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Bavarai piktinasi 
teismo sprendimu

27 JAV Taikos Korpuso 
savanoriai duos priesaiką

Miunchenas, rugpjūčio 22 d. 
(NYT) — Vokietijos Aukščiau
siasis teismas nusprendė, kad 
Bavarijos valstijos įstatymas, 
nurodantis, kad valstybinių mo
kyklų kiekvienoje klasėje būtų 
pakabintas kryžius, prieštarau
ja Korlstitucijai, nes mokyklas 
privali lankyti visi, net ir 
netikirįtys, kurie tuomet yra 
priversti „mokytis po kryžiu
mi”. 1

Daugiau kaip milijoną narių 
turinti i Bavarijos organizacija 
„Katalikų komitetas” prieš šį 
nuosprendį Miunchene organi
zuoja protesto akciją, kuri, 
manoma, sutrauks apie 200,000 
žmonių. Tikimasi, kad akcijoje 
dalyvaus aukšti Bažnyčios va
dovai bei politiniai vadai iš 
Bavarijoje daugumą turinčios 
Krikščionių Demokratų parti
jos. Jos pirmininkas, Vokietijos 
finansų ministras Theo Waigel 
jau pareiškė esąs „apstulbintas” 
to sprendimo ir pavadino jį 
„siaubingu”.

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl taip pat kritikavo spren
dimą. Anot Kohl pareiškimo: 
„Kryžius yra krikščioniško tikė
jimo simbolis ir niekam neken
kia. Po šio šimtmečio karčios 
patirties iš antikrikščioniškų 
ideologijų ir jų baisiomis ir ne
žmoniškomis pasekmėmis, jau
čiame ypatingą pareigą krikš
čioniškas vertybes perduoti atei
ties kartoms”.

Katalikų Komiteto pirminin
kė Elke Huemmeler, pasakė: 
„Nemaniau, kad Vokietijos tei
sėjai galėjo net pagalvoti apie 
tokį sprendimą. Kryžius yra 
simbolis tų vertybių, kurios 
mums yra brangiausios ir ku
rias norime perduoti savo vai
kams. Neįmanoma net įsivaiz
duoti, kad jis gali būti šitaip iš 
mūsų atimtas!”

Vokietijoje daugumą švietimo 
nuostatų nustato kiekviena 
valstija. Bavarija, iš Vokietijos 
valstijų turinti antrą didžiausią 
gyventojų skaičių — 11 milijo
nų — yra vienintelė, kur nu
rodyta, kad kiekvienoje klasėje 
būtų kryžius. Kitose šis spren
dimas paliekamas kiekvienai 
vietovei, arba aiškiai uždrausta 
viešosiose mokyklose kabinti re
liginius ženklus.

Vokietijos kairiosios partijos 
— Socialdemokratai ir Žalieji

Vokietijos gynybos ministras 
lankėsi Lietuvoje

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (Elta) 
— Vokietija ir toliau aktyviai 
rems Lietuvos integraciją į Eu
ropos politines ir gynybines 
struktūras, pasakė Vokietijos 
gynybos ministras Volker Ruhe, 
antradienį pokalbyje su Lietu
vos prezidentu Algirdu Brazaus
ku. Pirmadienį jo vadovaujama 
delegacija atvyko su dviejų 
dienų oficialiu vizitu.

Algirdas Brazauskas padėkojo 
Vokietijos vyriausybei bei 
gynybos ministerijai už viso
keriopą paramą, suteiktą Lie
tuvai po nepriklausomybės at
kūrimo. Jis pareiškė įsitiki
nimą, kad šalių bendradarbia
vimas ateityje bus plečiamas 
įvairiose srityse. .

Pokalbyje aptartos Kalinin
grado srities demilitarizavimo 
problemos, Baltijos valstybių 
santykiai su Rusija, pasikeista 
nuomonėmis apie politinę padė
tį kai kuriose Nepriklausomų

Valstybių Sandraugos šalyse.
„Lietuvos patirtis bendradar

biaujant su Ukraina, Baltaru
sija ir kitomis NVS šalimis gali 
praversti Vokietijai”, antra
dienį Seimo rūmuose surengto
je spaudos konferencijoje sakė 
Vokietijos gynybos ministras.

„Pirmiausia reikia atlikti 
namų darbus”, pabrėžė Volker 
Ruhe, atsakydamas į klausimą 
apie NATO plėtimo perspekty
vas. Jo teigimu, kol "kas per 
anksti diskutuoti, kurios 
valstybės bus pirmiausia priim
tos į šią tarptautinę organi
zaciją. Svečias pažymėjo, kad 
Vokietija yra viena aktyviausių 
NATO ir Europos Sąjungos plė
timo šalininkių.

Svečias teigė remiąs Lietuvos 
siekį sukurti bendrą karinį 
dalinį su Lenkija. Tokio po
būdžio sąjungos gana dažnos 
Vakarų Europoje, sakė jis.

Teigiamai įvertinęs savo

Prieš porą savaičių Detroite Pabaltiečių organizacijų atstovai ir visuomenės veikėjai susitiko su 
JAV Kongreso nariais aptarti įvairius Baltijos šalis liečiančius klausimus Nuotraukoje iš k. Jonas 
Urbonas, Robert Boris, Tom Nank, Robert Carey, Joseph Gelia, Kęstutis Miškinis, latvių atstovas 
S. Rudzitis ir Algis Zaparackas Nuotr. Jono Urbono

— džiaugėsi teismo sprendimu. 
Žymi Socialdemokratų partijos 
veikėja Herta Daubler-Gmelin 
sprendimo kritikus kaltino „de
magogišku populizmu ir tyčiniu 
netiesos sakymu”. Vokietijos 
Mokytojų sąjungos pirmininkas 
Richard Sigel sakė, kad toks 
sprendimas „atitinka laikui”. 
Anot jo, „Ryšiai, kurie mus riša 
prie krikščionių tikėjimo, ne
bėra tokie stiprūs kaip kadai
se”. Vienas Aukščiausiojo 
teismo teisėjas, kuris balsavo su 
dauguma, pasakė, jog sprendi
mą įtakojo tai, kad Vokietijos 
mokyklas lanko vis didėjantis 
skaičius nekrikščionių. „Kaip 
jaustųsi praktikuojantis krikš
čionis, jei jo lankomoje klasėje, 
kurioje yra 80% musulmonų, 
dauguma nutartų pakabinti iš
trauką iš Korano (musulmonų 
šventraščio)?” — paklausė tei
sėjas Johann Heschel.

Daugelis žymių bavarų ragina 
ignoruoti šį teismo sprendimą. 
Bavarijos gubernatorius Ed- 
mund Stoiber pareiškė, kad 
„tuo tarpu” neįsakys pašalinti 
kryžius iš klasių, sakydamas, 
jog jis nėra įpareigotas pašalinti 
kryžius tose vietovėse, kur tėvų 
dauguma tam priešintųsi.

Miuncheno arkivyskupas 
kard. Friedrich Wetter pareiš
kė, kad tik tėvai turi teisę nu
spręsti, ar kryžiai bus kabinami 
klasėse. „Mes garantuojame to
leranciją žmonėms, kurie skirtin
gai nuo mūsų galvoja, ir tuo pačiu 
reikalaujame tos pačios toleran
cijos mums”, kalbėjo kard. Wet- 
ter susirinkusiems maldinin
kams Altoting mieste.

Aukščiausiojo teismo spren
dimas buvo padarytas prieš de
šimt metų užvestoje Emst Seler 
byloje. Seler yra bavaras me
nininkas, kuris nenorėjo, kad jo 
trys vaikai lankytų mokyklas, 
kur ant sienos kabo .„kruvino, 
pusplikio lavono atvaizdas”. 
Tiek vietinis teismas, tiek ir 
Bavarijos apeliacinis teismas 
atmetėjo bylą, konstatavę, kad 
kryžius yra vertingas „bendros, 
vakarietiškos-krikščioniškos 
kultūros” simbolis.

Ernst Seler, kuris dėl šios 
bylos yra gavęs daugybę mirties 
pagrasinimų ir koneveikimo, 
jaučia „didelį palengvėjimą ir 
džiaugsmą” dėl šio Aukščiau
siojo teismo sprendimo.

JAV prezidentas Bill Clinton (antras iš priekio, vasaros atostogų metu antradienį iriasi putojančia, 
akmenuota Snake River upe netoli Jackson, Wyoming, su žmona Hillary ir dukra Chelsea, 
sėdinčiomis tuoj už jo. Tokios putojančios upės yra vadinamos baltu vandeniu — „white water”, 
o tai yra pavadinimas nepavykusios nejudinamos nuosavybės investicijos, dėl kurios žlugo vienas 
bankas. Ieškoma, ar toje aferoje nebuvo nelegaliais veiksmais įsivėlę Bill ar Hillary Clinton.

Vyriausybė
grūdams

skirs lėšų 
supirkti

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Lietuvos vyriausybė reko
mendavo, kad Lietuvos komer
ciniai bankai teiktų paskolas 
visoms pelningai dirbančioms 
įmonėms, perkančioms maisti
nius grūdus. Tokių kredituotinų 
įmonių sąrašą turi patvirtinusi 
Žemės ūkio ministerija. Pasko
los teikiamos ne ilgiau kaip 
vieneriams metams.

Skirtumas tarp konkrečiam 
komerciniam bankui sumokėtų 
palūkanų ir paskolos gavėjų 
lėšomis sumokamos kredito kai
nos (10% metinių palūkanų) 
finansuojamas iš Nacionalinės 
žemės ūkio veiklos programos 
priemonėms skirtų lėšų.

Finansų ministerija, rengda
ma siūlymus dėl 1995 m. Lie
tuvos valstybės biudžeto pa
tikslinimo, Žemės ūkio ministe
rijai turi numatyti šias panau
dojamas lėšas. Maistiniai grū
dai, supirkti iš tokių paskolų, 
gali būti naudojami tik vidaus 
rinkos reikmėms tenkinti.

Kometuodamas šį vyriausy
bės nutarimą, Žemės ūkio 
ministerijos sekretorius Vytau
tas Kamblevičius patvirtino, 
kad šiuo metu perdirbimo įmo
nės maistiniams grūdams pirkti 
turi daugiau kaip 100 milijonų

vizito rezultatus, ministras 
pažadėjo, jog Vokietija ir Lie
tuva ateityje bendradarbiaus 
dar intensyviau.

litų lengvatinių paskolų. 
Rugpjūčio 14 d. duomenimis,

iš viso jau nupirkta 142,000 
tonų maistinių grūdų, iš jų — 
100,000 tonų maistinių kviečių. 
Tai yra 35% nustatytos kvotos. 
Beje, pernai tuo pačiu laiko
tarpiu buvo nupirkta tik 16,753 
tonų maistinių grūdų, arba 4% 
visos kvotos. V. Kamblevičius

Pagerėjo mokesčių 
mokėjimas

Danijos darbo ministrę 
nustebino pažanga

Vilnius, r gpjūčio 16 d. (LA) 
— Po pernykščių nesėkmingų 
valstybinio biudžeto metų šie
met padėtis pastebimai gerėja, 
pasakė Finansų ministerijos 
sekretorius P. Navikas rugpjū
čio 15 d. įvykusioje spaudos kon
ferencijoje.

Kaip jo pranešimą aprašo An
tanas Anskaitis „Lietuvos 
aide”, liepos mėnesį valstybės 
iždas iš mokesčių mokėtojų gavo 
535.7 milijonų litų pajamų. Tiek 
lėšų per mėnesį niekada nebū
davo surenkama.

Šiek tiek daugiau gauta įmo
nių pelno įplaukų, paprastai 
mokamų baigiantis ketvirčiui. 
Balandžio mėnesį buvo surinkta 
67.2 milijonai litų, o liepos — 86 
milijonai. Tai yra vienas ženklų, 
rodančių, kad ekonomika prade
da atsigauti, sakė P. Navikas.

priminė, kad grūdai perkami ne 
per vieną dieną, tai užtrunka du 
tris mėnesius. Vyriausybės nu
tarimu nustatyta, kad už pri
statytus grūdus per pirmąjį 
mėnesį elevatoriai sumoka žem
dirbiams pusę priskaičiuotos 
sumos, o kitą — per keturis mė
nesius.

Pasak V. Kamblevičiaus, grū
dų perdirbimo įmonės šiomis 
dienomis jau yra atsiskaičiusios 
su žemdirbiais už 44% supirktų 
rugių ir 35% maistinių kviečių.

Tačiau šiemet kur kas mažiau 
gaunama bankų pelno mokes
čio. Bankai didelę dalį pelno 
atideda vadinamoms rizikin
goms paskoloms kompensuoti, 
kitaip tariant, už bankininkų 
klaidas turi atsilyginti ne patys 
kaltininkai, o valstybė. Daug 
žmonių, už čekius pigiai nu
sipirkusių įmones, vengia 
mokėti mokesčius. Rengiamos 
įstatymų pataisos, kad tokie 
išsisukinėtojai su mokesčių in
spekcijom atsiskaitytų.

P. Naviko nuomone, valstybė 
turi gyventi pagal realias pa
jamas. Seimas priėmė 1995 m. 
biudžeto įstatymą, numatyda
mas net 400 milijonų litų de
ficitą. Nors mokesčiai suren
kami normaliai, tačiau įmonės 
ir įstaigos finansuojamos blogai. 
Ir iki šiol neišspręsta, kokiomis 
lėšomis tą trūkumą padengti.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (LA) 
— Dvidešimt septyni JAV Tai
kos Korpuso savanoriai, atvykę 
į Lietuvą birželio pradžioje, 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje duos 
priesaiką, rašo Darius Grinber
gas „Lietuvos aide”. Taikos 
Korpuso mokymo programos di
rektorius Dennis Vanderlip 
sakė, kad tai didžiausias 
savanorių anglų kalbos moky
tojų ir verslo konsultantų būrys 
nuo 1992 m., kai organizacija 
pradėjo savo veiklą Lietuvoje.

Taikos Korpuso, įkurto JAV 
1961 m., savanoriai Lietuvoje 
dirba dviejose srityse: smulkaus 
verslo konsultavimo ir mokyk
lose. Nuo šių metų jie verslinin
kus moko verslo anglų kalbos ir 
toliau dirba vidurinėse mokyk
lose. Dabar naujoji savanorių 
grupė lanko dvylikos savaičių 
kursus, rengiasi būsimam dar
bui. Amerikiečiai mokosi lie
tuvių kalbos, verslo dėstymo 
metodikos, lanko įmones, mo
kyklas ir pan. Taip pat vyksta 
pamokos improvizuotoje mokyk
loje, į kurią Vilniaus moks
leiviai savo noru ateina ir yra 
mokomi anglų kalbos.

Savanorių tarnyba trunka 
dvejus metus, stengiamasi, kad 
savanoriai daugiau dirbtų ir 
padėtų mažesniuose miestuose. 
Pasak D. Vanderlip ir kultūri
nės programos koordinatorės 
Rasos Vaškevičiūtės, yra buvę 
tokių savanorių, kurie nebaigė 
mokymo kurso ir išvyko namo, 
tačiau yra ir tokių, kurie 
pasilieka Lietuvoje dirbti il-

Vilnius, rugpjūčio 11d. (Elta) 
— Baigdama trijų dienų darbo 
vizitą Lietuvoje, Danijos darbo 
ministrės Jytte Andersen vado
vaujama delegacija Pramonės ir 
prekybos ministerijoje susitiko 
su Lietuvos trišalės tarybos na
riais.

Susitikime Danijos darbo 
ministrė J. Andersen pabrėžė, 
jog esanti maloniai nustebinta 
Lietuvos darbo rinkos sistemos 
pažanga. Delegacija lankėsi 
Jeruzalės suaugusiųjų profe
sinio mokymo centre, Kauno 
Darbo biržoje, Darbo inspekcijo
je ir naujame Alytaus Darbo 
centre.

Vyriausybės, darbdavių ir

Matyt, reikalinga imti užsienio 
ar išleisti valstybės paskolų. 
Tačiau mokesčių didinti nenu
matoma.

PASAULYJE

— Bosnijoje praėjusį sa
vaitgalį trys Amerikos diploma
tai žuvo, jų šarvuotam automo
biliui nuslydus nuo kelio ir už
kritus ant minos. Jie priklausė 
JAV diplomatinei delegacijai, 
kuri pristatė JAV siūlomą tai
kos planą Bosnijos karui užbaig
ti Kroatijos ir Serbijos prezi
dentams, ir buvo pakeliui pas 
Bosnijos prezidentą. Delegacijos 
vadovas Richard Holbrooke va
žiavo atskira mašina.

— Irakas pranešė Jungtinių 
Tautų inspektorių kadrui, kad 
jų bakterinių ginklų arsena
las buvo daug didesnis, nei iki 
šiol jie sakė. Saddam Husseino 
vyriausybės atstovai taip pat 
pripažino, kad tie ginklai ne
buvo sunaikinti 1990 m. rudenį, 
kaip dar š.m. liepos mėnesį tvir
tino.

gesniam laikui. Jie pratęsia 
tarnybą Taikos Korpuse arba 
pereina į kitas organizacijas, 
kuriose yra labai vertinami, nes 
moka lietuviškai.

Savanoriai keliauja dirbti į 
tas Lietuvos vietas, iš kurių 
gauna prašymus padėti. Pir
miausia patikrinti sąlygų 
važiuoja nuolatiniai korpuso 
darbuotojai iš Vilniaus. Sava
noris atvyksta tik nustačius, 
kad tikrai reikia pagalbos ir kad 
yra sudarytos sąlygos dirbti. 
Taikos Korpusas nereikalauja, 
kad būtų sudarytos išskirtinės 
sąlygos; tiesiog žmogus apgy
vendinamas kurioje nors šei- 

1 moję, vėliau surandamas butas 
nuomotis ir savanoriui moka
mas toks pat atlyginimas, kaip 
ir lietuviui mokytojui ar savi
valdybės darbuotojui.

D. Vanderlip sakė, kad sava
noriai važiuoja tikrai dirbti, o ne 
praleisti laiko kabinete. Jau 
prieš atvykdami būna susipa
žinę su programomis ir pro
jektais, kuriems įgyvendinti 
reikia pagalbos.

Direktorius sutiko, kad darbo 
pradžioje bendrauti su miestų 
savivaldybėmis buvo kebliau 
nei dabar. Lietuvoje dabar pra
dės dirbti didžiausia per trejus 
metus savanorių grupė, o tai 
rodo, kad darbo pakanka. „Nėra 
lengva nuspręsti, kada Taikos 
Korpusas turėtų baigti tarnybą 
šalyje”, sakė D. Vanderlip. 
■„Tai spręsime kartu su Lietuvos 
vyriausybe, kuri mus pakvietė”.

profsąjungų atstovų trišalė 
taryba, pasak Jytte Andersen, 
taip pat yra vienas iš pažangos 
ženklų. Danijoje, kur darbo rin
kos partnerių ir vyriausybės 
bendradarbiavimas siekia šimt
mečio tradicijas, šio principo 
įgyvendinimui ir šiandien ski
riamas didžiulis dėmesys, sakė 
Danijos darbo ministrė.

Lietuvos profsąjungų atstovų 
nuomone, kol kas Lietuvoje 
sukurtas tik trišalio bendra
darbiavimo fasadas, kurį dar 
teks užpildyti turiniu.

Buvo apgailestaujama, jog 
nėra aiškus trišalės tarybos 
sprendimų statusas, pati taryba 
nėra įteisinta įstatymais.

„Atsakomybė už viską” — 
tokiu šūkiu vadovaujasi Danijos 
žmonės, sakė šios šalies darbo 
ministrė ir jų pavyzdžiu pasekti 
siūlė lietuviams. Ji pasidžiaugė, 
jog abi ministerijos jau ketveri 
metai sėkmingai bendradar
biauja plėtodamos darbo rinkos 
struktūrų veiklą, spręsdamos 
nedarbo, darbo saugos proble
mas.

Lietuvos socialinės apsaugos 
ir darbo ministras Mindaugas 
Mikaila pažymėjo, jog Danijos 
darbo ministerijos specialistai 
ne tik aktyviai talkina, kuriant 
ir tobulinant Lietuvos darbo 
rinką, bet ir dalyvauja, rengiant 
bendrus projektus pagal 
PHARE programą.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 24 d.: Šv. Baltra
miejus, apaštalas; Michalina, 
Mykole, Audronis.

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liud
vikas, išpažinėjas, Prancūzijos 
karalius (1214-1270); šv. Juoza
pas Calasanz, kunigas (1556- 
1648); Liudas, Juozapas, Patri
cija, Didirė.
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LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI

ŠV. ANTANO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS 75 METŲ1 JUBILIEJUS

Buvo pažymėtas kartu su Lietu
vos Vyčių 82-uoju metiniu suva
žiavimu ir jų Detroito 102 
kuopos irgi deimantine sukak
tim š.m. rugpjūčio 13 dieną šv. 
Mišiomis, kurias aukojo Detroi
to arkivyskupas kardinolas 
Adam Maida kartu su vyskupu 
Paulium Baltakiu, prelatu Algi
mantu Bartkum iš Romos, kle
bonu Alfonsu Babonu, Vyčių 
dvasios vadu kun. Juozu Ander- 
loniu, kunigais Gintaru Grušu, 
Viktoru Krišniūčevičium, Wal- 
ter Stanevich. Kai eiliniais sek
madieniais žmonių susirenka 
arti šimto, tai šįkart buvo 
kokie penki šimtai. Muzikas 
Stasys Sližys parengė bažnytinį 
chorą savo paties sukurtų Mišių 
atlikimui. Jo muzika turi labai 
asmenišką dvasią, pasireiškian
čią optimizmu ir lakia eksperi- 
mentacija, įjungiant liaudies 
muzikos elementus ir kartu jo 
paties muzikinius atradimus. 
Daug kam ši muzika buvo šio 
minėjimo aukščiausias taškas. 
Ja susižavėjo ir kardinolas, 
pagirdamas muzikos atlikėjus 
savo baigmės žodyje nuo alto
riaus.

Kai savo laiku bažnyčios Det
roite buvo uždaromos dėl para
pijiečių stokos ir kai Šv. Antano 
parapija savo klebono ir parapi
jos komiteto pastangomis išven
gė uždarymo, pergyveno gaisrą 
ir vėl atsistatė, tai tą sekma
dienį parapija pasirodė kardino
lui, lietuvių vyskupui, svečiams 
ir saviems jog ji yra gyva ir 
pasiryžusi tolimesniam išsilai
kymui. Netrūko padrąsinančių 
žodžių iš kardinolo, kad jis visą

STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS METINĖ

GEGUŽINĖ

St. Butkaus šaulių kuopos 
gegužinėn, rugpjūčio 20 d. vyku- 
sion „Pilėi.ų” stovyklavietėje, 
arti Manchester miestelio, susi
rinko gražus būrys šaulių, jų 
draugų ir svečių iš arti ir toli. 
Diena graži, saulutė nešykštėjo 
svečius pašildyti šiltais spin
duliais.

Šeimininkavo kuopos vadas 
Jonas Šostakas, jo žmona Rasa 
ir būrys talkininkių. Svečius 
vaišino ant anglių keptais viš
čiukais ir kitais skanumynais. 
Buvo paruoštas gausus maisto 
bufetas. LŠSI vadas Mykolas 
Abarius ir Albinas Andiušaitis, 
„Švyturio” jūrų šaulių kuopos 
narys, parūpino gėrimus ištroš- 
kusiems. Vyko įdomi programa 
— muzika ir dainos. Rasa Šos- 
takienė grojo akordeonu, dai
navo ir Danutė Petronienė, 
ir vėliau vadovavo bendram 
dainavimui, net visi „Pilėnai” 
skambėjo. Visi džiaugėsi ir 
linksminosi. Vyko ir laimėji
mai, kuriuos pravedė Lidija 
Mingelienė ir Solomutė Gri
gaitienė. Dalyvavo arti 80 
asmenų.Vadas Jonas Šostakas 
padėkojo visiems atsilankiu
siems už paramą. LŠSI vadas 
Mykolas Abarius pranešė, kad 
Jonas Šostakas, dalyvaudamas 
V PLS/Žaidynėse Lietuvoje 
šaudymo varžybose laimėjo du
bronzos medalius. Visi dalyviai 
buvo patenkinti maloniai tarp 
draugų gamtoje praleista sek
madienio popiete.

Regina Juškaitė

ĮSPŪDINGAS PARAPIJOS
CHORO PASIRODYMAS

Šv. Antano lietuvių parapija
Detroite, likusi vienintelė 
miesto ribose, deimantinį jubi
liejų kartu su Lietuvos Vyčiais 
šventė sekmadienį, rugpjūčio 13 
d Prieš užbaigdamas iškilmin

laiką bus parapijos bendrinin
kas; linkėjo parapijai sulaukti 
150 metų, sveikino lietuvių 
darbą ir užsimojimą pasiųsti 
Lietuvon šiais metais uždarytos 
Šv. Petro parapijos religinius 
reikmenis, paaukojo vyskupui 
Baltakiui 10,000 dol. jo ypa
tingai veiklai tarp pasaulyje 
išbarstytų lietuvių, ypač tarp 
Sibire gyvenančių. Vyskupas 
Baltakis šiltai dėkojo kardi
nolui, vyčiams, o ypač parapijos 
klebonui ir jos veikėjams, įga
linusiems šią dieną. Diena buvo 
labai karšta, bet žmonės buvo 
entuziastingi savo dalyvavimu 
Mišiose, plojimu pamokslinin
kams, atsilankyme iškilmin
guose pietuose.

Prieš procesijai įžengiant baž
nyčion, šventoriuje kalbėjomės 
— Šv. Antano parapijos istori
kas Stasys Garliauskas, 
muzikas Faustas Strolia ir aš. 
F. Strolia pastebėjo, kai visur 
Amerikoje lietuviškos organi
zacijos mažėja, tai Lietuvos vy
čiai auga, nes juose telpa ne 
vien tik lietuviškai kalbantys 
nariai, bet ir tie, kurie dar turi 
lietuvišką jausmą. Savo laiku 
prof. Juozas Brazaitis kėlė jung
tį tarp Tautos šventės ir Mari
jos gimimo prisiminimo rugsėjo 
8 d. Pagal Brazaitį, ne bet kas 
įstengtų ir išdrįstų iš airių 
tautos išplėšti Sv. Patriko die
ną, kuri yra tiek pat patriotiška, 
kaip ir religiška. Stasys Gar
liauskas sakė, jog 50 ir 75 metų 
sukakčių minėjimai Šv. Antano
parapijoje išplaukė iš vyčių ini
ciatyvos. Taigi kažkur fone yra 
Šv. Kazimieras, turįs burti

išeivijos lietuvius tautiškai ir 
religiškai.

Baigiant pietus, žodį tarė kle
bonas Alfonsas Babonas. Jis, pa
dėkojęs visiems už įdėtą darbą, 
priminė, jog Detroite ir jo prie
miesčiuose yra daug lietuvių 
kilmės gyventojų. Jei sueisime, 
tuomet tik išsilaikysime ir 
klestėsime. Beje, arkivyskupija 
nori atgaivinti savo veiklą 
Detroite ir yra pasirengusi 
padėti lietuviams. Ar tik mes 
patys pajėgsime susiburti ir 
auginti Šv. Antano parapiją, 
kaip daro vyčiai su savo or
ganizacija? Aš manau, kad ga
lime tai padaryti.

Saulius Šimoliūnas

gas šv. Mišias, kardinolas Adam 
Maida aukštai iškėlė bažnytinio 
choro giedojimą, pavadindamas 
„outstanding choir singing” ir 
pakvietė visus atsistoti ir ploji
mu išreiškti choro įvertinimą.

Prieš pat jubiliejaus chorinio 
darbo įpusėjimą, choras neteko 
Vytauto Kutkaus, kuris dėl su
laužytos kojos buvo gydomas 
ligoninėje. Dar skaudžiau cho
ras pergyveno Stasio Petrausko 
mirtį, kuris, penkiolika metų 
giedojęs chore, mirė prieš pat ju
biliejų — rugpjūčio 12 d.

Esu labai dėkingas Mykolui 
Abariui, Jonui Asminui, Pranui 
Bunikiui, Leopoldui Heiningui, 
Alfonsui Kaspučiui ir Vincui 
Žebertavičiui, talkinusiems vy
rų balsų partijoms ir visam 
chorui už parodytą discipliną, 
kantriai pakėlusiam liepos ir 
rugpjūčio mėnesių didelius 
karščius. Ypač dėkojam muzi
kui Rimantui Kaspučiui, trom- 
pete papildžiusiam vargonų 
muziką ir kartu su vokalistais 
ir vargonų akompanimentu pa
brėžusiam prasminius akcen
tus, nuskaidrinusiam vedamuo
sius balsus ir atlikime palaikiu
siam pagrindinę liniją.

Dabar choras yra vasaros 
atostogose; repeticijų nebus iki 
spalio mėn. Nepamirština, kad 
choras lapkričio mėn. minės 
savo penkiolikos metų sukaktį.

S. Sližys

PALAIDOJOM A.A. STASĮ 
PETRAUSKĄ

Rugpjūčio 12 dieną, po ilgos ir 
sunkios ligos, Oakwood ligoni
nėje, mirė a.a. Stasys Petraus
kas, 73 m. amžiaus. Velionis 
buvo Šv. Antano parapijos choro 
narys ir Detroito jūrų skautų 
„Šarūno” laivo steigėjas, „Balti
jos” skautų tunto jūrų budžių 
vadovas. Priklausė „Švyturio” 
jūros šaulių kuopai.

Nuliūdę liko žmona Danutė 
Petrauskienė, podukra Yėlena 
Popovich, seserys — Julija Za- 
rankienė, Elena Kasputienė,

Omahos lietuvių Moterų draugijos narės skuta bulves visuomenei ruošiamiems cepelinų pietums.

vos, aspirino, vaikams vitami
nų, kakavos, cukraus, manų ir 
kitų naudingų produktų. Nu
pirkta gerų ir Lietuvoje labai 
reikalingų drabužių. Laima An- 
tanėlienė gerų pažinčių K Mart 
parduotuvėse dėka, išpardavi
mų metu šiam labdaros pro
jektui nupirko 100 porų įvai
raus dydžio batų vaikams ir 
suaugusiems. Laima, negailėda
ma pastangų, apvažinėjo visą 
miestą, stengdamasi galimai pi
giau supirkti siuntimui reika
lingus daiktus.

Buvo pasiųsta 17-kai šeimų 55 
siuntiniai (po 50 svarų ir dau
giau). Kiekviename siuntinyje, 
šalia drabužių, buvo įdėta 
galionas alyvos, po 1000 table
čių aspirino, vitaminų ir maisto 
produktų. Įdėta ir po 20 dol. 
pinigais. Šeimoms su vaikais 
(atsižvelgiant į šeimos gausu
mą) teko po 2 ar 3 siuntiniai, ku
rių dvejuose buvo įdėta ir po 20 
dol. pinigais. Vienas didelis 
siuntinys pasiųstas ir Nidos 
vaikų mokyklai. Vargstančių 
šeimų sąrašai buvo gauti iš LB 

Socialinio skyriaus vadovės 
Birutės Jasaitienės.

Mūsų visuomenė labai vertina 
šio vajaus pradininkes, darbš- 
čiąsias skautininkės Laimą, 
Gražiną ir Ireną, nes kilniam 
tikslui buvo atliktas didelis dar
bas. Laima ir Gražina, taupyda
mos nelengvai uždirbtus bei su
aukotus pinigus, nebodamos il
gos ir varginančios kelionės, du 
kartus sunkvežimiu vežė siun
tinius į Transpak siuntinių 
įstaigą Čikagoje.

Iš siuntinių gavėjų tėvynėje 
jau gauta keletas gražių padė
kos laiškų Omahos lietuvių vi
suomenei ir skautams. Teko 
patirti, kad labdaros vajus bus 
tęsiamas, nes vajaus vadovė 
nerodo nuovargio. Visuomenė 
tam pritaria ir stengiasi padėti, 
o tai kursto norą dirbti. Šią 
vasarą Laima Antanėlienė daug 
laiko praleidžia Lietuvoje. Sąly
goms leidžiant, žadėjo aplankyti 
gavusias paramą gausesnes 
šeimas.

Tikimasi, kad cepelinų pietūs 
vėl bus ruošiami, nes jų paklau
sa didelė. Bus vėl malonu girdė
ti ramaus sekmadienio rytą, jau 
nuo 5 vai. parapijos salėje 
cepelinų gaminančių skaučių ir 
skautų linksmai dainuojamas 
lietuviškas dainas. Jie visi 
Omahoje subrendo, čia sukūrė 
ir užaugino šeimas, visą laiką 
dalyvavo ir tebedalyvauja ne 
vien skautiškoje, bet ir visuome
ninėje veikloje.

Omahiečiai gali džiaugtis, kad 
esant reikalui, visi noriai 
prisidedam. Malonu pripažinti, 
kad nors negausus mūsų telki
nys, bet jame daug gerų širdžių, 
plakančių meile mūsų visų 
tėvynei ir jos žmonėms.

MOTERŲ DARBAI IR 
AUKOS

Omahos lietuvių Moterų klu
bas negausus, bet per 20 veik
los metų pirmaujantis įvairiems 
reikalams teikiamomis auko
mis. O pajamos aukoms buvo 
įgytos vieningu ir nelengvu na
rių darbu ir asmeniškomis auko
mis.

Ypač daug darbo ir energijos 
reikalavo du kartus klubo

Bronė Kulikauskienė ir Jane 
Vaitiekienė bei daug kitų 
giminių ir artimųjų.

Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac- 
kienė. Rugpjūčio 15 dieną Har- 
ris laidotuvių namuose vyko 
rožinis ir atsisveikinimas. 
Šeimos vardu kalbėjo Pranas 
Zaranka. St. Butkaus šaulių 
kuopa pagerbė velionį su 
kuopos vėliava. Skautai at
sisveikino su savo broliu. Viešą 
atsisveikinimą pravedė laido
tuvių direktorė Yolanda Zapa- 
rackienė. Rugpjūčio 16 d. Šv. 
Antano parapijos klebonas, kun. 
Alf. Babonas aukojo gedulingas 
šv. Mišias Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu giedojo muz. Stasys Sližys 
ir Pranas Zaranka. Vargonavo 
Rimas Kasputis. Po Mišių ve
lionis buvo nulydėtas ir palai
dotas Holy Sepulchre kapinėse.

lm

OMAHA, NE

PAGALBA
VARGSTANTIEMS

LIETUVOJE

Nedidelis lietuvių telkinys 
Omahoje, bet jame plaka daug 
gerų širdžių, norinčių padėti 
vargstantiems tėvynėje. Yra čia 
ir žmonių su patirtimi organi
zuoti vienokio ar kitokio 
pobūdžio pagalbą.

Patyrusių organizatorių dėka, 
nuo 1994 m. Padėkos dienos iki 
š.m. gegužės mėnesio, į Lietuvą 
buvo pasiųstos dvi didelės siun
tos drabužių, avalynės, maisto 
produktų ir pinigų. Šiam dide
liam darbui vadovavo ir jį organi
zavo skautininkės — Laima An- 
tanėlienė, Gražina Reškevičienė 
ir Irena Lileikienė. Joms nuošir
džiai pritarė visuomenė ir skau
tų vyrija.

Labdaros vajų paskelbus, se
nasis skautų būklas parapijoje 
netrukus buvo prikrautas auko
jamų drabužių, avalynės ir pro
duktų dėžėmis ir maišais. Buvo 
gauta ir 786 dol. pinigais. Užsi 
brėžtam projektui, tačiau, reikė 
jo daug šimtų dolerių. Lėšų tel
kimui du kartus buvo suruošti 
cepelinų pietūs, kurie visuomet 
duoda nemažą pelną, bet ir dar
bo pareikalauja labai daug. Abe
jiems pietums buvo sunaudota 
daugiau negu 1,000 svarų bul
vių. Šiais cepelinų pietumis 
pasimėgavo 600 lietuvių ir kita
taučių. Už gautą pelną buvo nu
pirkta nemažai įvairių gėrybių: 
daug galionų valgomosios aly

plačiai visuomenei ruošiami 
įvairių blynų pusryčiai. Būta ir 
nemažai kultūrinių renginių, 
tačiau jais sunku patraukti ki
tataučius. 0 mūsų moterų kepa
mi blynai labai mėgstami ir 
kitataučių, kurie noriai blynų 
„puotoje” dalyvauja.

Po dvidešimties metų inten
syvaus darbo, Moterų klube 
pradedamas jausti nuovargis ir 
šiuo metu apsiribojama tik 
blynų pusryčių ruošimu. Šių 
metų pavasarį blynų „puo
tos” renginys buvo labai 
sėkmingas. O siekiant pajamas 
padidinti, pirmininkė Irena 
Matz gražiai paruošė dovanomis 
apkrautą „laimės šulinio” 
stalą. Uoli „laimės šulinio” 
bilietėlių platintoja Dana Prai- 
tienė neaplenkė nė vieno pusry
čių dalyvio, kurie noriai visus 
išpirko. Atrodo, kad laimėjimai 
yra maloni pramoga, o rengė
joms teikia gražias pajamas. 
Laimėjimams dovanėles aukoja 
klubo narės ir gerieji klubo 
rėmėjai. Jiems visiems nuošir
dus ačiū. Moterų klubas yra 

labai dėkingas lietuvių visuo
menei, dalyvaujančiai blynų 
pusryčiuose ir į juos atsive
dantiems savo draugus ame
rikiečius.

Po sėkmingo darbo ir geros 
pelno „pjūties” Moterų klubas 
per visuotinį narių susirinkimą 
atidarė savo „bankelį” ir su 
malonumu savo nuoširdaus dar
bo vaisių — 1,250 dol., paskirstė 
šiems reikalams: Lietuvių fon
dui — 250 dol., Draugo fondui — 
200 dol., Panevėžio vaikų prie
glaudai — 500 dol., Panevėžio 
Kūdikių namams — 200 dol. 
„Saulutės” globojamiems naš
laičiams — 50 dol. ir Lietuvos 
Kaimo vaikų šalpai — 50 dol.

Laiko tėkmėje keičiasi klubo 
narių sudėtis. Keletas jau iške
liavo Amžinybėn. Dvidešimtme
tį daug ir nuoširdžiai dirbusios 
nostalgiškai prisimena gražią ir 
darbingą klubo pradžią su 
rūpesčiu žvelgdamos į ateitį. 
Būtų labai gera, kad naujosios 
narės sektų pradininkių pėdo
mis ir tęstų prasmingą darbą 
lietuvybės išlaikymui ir mūsų 
žmonių palaikymui Lietuvoje. 

Jadvyga Povilaitienė

Lietuvos Vyčių veikla

POSĖDŽIAVO „PAGALBA
LIETUVAI” DIREKTORIŲ 

TARYBA

Novi, MI, vykusio 82-jo Lietu
vos Vyčių seimo metu, rugpjū
čio 11 d., Novi Hilton viešbutyje 
buvo susirinkusi „Pagalba Lie
tuvai” organizacijos direktorių 
taryba. Dvasios vadui kun. 
Juozui Anderloniui sukalbėjus 
maldą, posėdžiui vadovavęs 
Robert Boris pranešė apie pra
ėjusių metų veiklą. Per 1994-95 
metus buvo išsiųsta vienuolika 
talpintuvų. Trys šių talpintuvų 
buvo pasiųsti iš Catholic Medi- 
cal Mission Board New Yorke, 
kuriuose buvo siunčiami vien 
tik vaistai. Visi talpintuvai 
pasiekė Lietuvą geram stovyje. 
Nuo š.m. kovo mėn. talpintuvai 
priimami Klaipėdoje ir vežami
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

į nurodytas vietas. Detroito Šv. 
Petro lietuvių bažnyčios įren
gimai buvo pasiųsti Alytuje sta
tomos Švč. Mergelės Marijos 
Krikščionių Pagalbos bažnyčiai, 
kun. Leonui Jakimavičiui. Su
žinota, kad tos bažnyčios mažoji 
koplyčia bus pavadinta Šv. Pet
ro koplyčia.

Antras metinis Michigan 
State universiteto buvusio vyr. 
trenerio George Perles golfo tur

nyras įvyko š.m. birželio 12 d. 
Šis turnyras davė 8,000 dol. 
pelno, kuris buvo paskirtas „Pa
galba Lietuvai”.

„Pagalba Lietuvai” laikraš
tėlis Nr. 2 išėjo gruodžio mėn. ir 
buvo gauta 3,985 dol. aukų. Šio 
laikraštėlio Nr. 3 ruošiamas 
spaudai ir bus išsiųstas rugsėjo 
pabaigoje.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 OL, Oak Lawn, IL ,

Pirmas apyt. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt anglilkai) tai. 706-422-6260

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

MM W. M 61. Tai. (7M) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir leitd 9 v r -12 v.p p______

4132 t. Kadria Ava., CMcago 
(312) 77S-ee«» arba (312) 4S*-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 551h St., Chicago, IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tel. (706) 696-6101
Vaf pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (706)662-4166 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖ8 IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
173 BeMBar BL, Omburet, N. 60126 

766-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 766-634-1126

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS

7722 t. Kariate, CMcago 60602 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p. • 7 v y., anlr 9 v r. • 12, 
katvd 12 - 4 v. p p , penktd 12 - 6 v v

Kab. tel. (212) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kariate Ava., 
Chicago, III. 60662

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; leitadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

Patariamosios tarybos nariai 
vis dar ieško finansinės pa
ramos ištyrimui galimybių li
goninės statybai Lietuvoje. Mer- 
cy International Health Ser
vices (MIHS) šiuo reikalu krei
pėsi į įvairius fondus. Iki šiol 
dar negauta atsakymų.

Šiame posėdyje dalyvavo sve
čiai: kun. Gintaras Grušas, Vin
cas Boris ir dr. Michael Acro- 
mite.

Posėdis baigtas malda.
Regina Juškaitė

• Šiandien Marshall Field

krautuvė plačiai žinoma, bet 
daugelis nežino, kad Čikagoje ji 
pirmą kartą atidaryta 1866 m. 
spalio 12 d. prie State ir Wabash 
gatvių.

LINAS A. S1DRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

6630 6. RMgeland Ava. 
Chicago RMgo, IL 60416 

706-636-6622 
4146 W. 63rd St. 

312-736-7706

Čardlac Dlagnoal*, Ltd 
6132 S. Kedzle Ava. 
Chicago, IL 60629
Tol. 312-436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1106 Dundaa Ava., Elgln, IN. 60120 

Tai. (700) 742-0266
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9066 S. Roberte Rd., Hickory HIIta. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 600-4066
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 t. Kariate

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2600 

Namų 706-448-9545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINA8, M.D., 8.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

6166 6. Archer Avo. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. (312) 666-7756

ARAS ŽLJOBA, M.O
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Oood Samaritan Modlcal Contor-

1020 2. Ogdon Ava., Sutte 310, 
NaparvIRo IL 66663 
Tai. 706-627-6060

Valandos pagal sasitarimą
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ČIA AMERIKA, ŽMONES1
VYTAUTAS VOLERTAS

Šį kraštą, Jungtines Ameri
kos Valstijas, paprasčiau va
diname Amerika Taip buvo nuo 
senų laikų. Taip liko iki šian
dien. Kai mokiausi geografiją ir 
pradėjau suprasti skirtumą tarp 
kontinentų bei valstybių, galvo
davau, kad mano tėvai ir kai
mynai, geri Seirijų apylinkės 
dzūkai, nesiorientuodavo. Jiems 
tik Amerika ir Amerika, bet ne 
JAV... Man buvo dvi Amerikos, 
Šiaurės ir Pietų Šiandien, po 
daugelio metų, praradęs visas 
gudrybes apie dvi Amerikas, su
tinku su tėvais: gyvenu Ame
rikoje.

Kanada yra Kanada. Niekas 
nesako, kad ji yra Šiaurės 
Amerika. Mielas, labai paslau
gus kraštas, mieli ir paslaugūs 
jos žmonės, patriotiški, nešykš
tūs lietuviai. Gaila, kad prof. K. 
Pašktas neieškojo mums ten, 
Kanadoje, kampelio.

Brazilija, Argentina, Uragva- 
jus. Niekas kalbose nepabrėžia, 
kad tai Pitų Amerika. Tai Bra
zilija, Argentina, Urugvajus, 
daug ir kitokių „gvajų”, ku
riuose yra sunku žmonėms vers
tis.

Mūsų Amerika pirmoji pasi
gamino atominę bombą, bet tie 
patys jos mokslininkai visas 
bombos paslaptis atidavė sovie- 
tijai. Čia gyveno, čia jautėsi sau
gūs nuo Hitlerio šėlsmo, čia dir
bo ir gerai uždirbo, tačiau 
šnipinėjo priešui. Pirmą savo 
branduolinę bombą Amerika iš
sprogdino virš Japonijos ir išgel
bėjo gal porą šimtų tūkstančių 
savo karių. Bet šiandien gailisi, 
ašaroja. Kartu verkia ir japonai, 
bet Pearl Harbor neužsimena.

Amerika, laimėjusi Antrąjį 
pasaulini karą, Stalinui dovano

Lietuvos ir išeivijos lietuvių šaulių susitikimas įvykęs šią vasarą. Iš kairės: Lietuvos Šaulių 
sąjungos vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius, sąjungos iždininkas Juozas Petrikas, Lietuvių 
Šaulių sąjungos išeivijoje vadas Mykolas Abarius, Lietuvos Šaulių sąjungos garbės šaulys išeivijoje 
Klemensas Stravinskas, „Trimito” redaktorė Laima Užkumienė, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas 
Rimvydas Mintautas ir Lietuvos Šaulių sąjungos II skyriaus viršininkas Vytautas Žiūra.

jo Baltijos valstybes, visą Rytų 
Europą ir Karaliaučiaus (ne 
Kaliningrado!) sritį. Toks miela- 
širdingas buvo šio krašto Roose- 
veltas... Prezidentas Fordas 
nežinojp, kad jo laiku Lenkijai 
diktavo sovietija. Kitas pre
zidentas, George Bush, dar tik 
prieš 6 metus maldavo ukrai
niečius, kad ši 55 milijonų tauta 
liktų Sovietų Sąjungoje. Šiuolai
kinis Amerikos prezidentas Bill 
Clinton bijo Bosnijos ir ciga
rečių.

Ar tai politinių bailių kraštas? 
Ne. Juk Lincolnas neatsisakė 
pilietinio karo, naikindamas 
vergiją. Amerika du kartus su
triuškino Vokietiją. Ji neseniai 
ginklu spustelėjo Panamą, prie 
žemės pririetė Iraką, kantrybe 
išgriovė sovietiją, pagaliau per 
daugelį dešimtmečių nepripa
žino, kad Rusijos bolševikai 
teisėtai viešpatauja Baltijos 
šalyse. Didelė, didelė kantrybė.

Amerika iš savo mokyklų 
išpūtė maldą; toleruoja, beveik 
skatina, iškrypėliškumą; paima 
iš darbštaus piliečio dalį jo 
uždarbio ir, socialinės globos 
vardu, jį atiduoda patentuo
tiems tinginiams; propaguoja 
linksmumus, neprisimena, kad 
kažkada galėjo turėti šiokią 
tokią teisę moralė. Amerika yra 
atstumta prie kiaurybės briau
nos. Bet, kai bandoma suduoti 
paskutinį stuktelėjimą, ji pra
deda atkakliai priešintis.

Amerikiečiai žiauriausiai 
išnaikino indėnus, bet atkakliai 
gina žmogaus teises čia ir 
visame pasaulyje. Jie milijar
dais šelpia nuskurdusias tautas, 
ypač labiausiai „neturtingą” Iz
raelį, kuriam skiria pasakiškas 
sumas. Amerikoje gyvenama

prabangiausiai, bet sakoma, 
kad čia esą milijonai badau
jančių. Tačiau gatvėse, prie 
šiukšlių dėžių, mėtosi vos pra
dėtos valgyti dešrelės, pyra
gaičiai, suteptiniai. Vasaros 
metu prie vandens, kuriame 
maudosi krašto varguomenė, 
yra paliekami geri batai, kel
nės, rankšluosčiai, kojinės. Ir 
nei vienas varguolis jų nepasi
genda, nei vienas nepasiima.

Amerikoje prabanga ir keistas 
skurdas. Naujai pastatyti butai 
varguomenei, naujai tos pačios 
varguomenės butuose išdaužyti 
langai. Tuščios kišenės duonai, 
pilnos saujos dolerių narko
tikams. Nestinga žmonių mal
dos namuose, gausu chuliganiz
mo ir net žudynių. Konservato
riai skelbia pavojų, liberalai 
kviečia moti ranka į moralę ir 
įstatymus, ir gyventi savo pro
tu, nors jo visai neturėtum. 
Žaidimų, žaidimų! O duoną 
valdžia padalins.

Keista Amerika. Bet joje mili
jonai tvarkingų varguolių rado 
gražų gyvenimą. Keistoje 
Amerikoje neprasilavinęs žmo
gelis nesulaukė paniekinimo. 
Jei rūpinosi ir dirbo, namuose 
ir gatvėje galėjo lygintis su pro
fesoriais. Jei kokia nelaimė 
paliko fizinius nenormalumus, 
į tokį žmogų niekas nerodė pirš
tais ir iš jo nesišaipė. Ameriko
je gyvena visi, kas nori gyven
ti. Čia vargsta tik vienas kitas, 
didelės nelaimės ištiktas, ir visi 
suklydėliai bei tinginiai.

Čia Amerika, žmonės!
Yra kita, mums gerai žinoma 

šalis. Už plačių vandenėlių. Ją 
vadino Didžiąja Lietuvos Kuni
gaikštija, vėliau Rusijos vaka
riniu pakraščiu, tada nepriklau
soma Baltijos valstybe, tada 
kažkokių tarybų respublika. Aš 
ją Lietuva vadinu. Lankos, ja
vai, upės, ežerai, miškai su go

jeliais, žmonės su džiaugsmais 
ir rūpestėliais — Lietuva.

Ir ten visko yra. Ir ten tūks
tančiai keistenybių: buvusių ko
munistų valdžia su senais ko
munistiniais būdais; iš Rusijos 
platumų atsidaužę ir ne vieną 
lietuvį talkininkais prisivilioję 
aferistai, plėšikai, vagys, krimi
nalistai; aukštieji administra
cijos pareigūnai, kurie tik savęs 
žiūri; draugų valdžia draugams. 
Iš aukštų pareigūnų nereika
laujant turto ir pajamų deklara
vimo, išduodami leidimai aferis
tams veikti valdžioje ir tarp 
žmonių. Eksportuojami žemės 
ūkio produktai, o vėliau lygiai 
toks pats kiekis importuojamas 
už dvigubą kainą. Didelis eilinio 
piliečio skurdas.

Taigi — ir didelis eilinio pilie
čio skurdas. Jų, tų sąžiningų, 
darbščių, pareigingų ir skurs
tančių eilinių piliečių yra dau
guma. Dėl šios daugumos mums 
Lietuva yra brangi Lietuva.

Kiekviename krašte tvarkos 
įgyvendinimas ir palaikymas 
kainuoja daug pastangų. Pi

KĄ RINKSIME LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 
PREZIDENTU?

Lietuvos žmones jaudina susi
dariusi socialinė-ekonominė 
situacija ir dabartinės valdžios 
nesugebėjimas ūkininkauti, te
bevykstantis tolimesnis žmonių 
nuskurdinimas, ekonomijos 
žlugdymas bei nepasitikėjimą 
kelianti užsienio politika. Todėl 
daugelis mano ir tikisi, kad 
situaciją galima pakeisti tik 
pakeitus jėgų santykį Seime. 0 
tai galima padaryti tik išrinkus 
į šią instituciją dorus ir kompe
tentingus žmones, kuriems tau
tos interesai būtų aukščiau už 
partinius, grupinius bei asmeni
nius. Nemažiau yra svarbi vals
tybės valdyme ir prezidento 
rolė. Tačiau, kaip matome A. 
Brazauskui nesiseka būti visos 
tautos prezidentu. Todėl politi
kų debatuose ir visuomenės 
sluoksniuose vis plačiau 
kalbama apie tai, kas šiuo metu 
galėtų atstovauti visiems poli
tiniams sluoksniams, sugebėtų 
suvienyti mūsų tautą, padėti jai 
išbristi iš ekonominės suirutės, 
tinkamai spręsti tarpvals
tybines problemas, apginant ir 
išsaugojant Lietuvos interesus, 
stiprinant valstybingumą.

Norėtųsi tikėti, kad atei
nančiais prezidento rinkimais 
nebandys spekuliuoti, kai 
kurios jėgos siųsdamos įsiregist
ruoti „savo” kandidatus-ne- 
vykėlius tam, kad kompromi
tuotų mūsų šalį, mūsų tautą, 
mūsų valstybę.

Negailestinga mirtis atėmė iš 
mūsų tarpo vieną iš realių 
kandidatų į prezidento postą —

liečių aprūpinimas duona, pa
stoge, sveikatos apsauga ir 
mokslo institucijomis reikalauja 
protingo, doro, atkaklaus admi
nistravimo. Administracijos 
branduolys yra sudaromas rin
kimais.

Yra daug piktų, negražių 
kalbų apie dabartinę Lietuvą. 
Nemaža tų žodžių dalis kilo iš 
netvarkos, iš pavydo, iš įsibėgė
jimo neigiamai kalbėti, iš paty- 
činio kiršinimo. Tačiau nepa
liaujamas kaltininkų ieško
jimas be jokios minties, kaip 
pagelbėti blogį išversti į gerąją 
pusę, yra bevaisis. Geriausia, 
kai teisieji randa neteisiuosius, 
įrodo jų kaltumą tikrais ženk
lais (pvz., grobstymo faktais), 
nubaudžia pagal įstatymą, bet 
ne pagal giminystę ar draugiš
kumą, šiuos tipus supažindina 
su visuomene ir jų, pašalintųjų, 
vietoje suranda dorus dar
bininkus.

Yra Amerika, yra Lietuva. Ir 
čia, ir ten artėja rinkimai, doros 
administracijos iešojimo laikas, 
jei šiuolaikinė tikrai nedora.

Stasį Lozoraitį. Tarp kitų kan
didatų į būsimo prezidento kėdę 
visuomenės sluoksniuose ap
tariama ir Valdo Adamkaus 
pavardė. Iš kai kurių p. Adam
kaus pasisakymų galima 
suprasti, kad, susidarius jam 
priimtinom sąlygom, jis sutiktų 
kandidatuoti. Maniau, kad lydė
damas kelionėje po Lietuvą S. 
Lozoraitį ankstesnės prezidento 
rinkiminės kampanijos metu, 
V. Adamkus turėjo galimybę, 
susitinkant su žmonėmis, susi
pažinti su tikrąja padėtimi 
Lietuvoje, o taip pat pajusti S. 
Lozoraičio programines nuosta
tas bei pažiūras, o tuo pačiu ir 
į kokias jėgas galima ir reikia 
orientuotis, norint laimėti 
rinkimus. Maniau, kad V. 
Adamkus po minėto bendradar
biavimo su S. Lozoraičiu ir įver
tindamas dabartinės valdžios 
tuomet nekorektiškus žings
nius, kai buvo išprašytas iš ša
lies, susidarė neblogą vaizdą 
apie padėtį Lietuvoje. Tačiau 
išklausęs V. Adamkaus interviu 
(š.m. liepos 16 d. Tele-3) laidoje 
„Naujienos nuomonės”, labai 
nustebau išgirdęs, kad jis ir 
toliau deda viltis į trečiąją jėgą, 
kuri, anot V. Adamkaus, pa
ėmusi valdžią, išgelbės Lietuvą. 
Bet tos jėgos nėra ir, manau, 
kad ji staiga per metus neatsi
ras. Tai parodė rinkimų rezulta
tai į savivaldybes. Už šias jėgas 
(turiu omenyje centristus, li
beralus, socialdemokratus ir 
kitus, pretenduojančius į trečią 
jėgą) žmonės nebalsavo ir neti
kiu, kad balsuos ateityje.

Danutė Bindokienė

Irakas mėgsta 
pavojingus žaidimus

Karo lauke, kai prieš viena 
kitą įsitvirtina dvi priešų ka
riuomenės, viduryje pasilieka 
„niekieno žemė”, kurioje yra be
veik saugu. Patrankų sviediniai 
skrenda virš gyventojų galvų, 
bet, kol frontas nepajuda, per 
didelio pavojaus nėra. Tai nely
ginant uragano centras — 
„akis”, apie kurių sukasi baisus 
gamtos jėgų šėlsmas, o toje 
„akyje” visiška ramybė — bent 
laikinai. Galima sakyti, kad 
šiuo metu mūsų planeta gyve
na tarp dviejų priešingybių: 
karo ir taikos. Tai vienoje, tai 
kitoje pasaulio vietoje nuolat 
įsiliepsnoja karo gaisrai, bet 
juos dar pavyksta užgesinti (ar
ba prigesinti) anksti, kol neišsi
plečia į visuotinį, pasaulinį 
„uraganą”, šluojantį nuo žemės 
paviršiaus, kas tik ant kelio 
pasitaiko.

Daug jaunesniųjų amerikiečių 
neprisimena Antrojo pasaulinio 
karo, užsibaigusio prieš 50 me
tų; daug šiame krašte jau gimė 
po Korėjos ar Vietnamo karo, 
bet (išskyrus visai mažus vai
kus) visi atsimena 1990 m. ko
vas Persų įlankoje — juk kiek
vienas televizijos ekrane savo 
akimis matėme ir to karo pra
džią, ir eigą, ir pasekmes. Tuo 
metu visa Amerika pražydo 
patriotiškumu: visur plevėsavo 
vėliavos ir plazdeno geltoni 
kaspinai, kad saugiai iš tolimo 
krašto grįžtų kariai. Greitai 
„susitvarkyti” su Iraku pasida
rė valstybinės garbės reikalas. 
Ir buvo „susitvarkyta”. Be
veik...

Persų įlankos karo pabaiga 
atėjo palyginti greitai, kai Irako 
kariuomenė buvo sutriuškinta 
ir išvyta iš Kuwaito, tačiau 
nenugalėtas liko Irako diktato
rius Saddam Hussein ir jau ke
letą kartų sugebėjo žaisti pavo
jingą žaidimą, įtraukiant į jį 
Jungtines Tautas ir ypač Ame
riką. Atrodo, kad Husseino 
gyvenimo tikslas yra pažiūrėti, 
kaip toli gali „pastumti im
perialistinę Ameriką”, o galbūt 
atrasti jos „Achilo kulnį” ir vėl 
pajudėti per kaimyninių valsty
bių sienas. Kol kas jo pastangos 
bergždžios.

Kai pernai spalio mėnesį 
Irako kariuomenės daliniai pra
dėjo vėl traukti į Kuwaito pasie
nį, JAV prezidentas Bill Clinton 
bematant įsakė į Persų įlanką 
permesti pakankamai savo pajė
gų, kad Hussein prarastų ūpą 
užsikabinėti ir Kuvvaitą, ir 
Ameriką. Prieš maždaug šešias

Manau, kad jau atėjo laikas tiek i būsimą Lietuvos Seimą 
plačiau pradėti viešas diskusijas tiek ir į prezidento postą, 
aptariant galimus kandidatus Vytautas Nezgada

savaites JAV špionažo tinklas 
painformavo savo vyriausybę, 
kad irakiečiai vėl nerimsta: 
įvairios kariuomenės pajėgų 
šakos pamažu juda Kuwaito 
link. Rugpjūčio 8 d. įvyko kitas 
netikėtumas: į kaimyninį Jor
daną pabėgo ir pasiprašė prie 
globsčio du Saddam Hussein 
žentai su žmonomis. Ir ne bet 
kokie žentai! Abu pabėgėliai 
(broliai) buvo įtakingi Irako vy
riausybėje: ltn. gen. Hussein 
Kamei al-Majid savo žinioje 
turėjo visą Irako karinę ir 
civilinę pramonę, o jo brolis Sad 
dam Kamei al-Majid buvo Irako 
diktatoriaus asmeninis sargy
binis. Pabėgėliai patvirtino 
žinias, kad Irakas šį mėnesį ke
tino pulti Jordaną, Saudi Ara
biją ir Kuvvaitą, bet dabar kėslų 
atsisakęs. Bėgliai su savimi 
atsinešė ir daugiau svarbios in
formacijos, sukeldami Saddam 
Hussein nesuvaldomą pyktį ir 
dar didesnę neapykantą Ameri 
kai — ir Jordanui, su kuriuo ik; 
šiol turėjo gan draugiškus ry
šius.

Tuo tarpu Bill Clinton įsakė 
pagreitinti Kuwaite numatytas 
karines pratybas ir pasiuntė į 
Persų įlanką karinius laivus su 
ginklais, maistu bei kitais reik
menimis galimom kautynėm 
Taip ir kabo Damoklo kardas 
kažkur • :rš smėlėtos, nafta pri
tvinkusios dykumos, kur iš vie
nos pusės rikiuojasi irakiečiai, 
kitoje — vyksta „karinės pra
tybos”, o mes laukiame, sulaikę 
kvėpavimą, kas bus toliau 
(visai, kaip „muilo operose”): ar 
Saddam Hussein vėl pasitrauks, 
kaip pernai; ar dykumų smėlis 
vėl nusidažys krauju, kaip prieš 
ketverius metus, o gal Ame
rikos prezidentas tikrai per grei
tai ir per stipriai reagavo (kaip 
tvirtina Husseinas), matydama, 
pavojų ten, kur jo dar nedaug 
tėra? Žinoma, Irako grūmojimas 
yra mūsų prezidentui nau
dingas, nes akiyąizdžiai prime
na respublikoniškam Senatui ir 
Atstovų rūmams, kad nedrįstų 
apkarpyti karinio biudžeto...

Tuo tarpu eilinis Amerikos 
pilietis, kuris iš viso bent kiek 
domisi ir seka pasaulinius įvy
kius, be abejo, mąsto vienas sau: 
kodėl Bill Clinton taip žaibiškai 
skuba ginti Kuvvaito; kodėl 
ramiai metų metais stebėjo žu
dynes Bosnijoje-Herzegovinoje; 
kodėl palaikė Boris Jelciną ir 
Rusiją, kai buvo užpulta Čečė 
nija?

č
TRYS SAVAITĖS 

LIETUVOJE
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis

Gerai išsimiegojusi patogioje 
viešbučio lovoje, laiku telefono 
pažadinta, pavalgiusi šį kartą 
nemokamus, labai gerus pus
ryčius', atvykau į aerodromą, 
kuriame buvau greitai aptar
nauta skrydžiui per Atlantą į 
Ameriką ir galėjau pasirinkti 
vietą prie lango. Pakilus lėktu
vui supratau, kad tai bus lygiai 
toks pat nepatogus skrydis kaip 
prieš trit savaites Kaip po var
ginančios nakties nusileidome 
Newark aerodrome, kuriame 
reikia pereiti per muitų ir pasų 
kontrolę, pradėjau nuogąstauti, 
kad nepajėgsiu pakelti savo la
gaminų. Tačiau šį kartą, ma
tomai patarnaujant iš užjūrio 
atvykstantiems keleiviams, prie 
rampos stovėjo ilga eilė veži
mėlių, bet, pamačiusi vieną 
savo lagaminą, jo niekaip

negalėjau nutraukti nuo ram
pos. Šalia stovėjęs pareigūnas 
pašoko man pagelbėti ir pa
klausė, ar aš turinti dar vieną. 
Man teigiamai atsakius ir paro
džius antrą lagaminą, jis vėl 
paslaugiai jį nukėlė nuo rampos 
ir įkėlė į vežimėlį. Žinojau, kad 
tai nebūta nešiko, bet parei
gūno, aš jam gražiai padėkojau 
ir pabrėžiau žinanti, kad tai ne 
jo pareiga.

Viena ranka stumdama ve
žimėlį, kitoje rankoje nešina 
muito deklaracijos lapeliu, ku
rį užpildžiau lėktuve, prisi
artinau prie muitininko. Vos 
žvilgtelėjęs į mano pasą ir į 
lapelį, jį užantspaudavo, su 
šypsena pasveikino, sugrįžus į 
namus. Netoliese buvo „Con
tinental” lėktuvo tarnautojai,

kurie nukėlė mano lagaminus, 
kad jie tuo pačiu lėktuvu 
pasiektų Clevelandą. Net nusi
juokiau, kad be reikalo sielo
jaus! dėl savo sunkios naštos. Po 
gan trumpo skrydžio Cleve- 
lande lėktuvas nusileido beveik 
pusę valandos prieš numatytą 
laiką, ką ir lėktuvo kapitonas 
buvo pranešęs. Išėjus laukiu — 
niekas manęs nepasitinka. 
Buvau bepradedanti jaudintis, 
kai staiga, maždaug apie tvar
karaštyje numatytą nusileidimo 
laiką, pasirodo mano sūnus 
Rimas. Puolėme vienas kitam 
į glėbį ir abu pradėjome juoktis. 
„Juk tai negirdėta, kad lėktu
vas nusileistų per anksti — jie 
paprastai vėluoja”, atsiduso 
mano sūnus. „Nejaugi manei, 
mamyte, kad tavęs niekas nepa
sitiks?”, jis beveik priekaiš
tingai pridėjo. Pasiekus 
bagažinę, mano sūnus, jaunas 
stiprus vyras stebėjosi, kad oro 
linijos neriboja lagaminų svo
rio... Pasigedau ir savo dukros 
su žentu, bet be reikalo — jie 
manęs laukė mano namuose,

paruošę vaišes, šaldytuvą 
papildę šviežiais maisto pro
duktais. Pradėjus atidarinėti la
gaminus, stebėjosi jų turiniu, 
bet kai dukra pamatė didžiulį 
lietuviškos duonos kepalą, tuoj 
jį stvėrė ir nutarė, kad bent 
trečdalis priklausysiąs jai...

Atsipeikėjus nuo kelionės ir 
laiko pasikeitimo, susitikau su 
savo pažįstamais ir draugais, 
kurie mane klausinėjo apie 
mano įspūdžius Lietuvoje. 
„Kaip atrodo Lietuva dabar?”, 
buvo dažniausiai kartojamas 
klausimas. Nei vienu, nei dviem 
sakiniais į juos neįmanoma at
sakyti. Šį kartą mačiau Lietuvą 
iš visų pusių, iš arčiau, negu savo 
ankstyvesnių viešnagių metu. 
Lankiau muziejus, bibliotekas, 
įstaigas, archyvus, karo bazę, 
bet taip pat pamačiau ir kitą 
Lietuvos veidą, kuriame labai 
skaudžiai išryškėjo pilietinio 
įsipareigojimo stoka, trūkumas 
pareigos supratimo, nenoras 
talkininkauti bendros tvarkos 
labui, visiškas abejingumas

aplinkai, nes „tai ne mano”...

Tačiau taip pat pamačiau ir tei
giamą pasikeitimą. Vilniaus 
aerodrome, kuriame lankosi 
daug užsieniečių, tarnautojai 
yra mandagūs, paslaugūs, ir net 
nusišypso. Taip pat į gerą pusę 
yra pasikeitęs parduotuvių ir 
restoranų personalas. Tačiau 
nepajėgiu suprasti, kad yra ir lė
šos, ir sąlygos restauruoti ir 
išlaikyti primityvios Lietuvos 
istorines liekanas, bet į didžios 
vertės meno ir kultūros pa
minklus kreipiama mažai dėme
sio. Dabar negaliu prisiminti, 
kurio dvaro rūmuose yra įreng
tas muziejus, bet išsigandau 
pamačiusi, kad pokylių salėje ir 
salone buvo išstatyti ir išdėlioti... 
ūkio padargai, žagrės, plūgai, 
grėbliai, šakės... Net ir buvu
siuose didikų rūmuose įsistei
gusios ministerijos ar kitos įstai
gos nededa pastangų atstatyti jų 
buvusį grožį ir restauruoti sun
kiai įkainojamas meno verty
bes, aptvarkyti aptrupėjusias 
sienas, sutaisyti laiptus ir

turėklus. Savaime suprantama, 
kad kaltė tenka buvusiai san
tvarkai, bet iš daugelio asmenų 
teko išgirsti, kad, ypač dvaruose 
ir ūkiuose, vandalizmą vykdė 
patys lietuviai, vogė statybinę 
medžiagą, daužė langus, plėšė, 
kaip tik išmanydami. Prisi
minus taip gražiai apdainuotus 
Lietuvos kaimus, verkė širdis, 
matant apsišiukšlinusias 
sodybas, apgriuvusias tvoreles, 
darželių ir gėlių lysvių ne
buvimą. Sunku suprasti ir tuos 
kontrastus, kad, apsilankiusi ir 
keliose kukliose kaimo trobe
lėse, mačiau gražius, išbliz
gintus baldus, gerus indus, tele
vizijos aparatus, bet aplink na
mus mėtėsi šiukšlės, šakos, lent
galiai... Tačiau Lietuvos gamto
vaizdis dar išlikęs tnaironiškas. 
Važiuojant bet kokiu keliu, 
žavėjo aukšti medžiai, akį džiu
gino būsimo derliaus pažadai, 
sraunios upės, tyvuliuojantys 
ežerai, kurių pakrantėse ilsėjosi 
vasarotojai ir linksmai išdyka
vo žaisdami vaikučiai. *

Tradicinis lietuviškas vai
šingumas išliko, ką pastebėjau 
net ir netikėtų apsilankymų 
metu. Nepaisant priekaištų, 
Lietuva yra gyva, tik sunkiai 
keliasi iš penkių dešimtmečių 
dvasinio letargo, todėl daug ką 
reikia suprasti ir atleisti. Abipu
siškas Lietuvos ir užsienio lietu 
vių bendravimas, vengimas 
suvedinėti sąskaitas, šmeižti, be 
rimto pagrindo kritikuoti, padės 
Lietuvai atsistatyti ir moraliai, 
ir materialiai. Ne vien inves
ticijų jai reikia, bet krikš
čioniškos meilės ir širdies. Esu 
savo viešnage labai patenkinta 
ne vien todėl, kad buvau gražiai 
priimta ir pagerbta, bet kad 
galėjau su Lietuva suartėti ir ją 
pamatyti tokią, kokia ji iš 
tikrųjų yra. Nenusivyliau, tik, 
ją iš visų pusių pažinusi, dar gi
liau supratau, kaip jai reika
linga mūsų talka ir meilė

(Pabaiga)
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lis lietuviškai besimokančių tar
pe.

Trečiadieni mokytoja Nįjolė
Gerštikienė klausytojus žavėjo, 
įdomiai aiškindama liaudies pa-

žmogaus amžiumi”. Ji ruošia 
poezijos rinkini >r ra^° knygą 
apie „generolą Vėtrą”, kaip jos 
tėvas Jonas Noreika buvo žino
mas partizaninėje veikloje. Jos

sakų perteikimo būdą, paskaitą rytinė paskaita apie Žemaitę 
iliustruodama paveikslais, at- ribojosi trumpa knygos san-

Kai saulėtą rugpjūčio 6 d. 
popietę „Dainavos” „Baltųjų 
rūmų” salėje Švietimo tarybos 
atstovės registravo, iš įvairių 
Amerikos pakraščių suvažiavu
sius, dalyvius į XXIX litua
nistinio švietimo mokytojų, tėvų 
ir jaunimo savaitę, nuotaika 
buvo pakili, sveikinantis su 
seniai matytais pažįstamais ir 
kolegomis, susipažįstant su nau
jais. Pasiskirstę kambariuose, 
vartėme mums įteiktus aplan
kus, kuriuose buvo daug nau
dingos informacijos, jų tarpe 
vadovų ir dalyvių sąrašas su 
adresais ir telefonais, paskaitų 
eiga ir temos, o gale — klausimų 
lapas, skirtas savaitės įverti
nimui. Malonu, kad jau antrą 
vasarą buvau apgyvendinta ta
me pačiame kambaryje su akto
re Onute Lukiene, kurios gimta
dienis sutampa su manuoju ir 
abi esame „libros”. Į kursus 
užsiregistravo 167 dalyviai, bet 
savaitės bėgyje dešimt išvyko į 
namus. Dalyvavo 33 aktyvūs 
mokytojai ir vedėjai ir buvo 
pranešta, kad veikia 23 lituanis
tinės mokyklos, jų tarpe Colo- 
rado ir Wisconsino valstijose 
pereitą rudenį atsidariusios dvi
naujos. Tuo faktu nepaprastai 
džiaugiasi Švietiir uybos pir
mininkė Regina I. jienė.

Studijų savaitę atidarė, jau 
ketverius metus vadovės parei
gas einanti, energinga Angelė 
Bailey, atgabenusi milžinišką 
savaitės plakatą, kurį pakabino 
paskaitų salėje. Pasveikinusi at
vykusius, jį pakvietė LB Švie
timo tarybos pirm. Reginą Ku- 
čienę tarti žodį. Tai neišsia- 
miamos energijos ir sumanumo 
moteris, suorganizavusi prog
ramą, sukvietusi paskaitinin
kus ir patarnavimo personalą. 
Jai talkininkauja jos vyras 
Viktoras Kučas, be kurio talkos, 
kaip ji tą pakartotinai pabrėžė, 
jos darbas būtų sunkiai įmano
mas. Po jos, anglų kalba, į prie
kyje sėdinčius vaikus, su humo
ru kreipėsi pedagogė Jūratė 
Krokytė-Stirbienė. Švietimo 
tarybos narė Vida Brazaitytė 
pranešė, kad intensyviai dir
bama, iš pagrindų keičiant 
lituanistinių mokyklų pro
gramas ir tikimasi tą darbą 
užbaigti iki mokslo metų pra
džios. Toliau vyko mokytojų ir 
vedėjų pranešimai. Mokytojų 
daugumą sudarė pradžios mo
kyklų mokytojos, daugumoje

Ligija Tautkuvienė, baigusi 
Klaipėdos konservatoriją, jau 
ketvirti metai gyvena Ameriko
je ir antrą kartą dalyvauja 
studijų savaitėje. Mokytoja 
Nomeda Šilgalienė, į Ameriką 
atvykusi prieš dvejus metus, 
pereitais metais taip pat 
dalyvavo studijų savaitėje.

Sekmadienio vakaras praėjo 
su kun. Juozo Vaišnio,SJ auko
tomis šv. Mišiomis, po kurių visi 
pasivaišino puikia vakariene, 
šeimininkaujant patyrusiai vi
rėjai Onai Norvilienei ir jos 
padėjėjai Aldonai Radzevičienei. 
Buvo gražu stebėti valgykloje 
patarnaujantį jaunimą. Vakare 
įvyko susipažinimo vakaras su 
dainomis ir šokiais, kurių metų 
linksmai pasirodė jaunimas ir 
vyresnieji, kartu „suvaidinę” ir 
pašokę „Du gaideliai”.

Nuo pirmadienio ryto viskas 
vyko pagal nustatytą dienotvar
kę, kurios detalės buvo iška
binamos raštinės lange. Diena 
prasidėdavo dr. Juozo Kasinsko 
vadovaujama rytine mankšta. 
Po Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos pakėlimo, vadovaujant ko
mendantui dr. Edvardui Mise
vičiui, ir sočiai papusryčiavus, 
vyko lietuvių kalbos žinovo kun. 
Juozo Vaišnio lietuvių kalbos 
pamokos, pravestos su humoru, 
diktantais ir net „bausmėmis”. 
Dienos bėgyje dalyviai buvo pa
siskirstę į darbo grupes, atski
rai pravedant kursus lietuvių 
kalbos nemokantiems, kuriems, 
pagal kalbos mokėjimo lygį, dės
tė Vytautas Jonaitis, Rūta Ud- 
rienė, Gražina Vižinienė ir Bro
nius Krokys. Vaikų programos 
vyko daugiausia gamtoje, arti 
žaviojo Spyglio ežero. Su 
malonumu teko pastebėti, kad 
šįmet su vaikais dirbantis jau
nimas labai rimtai ėjo savo 
pareigas, tai vaikai buvo ramūs, 
tvarkingi ir drausmingi. Kas 
vakarą kursų kepelionas kun. 
Juozas Vaišnys aukojo Mišias, 
o po Mišių žygiavome į vėliavų 
nuleidimą ir vakarienę.

Jūratė-Krokytė Stirbienė, spe
cialios pedagogikos mokytoja 
Philadelphijos valstybinėse mo
kyklose, ruošianti doktorato 
tezę „Vadovavimas švietimui”, 
14 metų dėstanti lituanistinėje 
mokykloje, mokytojų grupėms 
skaitė keletą pedagogikos 
paskaitų, bet ir visai savaitės 
publikai ji skaitė turiningą

jaunos ir jau gimusios Ameri- paskaitą apie mokyklos darbo 
koje. Dalyvių tarpe buvo ir iš paruošimą, pagal „didįjį moky-
Lietuvos atvykusių specialistų. 
Valda Sikora, iš profesijos medi
cinos gailestingoji sesuo, kuriai 
buvo pavesta klausytojus supa
žindinti su paskaitininkais,

mo planą” su metodika ir sie
kiais, viską iliustruojant, 
kruopščiai paruošta medžiaga.

Kiekvienai dienai buvo nu
matytos paskaitos. Pirmadienį

prieš šešerius metus atvyko į aš kalbėjau apie Šatrijos Raga-
Ameriką, ištekėjusi už lietuvių 
kilmės jaunuolio. Ji dėstys 
šokius ir folklorą Baltimorės li
tuanistinėje mokykloje, o jos 
ketvirtus metus einantis sūnelis 
Paulius lanko „Kiškiukių” mo
kyklą. Chorvedys Alfonsas Se
niūnas, baigęs Lietuvos konser
vatoriją, tipingas chorinio 
dainavimo mokytojas, vadovavo 
dainoms, giesmėms, akompana
vo pamaldų ir grojo šokių bei 
vakaronių metu. Jo dainavimo 
pamokos prasidėjo teorija, aiš
kinant galvos ir kaklo lai
kyseną, balso pastatymą, kvė
pavimą. Vakaronių organi- 
zuotoja Egidija Matulionienė, 
Lietuvoje baigusi universitetą,
1986 metais su savo vyru at- 

z vyko į JAV, Lietuvoje dirbusi
Kultūros ir švietimo ministe
rijoje kaip Vakarų pasaulio litu
anistinių mokyklų koordinatorė 
ir palaikymo ryšių su tautie
čiais užsienyje darbuotoja. Ji 
dėsto Kristijono Donelaičio 
pradžios mokykloje. Tautinių 
šokių specialistė, choreografė

ną-Mariją Pečkauskaitę, o už 
poros valandų Apolinaras Bag
donas skaitė įdomią paskaitą

vaizduojančiais Amerikos mo
kyklose vartojamus pasakų per
davimo metodus. Tai labai nau
dinga paskaita pradžios mo
kyklos mokytojams, nes, vaikus 
sudominus pasakomis, savaime 
prasiplečia jų žodynas, tuo pačiu 
skatinant ir jų lietuvių kalbos 
mokymąsi.

Ketvirtadienį buvo numatyta 
mano paskaita apie vysk. Anta
ną Baranauską, bet, iš Los 
Angeles atvykus tautinių šokių 
specialistei Danguolei Varnie
nei, aš jai savo paskaitos laiką 
perleidau, nes supratau, kad 
klasikinės lietuvių literatūros 
paskaitos mažai prisideda prie 
pradžios mokyklų pogramų. Bu
vo įdomu klausytis Danguolės 
Varnienės labai gyvos paskaitos 
apie efektingus metodus, kaip 
įtraukti ir abejingiausius vaikus 
į programas, kaip įtikinti tėvus, 
kad vaikus atvežtų į repeticijas, 
ir žavėjomės „Spindulio” vaiz
dajuostėmis. Vėliau psichologė 
dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun 
skaitė paskaitą apie „Dviejų 
žmogiškosios prigimties samp
ratų pasekmes Amerikos visuo
menėje”. Tai universalinio 
pobūdžio tema, kurią galima 
pritaikyti ir dabartinės Lietuvos 
gyvenimui.

Penktadienį dr. prof. Jolita 
Kavaliūnaitė skaitė paskaitą, 
minint rašytojo Vinco Ramono 
90-ąsias gimimo metines. Ji 
pasirinko nagrinėti Ramono 
„Miglotą rytą”, analizuodama 
žmogaus prigimtį beletristikoje, 
novelių rinkinį apibūdindama 
kaip „labai gražų, pasakišką 
kaimo idilijos atvaizdavimą, 
kuriame priešpastatomas gėris 
prieš blogį”. Kaip prancūzų lite
ratūros žinovė, pastebėjusi 
panašumu tarp Ramono ir Mol
jero, ji paskaitą paįvairino 
„aktorių” atliktais vaidme
nimis, kuriuose išryškėjo 
Ramono veikėjų panašumas į 
Moljero „Šykštuolį”, kai vyksta 
ginčai dėl daktaro iškvietimo 
susirgusiai tarnaitei. Po pietų 
prof. dr. Algis Norvilas skaitė 
paskaitą apie „Išeivijos jaunimo 
lietuvišką sąmonę”. Tai labai 
aktuali tema, paremta išsamių 
tyrimų duomenimis, pradedant 
klausimu: „Iš ko susidaro lie
tuviškumas?” Jis citavo ištrau
kas iš jaunų žmonių anonimiš
kai užpildytų anketų, kuriose 
išryškėjo jų nusiteikimas lie
tuviškumo atžvilgiu. Prof. Nor
vilas svarbiausiais lietuvybės iš
laikymo elementais laiko lietu
viškas jaunimo organizacijas, li
tuanistines mokyklas, bendra
vimą ir draugystes lietu
viškame ratelyje. Jis taip pat 
pabrėžė, kad naujai atvykusius 
iš Lietuvos reikia įtraukti į savo 
tarpą.

Šeštadienio ryte buvo nepap
rastai malonu pabendrauti su 
Dalia Noreikaitė-Kučėniene, 
kuriai buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis už disertaciją

trauka, vaizdžiai klausytojus 
supažindinant su mažai pažįsta
ma tos didžios rašytojos gyve
nimo epocha ir dvasios puse.

Šeštadienį į mokytojų kursų 
uždarymą atvyko PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys. Po 
pietų jis labai optimistiškai 
kalbėjo lietuvybės išlikimo 
klausimu, pabrėždamas, kad 
svarbu išlaikyti lietuvių kalbą, 
lituanistines mokyklas, organi
zacijas. Taip pat yra būtina iš 
Lietuvos atvykstančius įtrauk
ti į savo tarpą, bet pastebima, 
kad jie neprisijungia. Gal įjuos 
nekreipiama pakankamai dė
mesio, o juos reikia priimti kaip 
lietuvių tautos narius, nenagri
nėjant jų atvykimo priežasčių.

Susidėjus ypatingoms aplin
kybėms, turėjau į namus išvykti 
prieš kursų savaitės uždarymą, 
tačiau, išbuvusi beveik savaitę, 
prisirinkau pakankamai įspū
džių. Man buvo aišku, kad 
savaitės organizatoriai, jų svar
biausias asmuo — Regina Ku- 
čienė, sudarė vertingą progra
mą ir puikias stovyklavimo 
sąlygas — nuo mankštos iki 
sveiko maisto. Supratau, kad 
kursais daugiausia susidomėjo 
pradžios mokyklų mokytojai, tai 
pasigedau aukštesniųjų klasių 
dėstytojų. Dienos programoje 
buvo daug laiko skiriama dai
noms ir šokiams. Su pasipikti
nimu pastebėjau, kad į kai ku
rias paskaitas atsilankė vos 12 
ar 14 dalyvių, kas rodo nenorą 
save praturtinti intelektualine 
medžiaga ir abejingumą paskai
tininkams, laiką praleidžiant 
maudantis ar kaitinantis sau
lėje, buvimą Dainavoje pavertus 
į atostoginį laisvalaikį. Vakaro
nių programos nepasižymėjo 
aukštu lygiu, vieną vakarą net 
labai negražiai atvaizduojant 
Lietuvos kaimą su girtu ūki
ninku ir jo grubia kalba su 
sūnumi bei Žmona. Kitas vaka
ras buvo graudus „užgesusio 
žiburio” nuotaikoje, minint kan
čias, tarsi Lietuva dar pavergta. 
Talentų vakare tikėjausi pama
tyti jauniausių dalyvių lituanis
tinio darbo rezultatus, bet 
vaikai atliko akrobatikos ir 
baleto numerius, grojo smuiku 
ir pianinu, visa to išmokyti 
namuose, bet neparodė nieko, 
ką išmoko lietuviškai, jei ne
kalbėti apie pirmą vakaronę, 
kurios metu vaikai pakaitomis 
iš lapelių skaitė „Anykščių 
šilelio” ištraukas. Talentų 
vakare, tarp „akrobatų” ir 
„balerinų” su malonumu 
išklausėme dr. Jolitos Kava
liūnaitės humoreską „Pokalbis 
prie ežero” ir po jos kelis 
eilėraščius skaitė Apolinaras 
Bagdonas bei šito reportažo 
autorė. Linksmai buvo paminė

tas dr. Jolitos Kavaliūnaitės 
gimtadienis. Penktadieno vaka
ras buvo skirtas Joninių tra
dicijai, „paparčio žiedo” 
ieškojimui gamtoje, daugumai 
dalyvių galvas pasipuošus pie
vų gėlių vainikėliais.

„Dainavos” administracijai 
tenka padaryti rimtus priekaiš
tus. Ji iš stovyklautojų ima už
statą ar net mokestį „už suga
dinimus”, tačiau nieko netaiso, 
tai šiais metais buvo nejauku 
miegoti kambariuose, kurių 
durys ne tik neužrakinamos, bet 
atsidaro, vos pirštu palietus. Jei 
pernai tualetiniuose kamba
riuose buvo sulaužyti durų už
raktai, tai labai nepykome, pa
galvoję, kad esame paskutinie
ji vasaros stovyklautojai, bet 
šiais metais dar blogiau: 
užraktų vietoje yra tik skylės, 
o ir pačios durys nesilaiko užda
rytos. Tokiai netvarkai pateisi
nimų nėra, nes vis tik buvo su
rinkti pinigai. Prausyklose nėra 
kur pakabinti rankšluosčius, tai 
tenka nusišluostyti šlapiu 
rankšluosčiu, jį padėjus ant 
aptaškytos prausyklos, nes jai 
nuvalyti kempinių nėra. Taip 
pat patyrėme, kad stovyklavie
tės vartai nakčiai nebeuždaro
mi. Kodėl?

Nepaisant tų trūkumų, reikia 
gėrėtis Švietimo tarybos dar
bais, suorganizavus net 29 li
tuanistinio švietimo kursus, jų 
dėka stiprinant tarp mokyklų ir 
mokytojų dvasinius ryšius, pa
laikant lietuvybės išlaikymo 
idėją, pasidalinant žiniomis ir 
patirtimi. Tačiau stebėtina, kad - 
kursuose nematėme nė vieno 
Čikagos Lituanistikos pedago
ginio instituo paruošto mokyto
jo. Kur jie? Ne vien pasidali
nimas žiniomis ir patirtimi neša 
naudą lituanistinėms mokyk
loms, bet ir tarpusavio bend
ravimas stiprina ryšius ir 
palaiko taip reikalingą opti
mistišką nuotaiką. Reikia ti
kėtis, kad ir ateinančiais metais 
toji savaitė bus sėkminga, turi
ninga ir linksma, ir kad joje da
lyvaus ir tie, kurių pasigedome. 
Didžiausia padėka tenka Švie
timo tarybos pirmininkei Regi
nai Kučienei, Angelei Bailey, 
kapelionui kun. Juozui Vaiš- 
niui, paskaitininkams, vado
vams, sveiko bei skanaus mais
to gamintojoms ir jų jauniems 
talkininkams.

„VISA” KORTELES - 
POPULIARIAUSIOS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

apie Žemaitę, iškeldamas ir ma- „Žemaitė Amerikoje”, vėliau 
žai žinomą faktą, kad ji para- išspausdintą gražiai išleistoje 
šiuši net 11 dramų, ir su humo- knygoje. Paklausta, kodėl ji 
ru pabrėždamas savo žemaitiš- savo tezei pasirinko Žemaitę, at- 
ką kilmę. Antradienį Ligija sakė, kad laiko Žemaitę pačia
Tautkuvienė dėstė tautinių 
šokių mokymo pagrindus, 
pradėdama nuo šokėjo anatomi
jos analizės, nagrinėjant pa
skirų kūno dalių vaidmenį šo
kyje. Pavakary įvyko progra
moje nenumatyta maloni staig
mena: buvęs Švietimo tarybos 
pirmininkas Jonas Kavaliūnas 
klausytojus supažindino su 
savo knyga „Lithuania I”, ku
rioje išdėstytas lietuvių kalbos 
nemokantiems dėstymo origina
lus metodas pagal „divide et im- 
pera” (dalyk ir valdyk) principą, 
pritaikytą komplikuotai lietu
vių kalbos gramatikai naudo
jant svetimos kalbos mokymo 
metodą. Tai pirmas keturių 
knygų serijos tomas. Knyga 
susidomėjimas buvo labai dide-

svarbiausia lietuvių literatūros 
prozininke, kuri yra originali 
savo filosofįja, drąsi, nieko nebi
janti ir apie kurios penkerių 
metų veiklą Amerikoje mažai 
težinoma, ar net nesidomėta. 
Autorė analizuoja tai, ką 
Žemaitė davė Amerikai ir ką 
Amerika davėjai, pasinaudoda
ma archyvine medžiaga abipus 
Atlanta Dalia Kučėnienė užsie
nio lietuviams yra geriausiai 
pažįstama kaip solistė, su 
koncertais aplankiusi beveik 
visus lietuvių telkinius, dai
navusi Kinijoje, Buenos Aires, 
Montevideo ir daugelyje kitų 
miestų. Paklausta, kodėl ji 
pasuko į literatūrą, p. Dalia 
pareiškė „savo atidainavusi, o 
literatūros analizė nesiriboja

ILIKTROI 
(vedimai — Pataisymai

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—*-30% pigiau mokėsit 
□as mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208K Woct 05th Street 

Tol. (708) 424-8854
(312) 581-8654 '

Iš visų Lietuvoje platinamų 
kredito kortelių populiariausios 
yra VISA. Jas platinantis „Vil
niaus Bankas” yra pardavęs 
1,500 kortelių. Antrosios pagal 
populiarumą yra Taupomojo 
Banko platinamos „Euro- 
card/Mastercard” kortelės. No
rint jas įsigyti reikia padėti į 
banką ne mažiau 2,000 dolerių. 
Lietuvoje parduodamos ir vietos 
kredito kortelės, kuriomis atsis
kaityti galima tik litais.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybčs maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tel. 312-436-7772

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

Rimta ir tvarkinga šeima gali pri
imti globoti į savo patogius ir jau
kius namus senyvo amžiaus 
žmogų. Skambinti tel.:

(708) 739-7651.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 

7800 W. 95 St, Ste. 303 
Hic kory Hills, B. 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A tūli Service lender for
• Homeioans
• Refinancing
• Paying off dėbt--------_

Do A-F credits ienoer

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

tat

Pirks metalo apdirbimo 
mašinom naudotus matavimo 

prietaisus (tools). 
Skambinti 708-423-9783.

TAI80ME
SKALSIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ- ■ 
sintuvOs.

H. Dsckys 
Tel. 885-8424

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 žemę '
• Pensininkams nuolaida

J
St. Petersburg Beach, FL par
duodamas „condo”; 2 mieg., 2 
vonios, 850 kv. pd., pirmas aukš
tas, kampinis, visai arti pliažo ir 
parduotuvių; su baldais (ar be jų). 
$78,500. Tol. 813-544-5159.

Jauna pora, turinti gerus darbus ir 
patogius namus laiko įaūnytt nauja
gimį kOdlkĮ, kuriam suteiktų gražų ir 
laimingą gyvenime.

Skambinti 708-810-6820

FLAT RATE CALLS 
Sar kurią rftona • Sef kokiu laiku

Latvija, Lietuva, Estija, 
Rusija, Ukraina—9.85/min 

Informacijai kreipkitės 
1-800-453-0957 ext 370 

CYBERUNK

KMIECIK IttALTt'S: 
7922 S. Putelei kd. 

* ' 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. Ikaiftavimas veltui. ' u

FOR SALE IN LEMONT
Oversized Forester, 3 bedrooms, 2'ft baths, 
2 decks, and 2 garages Possible'reldted 
living. Olose to the Lithuanian Center Ask- 
ing 9218.000. Please Call 708-301-2679.

FOR RENT

Išnuomojamas 2 mieg. butas
'Gage Pk. apyl. Pageidaujami pen
sininkai. Savininkas apmoka 
šildymo dujas ir elektrą.

Tai. 312-776-3949

FOR SALE

Parduodamas medus 
312-471-1366

Parduodu bulvių tarkavime
mašinas. Pageidaujant siunčiu ir 
į kitas valstijas. Kreiptis: tel.
312-778-1765 ii ryto iki ® ra 
arba po 8 vai. vakaro.

" HELP WANTEP

laikomas patikimas, patyrę3 žmogus tvai 
kyli butus, pjauti žolę, atlikti nedidėtus pa 
taisymus ir t.t. Čikagos Beverly rajone Kei
kia rekomendacijų. Skambinti Joe Daupa 
ras 312-247-2437 antradieniam arba trefia 
dieniau tarp 10 vai. ryto Ir 8 vai. |xp.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas raflf ” 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, - 
patyrė. ~
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta^ 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 

viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 83rd Street, Chicago,
IL 60029.
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ŠVENTOVĖ AR PARAPIJA?
1995 m. rugpjūčio 1 dieną Šv. 

Alfonso bažnyčios parapijos ar 
šventovės komitetas susirinko 
Baltimorės vyskupijos centrinėj 
įstaigoj susitikti su vyskupu 
John H. Ricard ir sužinoti lie
tuvių tikinčiųjų padėtį sąryšyje 
su Šv. Alfonso bažnyčios — pa
rapijos pakeitimu į šventovę.

Pirmiausia vyskupas priminė, 
kad yra ir daugiau senų bažny
čių, esančių vidurmiesty, kurios 
praradusios parapijiečius ir 
atsidūrė blogoj finansinėj padė
ty. Joms suteikiamas šventovės 
statusas ir bus administruoja
mos vyskupo paskirto rekto
riaus. Jos yra: Bazilika, Šv. 
Alfonso, Šv. Jono ir Šv. Jokūbo 
(James) bažnyčios.

Dabar ieškomas rektorius Šv. 
Alfonso lietuvių bažnyčiai, 
kuris būtų tinkamas patarnauti 
lankytojams, daugiausia turis
tams, ir teikti dvasinį patar
navimą nuolatiniams tikintie
siems bei svečiams.

Taip pat vyskupas John H. Ri
card mus supažindino su naujai 
-paskirtu civiliu finansiniu 
administratorium Jim Blair. Jo 
žinioje bus pastatų priežiūra, 
remontas ir didelis aukų surin
kimo darbas šiems uždaviniams 
įgyvendinti ir padengti kasdie
nines šventoves išlaikymo 
išlaidas. Vyskupas priminė, jog 
pirmutinis darbas bus kleboni
jos remontas, kad naujasis rek
torius turėtų patogias patalpas 
gyvenimui ir darbui. Finansinis 
administratorius nusiskundė, 
kad rinkliavos bažnyčioje pa- 

-dengia tik 40% kasdieninių iš
laidų. Komiteto nariai, dirban
tieji parapijoje daugelį metų, 
patarė specialiems remontams 
skelbti piniginį vajų, rašant 
laiškus buvusiems parapijie
čiams dviem kalbom: anglų ir 
lietuvių. Kaip ir praeity, spėja
ma, kad atsiliepimas bus geras. 
Kitas būdas praktikuojamas 
-tik lietuvių parapijoje — tai 
prieškalėdiniam sezone parapi
jiečių lankymas (kalėdojimas).

Prie mūsų komiteto dar prisi
dėjo 4 asmenys, atstovaujantys 
Tridentinių Mišių (lotynų) 

Tankytojus, kuriems buvo leista 
prieš porą metų aukoti šv. 
Mišias lotynų kalba sekmadie
niais 12:30 vai. p.p.

Vyskupas sakė, kad yra nu
matyta parduoti buvusio vie
nuolyno patalpas. Komitetas 
siūlė vienuolyną remontuoti ir 
pritaikyti išnuomavimui įstai
goms ar verslui. Tokiu būdu 
turėtume reguliarias įplaukas 
šventovės reikalams. Vyskupas 
šiuo pasiūlymu susidomėjo ir 
pavedė finansiniam administra
toriui šį atvejį gerai patikrinti

__ir jam pristatyti.
Susirinkimo metu buvau la

Juozuką, Pranckevičius (sėdi) ir Andrius Thaus „Žiburėlio" Mnntessori 
mokyklėlėje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Nuotr Irenos Senkevičienės

bai nustebintas komiteto nelie
tuvių narių rūpesčiu išlaikyti 
lietuvišką charakterį Šv. Alfonso 
bažnyčioje ir pasisakymu prieš 
bet kokius pakeitimus lietuviš
kų Mišių ir kitų apeigų, tradici- 
Biai surištų su mūsų kultūra. 
Čia suminėtini yra: Bill Weber 
ir Bob DeStefano (jų abiejų 
žmonos lietuvių kilmės) ir 
Frank Vogei. Taip pat lietuvių 
reikalais rūpinasi ir šios 
lietuviškos kilmės moterys: 
Dorothy Adams, Ann Lockvvich, 
Jessie Pazneikas ir Lillian 
Walsh. Komiteto nariui Justi
nui Buiviui atostogaujant, su
sirinkime dalyvavo Jonas Kar- 
dokas.

Komitetas skundėsi vyskupui, 
kad dabartinis administratorius 
kun. Paul Holthaus neleidžia 
naudotis klebonijos patalpomis 
sodaliečių ir Šv. Vardo vyrų 
draugijos susirinkimams bei 
mėnesiniams pusryčiams, ku
riuos per daugelį metų šios dvi 
bažnytinės organizacijos turė
davo klebonijos pastogėje. Vys
kupui parodžius susirūpinimą, 
vienas iš Tridentinių Mišių ats
tovų pareiškė, kad jie su kun. 
Paul Holthaus jokių problemų 
neturi ir kad jis visuomet jiems 
padeda. Čia galima priminti, jog 
mums yra nepaslaptis, kad kun. 
Paul Holthaus nemėgsta lietu

vių ir mūsų kun. K. Pugevičius 
iš jo jokios pagalbos negauna. 
Vyskupas pažadėjo šiuos reika
lus su kun. Paul Holthaus sut
varkyti ir nusistebėjo, kad jis 
šiame susirinkime nedalyvauja. 
Pora komiteto narių vyskupui 
pasakė, kad jie kun. Paul Holt
haus kvietė žodžiu, bet jis 
atsakęs į jokius susirinkimus be 
vyskupo raštiško kvietimo neis. 
Iš vyskupo veido išraiškos buvo 
aišku, kad jis labai nepatenkin
tas tokiu kun. Paul Holthaus el
gesiu. Jis priminė finansiniam 
administratoriui, kad, daryda
mas planus klebonijos remon
tui, paruoštų planus ir patal
poms susirinkimams bei virtu
vei.

Tridentinių Mišių atstovai 
bandė prašyti geresnio Mišių 
laiko ir leisti jiems naudotis Šv. 
Alfonso bažnyčia tradicinėms 
Tridentinėms apeigoms. Vysku
pas dar kartą patvirtino, kad ši 
bažnyčia ir parapija priklauso 
lietuviams ir ateity jiems 
leidžiama tą lietuvišką cha
rakterį išlaikyti be jokių suvar
žymų, o Tridentinių Mišių ats
tovams pasitenkinti tuo, ką jie 
iki šiol turėjo.

Susirinkimas baigėsi gera 
nuotaika, žinant, kad lietuviai 
ir ateity galės naudotis šia 
šventove lietuviškoms Mišioms 
ir kitiems religiniams patarna
vimams lietuvių kalba.

J.K.

Gausiai susirinkę į Mokytojų studijų savaitę Dainavoje — ne tik mokytojai, bet ir mokiniai...
Nuotr. Viktoro Kučo

SUGRĮŽTA
RUDUO - RUOŠKIMĖS 

DARBAMS
JURGIS JANUŠAITIS

Netrukus baigsis karštoji 
vasara, šiais metais pavarginusi 
ne tik Floridą, bet ir visą 
Ameriką. Bet ir karštomis die
nomis- lietuvių telkiniai rodė 
gyvastingumą, nejautė nuovar
gio, o ruošė studijų savaites, 
jaunimo vasaros stovyklas, se
minarus, jau nekalbant apie 
gausybę pramogų — gegužinių, 
išvykų į gamtą, gražių pa
bendravimų.

Stebint iš tolimos Floridos 
vykstančius renginius, vis tik 
dar džiaugiesi, kad lietuviškoji 
dvasia, veikla, pabendravimai 
mus visus jungia organizaci
niams darbams, lietuvybės išlai
kymui, ir jaunosios kartos 
ugdymui tautiškoje dvasioje.

Rugsėjis-Lietuvių bendruome
nės lituanistinio švietimo mė
nuo. Netrukus lituanistinėse 
mokyklose suskambės skambu
čiai, klegės mūsų mažųjų ir 
augesniųjų lietuviški balseliai, 
lituanistinėse mokyklose dar
buosis mūsų pasišventusieji li- 
tuanistai-mokytojai, kurie 
daugelį metų vedė mūsų jauni
mėlį lietuviškosios dvasios 
keliais. Tenka pasidžiaugti JAV 
LB Švietimo taryba ir jos 
darbščiąja pirmininke, kuri 
nedaug garsindamas!, kantriai, 
tyliai rūpinasi lituanistinio 
švietimo problemomis, lėšomis, 
programomis.

Tad ir šis ruduo kelia didelius 
reikalavimus Švietimo tarybai: 
ar išlaikysime lituanistinių 
mokyklų tinklą, ar surasime 
naujų mokinukų, kurie papildy
tų lituanistinių mokyklų klases, 
ar įsteigsime naujų šeštadieni
nių mokyklų, ar paremsime sa
vo auka rugsėjo mėn. Švietimo 
tarybos vajų?

O galimybių, atrodo, yra. Ku
riasi naujos LB apylinkės, 
kurias organizuoja neseniai iš 
tėvynės atvykę jauni žmonės. 
Juk daugumas vedusių, daugu
mas turi šeimas, tad ar jie 
supras Švietimo tarybos rūpes
čius? O būtų kilnu ir linkėtina. 
Tik ateinančios mūsų kartos 
lems mūsų išlikimą svetimuose 
vandenyse.

JAV LB Kultūros taryba nu
sprendė, kad reikia suorgani
zuoti mūsų kultūrininkus — an
samblius, tautinių šokių viene
tus, rašytojus, žurnalistus, radi
jo valandėles našesnei veiklai. 
Atrodo, norima turėti duomenis 
apie gebančius kultūrininkus 
atlikti programas ir mažuose 
lietuvių telkiniuose. Tai kilni 
idėja. Turime daug mažesnių 
lietuvių telkinių, neturinčių 
savo meninių pajėgų, o kultūri
nės veiklos esame pasiilgę. Tad 
tokie vienetai galėtų Kultūros 
tarybos rūpesčiu aplankyti vi
są eilę telkinių, atlikti gražias 
programas. O tokių kultūrinių 
vienetų turime, pvz., Los Ange
les lietuvių kvartetas, turime

rašytojų, žurnalistų, tautinių 
šokių mažesnių grupių, kurios 
galėtų pakeliauti po JAV ar 
Kanadą.

Jeigu mes sugebame iš Lietu
vos pasikviesti menininkus ir 
gausias grupes, kuriose — kelios 
dešimtys atlikėjų, suorganizuo
jame jiem globą, koncertus, 
keliones, tai kodėl pirmenybės 
nesuteikti savo meninėms pajė
goms. O reikėtų pirmoje eilėje 
sudaryti jiems galimybes pakon
certuoti, sakysime ir pradedan
tiems solistams, dailiojo žodžio 
skaitovams, kvartetams.

Kultūros tarybos rūpestis tu
rėtų būti tęsiamas, organizuo
jant jau daug kartų praktikuo
tais, gražias Premijų šventes. Šis 
reikalas paskutiniuoju metu lyg 
primirštas. O ar nebeturime 
mūsų kultūrininkų, rašytojų, 
žurnalistų, radijo valandėlių 
darbuotojų, redaktorių kurie 
pelno mūsų pagarbą ir įvertini
mą. Būdavo džiugios Premijų 
įteikimo šventės, buvo pager
biami žmonės, kurie savo visą 
gyvenimą padukojo spaudai, 
raštui, meno reikalams, tea
trams, ansambliams ir pan.

Tad linkėtina, kad šių metų 
veiklos sezono metu susilauktu
me tokių švenčių, o įvertintinų 
žmonių dar turime daug ir įvai
riose srityse. Tam gi net ir 
Lietuvių fondas paskiria lėšų. 
Linkėtina Kultūros tarybai šio
je srityje sėkmės.,

Praėjusiais metais pavasarį 
išrinkome naują JAV LB XIV 
tarybą. Po rinkimų spauda džiū
gavo, kad tai istorinis įvykis, 
LB KV pirmininke išrinkus mo
terį, kad taryboje pusė jos narių 
jaunesniosios kartos, kad nau
joji taryba, jaunatviškai nusitei
kusi, žada naujų idėjų, našios 
veiklos, didelių darbų įgyvendi
nimo. Tai labai kilnu, gražu. 
Štai baigiasi metai nuo tos isto
rinės LB tarybos darbo pradžios. 
Tenka pripažinti, kad dar „žemė 
ne per daugiausia pajudinta”. 
Spaudoje skaitėme, kad tarybos 
nariai, tie jaunieji, greičiausia, 
neatlieka net savo menkų parei
gų, nedalyvauja balsavimuose, 
svarstant įstatų pakeitimą, o 
toks menkas darbelis — namuose 
sėdint pabalsuoti ir laišką iš
siųsti. To nepadarė beveik treč
dalis tarybos narių.

LB KV aplamai gal perdaug 
užsiėmusi „politika”, santykiais 
su Lietuva, įvairiomis komisi
jomis, kurios, atrodo dar naudos 
neneša, o „santykių” su Lietuva 
reikalai, atrodo, ne per daug 
domina tėvynainius Lietuvoje. 
Štai „Lietuvos ryte” nešiltai 
vertinamos APPLE pastangos, 
net teigiama, kad mokytojai iš 
JAV neturintys pakankamai 
kvalifikacijų, geriau bendradar
biauti su Europa, o APPLE per 
daug kaštuoja Lietuvos mokės 
čių mokėtojams.

„DRAUGO”RĖMĖJAI

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

60.00 dol. Jadvyga ir Petras 
Gruodis, Chicago, IL; Petras ir 
Anna Jakutavičius, Vai d’Or, P. 
Quebec, Kanada;

50.00 dol. R. ir R. Kavaliaus
kas, Chicago, IL;

40.00 dol. Birutė Lesevičius, 
Chicago, IL;

36.00 dol. A. Bentnorius, 
Toronto, Ont., Kanada;

35.00 dol. Izabelė Laučkięnė, 
Bethesda, MD; Algis Lapšys, 
Bloomfield Hills, MI; Algirdas 
ir Aldona Brazis, Palos Heights, 
IL;

30.00 dol. Dr. B. Krakaitis, 
Palos Hills, IL; Anele Kručas, 
Oak Lawn, IL; Birutė Strouse, 
Prescott, AZ; N. G. Nyerges, 
Santa Monica, CA;

25.00 dol. Joana Mikalaus
kas, Chicago, IL; Jonas Kaspu
tis, Bristol, Ct; L. Stankaitis, 
Chicago, IL; Albinas Reškevi- 
čius, Omaha, NE; Jonas Indriū
nas, Roselle, IL; dr. R. Sidrys, 
Streator, IL; Albina Ripskis, 
Evergreen Park, IL; Nariman
tas Udrys, Birmingham, MI;

25.00 dol. Stasė Adickienė, 
Chicago, IL; Robert S. Boris, 
Waterford, MI; Z.J. Dabrila, 
Worcester, MA;

20.00 dol. Birutė Savickas, 
Palos Hills, IL; Algima/itas Zu- 
brickas, St. Catharines, Ont., 
Kanada; Jčseph Miecius, Chica
go, IL; Daiva ir Alfred Orentas 
Elliott City, MD; Valerija Aukš
tikalnis, Boston, MA; Ona Zi- 
minskienė, Winnipeg Man., Ka
nada; Stasė Macys, Sunny Hills, 
FL; Julius Jakutis, Cicero, IL; 
B. Bartkus/Jonas Strimaitis, 
Simsbury, CT; A. Paltarzickas, 
Chicago, IL; Elena Rūkas, Zep- 
hyrhills, FL; A. F. Galdikas, Los 
Angeles, CA; Ona Venclovienė, 
La Grange, IL; Agnės Laz- 
dauskas, Bridgeport, CT; Jonas 
Butvilą, La Grage, IL; A. Ka
šubą, St. Petersburg, FL; Petras 
Petraitis, Hichmond Hill, NY; 
Antanas Masionis, Philadel- 
phia, PA; Stasė Laniauskienė, 
Euclid, OH; Z. Girdauskas, To
ronto, Ont., Kanada; Aniceta 
Giedraitienė, Willowick, OH; 
Jurga Streit, Cincinnati, OH; 
Genovaitė Narbutienė, Vista, 
CA; J. ir V. Dailidė, Crete, IL; 
Vladas Rackus, Chicago, IL; 
Teresė Bakanienė, Wilmington, 
DE; Bronė Rumšą, Chicago, IL; 
Bronius Underys, Chicago, IL; 
Bronė Kezelis, Chicago, IL; 
Angelė Krauceliunas, Hot 
Springs, AR;

15.00 dol. Kun. V. Kriščiune- 
vičius, Warren, MI; A. Bacevi
čius, Toronto, Ont., Kanada; A. 
Anysas, Cochrane, Altą. Kana
da; St. Vilinskas, Windsor, CT; 
Marija Macieza, Oak Lawn, IL; 
Z. Lukauskas, Kenosha, WI;

11.00 dol. K. Daunys, Toron
to, Ont., Kanada; R. Stevens, 
Algon Quin, IL;

Tad JAV LB tarybos pirmieji 
uždaviniai ir būtų rūpintis 
„savo kiemo” problemomis.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 24 d. 5 
■ - 1 -

A.tA.
BERNICE’ A. ŽEMGULIS
Gyveno Chicago, IL, Brighton Park apylinkėje.
Mirė 1995 m. rugpjūčiA 21 d., 11:15 vai. vakaro, sulauku

si 77 metų.
Gimė Chįcagoje. t
Nuliūdę liko: duktė Mary Ann, žentas Leonard Malas, 

eūnus Walter, marti Isabella; anūkai: James Malas, Cynthia 
Wardinski ir jos vyras Steve, Debra. Malas, Mark, Mattnew, 
Michael, Tracy, Jonathan Žemgulis; proanūkas Ryan.

Velionė buvo žmona a.a. Theodore. t •
Priklausė klubams: Brighton Pk. moterų, Upytės, Žaga

rės, Senior Citizens of I.C. parish, Našlių ir našliukių, Tau
ragės, Šakių, Zarasiškių, Panevėžiečių; draugijoms: Brighton 

Pk. lietuvių namų savininkų, pensininkų, suvalkiečių; Lietu

vių Šaulių sąjungai; Lietuvos Vyčiams, kuopa f 36 bei kitoms 
įvairioms organizacijoms.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 24 ir penkta
dienį, rugpjūčio 25 d. nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Damid laidojimo 
namuose, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra 

sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel. 

312-523-0440.

PADĖKA
A.tA.

IRENA PRANSKEVIČIENĖ 
Dangėlaitytė

Žmona, Motina, Močiutė '<

Mirė liepos 10 dieną, 10 vai. vakaro. Palaidota liepos 14 
difeną Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Kęstučiui Trimakui už 
maldas koplyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias Šv. An

tano parapijos bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.
Dėkojame Algirdui Braziui už giesmes ir vargonininkei. 

Mary Kutz už akompanavimą ir gedulingos muzikos palydą 
šv. Mišių metu.

Mūsų gili padėka visiems draugams, artimiesiems ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti su a.a. Irena 
koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velionę į kapines.

Širdingai ačiū visiems pareiškusiems mums užuojautas 

žodžiu, už aukas šv. Mišioms.
Dėkojame šauliams ir šaulėms už Garbės sargybą prie 

karsto. Taip pat karsto nešėjams šauliams už paskutinį 
patarnavimą ir palydėjusiems į amžino poilsip vietą.

Gili padėka laidotuvių direktorei poniai Jean Vance.
i

Liko giliai nuliūdę: velionės vyras Stasys, sūnūs — 
Gediminas ir Edvardas su žmona Kelly, duktė Danutė 
su vyru Bill ir anūke Jennifer. t

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
STASĖ RATNIKIENĖ

Prisimenant brangią Žmoną, Motiną ir Močiiftę, šv. Mi

šios už ją bus aukojamos š.m. rugsėjo 14 d. 10 vai. ryto Šv. 

Teresės bažnyčioje, Sunny Hills, Florida. Mišias aukos Fr. 
Francis ir Fr. Izidorius.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Stasę savo 
maldose.

Nuliūdę: vyras Jonas ir vaikai su šeimomis.

50.00 dol. Dr. Arvydas ir 
Audronė Vanagūnas, Oak Park, 
IL; L. Bildušas, Raleigh, NC; 
Gražina Kenter, Danbury, CT; 
Jonas Kasciukas, Chicago, IL; 
Algirdas Banys, Bloomfield 
Hills, MI;

40.00 dol. Juozas Cibas, Lake- 
side, MI;

35.00 dol. Danutė Gulbinas, 
Lakeland, FL; Pranė Skruodys, 
Naperville, IL;

30.00 dol. Filomena Černiu- 
vienė, Chicago, IL; Aleksas Pa
brėža, Oak Lawn, IL; Frances 
Sose, Chicago, IL;

25.00 dol. Linas Raslavičius, 
Hungtingon Beach, CA; Dr. Vy
tautas ir Aldona Urba, Jupiter, 
FL; Genė Čyvienė, St. Pete 
Beach, FL; Kostas Bružas, 
Homewood, IL; Anth. Laurent, 
Lemont, IL; Izabella Parulis, 
Worcester, MA;

20.00 dol. Viktoras A. Kurai
tis, Orland Park, IL; J. Gelum- 
bauskas, Waterbury, CT; Benig- 
na Butler, Chicago, IL; Antanas 
Vaičaitis, Hickory Hills, IL; 
Genė Dambras, Palatine, IL;

Aldona Sandargas, Ormond 
Beach, FL; J. V. Lopatauskas, 
Santa Monica, CA; Eglė Vilutis, 
Daytona Beach Shrs., FL; Lai
ma Jarašūnienė, Santa Monica, 
CA; Ona Skardienė, Euclid, OH;

20.00 dol. Adele .Pietaris, 
Clark, NJ; J. Arlauskas, New 
Britain, CT;

15.00 dol. Valentina Dailit- 
kienė, Albuquerque, NM; G. 
Zarkis, Downers Grove, IL;

11.00 dol. V. Cemarka, Dow- 
ners Grove, IL; S. Idzelis, Cleve- 
land, OH;

10.00 dol. Mindaugas Prač- 
kaila, North Riverside, IL; Anne 
Žakas, Washington, PA; Vikto
ras Bulkaitis, Milwaukee, WI; 
Antanas Paužuolis, Chicago? IL; 
M. L. Vansauskas, Lyons, lL; 
Gediminas Rygertas, Putnam, 
IL;

Kiekviena auka grailgina 

lietuviško dienraščio, vienin

telio dar pasilikusio .sveti

muose kraštuose, gyvybę. 

Dėkui!
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lituanistikos tyrimo ir stu 

dijų centro direktorių taryba 
patvirtino valdybos pirmininko 
prof. dr. Jono Račkausko pasi
rašytų 10 metų bendradarbia 
vimo sutartį su Lietuvos M. 
Mažvydo nacionaline biblioteka 
Vilniuje. Ši sutartis įformina 
jau virš 5 metus vykstantį 
abiejų įstaigų pasikeitimą 
knygomis bei periodika ir iš 
Vilniaus atvykstančių pro
fesionalų talkininkų darbuotę 
LTSC rinkiniuose Chicagoje. 
Bus toliau bendradarbiaujama 
ir išeivijos leidinių bibliografijos 
srityje. LTSC jau yra nusiuntęs 
8 talpintuvus knygų ir kitų lei
dinių Lietuvos bibliotekoms per 
Mažvydo biblioteką, kuriai 
vadovauja direktorius dr. 
Vladas Bulavas.

Ateitininkų namuose trečia
dienį, rugpjūčio 30 d., 7 vai. vak. 
rengiamas susitikimas su iš,. 
Lietuvos atvykusiais — Liudu 
Abraičiu, Lietuvos Ateitininkų 
federacijos pirmininku ir Petru 
Plumpa, Lietuvos vyriausybės 
patarėju religijų klausimais. 
Abu svečiai kalbės apie Lietu
vą, Lietuvos ateitininkus ir 
atsakinės į klausimus. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis išvažia
vimas į gamtą, šįkart į Lietu
vių centrą Lemonte, ruošiamas 
šį sekmadienį, rugpjūčio 27 d. 
Pradžia 12 vai. Visi kviečiami.

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos Brighton 
Parke karnavalas vyks rugpjū
čio 23-27 d. parapijos ribose (44 
ir California gatvė). Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti, 
pasinaudoti visomis karnavalo 
pramogomis ir tuo paremti šią, 
dar gan lietuvišką, parapiją.

v

PLB Lituanistikos katedra
Ilinojaus universitete Čikagoje 
praneša, kad šių metų rudens 
semestrą bus dėstomi šie kursai:

Bakalauro laipsnio siekian
tiems: Lietuvių kalba prade
dantiesiems, dėsto. Katedros 
asistentė Karilė Vaitkutė. 
Lietuvių kalba pažengusiems, 
dėsto prof. Giedrius Subačius. 
Lietuvių kultūra (anglų kalba), 
dėsto prof. Subačius. Lietuvių 
literatūra I, dėsto prof. Suba
čius. Lietuvos kalbos struktūra, 
dėsto prof. Subačius.

Magistro arba daktaro 
laipsnio siekiantiems: Litera
tūros teorijos pagrindai, dėsto 
prof. Violeta Kelertienė. Lietu
vių drama, plėsto prof. Kelertie
nė. Registracija vyksta iki rug
sėjo 1 d. Paskaitos jau prasidėjo. 
Dėl informacijos teirautis pas 
Slavų ir Baltų kalbų ir litera
tūrų sekretorę (312) 996-4412 
arba tiesiogiai pas prof. Subačių 
vakarais (312) 927-3845 arba pas 
prof. Kelertienę (312) 728-2377. 
Visi Ilinojaus universiteto 
studentai gali šiuos kursus 
lankyti ir gauti įskaitas už juos. 
Tai labai gera proga išmokti ar
ba patobulinti savo kalbą, 
geriau pažinti lietuvių litera
tūrą ir kultūrą. Vien Lietuvių 
kultūros kurse jau šiuo metu' 
yra 20 studentų.

Rašytojas Vytautas Voler- 
tas su žmona dalyvaus Atei
tininkų studijų dienose. Daina
voje, kur rugsėjo 2 d. atliks lite
ratūros vakaro programą.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje, 3:30 
vai. p.p. vyks ML fondo Dr. 
Vydūno mokslinių literatūrinių 
premijų įteikimas, kurio pro
gramoje — oficialioji dalis, kon
certinė dalis ir iškilminga vaka
rienė. Visi kviečiami.

Savigynos pamoka „Džiambore *95” Čikagos skautijos savaitgalio stovykloje. Pratybas praveda 
karate žinovai Vytautas Butikas ir Audra Lintakienė. Nuotr. Danos Mikuiienės

x Dr. C. M. Chrabot, Chica- 
go IL, globoja našlaitę Lietu
voje. Pratęsdamas metinę globą 
atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Šiuo metu Lietuvoje į vieną 
laisvą darbo vietą pretenduoja 
beveik 50 žmonių". Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lietu
vą. Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

VISI I BALFO 
GEGUŽINĘ!

BALFo gegužinė — didžioji 
šios vasaros šventė, yra kartu ir 
mūsų susiklausymo, nemeluo
tos vienybės bei tėvynės meilės 
paradas, pradėtas prieš 50 
metų, sutraukęs į jį visų pažiū
rų lietuvius. Gal, eidami to 
parado žingsniu, ir netrypėme 
gatvių grindinio, gal nebuvo 
orkestrų ir minių žiūrovų, bet 
BALFas vis tiek ėjo širdis šir
din, ranka rankon, dirbdamas 
kilnų labdaros darbą.

Susibūrę šį sekmadienį į 
BALFo gegužinę, mes pagerb
sime ir prisiminsime tuos 
uoliuosius darbuotojus, per 50 
metų aukojusius laiką ir širdis, 
kad vargstančiam lietuviui 
būtų nušluostyta ašara. Susi
rinkime šį sekmadienį, rugpjū
čio 27 d., į Jaunimo centro 
patalpas, dainuokime iš Lie
tuvos gautą dainą: „Lietuva iš
tikimai myli BALFą, jos išgel
bėtoją, globėją, viltį ir meilę...” 
Jei bus'šilta — nekreipkime dė
mesio, jei lietus lis — nebijo
kime. Ratu susikibę, dainuosi
me: „Marija ir Antanai Rudžiai, 
sveikiname jus 55 metų vedy
binio gyvenimo sukaktyje ir 
minime jūsų veiklą BALFe 50 
metų!”

Vytautas Kasniūnas

ŽEMĖ L PROįDUCTIONS
* dėkoja visiems, kurie jau klau

sosi naujų informacinių radijo 
laidų ir primena, jog XXI 
AMŽIUS girdimas nuo pirma
dienio iki penktadienio nuo 7 iki 
8 v.v. 1240 AM bangomis, o 
sekmadieniais tomis pačiomis 
1240 AM bangomis, tik valan
da vėliau — nuo 8 iki 9 v.v. — 
laida skirta Lietuvos praeičiai 
— VERSMĖ. Kitos laidos 4- 
šeštadieniais žinių iš Lietuvos 
apžvalga TILTAS ir sekmadie
niais pramoginė laida VAIRAS 
toliau bus transliuojamos iš 
įprastos WNDZ radijo stoties 
750 AM nuo 10 iki 11 v.r. Visais 
komercinių skelbimų bei mir
ties pranešimo reikalais kreip
kitės redakcijos telefonu darbo 
valandomis 708-386-0556.

x Gedas ir Anita Griniai, 
Hutchinson KS, pratęsdami 
globojamos našlaitės paramą ki
tiems metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas.

(sk)

x Lietuvos Vyčių kuopa 
C-112, jau treti metai globoja 
našlaitę Robertą Urbaitę Lietu
voje. Per Maria Deksnis atsiun
tė $150 metinį globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Disney World atostogos 
— $359. Skambinti: T.
Lesniauskienei, TravelCen- 
tre, Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

Marius ir Dalia Nariai š.m. 
liepos mėnesio pradžioje 
susilaukė pirmgimio sūnelio 
Manto. Nauju šeimos nariu 
Čikagoje ir apylinkėse džiau
giasi jaunieji tėvai, seneliai 
Pranas ir Gintra Nariai, nauja
gimio tetos, dėdė ir Urbonų 
giminė Lietuvoje. Būsimu nariu 
džiaugiasi ir „Lituanicos” skau
tų tuntas, kurio tuntininku 
šiuo metu yra jūrų skautininkas 
Marius Naris.

Paskutinis mados šūk
telėjimas — „mini, maxi”, o gal 
„midi”?. Visa tai su priedais: 
šiltais pietumis, gaiviais gė
rimais, gausiais laimėjimais 
viešnių ir svečių malonumui 
madų parodoje Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte, spalio 15 
d. Rezervacijoms tel.: 709-- 
279-1717. Ruoškitės dalyvauti!

Maironio lituanistinė mo
kykla, veikianti Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, pradeda 
mokslo metus šeštadienį, rug
sėjo 9 d. Tą dieną, nuo 9 iki 10 
vai. ryte, vyks naujų mokinių 
registracija ir pavėluota regist
racija. Mokiniai renkasi 9:45 
vai. r. į klases. Mokslo metų 
pradžios iškilmės bus lygiai 10 
vai. ryte Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje. Prašome, 
kad tą dieną visi mokiniai dėvė
tų mokyklos marškinėlius. Po 
atidarymo apatinėje salėje bus 
pirmasis tėvų susirinkimas. 
Mokykloje veikia darželis (4 ir 
5 m. vaikams), atskiros vaikų ir 
suaugusių, lietuviškai besi
mokančių klasės bei 10 klasių 
pagal JAV LB Švietimo tarybos 
programą. Raginame paštu gau
tus registracijos lapus nedel
siant grąžinti. Turintys klau
simų, kreipkitės į mokyklos 
direktorę Eglę Novak, tel. (708) 
257-5918. ' „

Lietuvių fondas taip pat ruo
šiasi dalyvauti „Draugo” poky
lyje ir jau išplatino viso stalo 
bilietus. Primenama, kad poky
lis bus rugsėjo 24 d., sekma
dienį, Martinįųue restorano 
salėje, o bilietai gaunami ir 
stalus galima užsisakyti „Drau
go” administracijoje kasdien, 
darbo valandomis. Visi kvie
čiami dalyvauti, ypač tie, kurie 
dėl karščių nesiryžo atvykti į 
„Draugo” gegužinę. Rugsėjo 24 
d. jau tikrai galime nebijoti 
karščių (sušilsime tik nuo 
malonių draugysčių ir smagios 
muzikos...).

Mažosios Lietuvos fondo 
Dr. Vydūno mokslinių litera
tūrinių premijų įteikimas š.m. 
rugsėjo 3 d., sekmadienį, vyks 
Čikagoje, Balzeko Lietuvių 

. Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Programoje — akademija 

, ir laureatamš < premijų 
įteikimas, Aldonos Buntinaitės 
ruošiama koncertinė dalis ir 
iškilminga vakarienė. Šventėje 
dalyvaus ir premijos laureatas 
dr. Domas Kaunas. Bus pagerb
ti ir antrąją premiją laimėjusieji 
— muzikologė Danutė Pet
rauskai" ė ir’ 'dos nivei
‘eto docente erta ’uška.

.. ireatas d - oKai
'.ys iš prtin, •> studijos 
„'’ ižosios Li< .a
lietuviškos knygos raida 
1547-1940 m.”. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Aldona Šmulkštienė, JAV
LB Socialinių reikalų tarybos 
narė, daugeliui dirbusių Vokie
tijoje padeda išsirūpinti pen
sijas, o moterims, gimdžiusioms 
Vokietijoje vaikus, padeda 
išsirūpinti vaikpinigius. Už tai 
neimama jokio atlyginimo, tik 
prašoma aukoti Socialinių 
reikalų tarybos išsilaikymo 
išlaidas sumažinti.

Anne Zickus, atstovė iš 
48-tos apygardos, atvyks į 
Illinois lietuvių respublikonų 
lygos gegužinę šį sekmadienį, 
rugpjūčio 27 d. vyksiančią 
Lietuvių centre, Lemonte. Jos 
atstovaujamai apygardai pri
klauso Čikagos pietvakariniai 
priemiesčiai, kuriuose gyvena 
nemažai lietuvių. Anne Zickus 
nori susipažinti su Lietuvių cen
tru Lemonte ir nusitikti su jos 
atstovaujamais lietuviais.

Regina Švobienė, „Kaimo 
vaikų” fondo reikalų vedėja, ir 
Juozas Švoba „Valstiečių laik
raščio” redaktorius Lietuvoje, 
atostogauja nuo rugpjūčio 7 iki 
rugsėjo 7 d. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas šiuo metu 
remia daugiau kaip šimtą naš
laičių per „Kaimo vaikų” fondą 
ir artimai bendradarbiauja su 
Regina Švobiene.

Dalia R. Šaulys, Chicago, 
IL., „Drauge” nusipirko bran
gių leidinių. Malonu, kad mūsų 
knygynas nėra užmirštas, dėko
jame už jo aplankymą ir įverti 
nima ten esančios snaudos.

Šitaip buvo garsinamas VII Mokslo ir kūrybos simpoziumas Lietuvoje 1991 m. Iš kairės: Leonas
Maskaliūnas, Albertas Kerelis ir Liudas Slėnys. Šiais metais ruošiamas IX Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, vėl Lietuvoje, lapkričio 22-23 d. Kviečiame visus lietus ius mokslininkus simpoziume 
dalyvauti.

TARPTAUTINIS FESTIVALIS 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 

MUZIEJUJE
Kiek žinau, tai toks festivalis 

yra, berods, pirmas šiame mu
ziejuje. Tai vėl naujas langas į 
Čikagą, kad ir kiti mus matytų. 
Muziejus yra vienintelė in
stitucija ir lietuvių jungtis su 
kitomis tautybėmis ir Čikagos 
kultūrinėmis institucijomis. 
Festivalis įvyko rugpjūčio 19 d., 
šeštadienį, kurį globojo ir 
parėmė: apylinkės atstovas 
Frank Olivo (13-to ward), Il
linois Arts Council, City Arts, 
III, Balzekas Museum, Ethnic 
Cultural Preservation Council. 
Muziejaus meno galerijos ir 
Gintaro salėse prie sienų buvo 
stalai. Ant vienų buvo pardavi
nėjami įvairūs suvenyrai, o ant 
— kitų tik išdėstyta įvairi infor
macija. Kurie norėjo pavalgyti, 
tai buvo lietuviško maisto, ypač 
kitataučiai turėjo progos susipa-

lietuviška kulinarija, 
jaus galer -oje vyko tau-

t' bių as:r d-n- dalvvavo šių 
tautybių šor s: meksi-
k’ečių, airių i ,. Pranešė
jas, pristatydama- graikų šokė
jus pasakė, kad jie šoks Graiki
jos salų šokius. Graikai plačiai 
išsimėtę po įvairias Janijos ir 
Egėjo jūrų salas. Tad šimtmečių 
slinktyje turbūt išsivystė skir
tingi šokiai. Buvo įdomu paly
ginti įvairių tautybių šokius. 
Oras, kaip ir apskritai šią 
vasarą, buvo nedėkingas to
kiam renginiui. Tad ir žmonių 
buvo mažiau, negu galėjo būti. 
Atrodo, kad beveik visų tauty
bių tautiniai rūbai nėra pritai
kyti karštam klimatui. Pasibai
gus tautinių šokių pasirodymui, 
tolimesnė programos dalis vyko 
„Gintaro” salėje.

„Gintaro” salėje bent karščiu 
skųstis nebuvo galima, kadangi 
vėsinimas tikrai gerai veikė. Iki 
programos pradžios buvo laiko 
pasidairyti ir su pažįstamais 
pasikalbėti. Salės pasieniais bu 
vo išdėstyti stalai su infor
macine medžiaga. Pastebėjau 
šių įstaigų stalus: American 
Travel Service, Standard Fede
ral Bank, Prospect Federal Sav
ings ir stalą, kur buvo galima 
pasitikrinti kraujo spaudimą. 
Kai St. Balzekas priėjo prie 
mikrofono, tai buvo ženklas, kad 
prasidės meninė programa. 
Trumpu žodžiu jis pasveikino 
dalyvius ir pristatė programos 
atlikėjus: sol. Vincentą Kuprį, 
Vilniaus operos bosą, ir jo 
dukrą, pianistę Eugeniją Kup
rytę. Sol. V. Kuprys, kuris kar
tu buvo lyg ir programos vedė
jas, pranešė, kad pianistė Euge
nija Kuprytė atliks Vengrų XI 
rapsodiją — komp. Torence Vis
tas. Pianistė, nors dar labai 
jauna, tik 19 m., tačiau jau ge
rokai pažengusi ir pianino tech 
niką apvaldžiusi. Paskui sol. V.

Kuprys akompanuojant pianis
tei Eugenijai Kuprytei atliko 
šiuos kūrinius: „Kur lygūs lau
kai”, — komp. muz. J. Tallat 
Kelpšos; „Oi užkilokit varte
lius” — komp. muz. Balio Dva
riono; „Šią naktelę” — komp. 
muz. Stasio Šimkaus; „Serena
dą — kom. muz. Franc Šubert; 
Mefistofelio (aukso ariją) iš 
Fausto — komp. muz. Gounod; 
„Žemėj Lietuvos” — muzika ir 
žodžiai komp. Kęst. Vasiliausko 
(šią dainą kartu dainavo ir 
dalyviai). „Brangiausios spalvos 
trys” — muzika ir žodžiai komp. 
Kęst. Vasiliausko.

Visas atliktas dainas susirin
kusieji priėmė gausiomis katu
tėmis. Meninei programai pasi
baigus, St. Balzekas padėkojo 
atlikėjams taip pat ir Moterų 
gildijai, kuri talkininkavo šio 
festivali- parengimo darb >se.

Dabar noriu šiek tiek parašyti 
apie mielą svečią iš \ Inia us a'. 
V. Kuprį. Su juo susipažinau 
per ’’ Vos šventę, vykusią 
1991 m. gegužės mėn. Čikagoje. 
Tuomet iš Vilniaus pirmą sykį 
buvo pakviestas didelis skaičius 
dalyvių, Vilniaus operos per
sonalo. Ne tik solistai, bet 
dirigentas, režisierius, dailinin
kė, dalis choristų ir simfoninis 
orkestras. 1991 m. gegužės mėn. 
19 d. pastatytoje Ponchielli ope
roje „Lietuviai”, sol. V. Kuprys 
atliko Viltenio vaidmenį. Ka
dangi tuomet buvau Muzikos 
šventės informacijos vadovas, 
teko arčiau su atvykusiais sve
čiais bendrauti. Iš visų dalyvių 
man šilčiausią įspūdį paliko sol. 
V. Kuprys. Tad ir dabar pasi
stengiau su juo pabendrauti, 
plačiau išsikalbėti.

Dabar į Čikagą jis su dukra 
atvyko dr. P. ir A. Rasučių
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iškvietimu. Šiuo metu jie 
gyvena Rasučių šeimoje ir 
džiaugiasi jos globa. Man 
pradėjus finansine puse 
domėtis, pasakė, kad gaunant 
operos solisto atlyginimą, sunku 
galus su galais suvesti. Jis dar 
iš dalies profesoriauja Muzikos 
akademijoje, bet ir tai dar 
nepadėtų keliones apsimokėti. 
O jų kelionę stipriai parėmė 
Nemenčinės Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčios klebonas 
kunigas Ričardas Jakutis. Apie 
jį ir mes esame skaitę, kaip 
vieną lietuvybės palaikytojų ir 
skatintojų tame nutautintame 
kampelyje. Jis yra didelis 
rinkėjas lietuviško meno ir 
visko, kas yra susiję su gimtine. 
Tai šviesi ir patriotiška 
asmenybė.

J. Žygas

IŠ ARTI IR TOLI
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j ietį škos pa.„aid.-a Švč. 
Mergeles Marijos Gimimo šven
tės ir taip pat Šiluvos koplyčios 
įkūrimo sukaktuvių paminė
jimo proga vyks rugsėjo 17 d., 2 
vai. popiet, National Shrine of 
the Immaculate Conception 
bazilikoje. Šv. Mišių metu gie
dos Nerija Linkevičiūtė-Kąspa- 
rienė ir Baltimorės lietuvių 
choras „Daina”. Vašingtone, 
Baltimorės ir tolimesnių vie
tovių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

JAV LB TARYBOS SESIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesija vyks St. Pete 
Beach, Floridoje š.m. spalio 
14-15 d. Patariama visiems 
Tarybos nariams šią datą įsi
dėmėti ir planuoti sesijoje daly
vauti.
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