose Lietuvos dele
gacijai buvo parodytas didelis 
dėmesys, nors to negalima 
pasakyti apie Lietuvos amba
sadorių Suomijoje Petrą Auš- 
trevičių, „paneigusį žaliųjų 
išvadas ir net mokiusį žaliuo
sius demokratijos”. Ji nesutiko 
su premjero Adolfo Šleževičiaus 
nuomone, kad žalieji tik kenkia 
Lietuvos ekonomikai. Anot klai
pėdietės, Būtingės ir Klaipėdos 
naftos terminalų statybos iki 
šiol ekonomiškai ir ekologiškai 
nepagrįstos, nėra kur saugoti 
radioaktyvių Ignalinos atomi
nės elektrinės atliekų.

Verslininkų norą vežti naftos 
produktus per Lietuvos pajūrį 
Zita Daugintytė siejo su „ko
rupcija aukščiausiuose valdžios 
sluoksniuose”. Terminalai, jos 
manymu, statomi pagal anks
tesnį Sovietų Sąjungos naftos ir 
dujų pramonės ministerijos pla
ną, negalvojant apie ateitį.

Pagrindiniai Baltijos šalių 
uostai šiuo metu aštriai kon
kuruoja, siekdami perimti į savo 
rankas tranzitinius Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos ša
lių krovinius. „Lietuvos ryto” 
paklausta, ar privačių struk
tūrų finansuojamas Baltijos Jū
ros fondas nenori susilpninti 
Klaipėdos uosto pajėgumo, 
uostamiesčio žaliųjų vadovė 
atsakė, kad skandinavai gali 
statytis naujus terminalus, nes 
jų pakrantės nusidriekusios 
tūkstančius kilometrų, o Lietu
vai brangi kiekviena pajūrio 
pėda.

— Lietuvoje praėjusią savaitę 
buvo šilta ir saulėta. Dieną sod
riai palydavo. Oro temperatūra 
— 19-25 laipsniai Celsijaus 
(66-78 F). Savaitgaliui numa
toma trumpi palyjimai, kai kur 
su perkūnija. Naktimis numa
toma temperatūra — 9-14 C 
(48-58 F), dienomis — 19-24 C 
(67-75 F).

tinkamai inventorizuota ir 
sugrąžinta tikriesiems savinin
kams — mūsų šalies piliečiams 
bei po visą pasaulį išblašky
tiems lietuviams”.

Partijos nori gauti
valstybinių lėšų

Vilnius, gegužės 31 d. (BNS) 
— Seimo Valstybės ir teisės 
komitetas nutarė siūlyti poli
tinių partijų ir politinių 
organizacijų įstatymo pataisą, 
kad savo atstovus Seime turin
čios politinės partijos gali būti 
finansuojamos iš valstybės 
biudžeto proporcingai turimoms 
vietoms Parlamente.

Kaip BNS žinių agentūros ko
respondentui pasakė komiteto 
pirmininkas LDDP narys Pran
ciškus Vitkevičius, tokią pa
taisą pasiūlė keli komiteto 
nariai, ir jai neprieštaravo nei 
valdančiosios, nei opozicinių 
frakcijų atstovai.

Prezidento patarėjas Rimgau
das Geleževičius pasakė, kad tai 
nėra nauja idėja. Anot jo panaši 
parama partijoms numatyta 
daugelyje pasaulio valstybių. 
Tačiau, pasak R. GeleževiČiaus, 
paprastai laikomasi kitokios 
praktikos ir remiamos ne tik 
Parlamente atstovaujamos par
tijos, o visos partijos, kurių vertę 
rinkimuose nustato balsuotojai. 
Kitaip sakant, partijos gauna 
paramą priklausomai nuo už jas 
balsavusių rinkėjų skaičiaus.

Svarstomos Pilietybės 
įstatymo pataisos

Vilnius, birželio 3 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas susitiko su Komi
sijos Lietuvos Respublikos Pi
lietybės įstatymo pataisų pro
jektui rengti nariais, rašo 
„Lietuvos aidas”.

Šiame projekte prezidentas 
įžvelgė dvigubos pilietybės, taip 
pat sąvokų „repatriantai” ir 
„pasitraukusieji” apibrėžimo 
problemas, ^Pasak prezidento, 
neaišku, ką derėtų vadinti 
repatriantais, taip pat, ką 
vadinti savo noru iš gimtinės 
pasitraukusiais asmenimis. Pa
sak prezidento iki šiol tokiais 
buvo vadinami tik į Vakarus 
emigravę Lietuvos piliečiai, 
tačiau nieko nebuvo kalbama 
apie Rusijoje ir kitose Baltijos 
valstybėse gyvenančius lietu
vius.

Svarbiausias išeivių tikslas 
šiuo metu yra peržiūrėti pirmąjį 
Pilietybės įstatymo straipsnį, 
kuriame vartojama „pilietybės 
atstatymo” sąvoka. Prieš Ant

Vilnius, birželio 1 d. (LR) — 
Seimo Gamtos apsaugos komi
tetas birželio 1 d. rytą svarstė 
naujo kuro orimulsiono nau
dojimo galimybes Lietuvoje, o 
vakare šį klausimą uždarame 
posėdyje aptarė vyriausybė, 
rašo Feliksas Žemulis „Lietuvos 
ryte”.

Pasak Seimo komiteto posė
dyje kalbėjusio Energetikos 
ministerijos sekretoriaus 
Sauliaus Kuto, technines bei 
gamtos apsaugos problemas, 
kurių susidaro deginant šį kurą, 
nesunku išspręsti, tik reikėtų 
orimulsioną kūrenti ne daugely
je Lietuvos vietų, o didžiau
siuose energetiniuose objek
tuose (iš pradžių — Lietuvos 
elektrinėje). S. Kuto nuomone, 
kol energetikos įmonės neviršija 
teršalų išmetimo normų, nerei
kia nė valymo įrenginių.

Anot Energetikos ministerijos 
sekretoriaus, tai, kad Lietuvos 
elektrinė dabar turi mažai dar
bo, ne bėda: jau susitarta su 
Baltarusija padidinti jai elek
tros energijos eksportą, tad 
orimulsionas praverstų.

Lietuvos elektrinės direkto
rius P. Noreika į posėdį atsinešė 
buteliukų su orimulsionu bei jo 
pelenais. Pagrindinis direkto
riaus argumeptas — orimul
sionas esąs daug pigesnis už 
mazutą: toną naujojo kuro Lie
tuvai kainuos 51 dolerį, tuo tar
pu už rusišką mazutą šią vasarą 
teks mokėti per 70 dolerių.

Pasak P. Noreikos, tiek 
orimulsiono, kiek numatoma 
kūrenti Lietuvos elektrinėje 
(šiais ir kitais metais — iki 
100,000 vėliau - 150-300 
tūkstančių tonų kasmet), yra 
labai mažai: 60 megavatų ga
lingumo turbinai tokio kiekio 
užtenka vieną mėnesį. P. No
reika sakė, kad kontraktas lei
džia jį bet kada nutraukti ir 
nemokėti netesybų.

Žiemą gabenti pašildytą ori
mulsioną nebūsią problemų — 
„nuo Danijos iki Lietuvos 
vandeniu tik para kelio, 
geležinkeliu iki Elektrėnų — 
dar dvylika valandų”.

rąjį Pasaulinį karą Lietuvos pi
lietybę turėję išeiviai save vis 
dar laiko Lietuvos piliečiais, to
dėl pilietybės jiems nereikia 
atstatinėti — ji turėtų būti 
pripažįstama iki šiol. Pasak ko
misijos pirmininko Seimo nario 
Rimanto Markausko, Lietuva 
buvo okupuota, bet tai nereiš
kia, kad ji neegzistavo, o jos 
pilietybė buvo panaikinta.

Taip pat buvo siūloma į patai
sų projektą įtraukti nuostatą, 
kad Lietuvos pilietybę turinčių 
lietuvių išeivių vaikai ir vai
kaičiai savaime taptų Lietuvos 
piliečiais, išsaugant jiems už
sienio šalies pilietybę.

Pilietybės įstatymo pataisų 
projektą rengia Užsienio rei
kalų ir Teisingumo ministerįjų, 
Prezidentūros pareigūnai ir 
Seimo nariai su užsienio lietu
viais iš Australijos, Kanados, 
Vokietįjos, Rusijos ir JAV. 
Vasaros pabaigoje arba rudens 
pradžioje bus priimami galuti
niai sprendimai, kurie bus 
pateikti prezidentui.

Aplinkos apsaugos minis
terijos sekretoriaus R. Liužino 
paklaustas, kiek kainuos išva
lyti iš dūmų sieros junginius ir 
ar energetikai tai apskaičiavę, 
P. Noreika sakė, jog ne — „šiuo 
metu tai nėra problema”. Į kitą 
R. Liužino klausimą: gal žada
ma pasirašyti ne vieną, o du 
orimulsiono pirkimo kon
traktus, P. Noreika garantavo, 
jog kontraktas yra tik vienas, jį 
iš Lietuvos pusės pasirašys 
Valstybinės energetikos sis
temos vadovai.

R. Liužinas pažymėjo, jog 
deginamas orimulsionas išskirs 
daug sieros junginių, kuriuos 
išvalyti Lietuvoje nėra įrengi
nių, be to, reikia numatyti 
specialias gelbėjimo priemones, 
jei, plukdant šį kurą jūra, 
įvyktų avarija, mat jis sunkus 
ir nusėda ant dugno.

„Ar verta kūrenti pas mus ori
mulsioną, palikti teršalus, o 
elektrą parduoti Baltarusijai?” 
— klausė R. Liužinas. Anot jo, 
orimulsionas labiau tiktų Ak
menės cemento gamyklai. Beje, 
jos generalinis direktorius S. 
Anužis vakar tarėsi su Aplinkos 
apsaugos ministerijos vadovais, 
kaip sudaryti atskirą orimul
siono pirkimo kontraktą.

Seimo nario Alfonso Vaišnoro 
(Konservatoriai) nuomone, ori
mulsiono pirkimui bent jau 
gamtosaugos požiūriu nepasi
ruošta. Lietuvos žaliųjų 
judėjimo pirmininkas L. 
Vainius klausė: kodėl šį kurą 
norima bandyti ne Akmenės ce
mento gamykloje, kur yra va
lymo įrenginiai, galintys iš
valyti iš dūmų bent sunkiuosius 
metalus, o Lietuvos elektrinėje, 
kur jokių valymo įrenginių 
nėra? L. Vainiaus nuomone, 
prieš pasirašant kontraktą 
reikia įvertinti galimą naujo 
kuro poveikį aplinkai, atlikti 
valstybinę ekologinę ekspertizę.

„Seimo Gamtos apsaugos ko
mitetas tik iš spaudos sužinojo 
apie kontraktą. Prieš porą 
savaičių paprašėme vyriausybę, 
Aplinkos apsaugos ir Energeti
kos ministerijas apie tai infor
muoti, tačiau atsakymo nesulau
kėme. Nematėme ir kontrakto, 
norėtume jį patikrinti. Ar 
galėtumėte jį mums duoti?” — 
klausė Seimo Gamtos apsaugos 
komiteto patarėjas D. Lygis. 
Lietuvos elektrinės direktorius 
P. Noreika atsakė turįs trečią 
kontrakto variantą, kuris po pa
starosios nakties pasikeitęs, ir 
siūlė palaukti, kol jo turinys 
galutinai paaiškės.

Gamtos apsaugos komitetas 
nutarė nepareikšti savo nuo
monės apie orimulsioną tol, kol 
detaliau nesusipažins su šia pro
blema ir nesužinos vyriausybės 
sprendimo.

KALENDORIUS

Birželio 10 d.: Liutgarda, 
Diana, Margarita, Vainius, Vin- 
gailė.

Birželio 11 d.: Šv. Trejybė; 
Barnabas, Rozelina, Dainius, 
Aluona, Tvirmantas.

Birželio 12 d.: Anupras, 
Kristijonas, Rūta, Ramūnas, 
Mikantė. 1763 m. pakrikštytas 
poetas kun. Antanas Strazdas.

Birželio 13 d.: Šv. Antanas 
Paduvietis, kunigas, Bažnyčios 
mokytojas (1195-1231); Akvi- 
lina, Kunotas, Skalvė.
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Pavasariui prašvitus Cleve- 
lando ateitininkai kasmet'ren
kasi savo metinei šventei. Ge
gužės 7-tos sekmadienio rytą, ly
dėdami vėliavas, gausioje ri
kiuotėje ėjome visi drauge — 
nuo jaunučių iki sendraugių — 
į Dievo Motinos parapijos šven
tovę dėkoti Dievui ir prašyti Jo 
palaimos ateity. Mišias už gy
vus ir mirusius ateitininkus au
kojo klebonas kun. G. Kijaus- 
kas, SJ.

Po Mišių ir kavutės svetai
nėje, didžiojoje salėje vyko aka
demija ir įžodžiai. Pravedėja 
Aida Bublytė sukvietė garbės 
prezidiumą. Sugiedojus atei
tininkų himną buvo perskaityti 
egzaminų komisijos protokolai.

Sėkmingai išlaikę egzaminus 
įžodžius davė: jaunučių — 
Teresė Paškonytė, Gintas Ci- 
vinskas ir Vytas Vaitkus. Vyr. 
moksleivių — Mindaugas Idze- 
lis ir Matas Laniauskas. Po įžo
džių visi drauge kalbėjome atei
tininkų Credo, kurio žodžiais 
meldėme: „Visa tebūna perkeis
ta Tavyje ir per Tave visa 
atnaujinta..?’

Įžodį davusius sveikinę — 
kun. G. Kijauskas, Sendraugių 
s-gos pirm. N. Balčiūnienė, Cle- 
velando sendraugių pirm. R. 
Bridžius, „Giedros” atstovė R. 
Matienė bei Toronto Stasio Šal
kauskio kuopos atstovės linkėjo 
įgyvendinti savo kasdieniniame 
gyvenime tai, ką pasižadėjo bei 
ištvermės siekiant „Visa atnau
jinti Kristuje”. Perskaitytas 
Federacijos vado J. Polikaičio 
sveikinimas, linkintis gražios 
vasaros ir skatinantis dalyvau
ti ateitininkų vasaros stovyk
lose, įprasminant šūkį „Ateitį 
regim Tėvynės laimingą...”

Jaunučių globėja dr. Živilė 
Kliorienė pakvietė gražų jau
nučių būrį į sceną, kurie išsi
rikiavo prie savo piešto vaiz- 
daus plakato su prasmingu 
užrašu: „Sustok ir pagalvok... 
ką KRISTUS darytų?...” Į tą 
užrašą ir besišypsančius vaikus 
pažvelgus nejučiom siūlėsi min
tis; jei pajėgtume, kaip 
Evangelijoje sakoma, būti tary
tum vaikai ir drįstume savo 
kasdienybėje nuolat to plakato 
klausimą kelti, daug mūsų 
problemų išsispręstų...

Jaunučiai perskaitė Nijolės 
Jankutės vaizdelį skirtą Mo
tinos dienai. Vaizdelio mintys ir 
gražus jų perdavimas džiugino 
ne tik mamytes, bet ir visus 
susirinkusius į šią šeimos 
šventę.

Pagrindinis šventės prelegen
tas dr. Arvydas Žygas — svečias

Jaunučiai Clevelando ateitininkų metinės šventės programoje Nuotr. R. Šilgalienės

iš Čikagos, keletą metų darba
vęsis su Lietuvos ateitininkais. 
Šeštadienį, vos tik atvykęs, dr. 
Žygas praleido keletą valandų 
su ateitininkų jaunimu: su jau
nučiais kalbėjosi po lituanis
tinės mokyklos pamokų, o vė
liau vyko pokalbis su gausiu 
būriu moksleivių ateitininkų, 
kurie labai mielai jo klausėsi ir 
diskutavo jo mintis.

Sekmadienio akademijos pa
skaitoje dr. Žygas pirmiausia 
pasveikino įžodininkus ir palin
kėjo jiems, kad dvasia, kurią jie 
šiandien išgyvena, rištų juos su 
Lietuva ir lydėtų visą 
gyvenimą. Savo paskaitoje 
prelegentas kalbėjo apie mūsų 
ryšį su Lietuva. Jis kvietė ma
tyti gera kiekviename žmoguje, 
taigi ir Lietuvos žmonėse, ir

Dr. Arvydas Žygas kalba Clevelando 
ateitininkų metinėje šventėje.

Nuotr. V. Bacevičiaus

bandyti suprasti, ką jie per oku
pacijos metus išgyveno: niek
šybę, smurtą, terorą, nežino
mybę... Ir vis dėlto dauguma 
pasiliko geri, pasišventę, darbš
tūs ir sąžiningi žmonės. Žygas 
teigė, kad su Lietuvos ateiti
ninkais turime bendrauti ir 
bendradarbiauti — vieni ki
tiems padėti. Ateitininkai 
Lietuvoje atgijo atgimimo laiko
tarpio — chaoso metu. Atei- 
tininkija atsinaujino teisinga 
prasme, per Dievo malonę. Į Lie
tuvos ateitininkų eiles jungėsi 
pogrindžio jaunuomenė (save 
pogrindy vadinusi Eucharistijos

HAMILTONO PREZ.
A. STULGINSKIO KUOPOJE

Hamiltono Prez. A. Stulgins
kio kuopos jauniai ir jaunučiai 
jau užbaigė 1994-95 veiklos 
metus. Šiais metais mūsų veik
los tema buvo „Ateitininkų 
penki principai”. Jauniai 
mokėsi kaip pasiruošti susi
rinkimams, juos planuoti ir pra
vesti. Kiekvienas narys turėjo 
progą tai pabandyti, praves- 
damas vieną jaunučių susirin
kimą. Užsimojimas buvo sėk
mingas. Jauniams ir jaunu
čiams tai buvo labai įdomu. Ma

MOKSLEIVIAI, SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS

Visi mokslieviai ateitininkai 
(9-13 sk.) raginami neatidėlio
jant registruotis stovyklai, 
Dainavoje vyksiančiai š.m. bir
želio 25 — liepos 9 d. Registra
cijos lapai iki birželio 16 d. turi 
būti nusiųsti Danai Grajauskai- 
tei į Torontą. Turint klausimų, 
tuoj skambinkit Danai tel. (416) 
534-8544.

Šįmetinę stovyklą organizuo
ja: Dana Grajauskaitė, Gailė 
Černiauskaitė, Audrius Poli- 
kaitis, Rima Polikaitytė, kun. 
Edis Putrimas ir Monika Vy- 
gantaitė. Stovyklos komendan
tas bus Paulius Gražulis iš Ca- 
lifornijos, o kapelionas — kun. 
Edis Putrimas iš Toronto. Mer
gaičių vadovėmis sutiko būti 
Audra Baleišytė, Daiva Bar- 
šauskaitė, Vija Bublytė ir Zita 
Prakapaitė. Dar ieškomi keli 
vadovai berniukams. Jei do
mitės, prašome nedelsiant 
kreiptis į Gailę Černiauskaitę 
telefonu (708) 488-1272.

Šių metų stovyklos tema: 
„Man rūpi — aš atsakomin-

Bičiulių vardu), kuri nedarė 
kompromisų su sąžine. Tačiau 
jie neturėjo organizacinių suge
bėjimų, kuriuos laisvajame

, pasaulyje veikęs ateitininkiškas 
jaunimas įgyja per kursus Dai
navoje ir t.t. Pats A. Žygas, dar
buodamasis su Lietuvos ateiti
ninkais, padėjo jiems pritaikyti 
žinomus metodus jų dabarti
niam gyvenimui. Per pasku
tinius 5 metus Lietuvos atei
tininkų jaunimas išmoko or
ganizuotis, vesti stovyklas, 
vadovauti...

Dr. Žygas baigė savo mintis 
teigdamas, kad mūsų visų 
laukia Lietuva, kuriai turime

lonu, kad jauniai labai domėjosi 
ir džiaugsmingai ėmėsi ruošimo 
darbų. Tai mūsų ateitis! Reikia 
jau dabar pratintis prie visų 
pareigų. Veiklos metus baigėme 
sukurdami plakatus apie Atei- 
tininkijos principus ir ką apie 
juos išmokome šių metų susirin
kimuose.

Linkime visiems smagios va
saros ir, kad su nauja energija 
galėtume grįžti ir pradėti naujų 
veiklos metų darbus.

Globėjos

gas — aš galiu”. Ši tema bus 
vystoma Gyčio Liulevičiaus, 
Indrės Čuplinskaitės, Vėjo 
Liulevičiaus ir kitų paskaitomis 
vedamais diskusiniais būreliais 
ir įvairiais užsiėmimais. Temos 
tikslas — jaunuoliui apibūdinti 
ką reiškia savyje vystyti vado
vavimo ypatybes. Indrė Čup- 
linskaitė aiškins, kad vadovau
ti, dažnai reiškia tarnauti ki
tiems.

Stovyklautojai turės progos 
prisidėti prie apylinkės Habitat 
for Humanities savanorių gru
pės ir talkinti statant ar remon
tuojant neturtingiesiems jų bū
simas gyvenvietes.

Pramoginėje programos dalyje 
numatyta išvyka į netolimą 
arklių ūkį, kur mėgėjai galės 
pajodinėti arkliais (tam reika
lingas raštiškas tėvų sutiki
mas). Bus ir kitų pramogų, apie 
kurias sužinosite atvykę į sto
vyklą. Tad skubėkite registruo
tis!

Stovyklos vadovybė

nešti savo darbą, palikimą, ir 
dalintis savo patirtimi visose 
srityse. Jis sakė, kad mūsų 
lietuviškumas — tai apaštala
vimas, švytėjimas Lietuvos 
jaunuomenei. O mes galim 
išmokti iš jų, ką reiškia 
neatsisakyti savo tikėjimo, kai 
gresia smurtas ir mirtis...

„Tikrasis darbas prasideda 
šiandien” — teigė prelegentas. 
Esame dėkingi dr. Žygui už 
mūsų metinės šeimos šventės 
praturtinimą. Jo gilios mintys 
ir gyvenimo pavyzdys paskatino 
Clevelando ateitininkus darbui 
ir aukai.

Dalia Staniškienė

STUDENTŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Čikagos studentų ateitininkų 
šeimos šventė šeštadienį, bir
želio 17 d., vyks Lemonte. Visi 
dalyvausime 5 vai. vak. šv. Mi
šiose, aukojamose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po Mišių 
šventė vyks Ateitininkų namuo
se. Visi ateitininkai ir jų drau
gai kviečiami.

SMAGI GEGUŽINĖ 
LEMONTE

Ateitininkų federacijos fondo 
gegužinė sekmadienį, birželio 
18 d., vyks Ateitininkų na
muose ir sodyboje, 12690 Ar
cher, Lemonte. Visi kviečiami.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams (4 metų 3 mėn.
JAV............................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . (U.S.) $60.00 $45 00 $35 00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)........................ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Kab. 312-735-4477 
Rez. 705-246-0057 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam*
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 We*t Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllla 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-897-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505-127 St.
Lamont, IL 50439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. Collaga Dr.
Palo* Helghts, IL 60453 

Tel. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road 

Hlckory Hllla 
Tai. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Madleal Cllnlc 
15505 — 127 91., Lament, IL 00430

Priklauso Palos Community Hospilal 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (700) 257-2209

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. 
Weatcheeter, IL 60153 

Tel. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9930 S. Rldgaland Ava 
Chicago Rldge, IL 60415 

706-636-6622 
4149 W. 63rd 81.

312-738-7709

dr. kenneth j. yerkes
OR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St, Chicago, IL
Tai. 312-735-8886

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 708-352-4467

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v p p — 6vp.p 

Kitomis dienomis — susitarus

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

Int 7915 W 171st
V V Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.

Mattesaon, IL 60443
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Downers Grove, IL 00515

Tai. 708-860-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Asalgnment".
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mityboą pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, tai. 708-584-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. = 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

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

McHenry 815-344-5000, ext 6506

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

3900 W. 96 81. Tel. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p p

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
3000 N. Halated

Chicago, IL 60057
Tai. 312-206-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

6132 8. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-8999 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 588-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2800

Namų 700-440-5548
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScNHar St., Elmhuret. IL 60126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C,
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r • 12, 
ketvd 12 -4 v p p, penktd 12-6vv

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madleal Contor- 

Naporvllle Cempue
1020 E. Ogdon Ava., Oulta 310, 

NaparvHla IL 00803
Tol. 700-827-0000

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKA8. M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 00082
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IŠMINTIES DOVANA

Švenčiausiosios Trejybės 
šventėje Bažnyčia kviečia mus 
pastebėti, kaip jaučiame Dievo 
veikimą trijuose jo asmenyse ir 
kaip Dievas veda mūsų gyveni
mą, kad pasiektume tą tikslą, 
kuriam esame sutverti.

Pirmasis skaitinys iš Patarlių 
knygos (Pat 8:22-31) pateikia 
giesmę, kurioje Išmintis gieda, 
kaip ji bendradarbiavo su Die
vu, jam kuriant pasaulį ir visa
tą. Kas yra susipažinęs su Pa
tarlių knyga, žino, kad ji yra 
tartum lobių pilna skrynia labai 
praktiškos, žmogiškos išminties, 
pvz., tokių posakių; „Kas dirba 
savo žemę, bus sotus duonos, 
kas gi ieško dykinėjimo, tas la
bai paikas” (Pt 12:11), arba 
„Kas sako bedieviui: tu teisus, 
tuos keikia tautos, ir jų bodisi 
giminės; kas gi pasmerkia, tie 
gerbiami, ir jiems ateina palai
minimas” (Pat 24:24-25). Tad iš 
karto būtų galima nusistebėti, 
kad šiai labai teologiškai šven
tei pirmasis skaitinys parenka
mas iš šios knygos.

Bet mes kartais per lengvai 
nurašome „žmogišką išmintį”, 
lyg ji būtų nesvarbi ar nebrangi, 
nes visi ją turi (nors ne visi nori 
jai paklusti). Šio sekmadienio 
skaitinyje duotame himne, ku
riame Amžinoji Išmintis gieda, 
kaip ji kartu su Dievu dalyva
vo, jam kuriant pasaulį, esame 
kviečiami pamąstyti, kokia nuo
stabia dovana Dievas apdova
noja kiekvieną žmogų, įdieg
damas jai ar jam savo paties 
išminties. Žmonėse pasireiš
kiančią tikrą išmintį atpažįs
tame ir patys, kai esame atviri 
tiesai, ir tuos žmones vadiname 
išmintingais.

Išmintis yra viena Dievo apsi
reiškimo žmonėms formų ir 
užtat Išminties literatūroje 
(kuriai priklauso Patarlių kny
ga) išminties apraiškos gyveni
me yra renkamos, apie jas mąs
toma, poetiškai bandoma su
prasti, užčiuopti, išsakyti šiuos 
Dievo atšvaitus žmogaus patir
tyje.

Tad himnas, kuriame Išmintis 
garbina Dievą Sutvėrėją, kvie
čia ir mus suvokti, kokią nuo
stabią dovaną Tvėrėjas mums 
suteikė, duodamas išmintį. Iš
mintis gieda: „Nebuvo dar jūsų, 
kai aš prasidėjau... Su (Dievu) 
bendrai dirbau, kai dangų jis 
tvarkė,... gilių vandenynų vers
mes kai atvėrė, ... kai žemei 
tvirtą pamatą dėjo. ... Aš didelį 
džiaugsmą jam kėliau, akivaiz
doj jo aš linksma šokinėjau, žais
mingai bėgiojau po visą pasaulį 
— be galo džiugu man lankytis 
pas žmones”. Ar ne nuostabi 
dieviškoji išmintis — ne vien 
rimta, sena, kaip paviršutiniš

kai įsivaizduotume, o žaismin
gai bėgiojanti po pasaulį, 
džiaugsmingai buvojanti pas 
žmones. Iš tiesų išmintingas 
žmogus ją mato vaikučiuose, 
kaip pripažįsta psalmistas 8- 
oje psalmėje, skirtoje atliepia
mąja šiam skaitiniui: „Tavo šlo
vė pranoksta žvaigždėtąjį 
skliautą; ją skelbia lūpos vaiku
čių mažutėlaičių” (Ps 8:2-3).

Antrame skaitinyje iš šv. Pau
liaus laiško Romos tikintie
siems (Rom 5:1-5) gyvenimo 
išmintis jau išsakoma Kristaus 
mirties ir prisikėlimo fone. Ta 
išmintis žmogų gyvybiškai sti
prina, per krikštą tiesiogiai duo
dama dar stipresnį ryšį su Šven
tąja Dievo Dvasia: „Sielvartas 
gimdo ištvermę, ištvermė — iš
bandytą dorybę, išbandyta dory
bė — viltį. O viltis neapgauna, 
nes Dievo meilė yra išlieta 
mūsų širdyse Šventosios Dva
sios, kuri mums duota”. Ir čia 
mąstymas apie Dievo apraišką 
Šventosios Dvasios asmenyje 
nėra filosofinių abstrakcijų 
dėliojimas, o išsakymas gyve
nimiškos išminties, įgytos per 
krikščionišką gyvenimą Kris
taus sekėjų bendruomenėje.

Krikščioniškoji išmintis jau 
supranta teologiškųjų dorybių 
— tikėjimo, vilties ir meilės — 
sąveiką. Tikėjimas Kristumi 
įgalina mus gyventi taikoje su 
jo Tėvu, ir tas meilės ryšys su 
juo mums duoda viltį, kad esa
me įjungti į paties Dievo garbę. 
O ši viltis, kaip augančio gėrio 
ratas, ugdo mūsų ištvermę var
guose ir sunkumuose, ištvermę, 
maitinamą Šventosios Dvasios 
liejama Dievo meile mūsų šir
dyse.

Bet Evangelijoje (Jono 16: 
12-15) Kristus mums primena, 
kad gyvenimas draugystėje su 
Dievo išmintimi, „tiesos 
pilnatvėje” nėra staigus, vienu 
ypu išgyvenamas pasikeitimas, 
o palaipsnis augimas, gyvenimo 
kelionėje bendraujant su mūsų 
triasmeniu Dievu. Prieš savo 
mirtį Kristus žino, kad apaš
talai dar nepajėgūs suprasti 
viską, ką jis nori jiems pasaky
ti, kad jie vos tik pradėję gy
venimo kelionę su juo, tad jis 
jiems šitaip kalba: „Dar daugel 
jums turėčiau kalbėti, bet dabar 
jūs negalite pakelti”, todėl jis 
jiems žada atsiųsti Šventąją 
Dvasią — Tiesos Dvasią —, ji jus 
ves į tiesos pilnatvę. ...Visa, ką 
Tėvas turi, yra ir mano ... ir ji 
jums tai paskelbs”. Todėl, 
džiaugdamiesi nuostabiomis 
Dievo dovanomis, būkime kant
rūs ir pakantūs, tiek sau, tiek 
ir kitiems, nes visi čia žemėje 
tebesame pakeleiviai.

Aldona Zailakaitė

Londone ir Paryžiuje, Vašing-' 
tone ir Maskvoje masiniuose su
sirinkimuose, parlamentų salė
se ir net kapinėse buvo didelė- - 
mis iškilmėmis prisiminta Ant
rojo pasaulinio karo pabaiga ir 
tariamasis Vakarų sąjungi
ninkų pergalės prieš nacizmą ir 
fašizmą triumfas. Visose iškil
mėse, tiesiog lenktyniaudami, 
suskrido visų didžiųjų demokra
tijų politiniai vadai. Visi jie 
pasakė ugningas kalbas. Jų por
tretais ir kalbų tekstais kurį 
laiką mirgėte mirgėjo viso pa
saulio spauda.

Ta proga, žinoma, buvo prisi
minta ir kokia gyvybių kaina 
buvo ši pergalė laimėta. Būdin
ga, kad visi šie kalbėtojai ir 
rašytojai primygtinai kiekviena 
proga kartojo, kad šiame kare 
mūšio laukuose žuvo 27 mili
jonai Raudonosios armijos ka
rių. Šis skaičius buvo tiesiog 
kalte kalamas į visų dėmesį. 
Kartais susidarė vaizdas, kad 
tik jie vieni šiame kare ir žuvo.

Tačiau šiomis dienomis at
sirado ir kai kurių dar gyvų šių 
baisiųjų mūšių liudininkų 
prisiminimai. Jie prisimena, 
kad lemiamuose mūšiuose kiek
vieną raudonarmietį iš užpaka
lio lydėdavo, bent du komisarai. 
Atsitraukdami jie grandinėmis 
tuos raudonarmiečius prirakin
davo prie medžių ir stulpų, kad 
užtikrintų politrukų ir aukštųjų 
karininkų saugų pasitraukimą. 
O tuos, kurie beviltiškų pavojų 
metu bandydavo drauge trauk
tis, nušaudavo. Tad kovos lau
kuose iš tų milijonų žuvusiųjų 
ne visi buvo vokiečių nukauti. 
Daugelis jų gavo mirtiną šūvį į 
pakaušį iš užpakalio.

Tačiau ne vien karo laukuose 
žuvo milijonai Rusijos žmonių. 
Stalinas, 1923 m. mirus Leni
nui, sugebėjo apgauti visus 
didžiuosius bolševizmo kūrėjus 
ir jėga paėmė valdžią į savo 
vieno rankas. Iš pirmos valdy
mo dienos jis pradėjo masines 
savųjų žudynes. Visų pirma su-
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šaudė savo draugus-didžiuosius 
komunizmo ideologus, o vėliau 
nuo tų pačių budelių rankų 
krito ir žymieji Raudonosios ar
mijos maršalai.

Stalinas labai gerai suprato, 
kad didžiausi komunizmo prie
šininkai tuo metu buvo Ukrai
nos ūkininkai. Šie visi žemdir
biai nuo seno buvo sukūrę tvar
kingas sodybas, o savo ūkių 
derliais dar ir caro laikais 
užpildavo Vakarų pasaulio 
rinkas. Stalinas pirmiausia 
Ukrainoje pradėjo žemės ūkio 
kolektyvizaciją. Jis gerai žinojo, 
kad Ukrainos ūkininkai neno
rės atsisakyti savo tėvų sodybų 
ir dirvų, savo noru nesijungs į 
kolūkius. Tad jis pradėjo masinį 
šių ūkininkų naikinimą. JAV 
žurnalistas R. Conąuist surinko 
daug medžiagos iš to laikotarpio 
ir parašė didelį „Skausmo der
liaus” veikalą. Jo žiniomis, 
1929-1934 metų laikotarpyje 
buvo nužudyta arba mirė badu 
daugiau kaip 20 milijonų 
ūkininkų. Vėliau panašiomis 
priemonėmis buvo vykdoma 
žemės ūkio kolektyvizacija ir 
Lietuvoje.

Tačiau ne vien Ukrainos ūki
ninkai buvo žudomi. Masinės 
žudynės buvo vykdomos visoje 
Sov. Sąjungoje ir visose 
sąjungos respublikose. Šiam rei
kalui buvo sukurta ypač stipri, 
gerai apmokyta ir ginkluota 
NKVD, vėliau KGB, kariško 
pobūdžio teroristinė žmogžudžių 
organizacija. Jos šūkis buvo: 
„Kiekvienas žmogus yra proble
ma. Nužudei vieną žmogų ir jau 
išsprendei vieną problemą”. Jie 
skelbė: duokite mums tik žmo
gų, o kaltę jam jau mes patys 
surasime.

Istorikai tvirtina, kad 
1937-1938 m. Stalino teroras 
buvo pasiekęs savo viršūnę. Tuo 
metu kiekvieną mėnesį viduti
niškai buvo nužudoma apie 
40,000 nekaltų žmonių. Stalinui

Po Washington universiteto suruoštos paskaitos apie ekologines problemas 
Baltuos kraštuose (iš kairės): prof. Daniel Waugh, Ina Bertulytė-Bray ir 
prelegentas Valdas Adamkus. Tai jau antroji universiteto ruošta paskaita 
— ši taikyta daugiau baltiečiams ir vyko Latvių salėje š.m. gegužės 5 d.

mirus, šias žudynes tęsė jo 
pasekėjai. Tik gal kiek mažes
niu mastu. Tuo būdu visas bol
ševikinis laikotarpis Rusijoje 
buvo pažymėtas beatodairi- 
nėmis nekaltų žmonių žudynė
mis. Apskaičiuojama, kad 
komunistai dar taikos metu 
nužudė apie 60 milįjonų savo 
gyventojų. Šių pasibaisėtinų 
skaičių šešėliuose kažkaip 
nublunka ir 27 milijonai 
raudonarmiečių, kurie žuvo 
karo lauke su ginklu rankose.

Komunistai masines žudynes 
vykdė ir jų pavergtose šalyse. 
Daugeliu atveju buvo varto
jamos dar žiauresnės priemonės. 
Turbūt daugiausia nukentėjo 
mūsų istorinė tauta ir tos tautos 
taikingi žmonės. Rusijos bol
ševikai buvo pasiryžę galimai 
greičiau sunaikinti visą lietuvių 
tautą. Jų ideologas Suslovas jau 
pirmomis pavergimo dienomis 
viešai skelbė, kad Lietuva bus, 
bet ji bus be lietuvių. Visos 
tautos sunaikinti jiems nepavy
ko, tačiau vis dėlto buvo išžu
dytas beveik trečdalis tautos.

Antrojo pasaulinio karo pabai
gos sukaktis buvo minima ir 
Lietuvoje. Tačiau dabartinė 
valdžia daugybę dėmesio skyrė 
tiems lietuviams, kurie tarnavo 
Raudonojoje armijoje. Vyriau
sybės atstovai nerado reikalo 
nors kiek prisiminti komunisti
nės vergijos aukas. Prezidentas 
gi siūlė vienodai pagerbti ir 
tuos, kurie drauge su komunis
tais nešė mūsų tautai vergiją, ir 
tuos, kurie šiai vergijai prieši
nosi.

Rusijos vyriausybė atsiuntė 
pluoštą medalių. Jų ambasado
rius medaliais apdovanojo tuos 
lietuvius, kurie karo metu tar
navo Raudonojoje armijoje. 
Iškilmėse dalyvavo ir aukštieji 
Lietuvos vyriausybės pareigū
nai. Tačiau, kai tremtinių ir 
politinių kalinių organizacijos 
rengė partizaninių kovų minė
jimus ir šventino kryžius par
tizaninių kovų vietovėse, nei 
vienas valdžios pareigūnas 
nesiteikė pasirodyti. Turbūt 
jiems dar ir šiandien mūsų 
laisvės kovotojai yra tik 
„banditai”.

Būdinga, kad maždaug tuo 
metu LDDP-jos frakcijos narys 
A. Albertynas siūlė Seime pri
imti nutarimą, kuriuo disiden
tais ir kovotojais už lietuvybę 
būtų pripažinti A. Sniečkus, J 
Paleckis, Guzevičius ir kiti.

Tad šiuo metu, kai visas pa
saulis taip jautriai išgyvena 27 
milijonų Rusijos karių tra
gediją, mes turėtume pasauliui 
visomis įmanomomis priemonė
mis priminti tuos 60 mil., ku
riuos bolševikai nužudė taikos 
metu. O jų skaičiuje yra ir 
trečdalis mūsų tautos vaikų. 
Birželio skaudžiųjų įvykių 
minėjimai šiam reikalui būtų 
išskirtinai puiki proga.

99Gyvoji istorija” ir 
Tautos fondas

Kasdien užpildant šias dvi 
dienraščio skiltis, tenka rašyti 
įvairiomis temomis, ieškant jų 
visose mūsų aplinkos, mūsų 
kasdienybės srityse, kad „Drau
ge” atsispindėtų gyvenamojo 
laiko aktualijos. Kiekvienam 
rašančiam malonu, kai jo min
tys, tarytum paberta sėkla, po 
kiek laiko pradeda dygti der
lingoje dirvoje. Praėjusių metų 
gruodžio 2 d. buvo išspausdintas 
straipsnis, pavadintas „Dėmesio 
vertas projektas”. Jame užsi
mintas filmų gamintojo ir reži
sieriaus Steven Spielberg 
užmojis surasti dar gyvus nacių 
vykdyto žydų genocido liu
dininkus ir jų atsiminimus 
įamžinti „gyvosios istorijos” 
būdu — įrašant į video juostas. 
Tam paskatą davęs labai 
populiarus Spielberg filmas 
„Schindler’s List”.

Kadangi mūsų tauta taip pat 
išgyveno komunistų-nacių-ko- 
munistų atneštą genocidą, atro
dė verta projekto idėją pri
taikyti lietuviams, kol dar 
gyvųjų tarpe turime nemažai tų 
šiurpių įvykių liudininkų. 
Pasiūlymas pataikė ne į kurčias 
ausis. Pirmiausia į jį atkreipė 
dėmesį JAV LB Krašto valdyba 
ir to didelio, bet reikšmingo dar
bo praktišką įgyvendinimą su
tiko atlikti Kultūros taryba. 
Kiek žinome, jau sudaryta ati
tinkama žmonių grupė, atlikti 
paruošiamieji darbai ir pro
jektas pamažu eina į priekį. LB 
Kultūros tarybos pagrindinis 
tikslas yra surinkti šią svarbią 
gyvosios istorijos medžiagą iš 
JAV gyvenančių lietuvių. 
Belieka palinkėti sėkmės ir 
paprašyti visų mūsų tautiečių, 
į kuriuos projekto vykdytojai 
kreipsis, nuoširdaus bendradar
biavimo.

Šią savaitę (birželio 7 d.) iš 
New Yorko gautame pranešime 
rašoma, kad ir Tautos fondas 
skelbia „Gyvosios istorijos” 
projektą, „kurio tikslas yra kuo 
greičiau vaizdajuostėse pradėti 
įamžinti Lietuvos tremtinių, 
politinių kalinių ir partizanų 
pergyvenimus. Tokios rūšies 
medžiaga yra istorinės bei 
archyvinės vertės ir papildys 
šiuo metu Lietuvoje leidžiamus 
atsiminimus. Gyvas žmogaus, 
kuris pergyveno tuos laikus ir 
tas kančias, ištartas žodis yra 
unikalus ir nepamainomai svar
bus dokumentas. ... Tie atsimi
nimai neturėtų išblėsti ir likti 
tik popieriuose ar sausuose, kar
tais net klaidinančiuose, do
kumentuose. Kol dar turime 
gyvųjų sovietinio genocido liu
dininkų, juos reikia skubiai

užrekorduoti ir sukaupti. TF 
nuomone, yra itin svarbu šias 
asmeniškas istorijas įamžinti 
ateities kartom, kad joms būtų 
aiškūs to meto okupacinės val
džios kėslai...”

Projektui vadovauti paskirta 
TF Tarybos narė Rasa Razgai- 
tienė. Amerikoje jos patarėjomis 
yra Gintė Damušytė ir Daiva 
Kezienė, o Lietuvoje — Arvydas 
J. Starkauskas, buvęs Genocido 
centro vedėjas, dabar Laisvės 
kovų archyvų istorikų grupės 
narys, Vytautas Musteikis ir 
prof. Romas Vaštokas. Ši komi
sija, atrodo, nesiruošia „ilgo 
iešmo drožti”, nes pirmieji liu
dininkų apklausinėjimai ir 
filmavimai prasidės jau š.m. lie
pos mėnesį.

Reikia pabrėžti, kad JAV LB 
Kultūros tarybos ir Tautos fon
do projekai nesikryžiuoja, bet 
vienas antrą gražiai papildo, 
nes pirmasis ribojasi Ameriko
je gyvenančiais lietuviais, o ant
rasis rūpinasi nuo išnykimo 
gelbėti gyvąją mūsų tautos 
kančių istoriją tėvynėje. Šios 
savaitės pradžios vedamajame 
rašėme apie numatomą JAV 
sostinėje statyti muziejų-pa- 
minklą komunistų genocido au
koms. Vienas to muziejaus sky
rius kaip tik bus skirtas tokio 
pobūdžio medžiagai: žmonių, 
buvusių bolševikinio holokaus
to liudininkais, atsiminimams , 
„gyvajai istorijai”. Tad ilgainiui 
ir mūsų surinkti įrašai garso ar 
video juostose galėtų rasti vietą 
šiame tarptautiniame kančių 
muziejuje.

Suprantama, kad joks reikš
mingas darbas neatliekamas be 
išlaidų, o juo labiau šis. Gražu, 
kad Tautos fondas ištiesė savo 
globos sparną „Gyvosios is
torijos” projektui Lietuvoje 
vykdyti. Vargiai ir jo parama vi
sas „skyles” galės užkaišioti, 
todėl lietuvių visuomenė (kaip 
paprastai pas mus atsitinka) 
prašoma prisidėti prie jo savo 
aukomis. Kam ir kaip aukas 
siųsti, galima rasti šios dienos 
„Draugo” 7 psl.

Nėra abejonės, kad Steven 
Spielberg projektas rinkti per
gyvenusių holokaustą žydų 
atsiminimus, riedės smagiai, 
nekliuvinėdamas už finansinių 
sunkumų ar žmonių stokos. 
Lietuviškoji „gyvoji istorija” 
susidurs su nemažu kiekiu kliū
čių, bet, žinant mūsų tautiečių 
ištvermę bei užsispyrimą, tiek 
JAV Kultūros tarybos, tiek ir 
Tautos fondo užmojis tikrai bus 
sėkmingas, nes darbas vertas 
bet kokių pastangų.

DĖDIENĖS VAISTAI
O. B. AUDRONĖ

— O ar tau dėdienė leido juo 
žaisti, vaikeli, ar tu pati pasi
ėmei? — jau kiek rimtokai klau
sia mamytė.

— Tai, kad aš neklausiau. Dė
dienė virė sau. Aš užlipau ant 
suolo ir nusiėmiau nuo vinutės. 
Dėdienė nei nematė, ji darė 
paršiukui ėdalą.

— Ir tu nieko nesakius užli
pai, nusikabinai ir parsinešei 
dėdienės žiedą? O argi nežinai, 
kad negalima kito daikto imti, 
jei tau jo nedavė? Tai vagystė, 
vaike, tai tikra vagystė.

— Tai, kad dėdienė visuomet 
leidžia man visokius pakarpa- 
liukus susirinkti ir neštis namo 
žaisti — šakojai nereikalingi. O 
tas žiedas sau kabo ir kabo, tai 
gal irgi nereikalingas, o man 
taip gražu juo žaisti, — aiškinu.

— Tai dabar bus dar gražiau, 
— jau piktai sako mamytė. — 
Marš pas dėdienę, paklausk, ar 
jai tas žiedas nereikalingas ir 
pasakyk, kad paėmei jos nesi
klausus. Atiduok ir prašyk, kad 
tau dovanotų ir, kad daugiau 
niekuomet niekuomet neimsi 
nieko nesiklausus, kas ne tavo.

— Tai, kad dėdienė man tokia 
gera, dėdienė mano... Bė... aš 
nenoriu nešt atgal, man nesma
gu... — uždūduoju.

— Nešk greičiau ir dar aš 
palydėsiu, kad nebūtum viena 
per priemenę.

Taip mamytė mane ir paly
dėjo per priemenę jau balsu 
raudančią, nes pradėjau bijoti, 
nesuprasdama, kam iš manęs 
atima dėdienės žiedą ir dar 
liepia nunešti ir atsiprašyti ir 
pažadėti, kad daugiau nieko

nieko neimsiu, kas neatiduota 
man.

Žinoma, baigėsi gražiau, nei 
tikėjausi. Dėdienė buvo labai 
suprantanti. Ramino mano 
ašaras, ramino mamytę, kad 
vaikas dar nei supranta, nei 
žino,paėmė žiedą, vėl pakabino 
į savo vietą. Sakė, kad ant piršto 
jai kliudo duoną minkant, ar tai 
kitus namų darbus dirbant, 
jovalą maišant. Bijo, kad nenu
smuktų, tai jau geriau ant tos 
vinutės po Marijos paveikslu 
tekabąs.

Apverkiau, atsriūbavau to žie
do nunešimą ir su mamyte grį
žome atgal, dėdienės išglostyta, 
nes „vaikas pasiėmė tik pažais
ti, gana barimo ir ašarų”.

Dėdienė labai mylėjo vaikus, 
bet savo vis nesusilaukė, gan
dras neatnešdavo, nei senutė 
Lucė nesugaudavo jokiam šal
tinyje. Apie tai jos kalbėdavo 
mūsų pirkioje su mamyte ir 
senele, o kūdikėlio vis nėra ir 
nėra.

Gražų vasaros vakarą mūsų

moterys nesiklausydamos 
nugirdo pro jų atdarus langus 
juodu abu apie tai besita
riančius. Mūsiškėms buvo keis
ta, kad dėdienė su dėde taip 
susirūpinę savo vedybine 
nesėkme, nesusilaukiant kūdi
kėlių ir, kad taip savitarpyje 
šnekučiuoja. Kalba dėdienė:

— Tai, Jonai, girdėjau, kad 
kiškio pupelkos padeda. Nuo jų 
arbatos bevaikiai susilaukia 
vaikelio.

— Vai jau, Antosiule, uogele, 
iš kur tu tai išgirdai? Gal jau 
žmonės taip sau pliauškia. Aš 
jokiam laikraštyje, jokioj knygoj 
apie tai neskaičiau. Kaip tai 
galėtų būti? — nusistebi dėdė.

— Jonai, ar jau tu manai aš 
tokia, kad net nežinau. Ir man 
atrodo nekaip, bet, kad žmonės 
pasakoja, pataria, argi negalime 
išmėginti? Jei jau žmonės sako, 
kad padeda kitiems, gal ir 
mums padėtų, ar ne, Jonuli?

— Tai kur dabar tų kiškio 
pupelkų gausi? Ar žmonės 
nesako kur ir kaip jų gauti? Ir

t

kaip jas gersi? Vaistinėse jų 
tikrai nėra, — kalba dėdė.

— Vai, Jonuli, čia jau tavo 
reikalas apsisukti ir paieškoti. 
Sako, reikia rasti kiškio gūžtą, 
kur jis savo mažiukus augina. 
Sako, apie tą gūžtą ir rasi ko 
reikia. Argi ten daug reikia? 
Nedaug. Nors kelias. Ir dar 
sako, vyrui reikia duoti arbatos 
prieš gulant per kelias mėnesie
nas.

— Čia tavo avies sapnas, 
Antosiule. Tikros avies, aš 
manau.

— Ne avies, ne avies ir ne 
sapnas, Jonuli. Sako, ne vienas 
per tai susilaukė vaikų.

— Vai, Antosiule, tu čia tai 
jau man didelį reikalą užkrauni. 
Ir tos gūžtos, ir tos pupelkos, ir 
dar jas gerti. O kur jas surasti, 
aš nežinau.

— Jonuli, ir aš galvojau ir 
galvojau, ir galvojau kur. 
Sakau, gal kur apie Margelius 
net, toliau, nes čia aplinkui 
gyvuliai, šunes visus kiškius iš
baidytų. Kur čia jie beturės

gūžtas. Sakau, gal apie Mar
gelius, ar gali ir užuožerės 
miškeliuose. Nei aš pati 
nežinau, ale reikėtų pamėginti, 
reikėtų. Argi nebūtų gerai savo 
vaikelio susilaukti?

— Žinoma, Antosiule, uogele, 
žinoma. Paieškosiu. Gal ir 
rasiu, gal ir susilauksime.

Tokių dėdės su dėdiene kalbų 
mūsų moterys netyčia pasiklau
siusios, pradžioje tyliai stebėjosi, 
o paskui jau, ypač senelė, 
persižegnojusi ėmė save barti, 
kad nusidėjo klausydama, nors 
ir netyčia, kitų žmonių tokios 
kalbos.

Praėjo toji vasara, ir užmir
šome apie kiškių gūžtas. Praėjo 
ir daugelis kitų vasarų, o mes 
augome jose. Tasai vasaros 
vakaras mūsų sodelyje su Grįžu- 

i lo Ratais, su Šienpjūviais dan
guje ir žiogų muzika aplink 
tebeslypi giliai prisiminimų 
juostoje įaustas. Šiltas, mielas, 
jaukus savoje aplinkoje. 
Dėdienė su dėde matyt kiškio 
gūžtos nesurado. Vėliau, grįžus

vienam pusbroliui iš Amerikos, 
jiedu persikėlė gretimai, už 
mūsų keturių didingų liepų, ati
duodami amerikonui didžiausią 
gabalą savo žemės už trobesių 
perkėlimą. Aš vis tiek nubėg
davau pas dėdienę; dėdė vis gin
davo karvutę su krepšiu laik
raščių. Buvo kitos vasaros su vis 
ta pačia, rodės, žiogų muzika ir 
varlių orkestrais paežerėse.

Nuotraukoje tebėra dėdės su 
dėdiene namas su langu į mūsų 
kiemą, po didingomis liepomis. 
Kai sapnuoju namus, tai jie 
būna tenai, po liepomis, su dė
dienės langu, nedideliu darželiu 
ir mūsų sodybos nauju, naujo
višku namu, su kambariais, su 
dideliu kiemu, darželio gėlynais 
ir tėviškės meile.

Grįžulo Ratai, Šienpjūviai te
besisuka danguose, atrodo vis 
tie patys, ano vakaro ramybėje 
mamytės išrodyti...

(Pabaiga)
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APIE IŠEIVIJOS TALKĄ 
IR „NEMUNĄ’

SAULIUS RAILA
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Kovo pabaigoje iš Kauno tech
nologijos universiteto atgal į 
Yale universitetą (New H a ve n, 
CT) išvyko profesorius Rimas 
Vaišnys. Jau nuo 1988 m. prof. i 
Vaišnys savo pavasario atosto
gas praleidžia Kaune, dėsty- j 
damas, dirbdamas su doktoran
tais, rengdamas pokalbius, pri
sidėdamas prie mokslinių 
straipsnių rašymo ir apskritai 
dalydamasis savo patirtimi, 
įgyta Amerikos universitetuose.

Beje, gal ne visi tautiečiai 
žino, kas tas Kauno Technologi
jos universitetas. Tai 1922 m. 
Kaune įsteigto Lietuvos univer
siteto, vėliau įvairiais istorijos 
tarpsniais vadinto Vytauto Di
džiojo ir Kauno valstybiniu uni
versitetu, palikuonis. Kai 
pokario metais buvo uždaryti ar 
perkelti į Vilnių kai kurie fa
kultetai, nebetrukus neliko ir 
universiteto — 1950 m. jis buvo 
perorganizuotas į Kauno poli
technikos institutą (KPI) ir 
Kauno medicinos institutą 
(KMI). Naujosios okupacijos lai
kotarpiu Politechnikos institu- 
tutas kiek pajėgdamas stengėsi 
išlaikyti senąją universitetinę 
dvasią ir tautines bei akademi
nes tradicijas, dėstymą lietuvių 
kalba. Tiesą sakant, tai jam ne
blogai sekėsi. Instituto pareng
ti daugiau kaip 62,000 inžinie
rių pasklido po Lietuvą ir ne tik 
nulėmė statybos ir pramonės, 
transporto ir ryšių bei kitų ūkio 
šakų raidą šalyje, bet kartu, ži
noma, išsaugojo ir lietuvybės 
dvasią visose inžinerijos srityse.

1990 m. atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę, KPI vadovybė iš 
karto ėmėsi žygių atgauti uni
versiteto statusą. Kadangi JAV 
lietuvio prof. Algirdo Avižienio 
vadovaujama žmonių grupė jau 
kūrė Kaune humanitarinės 
krypties Vytauto Didžiojo uni
versitetą (VDU), tad KPI pasi
vadino Kauno Technologijos 
universitetu (KTU). Beje, KTU 
su naujuoju VDU, kaip ir su ki
tomis Kauno aukštosiomis mo
kyklomis, gražiai bendradar
biauja. KTU rektorius prof. K. 
Kriščiūnas, VDU rektorius prof.
B. Vaškelis, Kauno medicinos 
akademijos rektorius prof. V. 
Grabauskas ir Vilniaus dailės 
akademijos Kauno dailės insti
tuto rektorius prof. V. Palys 
pasirašė atvirų studijų sutartį. 
Dabar studentai gali laisvai 
užsiregistruoti ir lankyti įdo
mias paskaitas bet kurioje šių 
mokyklų, nebūdami jų studen
tais.

Šiuo metu KTU studijuoja 
apie 8,000 studentų. Tai apie 
2,000 studentų mažiau, negu

buvo 1990 metais, tačiau, atro
do, toliau jų skaičius nemažėja. 
Atvirkščiai, pastaraisiais 
metais norinčių studijuoti KTU 
padaugėjo. Šiemet pareiškimus 
jau padavė apie 4,000 abiturien
tų (beje, 1995 m. Lietuvoje mo
kyklas baigs daugiau kaip 
18,000 abiturientų).

Taigi Kauno technologijos 
universitetas, talkinamas ir 
remiamas užsienio lietuvių, pa
suko sparčiu studijų ir mokslo 
reformų keliu. Tokių nuoširdžių 
talkininkų kaip prof. R. Vaišnys 
turime nemaža. Antai Kolumbi
jos universiteto (New York) prof. 
Rimas Vaičaitis kasmet atsiun
čia KTU studentams po keletą 
stipendijų, kurias surenka iš 
dosnių JAV lietuvių. Mūsų stu
dentams, gaunantiems 61 LT 
stipendijos per mėnesį, vien
kartinės 250 JAV dol. (apie 
1,000 Lt) užsienio lietuvių sti
pendijos yra didžiulė parama ir 
paskata gerai mokytis. 1994 
metų rudenį stipendijų skirsty
mo komitetas paskyrė ir įteikė 
R. Vaičaičio, K. P. Devenio, 
Vyto A. Yuciaus įsteigtas sti
pendijas, taip pat J. Vėbros fon
do stipendijas. Šių metų pava
sario semestre jau vėl paskelb
tas konkursas K. Klybo Jono 
Suvio-Suveizdžio vardu skiria
moms dviem stipendijoms, Vyto 
A. Yuciaus stipendijai bei dviem 
Juozo Vėbros fondo stipendijoms 
gauti.

1991 m. dr.Stasio Bačkaičio 
(Vašingtonas) iniciatyva buvo 
įsteigta JAV išeivijos atstovų 
patariamoji taryba Administra
vimo fakultetui talkinti. Šios 
tarybos nariai — ekonomikos 
mokslų profesorius Edvardas 
Bubnys iš Bostono, Leidybos rū
mų atstovė Irena Kveraga, pre
kybos profesorė dr. Irena Lange, 
„Human Strategies” direktorė 
Audronė Tamulionis, tarptauti
nės prekybos konsultantas 
Jonas Pabedinskas, privačios 
firmos prezidentė Roma Česo- 
nienė ir kt. — formavo eksper
tų grupes bakalauro ir magist
ro studijų programoms sudaryti 
surinko ir atsiunė reikiamus 
vadovėlius. Ypač daug univer
sitetui ir fakultetui nusipelnė 
prof. dr. Irena Lange, kuri ne tik 
rūpinasi metodinės medžiagos 
kaupimu, bet ir drauge su dr. S. 
Bačkaičiu dalyvavo ekspertų 
grupėje, vertinusioje pirmųjų 
absolventų parengimo lygį. Pa
tariamoji taryba fakulteto dar
buotojams sudaro sąlygas kelti 
kvalifikaciją užsienyje. Tarybos 
iniciatyva fakultete šįmet vie
šėjo ir skaitė paskaitą „Kūry
bingumo ugdymas” dr. Elona

Vaišnienė. Fakulteto ir univer
siteto labui daug yra nuveikęs 
US Baltic Foundation vyr. di
rektorius, Floridos valstijos 
universiteto profesorius Edvar
das Jasaitis, Baltijos fondo di
rektorius Linas Kojelis.

Universitete paskaitas taip- 
pat yra skaitęs prof. Henris 
Dauderis (Montrealis, Kanada), 
Delaware universiteto (JAV) 
prof. Česlovas Masaitis, Kalifor
nijos technologijos instituto 
prof. Julius Jodelė, prof. dr. 
Valdas Tamonis, prof. Kozmas 
Balkus. Wisconsin universiteto 
profesorė habil. dr. Birutė Cip- 
lijauskaitė rudens semestre 
skaitė kursą „Moteris postmo
dernizmo literatūroje”. Anglų 
kalbos mūsų studentus moko Zi
na Viktorija Klimas, ispanų 
kalbos — Nijolė Borges. Univer
sitete viešėjusi profesorė Biru
tė Pautieniūtė atsiuntė savo 
dukrą dirbti konsultante, padė
ti studentams. JAV ambasados 
pirmasis sekretorius Viktoras 
Sidabras, tvarkantis kultūros 
klausimus, koordinuoja ir remia 
Administravimo fakultete ren
giamas vasaros anglų kalbos 
stovyklas, organizuoja viktoriną 
„Ką žinai apie Ameriką?”

I Tai tik keletas pavyzdžių, 
kaip užsienio lietuviai ateina 
mums į talką ir padeda traukti 
ir stumti sunkų Lietuvos atkū
rimo vežimą. Mus stebina jų 
įsipareigojimas dirbti Lietuvai 
ir įkvepia naujų jėgų.

Matydamas, kaip daug užsie
nio lietuviai duoda mums, mąs
tau, o ką mes duodame jiems? 
Gal šiek tiek malonumo, sužino
jus, kad mūsų studentai gražiai 
garsina Lietuvos vardą Vakarų 
Europoje?

1994 m. vasarą man teko ly
dėti KTU studentų ansamblį 
„Nemuną” į Vakarų Europą. 
Mačiau, kaip ansamblis žavėjo 
publiką festivaliuose Ispanijoje 
ir Šveicarijoje. Prancūzijoje lie
tuvių liaudies dainų ir šokių pa
trauklumą jis rodė Strasbūro 
miesto visuomenei, o Europos 
Tarybos rūmuose — darbuoto
jams ir tuo metu ten viešėju
sioms svečių delegacijoms.

Avileso (Ispanija) folkloro 
festivalyje kartu su „Nemunu” 
dalyvavę folkloro ansamblis 
iš Peru taip pamėgo lietuvių 
dainas, kad nutarė kelias jų 
įtraukti į savo programą.

„Nemunas” yra vienas se
niausių ir populiariausių KTU 
meno kolektyvų (turime ir kelis 
chorus, sportinių šokių klubą, 
dramos būrelį, fotografijos ir 
dailės studijas). Jis kasmet pri
traukia per 100 studentų, tu
rinčių skambius balsus ir mo
kančių šokti arba griežti muzi
kos instrumentais. Repeticijos 
vyksta 2-3 kartus per savaitę. 
Ansamblis su liaudies dainų, šo
kių ir instrumentų programa 
koncertuoja daugiausia vasarą, 
atostogų metu. Per 45 metus 
„Nemunas” yra koncertavęs

1,710 kartų. Jame yra šokę, dai
navę ir muzikavę per tris tūks
tančius smagaus Lietuvos jau
nimo. Keli ansamblio lietuviškų 
dainų ir šokių programų įrašai 
yra saugomi Lietuvos televizijos 
ir radijo archyvuose.

Iki nepriklausomybės atkū
rimo „Nemunas” pažindino 
kitataučius su lietuvių liaudies 
menu Lenkijoje, buvusioje Čeko
slovakijoje, Bulgarijoje, buvusio
je Jugoslavijoje, Rusijoje. Yra 
laimėjęs ir prizų: 1955 m. Var
šuvoje, o 1957 m. Maskvoje ta
po pasaulio jaunimo festivalių 
laureatu. JAV ir Kanados lietu
viams „Nemunas” pirmą kartą 
pasirodė pasaulinėje parodoje 
EXPO 64 Montrealyje.

„Tekėjo” „Nemunas” ir Vo
kietijos, Turkijos, Graikijos,

Nuotr S. Alinžo Suomijos, Anglijos, Danijos že

Jaunavedžiai ir jų tėvai. Iš k. — Romas ir Angele Nelsai, Inga ir Vitas Rugieniai, Jurina ir Vitas 
Rugieniai

1994 m. birželio 25 dieną Šv. 
Julianos bažnyčioje, Fullerton, 
CA, įvyko Ingos Nelsaitės ir 
Vito Rugieniaus jungtuvės.

Gausiai gėlių žiedais išpuoš
toje bažnyčioje atvykstančius 
vestuvininkus pasitiko muz. 
Viktoro Ralio rinktinės vargonų 
muzikos garsai. Mišių daly
viams buvo įteikta lietuvių ir 
anglų kalbomis Mišių knygelė 
su jaunojo sukurtu aplanku.

Pirmieji prie altoriaus žengė 
jaunasis Vitas ir jo tėveliai, 
Jurina ir Vitas Rugieniai. Juos 
sekė vyriausias pabrolys Linas 
Ūdrys ir jaunųjų palyda: Ingos 
sesuo Audra Narbutienė, puse- 
serės Rima ir Rūta Stroputės, 
Živilė Tomkūtė, Vito sesuo 
Dana Rugieniūtė, pusbrolis Al
gis Rugienius, Viktoras Meme
nąs, Karis Petrulis, Gytis Ūdrys 
ir Antanas Racka. Juos sekė vy
riausia pamergė, Ingos sesuo 
Renata Paulienė ir žavioji gėlių 
nešėja Viktorija Milūnaitė, In
gos pusseserės dukra. Daug šyp
senų sulaukė tėvelių nešami 
jaunesnieji frakuoti palydovai: 
Tomas Narbutas ir Viktoras 
Paulius.

Skambant „Sadutės” garsams, 
pasirodė nuotaka. Jauniausiąją 
dukrą lydėjo tėveliai Angelė ir 
Romas Nelsai.

Tėvams uždegus dvi žvakes, 
simbolizuojančias jaunųjų šei
mas, lietuviškas šv. Mišias 
aukojo kun. Aloyzas Volskis. 
Švento Rašto ištraukas skaitė 
Dana Rugieniūtė, Audra Nar
butienė, Renata Paulienė, 
jaunosios pusseserė iš Vilniaus 

[Žydrė Kubiliūtė, Linas Ūdrys ir 
Paulius Gražulis, Solo giedojo 
Los Angeles Operos solistė Don- 
na Covert ir solistas Rimtautas 
Dabšys. Ingos ir Vito priesaiką 
palaiminęs kun. Volskis pasakė 
giliai prasmingą pamokslą.

Aukas prie altoriaus nešė In
gos teta ir krikšto mama Aldona 
Stropienė ir Vito teta ir krikšto 
mama Vida Stankienė.

Vestuvinė puota vakare vyko 
Westin South Coast Plaza vieš
bučio pokylių salėje. Ingos ir 
Vito draugai iš tautinių juostų

INGOS IR VITO SUTUOKTUVĖS
padarė „vartus” — per kuriuos 
pirmieji įėjo jaunųjų tėveliai, 
šaunios pamergių ir pabrolių 
poros ir triukšmingais plojimais, 
ir maršo garsais sutikti jaunie
ji - Inga ir Vitas. Tėvai lie
tuvišku papročiu sutiko juos su 
duona, druska ir vynu. Nelsų 
šeimoje yra tradicija, kad duk
roms ištekant, mama jaunųjų 
rankas suriša tautine juosta. Ši 
juosta buvo giminių iš Lietuvos 
atsiųsta jos tėveliams, Cipri- 

l jonui ir Petronėlei Barkaus
kams, švenčiant jų 50 metų ve
dybinę sukaktį. Kaip dukroms 
ir žentams: Audrai ir Rimui, 
Renatai ir Raimundui, taip ir 
jauniesiems Ingai ir Vitui, ji lin
kėjo švęsti ne mažiau kaip 50 
metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų.

Jaunuosius ir svečius nuo
širdžiai pasveikino abu tėvai — 
Romas Nelsas ir Vitas Rugie
nius. Įspūdingai Ingą ir Vitą 
pasveikinęs vyriausias pabrolys 
Linas Ūdrys pakvietė už jau
nuosius pakelti šampano taures 
ir sudainuoti „Ilgiausių Metų”!

Vakaro vedėjas Paulius Gra
žulis apibūdino jaunuosius ir jų 
palydą. Pasipuošę tautiniais 
drabužiais, Ingos ir Vito drau
gai pašoko su jais du vestuvi
nius šokius: „Sadutę” ir „Rez- 
ginėlę”. Tautinius šokius lietuviu 
ir anglų kalbomis apibūdino 
„Spindulio” ansamblio vadovė 
Danguolė Varnienė. Sveikin
dama ansamblio narius Ingą ir 
Vitą, ji linkėjo ateityje į an
samblį atsivesti savo „spindu
liukus”.

Baigiantis „Sadutei”, Ingos se
serys pakvietė jų mamą į šokėjų 
tarpą. Jautriame jos žodyje 
jauniausiai dukrai ir žentui 
išryškėjo didelė tarpusavė 
šeimos meilė, pagarba vienų ki
tiems ir gilus šeimos tikėjimas. 
Pavesdama Ingos ir Vito šeimą 
Dangiškosios Motinos globai, 
jiems įteikė Lietuvoje sukurtą 
didelį gintarinį Aušros Vartų 
Marijos paveikslą ir Ingos mi
rusių tėvukų Barkauskų palik
tą kraitinę skrynelę su tėviškės 
Santakos žemės žiupsneliu, gin

mėmis. Matydami, kaip kita
taučiai žavisi mūsų krašto dai
nos ir šokio lobiais, studentai iš 
naujo pajunta savo tautos kūry
bos grožį. Iš tų kelionių jie turi 
visokeriopos naudos: praplečia 
savo akiratį, užmezga pažinčių 
su bendraamžiais iš daugelio 
kraštų.

Tokius liaudies meno festi
valius mielai surengtumėm ir 
Šiaurės Amerikoje. Tai padėtų 
jauniems kitataučiams geriau 
pažinti mus, o lietuviai susi
pažintų su kitų kraštų kultūra.

Redakcijos prierašas: Sau
lius Raila yra technikos moks
lų daktaras, Kauno technologi
jos universiteto Elektrotechni
kos ir automatikos fakulteto do
centas. Šiuo metu vadovauja 
Universiteto studentų priėmimo 
Irnmiaiini

tariniu rožiniu, promočiutės 
austa drobe ir pinigine dovana.

Giminės Lietuvoje atsiuntė I 
specialiai išaustas tautines juos
tas, kurios puošė jaunųjų stalą. 
Gauta daugybė sveikinimų laiš
kais ir telegramomis. Kun. 
Volskiui sukalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės, kurių metu skam
bėjo dainos, taurės ir klegėjo 
linksmi dalyvių balsai.

Po vakarienės kalbėjo abu 
jaunieji. Jie dėkojo savo tėvams 
už meilę, rūpestį, kantrybę, 
globą ir parodytą pavyzdingą 
bei teisingą gyvenimo kelią.

Į jaunųjų valsą įsijungė tėvai, 
jaunųjų palyda, giminės ir drau
gai. Jaunoji metė mergaitėms 
savo vestuvinę puokštę, o jau
nasis draugams — lietuvišką 
šiaudinę skrybėlę. Besivai- 
šinant vestuviniu pyragu ir ša
kočiu (raguoliu), iš Čikagos 
atgabentu Ingos tetos Aldonos 
ir Vlado Stropų, svečiai links
mai šnekučiavosi, šoko ir 
dainavo. Vestuvėse dalyvavo 
daug jaunimo iš įvairių vietovių 
— net Lietuvos, todėl vyravo 
labai linksma nuotaika.

Vestuvėse dalyvavo visa arti
moji Ingos šeima: iš Čikagos — 
tetos Aldona Stropienė ir Roma 
Papartienė su šeimomis; iš 
Californijos — močiutė Elena 
Nelsienė, teta Regina Tack ir 
dėdė Edmundas Nelsas su šei
momis. Iš Detroito buvo atvykę 
Vito dėdė ir krikšto tėvas Algis

Rugienius su šeima, o iš 
Čikagos jo teta ir krikšto mama 
Vida Stankienė su šeima. Buvo 
atvykę abiejų šeimų giminės ir 
artimieji iš Detroito, Čikagos, 
Connecticut, Phildelphijos, Ari
zonos, New Jersey ir kitur.

Inga ir Vitas susipažino prieš 
septynerius metus ateitininkų 
stovykloje, Dainavoje. Vėliau 
susitiko ark. Matulaičio Palai
mintuoju paskelbime Romoje, 
Italijoje, tautinių šokių 
šventėse, stovyklose ir sporto 
šventėje Lietuvoje. Vitas 
persikėlė į Califomiją arčiau In
gos, ir taip graži draugystė 
išaugo į didelę meilę ir nuvedė 
abu prie altoriaus.

Inga Nelsaitė gimė Fullerton, 
Ca. Ji dvylika metų lankė ir bai
gė Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, buvo nuo
latinė įvairių programų dalyvė, 
deklamatore, skaitytoja bažny
čioje, vėliau toje pačioje mokyk
loje ir mokytojavo. Aktyviai 
dalyvavo skautų ir ateitininkų 
veikloje. Buvo JAV Jaunimo 
sąjungos Los Angeles valdybos 
narė, nuo vaikystės šoko ir dai
navo „Spindulio” ansamblyje. 
Gimnazijoje daug dirbo su pro
tiniai atsilikusiais vaikais. 
Baigė Chapman universitetą, 
Orange, Ca., gavo mokytojos 
diplomą ir dabar moko šeštą 
skyrių. Buvo nominuota ge
riausia Fullerton rajono pir
mųjų metų mokytoja ir gavo pa
žymėjimą.

Vitas Rugienius gimė ir 
mokėsi Detroite. Vitas lankė ir 
baigė Detroito lituanistinę 
mokyklą, nuo vaikystės akty
vus ateitininkas ir talentingas 
sportininkas, Detroito sporto 
klubo „Kovas” narys. Su „Vėjo” 
krepšinio komanda 1989 m. lan
kėsi ir rungtyniavo Lietuvoje. 
Vitas pradėjo mokslą Univer- 
sity of Michigan, bet susipažinęs 
su Inga, nutarė studijas tęsti 
University of Southern Califor- 
nia, kur įsigijo statybos inži
nieriaus (Civil Engineering) dip
lomą. Šiuo metu dirba didelėje 
inžinerijos ir statybos bendro
vėje, vykdydamas atsakingas 
pareigas. Jaunieji Rugieniai 
dažnai susitinka ir bendrauja su 
lietuviais draugais Californijoje 
ir kitur. Jie abu labai draugiški, 
linksmi ir jautrūs kitiems. Tą 
patyriau ir pastebėjau metus 
gyvendama Ingos šeimoje. Jų 
dėka susipažinau su jų drau
gais, galėjau bendrauti ir 
lengvai pritapti prie Amerikos 
aplinkos.

Žydrė Kubiliūtė
Vilnius
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LIETUVA - JAUSMŲ 
KRAŠTAS

LIŪDA RUGIENIENĖ

(Pabaiga)
— Ar nebijote, kad būsi* * 

muose Seimo rinkimuose da

lyvaus mažas skaičius bal

suotojų, ką rengiatės daryti, 

kad būtų gausesnis balsavi

mas ir didesnis žmonių susi- ! 

domėjimas politika?

— Žmonių susidomėjimas po
litika ir taip yra didelis. Jų 
neigiama reakcija į politikos 
kasdienybę ir yra labai puikus 
atsakymas — kokia mūsų poli
tika yra šiandien. Tai yra 
politiškas atsakymas iš mūsų 
žmonių. Jie puikiai žino viską, 
ir gerai supranta. Kaip žmones 
patraukti, kad jie vis dėlto būtų 
aktyvesni, matyt, kad tai yra 
dar vienos Seimo kadencijos rei
kalas. Kai žmonės pamatys ir po 
šito savo Seimo, po antrojo ne
priklausomos Lietuvos parla
mento, kad neateis niekas kitas, 
kad bus tie patys, kai kurie ir 
per kelias kadencijas eidami. 
Nematau čia nieko tragiška, bet 
mūsų žmogui tai yra tiesiog 
nesuprantamas reikalas, kaip 
kelių kadencijų Seimo atstovas 
gali būti. Tuo tarpu atsakymas 
yra už mūsų sąmonės. Į mūsų 
žmonių sąmonę jis turės ateit. 
Gal šiek tiek prisidės prie 
aktyvizmo sustiprinimo rinki
mai į savivaldybes. Busimasis 
Seimas galutinai sustatys žmo- 
nėms-rinkėjams vertybes i savo 
vietas. Tuomet žmonės pajus, 
kad neiti, reiškia atiduoti 
galimybę už tave politiką daryti 
tavo kaimynui, kuris galbūt yra 
visiškai kitokių pažiūrų negu 
tu. Deja, mūsų žmogus kol kas 
šito nėra supratęs. Jam politika 
ir politikai, kurie jam atstovau
ja, dar tiek brangūs, kad, jeigu 
tas politikas nepateisino vilčių,
tai tas žmogus iš viso nori jo 
nebematyt ir nedalyvauti iš gė
dos dėl šitokių dalykų. Tas turės 
praeiti, tas susvetimėjimas 
ateis. Tada žmogus normaliai 
pradės išskaičiuoti — už ką bal
suoti, kad mano interesai būtų 
kažkaip atstovaujami.

— Kai teko kalbėtis su Lie

tuvos žmonėmis, daugelis 

skundėsi, kad nesupranta 

dabartinės politikos ir esa

mos padėties. Ar ne per daug 

sukomplikuojami reikalai 

komentaruose per televiziją 

ir spaudoj. JAV stengiasi 

kuo aiškiau kalbėti ir ra

šyti, sakoma jog dienraš

čiai pritaikomi ketvirto sky

riaus išsilavinimo žmogui. 

Lietuvoj yra priešingai. Ar ne 

be reikalo apsunkinama vi

suomenė, ar paprastų reika

lų komplikavimas kartais ne

veda prie apatijos?

,.šu viskuo sutinku, kas 
klausta. Tik noriu pakomen
tuoti štai ką. Lietuva neturi dar 
savo specializuotos politinės 
spaudos, kurioje politikai galė
tų bendrauti vienas su kitu 
aukščiausiu lygmeniu, taip, 
kaip jie moka šnekėt — paslėp
tai, tačiau iš niuansų supran
tamai kitam, kad tą neižeistum 
ir galėtum kartu su juo eiti 
toliau. Kartu nėra ir tos ketvir
to skyriaus mentalitetui pritai
kytos spaudos, kuri galėtų 
šnekėti tiesiai ir aiškiai, kaip 
daugybos lentelė. Mūsų visa 
spauda kol kas yra sinkretinė, 
diferencijacijos procesas dar 
praktiškai neprasidėjęs, gal 
užuomazgos jau matyti. Pavyz
džiui, mes „Atgimimą” esame 
numatę leist su didžiausiais 
nuostoliais, rinkdami pinigus iš 
ko tiktai norit, bet spausdin
dami tai, kas ten bus aukščiau
sia, vertingiausia, kad „Atgimi
mo” komplektą pasiėmęs žmogus, 
nenorėtų jo sunaikint, o pasidė
tų kitiems metamas ir saugotų 
kaip enciklopediją, norėdamas 
atgaivint, kaip kas kokia savai
tę vyko, kaip kas i tuos įvykius 
žiūrėjo ir kokios didžiausios pro- 
btemos jau tąsyk Lietuvoj buvo

suvoktos, kartu, žinoma, masiš- 
kiausio intelekto žmogui skirtą 
laikraščio leidimą remdami. Aš 
ten, kaip gal jau teko pastebėt, 
kiekvieną savaitę rašau apžval
gą, bet trumpais sakinėliais, 
labai aiškiom formuluotėm, kad 
kiekvienas perskaitęs supras, 
tuo tarpu „Atgimime” šneku 
savo mėgstamais ilgais sa
kiniais.

— Atrodo, kad šiuo metu 

Lietuvoje nėra asmenų, kurie 

sugebėtų esamą politinę ir 

ekonominę padėtį išaiškinti, 

žmones pozityviau nuteikti 

ateičiai ir skatinti neprarasti 

vilties. Ar nėra iš viso per 

daug savikritikos ir per ma

žai paskatino?

— Aš sutinku, kad mes nesu
gebam, kad mes, politikai, ne
sugebam nuslėpti savo nusivy
limo ir būti pozityvūs ta prasme, 
kad mes vis dėlto reprezėntuo- 
jam tam tikrą idėją ir mūsų 
jausmų niekam nereikia. Deja, 
Lietuvoj, jausmų krašte, kol kas 
ir politikoj gyvuoja jausmas. 
Kuo stiprūs LDDP? Jie slapu
kai. Jie nerodo savo išgyveni
mų. Jie sugeba ne tik nuslėpti, 
ką iš tiesų galvoja, bet ir tai, ką 
sutaria veikti. Kaip sutaria, jie 
irgi nerodo, kad savo nesutari
mų neišryškintų. Tai, žinoma, 
mums nepatinka, bet daugeliu 
atvejų politikoj taip ir daroma, 
neišsiduodant kitiems. Mano 
problema yra sužinot, kaip kiti 
pasiekia tuos rezultatus, ir ne to 
kito reikalas išaiškint, kaip juos 
pasiekė. Tuo tarpu mes norim, 
kad mums atskleistų viską. Bet 
aš manau, kad ta silpnybė bus 
įveikta ir Lietuvoj rasis žmonių, 
profesionaliai dirbančių šitoj sri
ty. Politikos populiarinimas ne- 
visada yra paties politiko 
reikalas. Specai irgi turi už jį 
dirbti. Deja, kaip matot, mūsų 
komandos, kurios padeda dirbt 
parlamentarams, yra perma
tomos.

— Savo klausimu aš labiau 

norėjau paklausti apie žmo

nėms reikiamą motyvaciją vi

suose darbuose ir uždavi

niuose, ko dabar nėra Lietu

voj. Gal tai vyksta Bažnyčioj, 

bet aš iš tikrųjų nepastebė

jau. Labai daug girdėti nega

tyvių pasisakymų, bet negir

dėti pozityvių. Žmonės neturi 

vilties, nejaučia, ar bus pasi

keitimai ateityje.

— Jeigu nori meluoti, gali 
šnekėti optimistiškai, o jeigu 
nori sakyti teisybę, tai teisybė 
yra labai liūdna. Aš jums išdės
čiau tos, man dabar suvokia
mos, padėties tragiškumą. Aš 
nesu linkęs klykti, kad čia yra 
baisu, bet esu nusiteikęs ieškot 
būdų tą baisumą įveikt. Tiktai 
noriu pasakyt, kad mūsų ta ieš
kojimo stadija dar yra tokia 
įtempta ir tokia neproduktyvi, i 
kad net ir Seime mes nesuge
bam susitarti, kaip ieškoti 
bendrų veiksmų. Vis dėlto aš 
turiu vilties, kad mes rasim, nes 
jau irgi sakiau, kad žingsniai 
ten link jau yra, tačiau labai 
rimta problema. Kad mūsų pa
dėties suvokimas gali neatitikti 
tos padėties realiosios būsenos, 
kada nuo Seimo narių yra sle
piama informacija valdančiosios 
partijos, sąmoningai neteikiant 
padėties apibūdinimo skaičiais 
ir faktais. Ir ne vien mes tiktai 
turėtume nerimauti ir būti ne
laimingi dėl šito, nes iš tikrųjų 
laimingu čia jaustis sunkoka. 
Bandom savo jėgomis gauti tik
rą vykstančių procesų vaizdą, 
bet paimti ir išsiryškinti šitą 
situaciją mūsų jėgom irgi labai 
sunku. Vis dėlto aš įsivaizduoju 
— dar koks pusmetis, dar metai, 
ir, ko gero, valdančioji partija 
bus priversta ieškoti to, kaip su 
mumis bendradarbiaut. Praeina 
tas įtūžis, praeina skirtybių 
akcentavimo laikas, ateina tur

to valdymo metas. Jeigu jie ir 
pasiims tą turtą disponuoti jį' 
reikia palankioj teigiamoj at
mosferoj. Kiek ilgai jie šitaip 
elgsis? Galbūt čia ir bus at
sakymas į šitai. Aš nesakyčiau, 
kad visas turtas yra perimtas 
neteisėtai ir reikia jį nusavint. 
Aš tik sakau, kad yra problemą, 
kurią turi visa tauta išspręsti. 
Galų gale mes imsim ir atrasim 
sprendimus, galbūt iki to laiko 
mus Rusija neparklupdys. Tu
riu vilties, kad taip bus. Vakar 
labai džiaugiausi suformulavęs 
sau vieną tokią mintį. Kodėl 
Sąjūdis laimėjo? Toęlel, kad jis 
ir kėlė laimėjimo tikslą, ne kokį 
nors kitokį, bet laimėjimo prieš 
Tarybų Sąjungą. Mes dabar daž
nai sakom — apginti mūsų ne
priklausomybę. Neteisinga 
formuluotė. Mums reikia pasa
kyti, nuo ko apginti ir ką apgin
ti. Šiuo atveju-mūsų valstybę ir 
toliau išlaikyti nepriklausomą 
nuo Rusijos, kad galėtų daryti 
savarankiškus politinius spren
dimus. Šitas daiktas ir yra 
laimėjimo naujoj situacijoj 
siekimas.

— Baigdama pokalbį, norė

čiau paklausti dar vieną, išei

vijai labai rūpimą, klausimą, 

tai apie Karaliaučiaus de- 

militarizavimą?

— Karaliaučiaus demilitari- 
zavinąps yra be jokios abejonės 
būtinas, tačiau, aš manau, kad 
demilitarizavimo problema jau 
yra užakcentuota taip, kad jau 
dabar ir Europoje tas klausimas 
yra įtvirtintas. Jis turėtų būti 
sprendžiamas tarptautiniai. 
Mes turėtume tik prižiūrėti, 
todėl vien akcentuoti, kad 
Karaliaučius turi būti demilita
rizuotas turbūt būtų ne visai ra- 
cionalu. Karaliaučius eina 
savarankiškos,raidos linkme. 
Mano žiniomis, jie artimiausiu 
metu skelbs tam tikrą nepri
klausomybę ir iki Baltijos res
publikos imtinai. Neseniai aš 
konsultavausi su kai kuriais jų 
politikos veikėjais. Ši Baltijos 
respublika norėtų integruoti į 
Šiaurės kryptį, nes ji puikiai 
supranta, kad ir Vokietija, ir 
Lenkija, net ir Gudija yra tiek 
agresyvi jų atžvilgiu, kad Kara
liaučiaus ekonomika jokiu būdu 
neatsispirs anų ekonomikoms ir 
vienintelė Lietuva su savo 
ekonomika ir su savo ambicijom 
yra nepavojinga. Tuo tarpu ir 
Vokietija, ir Lenkija, ir Rusija 
pretenduoja į jų nepriklausomy
bę. Mūsų padėtis šiuo požiūriu 
yra labai gera. Taigi, aš manau, 
kad remiant jų nepriklausomą 
vystymąsi galima pasiekt, kad 
bus efektyviau demilitarizuota, 
jų pačių demilitarizuota, jų 
pačių Rusiją spaudžiant išsives
ti savo armiją. Man atrodo, kad 
tai yra žymiai palankesnis Ka
raliaučiaus krašto demilitari- 
zavimas.

— Labai ačiū už Jūsų nuo

širdžius atsakymus. Geriau

sios sėkmės, pasukant Lietu

vos ne vien politinį, ekonomi

nį, bet ir emocinį kelią.

• 1964 m. sausio 27 d. Pran
cūzija pripažino komunistinę 
Kiniją.
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Kilnioji pensininkė ir jos globotinis.

PASIEKTI VAIVORYKŠTĘ
Būtų galima amžinai verkš

lenti. Likimas skiria dalią. Kar
tais vargų 'kryželį užmeta ant 
pečių ir turi jį vilkti. Bet ta 
našta žymiai palengvėja, kai 
gerasis Angelas sargas padpda 
pasiekti vilties vaivorykštę. 
Taip ir „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, kasdien 
susilaukia įvairių žinių ir 
liūdnų istorijų apie Lietuvos 
beglobius vaikus, vaikus su 
negalia ir daugiavaikių šeimų 
pastangas sudurti galą su galu. 
Vargstančių dieną palengvinti, 
gal net išgelbėti nuo visiškos ne
vilties* „Saujutė” įstengia tik 
visuomenės geraširdiškumo 

>’ ir talkininkų juodo darbo dėka.
„Saulutė” siuntiniais remia 

vaikų globos namus, lėšomis 
remia tvarkingas daugiavaikes 
šeimas bei parapijiniuose name
liuose auginamus vaikus ir turi 
formalią konkretaus vaiko 
rėmimo programą. Lietuvoje ir 
užsienyje yra patikimi bendra
darbiai, kad šalpa nebūtų pikt- 
naudojama. Daugelį po truputį 
remiant, išryškėja ir pavieniai 
atvejai, kai „Saulutės” talka 
pakeitė žmonių gyvenimą.

Nuo rudens ypač buvo sielo
tasi likimu vieno našlaitėlio, 
kurį septynerius metus globojo 
-geraširdė pensininkė. Būdama 
gimnazistė, ji savo nuotraukos 
antroje pusėje draugei užrašė — 
„Težūna blogas ūpas, liūd
numas ir skausmai”. Ji augo 

‘našlės šeimoje, buvo gražuolė, 
bet prie altoriaus kita nusi
viliojo jos pasirinktąjį. Tačiau 
ne savimi, o kitais rūpinosi — 
motina, broliu, seserimi. Buvo 
akušerė. Jos rūpestį juto ne tik 
naujagimiai, bet ir ligoninės 
darbuotojų dramos būrelio 
vaikai. Užauginusi ryšulėlyje 
ant sniego rastą pamestinukę, 
pensininkė galėjo savo auksi
niuose metuose save palepinti, 
bet Dievo ranka jai atnešė dar 
vieną penkiametį vaikelį ir 
pynėsi jų gyvenimas. O vaikelis 
jos globoje skleidėsi it pumpu
rėlis — piešė, dainavo, kūrė 
poeziją. „Tik matematika sun
kiau einasi — čiauškėjo ber
niukas, — bet visa laimė, litera
tūra mane išgelbėjo!” Staigiai 
susirgo geroji globėja, ir „Saulu
tė” su Lietuvos geradariais ne
galėjo leisti berniukui grįžti į 
nykų prieglaudų pasaulį. Atsi
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rado švelnių žmonių, kurie 
pamiršę savo gerovę, savo 
duona dalijosi su išsigandusiu 
vaikeliu. Geroji globėja amžinai 
užmerkė akis, o prie jos lovos 
kabėjo berniuko piešinėliai ir 
poezijos posmeliai, kad jai būtų 
linksmiau, kai ji atsibus...

Bet atsirado kita, tikra Ma
dona, turinti du savus vaikelius 
ir du našlaitėlius, kuri surado 
savo namuose ir savo širdyje 
vietos dar vienam berniukui, 
kurio visas pasaulėlis buvo 
išslydęs iš po jo kojų...

Dabar jis apsuptas jaunos 
šeimos meile, lydimas rūpes
tingo jaunos mamos žvilgsnio. 
Tik Dieve duok, kad būt^ pi
nigų, nes gyvenimas — ne 
fantazija.

Rudenį buvo atvykęs nuo gi
mimo kurčias jaunuolis. Dievas 
dovanojęs jam menininko sielą, 
o jo jaunesniam ekonomikos 
studentui broliui — muziko 
gabumus ir puikią klausą. 
Tėvai neatidavė vaiko į 
prieglaudą. Jis lankė nor
malias mokyklas, bendravo 
visuomenėje. Per jo paties, tėvų 
ir mokytojų didelį ryžtą išmoko 
„skaityti lūpas” ir kalbėti. Ir 
susidomėjo „Saulutė” — argi 
Amerikoje nebūtų ir jam kokių 
stebuklų? Nebuvo nusivilta — 
vėl geraširdžių dėka jam buvo 
pritaikytas ypatingas aparatėlis 
ir pirmieji garsai pradėjo jam 
plaukti. Bet tai tik pradžia, nes 
tų garsų niekuomet negirdėjęs 
jis jų nepažino. Prasidėjo sekan
ti pakopa — atpažinti savo var
do garsus, suprasti, kas muzika, 
kas triukšmas, atskirti šunelio 
lojimą nuo paukščių čiulbėji
mo... Lietuvos kurtiesiems gal 
mažiausiai teikiama dėmesio. 
Nežinau jokios užsienio lietuvių

INTERNATIONAL ,
“THE BEST TO THE BALTICS”

9828 8. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 80487 

PHONE: 708-430-7272 FAX: 708-430-8783

KVIEČIA SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS KAIMYNAIS — 
PABALTIJO RESPUBLIKOMIS

VILNIUJ! KAUNI PANIVtŽYJI •
OIOIMINO PR. 37 DAUKANTO 21 LAISVĖS AIKŠTĖ 20
TIL. 223-147 TIL. 200-740 TIL. 300-70
FAX: 223-140 FAX: 200-740 FAX: 300-00

NEPRALEISKITE ftlOS PUIKIOS PROGOS BŪTI PALEPINAMAIS TURISTAIS 
DĖL KAINŲ IR KITŲ INFORMACIJŲ BEI MOŠŲ BROilOROS 

SKAMBINKITE (ČIKAGOS RAftTlNl VIRŠ DUOTU NUMERIU.

PRIMENAME, KAD JŪSŲ PASLAUGOMS YRA MŪSŲ RAČTINSS LIETUVOJE:
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organizacijos, jais 

besirūpinančios.,
Dabar atvažiuoja Rėdą. Ji 

apako. Vyras ją paliko. O kas 
užaugins keturmetę <jukrytę? I 
Ameriką Šarūno Marčiulionio, 
fondo rūpesčiu atskris iki New 
Yorko su FinnAir oro linija. 
Čikagoje gydytojai padės. Gal, 
pabuvus „Saulutės” globoje, 
grįš į Lietuvą vėl išvydusi 
vasaros ' žiedais pasipuošusį 
pasaulį, kuriame teks pelnyti 
duoną mažametei dukrelei?

Tai tik keli pavyzdžiai plačioje 
dirvoje. „Šilalės artojuje” 
rašoma, kad „šiuo metu Lietu
voje net 20,000 vaikų auga be 
abiejų tėvų ir kiekvienais 
metais šis skaičius padidėja 
2,000... trys ketvirtadaliai 
vaikų, kuriems būtina pagalba, 
turi tėvus, neužtįkrinančius 
jokios priežiūros”.

Todėl ypač gera, kai atsiran
da žmonių, kurie stengiasi 
visuomenę keisti iš pagrindų, 
atstatyti tvarkingos šeimos 
sąvoką, rūpestingos motinos 
svarbą, alkoholikų ir asocialių 
šeimų reabilitaciją. Tuo užsiima 
naujieji socialinės rūpybos dar
buotojai, moterys caritietės 
Nijolė Liobikienė, Dalia Kaba- 
šinskaitė ir Vitalija Miklyčienė, 
kurias PLC Lemonte visuome
nei pristatė „Saulutės” atstovės 
Raminta Marchęrtienė ir Mary
tė Černiūtė. Nuo tokių tėvų 
vaikus " gelbėti susirūpinę ir 
pasauliečiai, ir kunigai. Tai — 
Krakių klebonas Romualdas 
Ramašauskas, globojantis 44 
vaikus, kuriam „Saulutės” su
ruoštame pranešime PLC buvo 
suaukota 1,172 dolerių.

Ypač svarbu, kad kitataučiai 
nevengia padėti Lietuvai kilti iš 
nevilties liūno. Marytės Čemiū- 
tės kvietimu, į „Saulutės” 
birželio 2 d. susirinkimą atvyko 
Rosemary Vander Strange, 
Catholic Charities Director of 
Sočiai Services, kurios kvietimu 
anksčiau minėtos caritietės 
buvo apmokomos Amerikoje. Jį 
pasakojo, kaip kun. J. Šarausko 
pasiūlymu, jų grupė kelis kar
tus lankėsi Lietuvoje. Jie taip 
pat buvę Ukrainoje ir Gudijoje. 
Lietuvos „Caritas” yra labiau
siai pažengęs. Labai įvertino per 
Amerikos vyskupus ir Loyolos 
universitetą įsteigtus socialinės 
rūpybos darbuotojų apmokymo 
kursus, išleidžiančius antrą 
laidą — 15 abiturientų. Tai yra 
pirmoji Socialinės rūpybos 
mokykla Rytų Europoje. Catho-

tiesiogiai LOS ANGELES, CA

Andrius Kudirka

SVEIKINAM 
ANDRIŲ KUDIRKĄ

Andrius Kudirka psicholo
gijos bakalauro laipsniu baigė 
mokslą University of Califomia, 
Los Angeles. Rudenį, siekdamas 
epidemiologijos magistro laips
nio, studijas žada tęsti Cali- 
fornijos universitete. Studijų 
metu Andrius veikliai reiškėsi 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriuje, kur yra 
Korp! Vytis pirmininkas. Pri
klausė ateitininikams, yra 
„Spindulio” jaunimo ansamblio 
šokėjas. Šią'vasarą, per Opus 
Dei organizaciją^ jau antrą 
kartą vyks dėstyti anglų kalbą 
Ateitininkų stovykloje, Ber
čiūnuose. Visi giminės ir drau
gai linki Andriui sėkmės.

lic Charities nori teikti apmoky
mą savanoriams, besistengian
tiems nugalėti alkoholizmą, 
„child abuse” ir „domestic 
violence”/'

Marytė Černiūtė parodė per 
Eloną Vaišnienę iš Radviliškio 
amatų mokyklos gautą geros 
kokybės žieminį švarką ir 
flanelinius marškinius. Tai 
siuvinių pavyzdžiai, bet tokius, 
pagal pageidaujamą dydį, būtų 
galima užsakyti savo giminėms 
ir draugams Lietuvoje. Švarkai 
kainuotų apie 20 dol., o 
marškiniai — apie 5 dol. Mums 
butų patogu, giminėms gera, o 
žmonėms su negalia amatų 
mokykloje būtų matomas 
tikslas ir neštų Uždarbį.

Ateina vasaros kaitra. Skirs
tysimės prie ežerų ir upių. Bet 
vargas neatostogauja, o gailes
tingumo paliestas vaikelis stieb
sis gyvenimui kaip saulėgrąža.

Indrė Tijūnėlienė
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

ŠIŲ DIENŲ 
TELEFONAS

Ar prisimenate laikus, kai 
nuolat girdėdavote telefone 
užimtos linijos signalą, pokš- 
tingus paskambinimus ir neat
sakytus skambinimus! Moderni 
technologija ir norėjimas paten
kinti klientų pageidavimus visa 
tai pavertė praeitimi. Yra pra
bangių telefoninių patarnavi
mų, kuriais naudojasi ir jau
nesni profesionalai, ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Tai „voice 
mail” (atsako balsas), „call 
screaning” (užregistruoja jums 
skambinimus) ir daug kitų įvai
rių patarnavimų.

Bet kas populiariausia? Ar 
verta išleisti pinigus už „pasku
tinius technologijos stebuklus”? 
Tai priklauso nuo jūsų asmeni
nės padėties ir jūsų norų.

„Call waiting” (laukia pa- 
skambinimas) yra vienas pir
mųjų pasiūlymų. Yra naudoja
mas signalas (beep), kuris kal
bančiam praneša, kad kažkas 
kitas jam skambina. Jis gali- 
vieno paprašyti, palaukti ir 
kalbėti su kitu. Tai kainuoja tik
2.50 dol. mėnesiui.

Kai kurie sako, kad tas sig
nalas trukdo, bet daugumas tuo 
yra patenkinti, nes, kai bandai 
kam nors paskambinti ir vis gir
di užimtos linijos signalą, nega
lėdamas prisiskambinti, dažnai 
prarandi kantrybę ir daugiau 
neskambini. Arba, kai kalbi su 
kuo nors, žinai, jei kas bandys 
tave pasiekti. Galėsi girdėti ir 
atsakyti. Nereikės galvoti, kad 
gal kas norėjo tave pasiekti, bet 
negalėjo, nes tu kalbėjai su kitu. 
Ką toks signalas pokalbio 
viduryje trukdo, gali jį laikinai 
išjungti, ir, prieš telefonuojant, 
pasukti specialų numerį (code). 
Kai padedate telefono ragelį, 
signalas automatiškai vėl 
įsijungia.

2.50 dol. mėnesiui kainuoja 
„call forwarding”, kuris per
duoda paskambinimus jūsų pa
sirinktam numeriui — ten, kur 
jūs tuo metu esate. Ir jūs tą 
numerį galite keisti tiek kartų, 
kiek norite. Bet, jūs, o ne skam
bintojas, turėsite užmokėti už 
visus tuos perduotus vietinius ir 
tolimus skambinimus.

„Voice mail” yra panašus pa- 
skambinimų perdavėjas, kaip ir 
„answering machine”. Už 5.25 
dol. mėnesinio pagrindinio mo
kesčio (yra ir priedų, kurie dar 
gali padidinti kainą 1.85 dol. 
mėnesiui), jūs galite būti tikri, 
kad gausite visus, jums pada
rytus, paskambinimus — pra
nešimus.

Žmonės, kurie pageidauja šių 
patarnavimų, moka už užtikri
nimą, kad kiekvienas telefoni
nis paskambinimas bus atsaky
tas, nepaisant, ar jūsų telefono 
atsakovas įjungtas, ar ne. 
Turint „voice mail”, žmonės 
naudoja 7 skaičių numerį ir pri
deda dar asmenišką „mailbox” 
numerį. Jie gali išgirsti paliktus 
pranešimus savo telefone, nau
dodami bet kurį telefoną ir bet 
kur. Naudojant atsakovą, kar
tais yra vargo išklausyti prane
šimus, paliktus jame, naudojant 
telefoną iš tolimesnių vietų. 
„Voice mail” šiais laikais yra 
labai populiarus, nes, turint tik 
atsakovą, kartais užmirštama jį 
įjungti, kartais nutrūksta juos
telė, ir žmonės, kuriem telefono 
pranešimai yra svarbūs, praran
da daug paskambinimų, ko 
nebūna, naudojant ,,voice 
mail”.

Šių metų naujausias ir popu
liariausias dalykas yra „Caller 
ID”. Už 6.50 dol. mėnesiui 
gaunate prietaisą prie telefono, 
parodantį skambintojo telefono

bendrovės ribų negali būti 
užblokuoti.

Nereikia jokių papildomų 
prietaisų ar patarnavimų, jei 
norite susekti nemalonius, įžei
džiančius, erzinančius paskam
binimus. Juos galima susekti iš 
bet kurio „touch phone” apa
rato, skambinant *57 arba 
1-1-5-7, ir už tai telefono ben
drovei nereikia papildomai 
mokėti.

Pagal „Ameritech” bendrovę, 
susektas numeris yra išduo
damas tik policijai po to, kai 
policįja užpildo tam tikrą formą. 
Jūs turite užmokėti 4 dol. už > 
kiekvieną sėkmingą susekimą, 
net jeigu ir jokio policijos rapor
to nėra daroma.

Kiti telefoniniai patarnavimai 
yra: 3-jų pasikalbėjimas (three- 
way calling) — 2.50 dol. 
mėnesiui; „speed calling” jūsų 
dažnai skambinamiems nume
riams duodate specialų numerį 
ir tai įgalina greitą sujungimą. 
Tas kainuoja mėnesiui 2.50 dol. 
iki aštuonių paduotų numerių, 
ir 5.50 dol. iki 30 telefono 
numerių. Už $3.50 mėnesiui 
galite gauti automatišką „call 
back” patarnavimą — tai 
užregistruoja ir automatiškai 
jums išsuka paskutinį jums 
padarytą paskambinimą. Už 
3.50 dol. mėnesinį mokestį jūs 
galite gauti „repeat dialing” — 
tai pakartotinai jūsų telefonas 
skambina, jei norima telefono

numerį pirm, negu jūs pakeliate 
ragelį. Šis patarnavimas dar 
nėra gerai ištobulintas ir turi 
kai kurių suvaržymų. Pvz., 
prieš užsisakant šį patarnavimą 
iš telefono įstaigos turite nusi
pirkti prie telefono specialų 
prietaisą, kuris parodo skam
bintojo numerį. Šį prietaisą jūs 
galite pirkti iš „Ameritech” 
(kainuoja nuo 49.00 iki 89.95 
dol.) ar iš krautuvės. Šis patar
navimas ir prietaisas turi ribas, 
būtent: jei jūs kalbatės telefonu 
ir turite „call waiting”, tada 
„caller ID” neparodo telefono 
numerio to asmens, kuris jums 
skambina. Taip pat skambinto
jas gali užblokuoti „Caller ID”.

Šis telefono patarnavimas — 
„Caller ID” tiek vietinis, tiek 
ilgų distancijų, veikia tik tada, 
jei abi pusės — skambintojo ir 
gaunančio paskambinimą — 
apylinkės aptarnavimo telefono 
įstaigos patarnavimą teikia.

Kitas šiuo metu populiariau
sias dalykas yra „voice mail” su 
„pager” — pranešėju, kuris 
jums praneša, kad turime naujų 
paskambinimų savo „mail box” * 
— telefone. Jūs galite net ir 
užprogramuoti, kada tas 
„pager” turi įsijungti. 
Pranešėjas mėnesiui kainuoja 
9.95 dol. Kiekvienas „mail box” 
gali laikyti 60 pranešimų iki 16 
dienų. Bet už pranešėją ir už oro 
bangų patarnavimą turite mo
kėti papildomai. „Pagers” — 
pranešėjai parodantys skambin- j 
tojo telefono numerius, pap
rastai kainuoja nuo 60 dol. iki 
140 dol., o vietinis „pager” 
telefono bendrovės patarnavi
mas prisideda maždaug 7 dol. 
mėnesiui.

Jei jums dažnai skambina 
nepageidaujami asmenys, gali 
būti naudinga „call screening” 
paslauga. Už 5.50 dol. mėnesiui 
galite užblokuoti 10 telefono 
numerių, kurių nenorite atsa
kyti. Asmenys, kurių numerį 
užblokavote, išgirsta „mandagų 
pasakymą”, kad jūs nenorite 
priimti to paskambinimo.

Pakeisti telefono numerį 
kainuoja 33 dol. Jei jūs dažnai 
gaunate nenorimus paskambi
nimus, tai nenorimų telefonų 
skambinimų užblokavimas kai
nuos mažiau, nei dažnas tele
fono numerio keitimas. Tačiau 
telefono bendrovė įspėja, kad 
tolimi paskambinimai ir pa- 
skambinimai iš už patarnavimo

Visuomenininkė Jadvyga Damuiienė 
kalba vyresniųjų centre, „Seklyčioje” 
apie lietuvę motiną. Motinos dienos 
paminėjimas buvo A m. gegužės 17 d

Nuotr A. Malinausko

linija tuo metu yra užimta. Už
5.50 dol. galite gauti specialų 
telefono toną, kurį galite paskir
ti 10 specialių telefono numerių. 
Už 5.95 dol. mėnesinio mokesčio 
galite užblokuoti ilgų distancijų 
skambinimus iš jūsų telefono.

Už kai kuriuos šiuos patar
navimų įtaisymus reikia mo
kėti. Atsargūs asmenys pasi
tikrins, kiek kainuoja ir sužinos 
tų patarnavimų ribotumą, pirm, 
negu nuspręs juos įsigyti. Kai 
kada telefono bendrovės nemo
kamai įjungia reklamuojamus 
naujus patarnavimus. Taip pat 
dažnai atima 1.50 dol. nuo 
mėnesinio mokėjimo, kai 
užsisakote 3 patarnavimus ir 
nurašo 3 dol. nuo mėnesinio 
mokėjimo, kai užsisakote 4 
patarnavimus. Ilgų distancijų 
telefono bendrovės irgi pradeda 
jungtis į šiuos įvairius patarna
vimus. MCI siūlo jų kortelę 
turintiems klientams kai ku
riuos patarnavimus, pvz., „voice 
mail” ir „800 - number answe- 
ring Service”. Jų „voice mail” 
duoda kiekvienam, jų telefono 
kortelę turinčiam, „voice 
mailbox” numerį, kuris kainuo
ja, 1.50 dol. mėnesiui, plius 15 
centų už minutę palikti pra
nešimą ir 15 centų per minutę 
gauti pranešimą. MCI „toll- 
free” nemokamas ,,answering 
Service” kainuoja 2.50 dol. 
mėnesiui, plius 15 centų už 
naudojamą minutę. Asmenys,

CHICAGOS LIETUVIŲ KLUBAS
Rengia

32-jį GINTARO BALIŲ
Debiutančių „Gintarėlių" pristatymas

* • i..
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Drury Lane Oakbrook Terrace Ballroom 
100 Drury Lane 

Oakbrook Terrace, Illinois

4:30 v.v. kokteiliai, 5:30 v.v. debiutančių pristatymas. 
Vakarienė ir programa

$55 asmeniui
Visas pelnas skiriamas lietuvių studentų stipendijoms

Rezervacijos: Harriet Kamin 
Tel.: 708-974-4484

SEEKING INVESTMENT CAPITAL 
for

MODERN, NEW DENTAL CLINIC IN 
KAUNAS, LITHUANIA

,f f
Invest in Lithuania’s future, while making art 

excellent 11% return.
Developers seek $350,000 for new, state-of-the-art private dental 
clinic and laboratory in Kaunas, Lithuania. Five (5) year notes, 
pay 11 % APR and are secured by $3,000,000 in clinic’s assets, 
ezisting real estate, and successful food supermarket business. 
Political Risk Investment Insurance (Registration No.: 163-95- 

>004) provided by OPIC - a U.S. Government Agency.

Clinic will feature top professional staff and state-of-the-art U.S. - 
made eųuipment in prime location. Project has already been 
reviewed and approved by Lithuanian Ministry of Health as 
"sound, useful, and much needed in Lithuania." Minimum 
investment of $10,000 will help create long-term employment for 
25 professionals and staff, and improve ąuality of health care in 
an underserved markei.

v
For detailed Business Plan, including financial project'ons, 
contact:
LCC Corporation, 11 Harwood Lane, Clementon, NJ 08021, 
U.S.A., Telephone: 609-435-2626 - Fax: 609-7844)493

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Bake

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

kurie užsisako šį patarnavimą, 
gauna 800 numerį, kuriuo jie ar 
kiti gali skambinti, paliekant ar 
gaunant įkalbėjimus. „Sprint” 
telefono bendrovė siūlo pana
šius patarnavimus, kaip ir MCI 
tiems, kurie turi jų telefono 
korteles.

Šiais modernios technikos 
laikais telefono vartojimas turi 
įvairių galimybių ir paleng
vinimų. Tačiau žinokite, ir prieš 
bet kokį patarnavimą užsisa
kant, gerai su tuo susipažinkite 
(nes viskas kainuoja), ar viskas 
jums yra reikalinga? Kas yra 
reikalinga verslo žmogui, o dau
giausia nereikia ar mažai reikia 
eiliniam asmeniui. Atminkite, 
už viską reikia mokėti. Turint i 
kelis specialius telefono 
patarnavimus, gali jūsų 
gyvenimą palengvinti, bet tuo 
pačiu ir jūsų telefono sąskaita 
pakils. Pirma susižinokite, kas 
jums būtinai reikalinga ir kiek 
kainuoja, o paskui užsisakykite.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.5.4 Your 
Money — „You make the call” 
by Kathleen Furor).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

• 1963 m. lapkričio 21 d. II

Vatikano suvažiavimas davė 
leidimą sakramentus teikti 
gimtąja žmonių kalba (iki to 
laiko sakramentai buvo teikia
mi tik lotyniškai).

i .i - -
MISCELLANEOUS

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS' 708-838-2980

*

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 Rea. 312-7763971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-3060307

UNION PIER, MICHIGAN
Jei norite pirkti, parduoti ar 
išnuomoti namus Union Pier, New 
Buffalo ar kitose Michigan valstijos 
vietovėse, skambinkite:

VIDA ŠVABAS
Sprlng Craak RmI Estate, Ine. 

616-756-1408 arba 
616-486-2611

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT

10°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 1 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ASSOCIATED FUNOING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste.303 
Hickory Hllls, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing for 

paying off dėbt
_ - _ *7.. kOU*A IIOUtINi
Do A-F credits lender

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

laikau Danutės Strimaltytis, anks
čiau gyv Čikagoje. Ištekėjusi, pavardė 
nežinoma. Ji, ar turintys žinių apie ją, 
praneškite: Biruti Glriytė-Zenklenė, 
4 Maxwell Ct., Worcester, MA 
01807, tol. (808) 752-0723.

Vyrae ir moteris
iš Lietuvos ieško darbo

Tel. 312-581-5105

Atvykusi Iš Lietuvos 58 m.
moteris nori susirasti draugą, 
kad nebūtų liūdna ir nuobodu 
Amerikoje. Tel. 312-737-8817.

BUTŲ IR NAMŲ REMONTAS
Du vyrai atlieka namų remonto darbus: 

1 Kambarių dažymas, dekoravimas,
2. Naujų vonių pastatymas ir vonios 

įrengimas
3. Namo išorės sienų nuplovimas, 

dažymas
Taip pat atliekami ir kiti namo remon

to darbai
Skambinti tel. 1-312-471-9487 

Juoum; 1-312-438-8183 Saulius.
Darbus atliekame greitai Ir sąži

ningai.

------------------------------------------------k ■ —

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-, 
binti Sigitui: 312-767-1929.

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Union Pier, Ml
Išnuomojama vasarvietė arti 
ežero. Kreiptis: tel. 312-254-4470 
dieną, 708-485-3725 vakare.

Vilniaus miesto centre Išnuomojamas 
99 metams (arba parduodamas) 1,047 mJ 
tuščias žemės sklypas. Teirautis: Rūta 
Mlkutlenė-Savlckaltė, Gerosios Viltie* 
20-20, Vilnius 2015, Lithuania, tel. 
23-88-05.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR RENT
1 bdrm. apt. water, heat, 
appliances. $400 mo. Cicero vic. 

Tel. 708-863-4926

Išnuomojamas 2 mieg.
butas Marųuette Pk. apyl netoli 
vienuolyno, su šiluma.

Tel. 312-925-8809

Vyrui išnuomojamas 4 
kamb. bute vienas mieg. 
kambarys, pirmame aukšte su 
virtuvės privilegija. $200 į mėn.

Tel. 708-346-0889.

HELP VVANTED

laikoma moteris padėti vyr. amžiau*
moteriai namų ruošoje ir maisto gaminime 
ir gyventi kartu Darbas 6 dienos, antrad 
laisvas $130 įsav. Westchester priemies
tis. Skambinti tarp 3 v. p.p. - S v. p.p. tol. 
708-882-8883.

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

I
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba , 
Informacijos Skyrius i.

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090, 
tel. 703) 47U1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

REIKĖS 2 BILIJONŲ LITŲ

Lietuvos pramonės ir prekybos 
ministerija parengė jos regu
liavimo sferos įmonių inves
ticijų programos 1996-98 m. pro
jektą. Pagal jį šioms įmonėms 
restruktūrizuoti ir valstybės 
remiamoms programos įgyven
dinti reikėtų apie 2.2 bilijono 
litų.

Pasak Pramonės ir prekybos 
ministerijos sekretoriaus Al
gimanto Pečiulio, priorite
tinėms pramonės šakoms galėtų 
būti priskiriama lengvoji, che
mijos, medžio apdirbimo, ener
getikos ir kai kurios žemės ūkio 
šakos. Suteikus prioritetą šioms 
šakoms, investicijos turėtų bū
ti nukreiptos didinti eksportuo
jamos produkcijos kiekį. Į Rytų 
rinką reikėtų nukreipti mašinų, 
įrenginių ir prietaisų vartojimo 
ir maisto prekių, elektros ener
gijos eksportą, o į Vakarų šalis
— medžio apdirbimo pramonės 
gaminių, mineralinių trąšų, 
statybinių medžiagų eksportą.

Vien medžio perdirbimo įmo
nėms 1996-98 m. investicijų po
reikis sudaro beveik 105 mln. 
dolerių. Lengvojoje pramonėje 
modernizuojant tekstilės įmo
nes, per šį laikotarpį reikėtų in
vestuoti apei 37.4 mln. dolerių, 
trikotažo ir siuvimo įmones —- 
11 mln. dolerių. Iš viso inves
ticijų poreikis lengvojoje pramo
nėje yra apie 177 mln. dolerių. 
Mašinų gamybos pramonė lau
kia 93 mln. dolerių investicijų.

Investicijų šalies pramonei 
reikia daug daugiau, negu jų 
galima gauti. Kaip „Respubli
kai” sakė A. Pečiulis, vien 
Pramonės ir prekybos ministe
rijos reguliuojamoms įmonėms 
dvejiems metams reikia beveik 
450 mln. dolerių valstybės var
du arba su vyriausybės garan
tija gaunamų užsienio paskolų. 
Iki šių metų pradžios šios įmo
nės yra gavusios tik 24.2 mln. 
dolerių arba 4.2 proc. visų Lie
tuvoje gautų tokių paskolų.

KAIP GRAŽINS 
PASKOLAS?

Statistikos departamentas 
kartu su Ekonomikos ministe
rija atliko tyrimą „Užsienio 
paskolos Lietuvai”. Valstybė bei 
atskiros įmonės, gavę vyriausy
bės garantijas, per 1991-94 m. 
yra sudarę sutarčių užsienio 
paskoloms gauti už daugiau 
kaip 960 mln. dolerių. Iki šių 
metų pradžios gauta beveik 520 
mln. dolerių. Tyrimo nusL. /ta, 
kad beveik 40 proc. visų Lietu
voje gautų užsienio paskolų 
buvo skirta kurui ir kitiems 
energetikos ištekliams papildyti 
ir skolai už dujas padengti.26 
proc. skirti investiciniams 
projektams finansuoti, 20 proc.
— litui stabilizuoti, 9 proc. — 
žemės ūkiui ir 5 proc. — smul
kiam ir vidutiniam verslui.

Daugiausia paskolų Lietuvai 
yra skyręs Tarptautinis valiutos 
fondas — beveik 47 proc. Pagrin
dinė šių paskolų dalis skirta 
litui stabilizuoti, energetikos 
ištekliams įsigyti.

ATSARGŲ LIKO ŠEŠIOMS 
SAVAITĖMS

Lietuvos grūdų perdirbimo 
kombinatuose šiuo metu yra tik 
32,000 tonų maistinių kviečių. 
Lietuvai kas mėnesį reikia 
21,000 tonų kviečių. Jų užteks 
tik pusantro mėnesio, kaip rašo 
Gintautas Cibas „Lietuvos 
ryte”.

Be darbo stovi Klaipėdos, 
Kauno, Vievio grūdų perdir
bimo įmonės. Statistikos depar
tamento duomenimis, pernai 
dėl mažų kainų už grūdus į už

sienį iš Lietuvos buvo išvežta 
apie 108,000 tonų grūdų. Balan
džio mėn. vyriausybė leido į 
Lietuvą importuoti 200,000 to
nų grūdų. Kol kas įvežta tik 
15,000 tonų maistinių kviečių. 
Tuo tarpu Seimo Agrarinis ko
mitetas pasiūlė uždrausti į 
Lietuvą įvežti grūdus. Pasak šio 
komiteto pirmininko Mykolo 
Pronckaus, pirmiausia reikia 
maistinių grūdų paieškoti Lie
tuvoje. „Mokant tiek pat už lie
tuviškus grūdus, kiek ir už įve
žamus, Lietuvos žemdirbiai su
rastų trūkstamą kiekį maisti
nių kviečių”, sako M. Pronckus. 
Jo nuomone, 200,000 tonų grū
dų yra per daug, nes iki naujo 
derliaus liko tik 3 mėnesiai. 
Tokios pozicijos neremia grūdų 
perdirbimo įmonių vadovai. Pa
sak jų, kai po pusantro mėnesio 
parduotuvėse išnyks balta duo
da ir pyrago gaminiai, valdžia 
šnekės kitaip.

„KAUNO HOLDINGO” 
BENDROVĖS SUNKUMAI

Nuo gegužės pradžios Vilniu
je ir Kaune jaučiamas „Kauno 
holdingo” bendrovės indėli
ninkų sujudimas — kredito
riams laiku neišmokamos palū
kanos, nesugebama atsiskaityti 
su norinčiais nutraukti sutartis.

„Kauno holdingo” bendrovė 
yra sudariusi su žmonėmis per 
30,000 sutarčių. Bendra indėlių 
suma siekia 17 mln. dolerių. 
Pinigų kiekiu bendrovė nenusi
leidžia vidutiniams šalies ko
merciniams bankams. Kaip 
„Lietuvos rytui” sakė jos va
dovai, vien palūkanoms išmokė
ti kasdien reikėdavo 15,000 do
lerių. Bendrovės valdybos pir
mininkas Valdas Krasnickas 
sako, jog šiandien numatyti ryt
dienos situaciją yra labai sunku. 
Jei norinčiųjų atsiimti pinigus 
antplūdis ir toliau didės, pasek
mės, pasak jo, neprognozuoja
mos.

Komentuodamas krizės prie
žastis, V. Krasnickas sakė, kad 
tai bendra ekonomikos ir finan
sų sistemos krizė. Sutarčių nu
traukimo priežastimi „Kauno 
holdingo” bendrovės vadovas 
laiko ir vis didėjantį gyventojų 
pinigų stygių bei artėjančią va
sarą. Bendrovė priklauso EBSW 
grupei, anksčiau vadinusiai sa
ve EBSW koncernu. „Holdingo”, 
bendrovės iš žmonių skolinti pi
nigai, pasak V. Krasnicko, iš 
Lietuvos neišvežti. Jie įdėti į 
privatizuotas įmones. Kol kas ” 
bendrovė pagalbos į EBSW gru
pę nesikreipė, tačiau V. Kras
nickas mano, kad kritiniu atve
ju pastaroji padės atsiskaityti su 
indėlininkais.

ATEITIS TIK SVAJONĖSE
Buvęs karinis Šiaurės mieste

lis Vilniuje užima 66 sostinės 
hektarus. Jame kėpso 156 ap
griuvę pastatai. Vilniaus mies
to Taryba dar 1993 m. pritarė 
Vilniaus tarptautinio verslo 
centro steigimui Šiaurės mies
telyje, suteikiant jam laisvosios 
ekonominės zonos statusą. Ta
čiau iki šiol čia dirba tik smul
kūs verslininkai, prekybinin
kai.

Pastatai Šiaurės miestelyje 
nuomojami tik 2 metams, mat, 
pasak valstybinės įmonės 
„Šiaurės miestelis” direk
toriaus Kazimiero Drungilo, 
vieną dieną griūvantys barakai 
turėtų virsti laisvosios ekono
minės zonos dangoraižiais...

Šiaurės miestelio teritorijos 
išvystymo koordinacinės tary
bos pirmininkas Vitas Mačiulis 
įsitikinęs, kad ši teritorija tinka 
užsienio investicijoms. Anot jo, 
pokomunistinėms regiono vals

tybėms išeinant iš ekonominės 
krizės, turėtų atsirasti komer
cinis centras, kuris tenkintų čia 
esančių industrinių struktūrų 
poreikius. „Vilnius galėtų tap
ti tokiu centru, nes yra geroje 
geografinėje padėtyje bei turi 
patrauklią teritoriją miesto cen
tre”, sakė V. Mačiulis „Verslo 
žinių” korespondentui. Jo vado
vaujamos tarybos parengtame 
plane apskaičiuota, kad verslo 
centrui įkurti reikėtų pastaty
ti 14 pastatų kompleksų už 590 
mln. dolerių. Jei šis planas 
pavyktų, šiame centre atsirastų 
15,000 prestižinių darbo vietų, 
o Vilniaus paslaugų firmos kas
met gautų 380 mln. dolerių pa
jamų. Tačiau, pasak V. Mačiu
lio, Lietuva nėra labai patraukli 
didelėms užsienio investicijoms, 
todėl Šiaurės miestelyje reikė
tų įkurti laisvąją ekonominę 
zoną. Bet Seimas dar nepriėmė 
Laisvųjų ekonominių zonų pa
grindų įstatymo. Todėl dabar 
aptarinėjamas ir kitas buvusio 
sovietinio karinio miestelio plėt
ros planas, kuriame numatoma 
ten statyti prestižinių gyvena
mųjų namų rajoną.

Kai kurie šalies specialistai 
kritikuoja idėją Šiaurės mies
telyje įkurti laisvąją ekonominę 
zoną. Jų teigimu, tokios zonos 
kuriamos, kur yra galimybės 
transportui. Šiaurės miestelyje 
jų nėra. Yra manančių, jog ši 
vieta netinka ir verslo centrui, 
nes yra nutolusi nuo miesto 
centro.

CUKRINIŲ RUNKELIŲ 
BELAUKIANT

Lietuvoje, atrodo, yra pertek
lius pigaus importuoto cukraus, 
nors brangių cukrinių runkelių 
auginama vis mažiau. Kaip ra
šo „Respublika”, Lietuvoje pa
gamintas cukrus kainuoja vidu
tiniškai pusę JAV dolerio, o 
pasaulinė cukraus kilogramo 
kaina yra tik 28 JAV centai. Šis 
kainų skirtumas leidžia klestėti 
kontrabandai. „Panevėžio cuk
raus” direktorius Liudas Bružas 
suskaičiavo, kad vienam žmogui 
metams buvo nupirkta vos 22 
kg cukraus, o suvartojama apie 
30 kg. Vadinasi, trečdalis cuk
raus į Lietuvą įvežama nelega
liai.

SUSTABDĖ SAVO 
VERSLUS

Lietuvoje šiuo metu dėl tur
to, įtakos sferų varžosi keletas 
kapitalo grupuočių. Bene do
riausi bus tie, kurie pasakys — 
„man turto pakanka”, sakė 
„Lietuvos rytui” Vilnius regio
ninių Prekybos ir pramonės rū
mų prezidentas, vienas pirmų
jų Vilniaus verslininkų, Šarū
nas Davainis. Jis prieš porą mė
nesių mokesčių inspekcijai pra
nešė, kad sustabdo savo bendro
vių veiklą, nes iš jų negauna 
jokio pelno. Š? Davainio veiklos 
sfera buvo juvelyriniai dirbiniai 
iš gintaro. Lietuviai gintarinių 
papuošalų jau prisipirko arba 
neturi už ką pirkti, o Vakaruose 
jau 20 metų karaliauja lenkai.

Pasak Š. Davainio, verslinin
kas Lietuvoje negali gautPpel- 
no, jei mokės visus mokdščius. 
Jo teigimu, ekonominę padėtį 
stabilizavo ne LDDP, o verslo 
žmonės, kurie prie savo valdiško 
atlyginimo visokias būdais su
gebėjo prisidurti pinigų. „Patys 
žmonės stabilizavo savo gyveni
mą, o ne LDDP”, sako jis. Š. Da
vainis kritikuoja mokesčių sis
temą Lietuvoje. Jis mano, kad 
mažinant mokesčius, būtų gali
ma pagerinti pensininkų, kultū
ros, švietimo, medicinos dar
buotojų gyvenimą. „Kol kas ei
nama tik mokesčių griežtinimo 
link, sako Š. Davainis. — Tai 
klaidingas kelias. Jeigu ketve
rius metus eksperimentavome, 
tai kodėl nepaeksperimentuoti 
dabar, pavyzdžiui,pabandyti su
mažinti mokesčius gamybinin
kams”.

Šarūnas Davainis įsitikinęs, 
kad šiuo metu įtakingiausia ša
lies organizacija yra Pramoni
ninkų konfederacija, turinti

ATSISVEIKINUS SU 
A.A. ELENA PAJĖDIENE

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. birželio mėn. 10 d.

Šių metų balandžio 30 d. 
pasklido liūdna žinia, kad veik 
nesirgusi, visai netikėtai, iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė tauri 
lietuvė, daugelio organizacijų 
renginių šeimininkė a.a. Elena 
Pąjėdienė, dideliame liūdesyje 
palikdama dukteris Birutę, Re
giną ir Danutę su šeimomis, sū
nų Raimundą, vaikaičius Pat- 
rick ir Frank, seseris Anglijoje 
Genę ir Albiną su šeimomis, 
Lietuvoje Stasę ’ir kazimierą, 
brolius Vytą, Rimą ir Joną su 
šeimomis, artimą draugą Bro
nių bei kitus artimuosius.

Velionė buvo pašarvota gegu
lės 3 d. Petkus Marųuette laido
jimo namuose. Tą patį vakarą 7 
vai. įvyko su ja atsisveikinimas, 
kuriam vadovavo ir taip pat at
sisveikinom BALFo ir Pensinin
kų organizacijų vardu BALFo ap
skrities pirmininkas Stasys Va- 
nagūnas. ALTo vardu žodį tarė 
Antanina Repšienė, Marųuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
vardu — Juozas Bagdžius, drau
gų bei pažįstamų vardu — Ana
tolijus Lakas, o Jonas Žebraus
kas — „Seklyčios” vardu. 
Gegužės 4 d. velionė nulydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje buvo aukotos 
šv. Mišios už a.a. Elenos sielą. 
Po pamaldų nulydėta ir palaido
ta Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Čikagoje. Gedulo pietums 
visi buvo pakviesti į Sharkos 
valgyklą, Vila Park, IL.

Elena Anbrozaitytė gimė ir 
augo nepriklausomoje Lietuvo
je, gausioje ūkininko šeimoje, 
Raseinių apskrityje. Pergyvenu
si pirmąją bolševikų okupaciją 
1940 m. ir karą 1941 m., raudo
najam slibinui grįžtant atgal į 
mūsų kraštą, 1944 m. Elena su 
seserimis pasitraukė į Vakarus, 
kaip ir mes visi. Praleidusi 
keletą metų pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje, 1949 m. at
vyko į šį laisvės kraštą ir tuo
jau sukūrė šeimą su Albinu 
Pajėdrf. Elenutė ir Albinas Pąjė- 
dai susilaukė keturių įpėdinių: 
trijų mergaičių ir vieno ber

žinių, patirties, ryšių su valdan
čiąja partija. Dalį šiandieninių 
verslininkų jis apibūdina kaip 
nežinančius ribų, kiek jiems rei
kia pinigų — šimto tūkstančių, 
milijono ar dar daugiau dolerių. 
Verslininkas mano, kad Lietu
voje dar porą dešimtmečių truks 
plėšymasis ir draskymasis. Apie 
save Š. Davainis sako taip: „Rei
kia paieškoti tokių kvailių kaip 
aš, kurie mestų verslą ir anūkų 
labui lįstų į politiką”. (Š. Da
vainis vadovavo Liberalų sąjun
gai, dabar yra jos pirmininko 
pavaduotojas).

Rima Jakutytė

A.tA.
PRANUI STANKUI

į Amžinybę iškeliavus, jo dukrai LIONEI SIMONAI- 
TIENEI, jos vyrui ALGIUI, jų dukrai MILDAI bei sū
nums LINUI ir RIMUI ir sūnui KOSTUI su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Mara, Kristina, Monika ir 
Vytautas Vygantai

Brangiai Mamytei
A.tA.

DANAI PAREIGIENEI
minu, dukrai MARYTEI LUKOMSKI ir jos Seimai, 
seserims BIRUTEI GYLIENEI ir ZITAI ŽVIRZDIE 
NEI ir visiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Jūratė ir JeffHarrison
Irena Blekys ir Allan Johnson
Irena ir Gediminas Morkūnai
Kathie ir Allen Moritis
Zita ir Juozas Petkai
Emilija Tutlienė ir Dalia Mrowiec

Mūsų mielai narei-audėjai
A.tA.

DANUTEI PAREIGIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms, sū
nums, broliui ir seserims su šeimomis.

Chicagos Lietuvių Tautodailės Institutas

Elena Pąjėdienė.

niuko. Jų įsikūrimo pradžia 
nebuvo lengva, bet savo suma
numo ir darbštumo dėka gražiai 
įsikūrė. Gaila, kad jos vyras, 
nesulaukęs senatvės, iškeliavo 
Amžinybėn.

Elenutė Pąjėdienė buvo įsijun
gusi į daugelį organizacijų Ypač 
mėgo dirbti kaip maisto paruo- 
šėja — šeimininkės pareigose. 
Labai daug darbo įdėdavo 
BALFo renginiuose — ypač ge
gužinėse, kaisdama visą dieną 
prie karštų viryklių. Visur ir 
visada, kur tik reikėdavo pagel
bėti, ji buvo pirmutinė su savo 
maloniu šypsniu. Nesvetimi jai 
buvo ir Lietuvos laisvinimo 
reikalai: visada su malonumu 
aukodavo ALTui, kad ir jos 
našlės „skatikas” pagreitintų 
Lietuvai laisvės dienas. Perei
tais metais buvo nuvažiavusi į 
gimtinę: džiaugėsi tėvynės lais
ve, bet liūdėjo dėl sunkios ma
terialinės būklės. Be to, savo 
artimą draugą Bronių globojo, 
slaugė ligoje, prižiūrėjo, kaip 
tikrą savo brolį. Tai vis buvo ar
timo meilės darbas: padėti vie
nas kitam.

Dar kovo mėn. BALFo apskri
ties valdybos posėdyje, svars
tant gegužinės reikalus, pa
klausta, ar sutiks ruošti maistą, 
atsakė: „Jeigu būsiu sveika”. 
Nepraėjus nė porai mėnesių, 
Elenutė iškeliavo Amžinybėn, 
sulaukusi vos 71 metų.

Nenuostabu, kad velionės at
sisveikinime, gedulo šv. Mišiose 
ir laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, nes visi norėjo tai 
kukliai lietuvei už jos atliktus 
darbus pasakyti paskutinį „Su
diev”, sukalbėti poterėlį už jos 
sielą.

Visų dalyvių vardu drįstu tar
ti: Tau, miela Lietuvos dukra, 
atlikusiai daug gerų darbų, nuš
luosčiusiai ne vienam vargo 
ašarą, negalėjusiai atsigulti 
gimtinės medžių pavėsyje, ilsė
kis ramiai nors svetimoje, bet 
svetingoje šio krašto žemelėje.

Ant. Repšienė

Mylimai MOTINAI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame LORETĄ 
RENECKIENĘ ir jos šeimą.

Apolonija ir Petras Steponavičiai

Brangiai Mamytei

A.tA.
DANAI PAREIGIENEI

mirus, mūsų pirmininkę MARYTĘ LUKOMSKI ir 
mūsų nares BIRUTĘ GYLIENĘ ir ZITĄ ŽVIRZ- 
DIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Seattle Lietuvos Dukterų Draugija

A.tA.
DANAI PAREIGIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jos vaikams, 
MARYTEI, KRISTINAI, ALEKSUI ir ALFONSUI, 
seserims BIRUTEI, ZITAI, NIJOLEI ir broliui 
RAIMUNDUI bei jų šeimoms.

Vytautas Lapatinskas, Dalia Lapatinskas 
Vidmantas, Nijolė, Rasa, Viktoras Raišiai 

Nijolė ir Romas Zdaniai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W . 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CH1CAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Draugo fondo pokylis ruo
šimas š.m. lapkričio 18 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje su 
labai įdomia programa, Draugo 
fondo garbės narių diplomų 
įteikimu, vaišėmis ir smagiais 
šokiais. Apie stalų rezervacijas 
bus paskelbta vėliau. Tą pačią 
dieną, 10 vai. ryte, apatinėje 
Jaunimo centro salėje šaukia
mas ir metinis Draugo fondo na
rių suvažiavimas.

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ' 
paskutinis prieš vasaros ato
stogas susirinkimas bus penkta
dienį, birželio 16 d., 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje. 
Darbotvarkėje numatyta kal
bėti apie Marąuette Parko apy
linkėje jau veikiančią apsaugos 
sistemą, Lithuanian Plaza 
Court gatvės pertvarkymą bū
siantį ateinantį pavasarį, 
rudenį įvyksiantį draugijos 
pobūvį ir kitus svarbius 
apylinkei reikalus. Kviečiami 
ne tik Namų savininkų drau
gijos nariai, bet visi apylinkės 
lietuviai, nes tik visi kartu 
galime išlaikyti šią apylinkę 
stiprią ir pašalinti jai susida
rančius pavojus. Po susirinkimo 
bus pabendravimas prie kavos 
ir pyragaičių.

Gegužės mėnesį Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
tetas suruošė šaunius pietus, 
kuriuose buvo pagerbtos visos 
mamytės. Kad tėveliai nesijaus
tų nuskriausti — juk dabar vi
siems lygios teisės! — birželio 18 
d., sekmadienį (tai oficiali Tėvo 
dienos šventė šiame krašte), tas 
pats PLC renginių komitetas 
ruošia ir tėveliams bei jų šeimų 
nariams puikias vaišes su ska
niais patiekalais, namuose kep
tais tortais, šampanu, skanumy
nais ir dar gražia programa, ku
rią atliks dainininkė Linda Bur
bienė. Visi, kurie myli ir gerbia 
savo tėvą, kviečiami dalyvauti 
šioje šventėje. Yra tik vienas 
„kabutis”: būtinai reikia iš 
anksto užsisakyti vietą, pa
skambinant renginių komiteto 
narei Vilei Marchertienei 
708-985-7216.

Lietuvos vyčių 36 kuopos 
ruošiamas pobūvis, pavadintas 
„Dinner is served buffet”, vyks 
birželio 19 d., pirmadienį, 6 vai. 
vak., Nekalto Marijos Prasidėji
mo parapijos salėje, 4420 S. 
Fairfield (Brighton Parke). 
Vietų skaičius yra ribotas, todėl 
būtina padaryti rezervacijas iš 
anksto, skambinant Mary Kin- 
čius 927-4990 (rezervacijos pri
imamos iki birželio 16 d.).

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 We8t Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

JAdvokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2M9 W. 63 Si., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (70S) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4S36 W. 631 h Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, birželio 14 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, 
paminėsime Baisųjį birželį — 
gedulo ir liūdesio dieną, 
prisimindami brolius ir seses, 
išvežtuosius į Sibirą. Kalbės 
Sibiro kankinys, tremties liu
dininkas — Povilas Vaičekaus
kas. Po paskaitos meninę pro
gramos dalį atliks sol. Aldona 
Buntinaitė ir muz. Ričardas 
Šokas. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite!

Kaip šios dienos vedama
jame rašoma, Tautos fondas 
organizuoja „Lietuvos Gyvosios 
istorijos” projektą, kuriam 
vadovauja Rasa Razgaitienė. 
Norintieji savo aukomis prisi
dėti prie šio svarbaus darbo, 
čekius gali rašyti Lithuanian 
National Foundation vardu ir 
siųsti: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y 11207, būtinai 
pažymint ant čekio „Lietuvos 
Gyvoji istorija”.

„Mortuos voco” (Mirusius 
šaukiu) — taip kadaise rašė Vin
cas Mykolaitis Putinas, o dabar 
tuo vardu pavadintas dailiojo žo- 

i džio ir muzikos montažas, pa
ruoštas muz. Ričardo Šoko. Jis 
bus atliktas mūsų tautos geno
cido minėjime šį sekmadienį, 
birželio 11 d., tuoj po 10:30 val.r. 
šv. Mišių, kurios bus Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje; mi
nėjimas — parapijos salėje. Mon
tažą atliks muz. Ričardas Šokas, 
sol. Genovaitė Bigenytė ir 
dailiojo žodžio interpretatorė 
Dalia Sokienė. Visuomenė ragi
nama ir prašoma šiame paminė
jime dalyvauti.

Studentų ateitininkų šei
mos šventė šeštadienį, birželio 
17 d., vyks Lemonte. Šventė 
pradedama dalyvavimu 5 vai. 
vak. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Šventė bus . 
tęsiama Ateitininkų namuose. Į

Marija ir Augustinas 
Pranskevičiai, Chicago, IL, 
lankėsi „Drauge” ir papildė įna
šus Draugo fonde su 350 dole
rių, pasiekdami tūkstantį ir tap
dami Draugo fondo garbės na
riais. Sveikiname naujus Drau
go fondo garbės narius ir labai 
dėkojame už paramą fondui.

x Planą savaitgaliui siūlau 
jums tokį — į „Gintaro klubą” 

važiuokit pašokti! Pradžia 10 
v.v. 2648 W. 69 St.

(ak)

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

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

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

(sk)
x Nevirkime pietų, bet atvy

kime į smagią gegužinę, kurią 
Ateitininkų Federacijos fondas 
rengia sekmadienį, birželio 18 
d. Ateitininkų namuose, 12690 
Archer Avė., Lement, IL. Pra
džia 12 vai.

(ak.)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite , 3t. 
Casimir Memoriale, 3914 W. 

lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
pamihklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 

Tel. 312-23341335.

(sk)

Heather Marytė Cerny.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Heather Marytė Cemy, Mary
tės (Giedraitis) ir Otto Cerny 
dukrelė, Alvinos ir Antano 
Giedraičių anūkė, šiais mokslo 
metais baigė aukštesniąją mo
kyklą Skokie, IL. Heather gi
musi 1977 m. liepos 24 d., Ci
cero, IL. Iki penktojo skyriaus 
lankė Šv. Antano lietuvių para
pijos mokyklą, tėvams persikė
lus į Čikagą, ji lankė Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklą Marąuette Parko 
apylinkėje. Priklausė mokyklos 
orkestrui ir kasmet laimėjo žy
menis už savo grojimą. Buvo ge
rųjų mokinių sąrašuose. 1991 
m. pradėjo lankyti Maria aukš
tesniąją mokyklą, kartu tęs
dama ir klarneto pamokas. Da
lyvavo sporto komandose ir 
rungtynėse daug kartų laimėjo 
žymenis. Vėliau, tėvams persi
kėlus į Skokie, IL, Heather 
įstojo į Niles North aukštesniąją 
mokyklą, kurią šiemet baigė su 
pagyrimu.

Loyola ir Valparaiso univer-' 
sitetai jai pasiūlė stipendijas ne 
tik už gerą mokymąsi, bet ir už 
pasižymėjimą sporte. Heather 
laimėjo „Ali Conference” žyme
nį sporte ir gaus visos Illinois 
valstijos žymenį. Ji mėgsta mu
ziką, dainuoja „Giedraitis Sin- 
gers” grupėje, su kuria dalyvau
ja programose ir bažnytinėse 
iškilmėse.

Vasaros metu ketina mokyti 
„Junior High” krepšinio ko
mandą, o rudenį pradės studi
juoti Loyola arbas Valparaiso 
universitete (dar nėra galutinai 
apsisprendusi).
_______ ______________ A. G.

x KELIONĖS Į LIETUVĄ. 
Pigiausios kainos, geriausias 
patarnavimas. Kreipkitės 
į Birutę Zalatorienę, 708- 
524-2244.

(sk)

x Dr. Leoną Seibutis vėl iš
vyksta į Lietuvą dirbti Vilniaus 
klinikinėje ligoninėje Antakal
nyje. Kabinetas bus uždary
tas nuo liepos 3 d. iki rugsė
jo 3 d. Reikalui esant, prašome 
skambinti tel. 708448-6645, nu
kreipsime į kitą urologą 
Chicagoje.

(sk)
x Dr. Jonas ir dr. Terri 

Prunskiai, Barrington Hills IL, 
atsiuntė 8150, pratęsdami kitų 
metų globą našlaitei Lietuvoje, 
o dr. A. Pauliaus a.a. tėvus 
prisimindami dar pridėjo 860 
Lietuvos našlaičių sunkias 
dienas palengvinti. Ačiū! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., ^Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

x Juozas Pečkaitis, Sun: 
Hills FL, atsiuntė 8160 vie: 
našlaičio metinį globos moki 
tį. Nori globoti našląitį iš Šak 
- Sintautų apylinkės. Dėkojan 
„Lietuvos Našlaičių Globo 
komitetas, 2711 W. 71 S 
Chicago, IL 60629.

MOTINOS DIENA 
„SEKLYČIOJE”

Ši diena buvo paminėta Vy
resniųjų lietuvių centre „Sek
lyčioje” 1995 gegužės 17 d. Jad
vyga Damušienė kalbėjo tema 
„Ne vienos dienos Motinai”. Čia 
keletas minčių iš jos rūpestingai 
paruoštos, sklandžiai perteiktos 
kalbos.

Prelegentė prisiminė lietu
viškąją motiną, kuri yra 
„atlikusi svarbų vaidmenį 
tautoje ir tautai jos sunkiausių 
gyvenimo laikotarpių metu”, o 
ir pagarbą jai, kuri būdavo 
teikiama Lietuvoje. Pažvelgė ir 
į motinos vardą, kuris yra „tiek 
senas, kiek sena žmonija” ir 
kuris „talpina savyje visa, kas 
žmonijai reikšmingiausia: ji — 
motina gimdytoja, ji maitintoja, 
ji mokytoja-auklėtoja”.

J. Damušienė davė žinių iš Mo
tinos d. istorijos. 1913 m. Penn- 
sylvania pirmoji įteisino Mo
tinos dieną, o 1914 m. JAV 
senatas nutarė Motinos dieną 
paskelbti kaip šventę, šven
čiamą 2-jį gegužės sekmadienį. 
Lietuvoje Motinos diena buvo 
pradęta švęsti 1929 m. gegužės 
pirmąjį sekmadienį. Bet J. 
Damušienė priminė, kad jau 
1529 m. Lietuvos statute 
kalbama apie vaikų pareigą 
rūpintis ir globoti savo Motiną 
ir Tėvą.

Kalbėtoja tą lietuviškąją Mo
tiną apibūdino taip: „Ji buvo ta, 
kuri skiepijo Dešimt Dievo 
įsakymų savo vaikams jaus
dama, kad be jų įsisąmonijimo 
dvasiniai tvirtas gyvenimas 
neįmanomas, kad jis tampa 
pažeistas, arba sunaikintas. Ji 
buvo ta, kuri skiepijo Tėvynės 
meilę žinodama, kad be jos tau
tos pranyksta nuo žemės veido”. 
Davė dar vieną ypač nepamirš
tamą pavyzdį, kai sovietmetyje 
viena 5 sūnų ir 2 dukrų motina, 
milicijos nuvežta į miestelį ir 
nuvesta prie bažnyčios, „kur 
ant sustojančių arklių mėšlo 
krūvos, sumaigyti, kraujo klane 
ir rūbų skutuose gulėjo du 
kūnai. Vienas buvo jau nebe
atpažįstamas žmogumi buvęs, 
kitas gi dar atpažįstamas — jos 
sūnus... Neišduodama širdies 
skausmo, ji galvojo apie kitus 
savo vaikus. Norėdama juos iš
saugoti, ji karžygiškai nugalėjo 
savo skausmą ir, gelbėdama 
kitus vaikus, tarė milicinin
kams: „Kodėl čia sustojome? 
Veskite mane ten, kur turite 
mane pristatyti. Aš matau čia 
du nužudytus žmones”. Mili
cininkai negalėjo tikėti, kad 
motina galėtų taip ramiai sto
vėti ir kalbėti, ir ją paleido. Jos 
šeima buvo išgelbėta!

Ir mes kritiškose išgyvenimo 
akimirkose galvojame apie 
motiną, jos gilų tikėjimą, jos 
meilę šeimai, jos pasiaukojimą. 
Motinai yra skiriama tik viena 
diena metuose, o kasdieniniame 
gyvenime yra daug nejautrumo, 
„stoka laiko” motinai.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
ir daugiavaikėms šeimoms: 
Carol Colburn 8338 antrų metų 
našlaičio paramai ir 898 mais
to siuntiniui per Transpak; Jane 
Yesinowski, $678 dviejų našlai
čių antrų metų paramai ir du 
$98 Transpak maisto siuntiniai; 
Ada Sutkuvienė 8100; Lionė 

.Simonaitienė, jos tėvelio a.a. 
Kosto Stankaus atm., 830 su
aukotus P. ir D. Brazdžioniu ir 
Lenore Kodis; Lithuanian Ame
rican Club of Springfield per 
Vitą Žemaitienę 8240 antrų 
metų,našlaičio paramą. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo G rovė, IL 60089. 
TAX ID f36-3003339.

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-623-9191.

(sk)

Vyresniųjų lietuvių centre, „Seklyčioje” Motinos dienos programą atlikę (iš kairės) muz. Ričardas 
Šokas, Dalia Sokienė ir Kęstutis Alčiauskis.

Nuotr. A. Malinausko

Ji užbaigė šiais žodžiais: 
„Tokią motiną, kuri įdiegė tiek 
meilės tikėjimui, šeimai ir savo 
žemei, tėvynei, mes gerbiame 
Motinos dieną. Per meilę Jai, ir, 
iš Jos ją gavę, mes sujungiame į 
visus motiną išreiškiančius 
aspektus ir ji mums reiškia 
vieną ir tą patį: ji mūsų motina, 
mus gimdžiusi, mus maitinusi 
fiziniai ir dvasiniai. Ji-mūsų 
žemės motina. Ji-mūsų tėvynė, 
maitintoja ir auklėtoja. Ji yra 
tas švyturys, kurio pagalba mes 
išvengiame paklydimo sveti
muose kraštuose ir tas švyturys, 
kurio pagalba mes dažnai 
grįžtame iš audringos gyvenimo 
kelionės į tikrąjį ramybės uos
tą — pas savo motiną!

Meninėje programoje Da
lia Sokienė, muz. Ričardui 
Šokui palydint pianinu, padek
lamavo Andrio Vėjanio (latvių 
poeto) eilėraštį „Motina” ir du 
nežinomų autorių eilėraščius: 
„Vaikystė” ir „Mama”.

Sol. Kęstutis Alčiauskis pa
dainavo „Nemunėlį”, „Ugnelę” 
(A. Bražinsko) ir Nemurino 
romansą iš G. Donizetti operos 
„Meilės eleksyras” bei „Pra
dalgiuos” (A. Kačanausko). Jam 
akompanavo muz. Ričardas 
Šokas.

Šioje Elenos Sirutienės (ren
ginių vadovės) pastangomis su
ruoštoje popietėje, skirtoje Mo
tinos dienai, dalyvavo apie 80 
žmonių. Po programos, pagal 
„Seklyčios” tradiciją, visi kar
tu pietavo ir dalinosi gražiais 
įspūdžiais. Visi buvo dėkingi 
puikios programos atlikėjams, 
bet ypač džiaugėsi Jadvygos 
Damušienės kalba, kuri nukėlė 
į tuos laikus, kai augome 
Lietuvoje, motinos globoje ir į 
sovietmetį, kai didvyriškai 
kentėjo ir aukojosi lietuvės mo
tinos/ Jos žodžiai uždegė 
klausytojų širdyse dar didesnę 
meilę savo motinoms, kurios 
diegė vaikams Dievo ir tėvynės 
meilę.

Aldona Šmulkštienė

x Keliaujantiems į Lietuvą, 
būtina įsigyti knygą su informa- 
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čika- 
gietė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė. Galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Ad- 
visers Ine., 1615 N. Harlem 
f 110, Oak Park, IL 60302. TeL 
708624-2244.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

PAVASARIO VAJUS DRAUGO 
FONDE

Neseniai išsiųsti kvietimai į 
Draugo fondo garbės narius jau 
grįžta atgal su čekiais. Grįžta ir 
pavasario vajaus laiškų atkar
pos su DF narių bei rėmėjų įna
šais, kurie taip reikalingi pri
artėjimui nors prie pusės mili
jono Draugo fonde.

„Draugo” skaitytojų didžioji 
dalis dar neatsiliepė į Draugo 
fondo kvietimus ateiti nors ir su 
nedidele parama. Toli horizonte 
dar tebestovi ir kažko laukia 
mūsų jaunieji (ir kai kurie 
vyresnieji) profesionalai. Jų 
aukštojo mokslo diplomų ga
vimo nuotraukas ir aprašymus 
kas pavasarį skelbė ir skelbia 
„Draugas”. Jų pavardes su įna
šais mielai skelbtume čia, o 
tūkstantininkus įamžintume 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje. Deja, jų vis dar 
nesulaukiame ateinant į fondą, 
nors ir labai laukiame.

Didelė mūsų padėka priklau
so jų tėvams, dėdėms ir tetoms, 
kurie iš savo kuklių pensijų ar 
santaupų remia Draugo fondą, 
tuo palaikydami „Draugo” dien
raštį. Ypač didelę padėką 
reiškiame Draugo fondo garbės 
nariams.

Pavasario vajaus dalyviai
Su 1,000 dolerių:

Aniceta ir Jurgis Mažeikos, 
garbės nariai, Daytona Beach, 
FL.
Su 600 dolerių:

Antanas Masionis, garbės 
narys, Philadelphia, PA.

Su 400 dolerių;
Kun. Jonas Vėlutis, garbės 

narys, Chicago, IL.
Su 350-300 dolerių:
Marija ir Augustinas Prans

kevičiai, garbės nariai, Chi
cago, IL.

Stasė Bajalienė, a.a. Henriko 
Bajalio 5 metų mirties atmi
nimui, Los Angeles, CA.
Su 200 dolerių:

Kristina Liaugaudaitė, Dow- 
ners Grove, IL per tetą Mariją 
Polteraitienę.

Dr. Nellie ir Gerardas 
Juškėnai, Cleveland, OH.

Lithuanian Catholic Alliance, 
33 kuopa, per B. Andriukaitį, 
Chicago, IL.

Jadvyga ir Kostas Dočkus, 
garbės nariai, Cicero, IL.

Bronė Čižikaitė, Chicago, IL.
Juozas Mikulis, Westchester, 

IL.
Su 100 dolerių:

Jonas Rejeris, Oak Lawn, IL.
Ona Miniatienė, St. Peters- 

burg, FL.
Stasė Pautienis, Lucerne Val- 

ley, CA.
JAV LB Cicero apylinkė, per 

R. Rimkų, Berwyn, IL.
Dalia ir Stasys Strasius, Ann 

Arbor, MI.
Jadvyga ir Petras Gruodžiai, 

Chicago, IL.

« «

Kazys Skaisgiris ($62.50), Be- 
verly Shores, IN.
Su 50 dolerių:

Vaclovas Laukaitis, Balti- 
more, MD.

Eugenija ir Juozas Pažemė- 
nai, Queens Village, N.Y.
Su 25-20 dolerių:

O. ir J. Treška, Grand Rapids, 
MI.

Vincas Bakšys, Springfield, 
IL.

Fondo iždininkas

BAIGĖ MOKSLĄ

Daina Kazlauskaitė, Algio ir 
dr. Teresės duktė, gyvenanti 
Orland Park, IL, šiais mokslo 
metais baigė Carl Sandburg 
aukštesniąją mokyklą, kurioje 
visus ketverius metus buvo 
gerųjų mokinių sąrašuose. 
Daina yra Illinois valstijos 
stipendininkė, gavusi Carl 
Sandburg Alumni stipendiją, 
Student Council stipendiją, Ar- 
thur J. Schmitt stipendiją ir 
„Orland Days” stipendiją. Taip 
pat jai suteikta „Veterans of 
Foreign War” organizacijos 
premija, „geros pilietės” (Good 
Citizen’s) premija, „National 
Merit Commendation” ir vado
vavimo mokykloje premija. 
Daina buvo mokyklos mokinių 
tarybos pirmininkė ir „Or- 
chesis” šokių grupės vicepir
mininkė. Ketverius metus 
priklausė „varsity” lengvosios 
atletikos komandai, kurios 
kapitone išrinkta šiais mokslo 
metais. Taip pat buvo plaukimo 
komandoje. Mokyklos šįmet 
rekomenduota „Chicago Tribū
ne Athlete Scholar” žymeniui 
gauti.

Daina yra baigusi Maironio 
lituanistinę mokyklą Lemonte, 
šoko su „Spindulio” tautinių 
šokių grupe, yra veikli jūrų 
skautė ir ateitininkė. Nuo 
rudens pradės priešmedicinines 
studijas Illinois universitete Ur- 
banoje, kur ji jau yra priimta į 
„Campus Honors” ir James 
Scholar programas.

* v

I

Daina Kazlauskaitė
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