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Balticbank bus likviduojamas 
Vilnius, gegužės 3 d. (AGEP) 

— Lietuvos Banko valdyba ket
v irtadienį pr i tarė banko 
„Balticbank" l ikvidavimui. 
Banko administratorius kreip
sis į Vilniaus apygardos teismą 
su prašymu likviduoti bankru
tavusi Balticbank. Sprendimą 
likviduoti banką teismas turėtų 
priimti gegužės 20 dieną. 

Tai bus pirmas kartas Lietu
vos bankininkystėje, kai banko 
bankroto procedūra baigiasi jo 
likvidavimu. Patys, be bankro
to procedūros, nuo 1994 m. 
likviduojasi bankas „Lietūkis" 
ir Žemės Bankas. 

Prašymą priimti toki sprendi
mą Lietuvos Bankui pateikė 
Balticbank administratorius 
Vytautas Petronis, balandžio 15 
d. gavęs pavedimą iš Vilniaus 
apygardos teismo. Vilniaus 
miesto apygardos teismas spalio 
11 d. iškėlė bankroto bylą 
bankui. Tai buvo penktasis 
šalies bankas, kuriam pernai 
iškelta bankroto byla. Iškelti 
bankroto bylą prašė patys 
banko akcininkai . „Banko 
padėtis bloga, o norinčiųjų ji 
atstatyti neatsirado", korespon
dentui sakė banko administra
torius V. Petronis. 

Banko atstatymo konkursas 
buvo paskelbtas kovo 18 dieną. 
Jei per du mėnesius niekas 
nepateikia atstatymo plano, 
bankas turi būti arba reorga
nizuojamas, arba likviduoja
mas. „Reorganizuoti banko nėra 
i ką, todėl lieka vienintelis ke
lias — likvidavimas", sako V. 
Petronis. 

Pasak banko administrato
riaus, per pusantro mėnesio ne
gauta jokių rimtų pasiūlymų 
gelbėti banką, ir jis abejoja, ar 

jų atsiras iki gegužės 20-osios. 
Tam tikro susidomėjimo būta 
tik iš „Deloitte & Touche" 
audito bendrovės, tačiau pama
tę finansines ataskaitas, užsie
niečiai, anot V. Petronio, nutilo. 
Norint atstatyti banką, reikėtų 
mažiausiai 10 milijonų litų, o 
geriausia būtų turėti ir 25 mili 
jonus, įsitikinės V. Petronis. 

Kovo 1 d. Balticbank įsiskoli
nimai buvo 34 milijonai litų, iš 
jų 12.5 milijonai litų — gyven 
tojams. įvairios firmos ir 
asmenys bankui skolingi apie 
40 milijonų litų. Bankas jau 
pareiškė ieškinių už daugiau 
nei 35 milijonus litų; iš jų iki 
gegužės pradžios priteista 
grąžinti 19 milijonų litų. 

Tačiau, kaip sakė banko 
administratorius V. Petronis, 
nuo bankroto paskelbimo iki 
dabar įplaukos i banką tėra 
102,000 litų. Daugelis skoli
ninkų arba neturi jokio turto, 
arba iš viso yra dingę. Buvęs 
banko tarybos narys Vincas 
Gustainis tačiau pernai teigė, 
jog banko skolininkai nėra ne
turtingi; laimėjęs nors vieną 
bylą, bankas visiškai atsiskai
tytų su indėlininkais. 

Dabar banko sąskaitoje yra 
1.6 milijono litų, ir priėmus 
sprendimą jį likviduoti, šie pi
nigai bus išmokėti indėlinin
kams. Pradžioje ketinama išmo
kėti iki 1,000 litų, vėliau, jei bus 
įplaukų, bus mokamos didesnės 
sumos. Indėlių grąžinimas tam
pa įmanomas tik paskelbus ban
ko likvidavimą. Dabar šie pini
gai yra įšaldyti. Banko adminis
tratorius priminė, jog valstybė 
garantavo iki 4,000 litų grąžini
mą bankrutavusio banko indė
lininkams. 

Lietuva netrukus bus 
pasirengusi priimti 

pabėgėlius 
V i l n i u s , balandžio 30 d. 

(AGEP) — Netrukus Rukloje 
bus pradėti remontuoti pabė
gėlių centrui skirti pastatai, o 
po dviejų savaičių Lietuvoje 
pradės veikti pabėgėlių reikalų 
taryba, antradieni spaudos kon
ferencijoje informavo Vladimi
ras Gražulis, Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos Migra
cijos skyriaus viršininkas. 

Pernai vasarą priimto Pabė
gėlių įstatymo realiam veikimui 
reikia 12 milijonų litų. Šiaurės 
valstybės tam jau skyrė 8 mili
jonus litų, beveik pusę milijono 
skyrė Lietuvos vyriausybė. Li
kusią sumą užsienio šalys žada 
dovanoti kitais metais. 

Pasak V. Gražulio, dalis jau 
dabar Lietuvoje sulaikytų nele
galių migrantų galėtų gauti čia 
pabėgėlio statusą. Be to, kitų 
metų pirmąjį pusmetį Lietuvo
je greičiausiai jau veiks pa-

Netektys Lietuvoje 
Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) -

Lietuvos mokslo visuomenė 
neteko v i e n o s žymiausių 
Lietuvos geobotanikių — Vil
niaus universiteto profesorės, 
habilituotos gamtos mokslų 
daktarės Marijos Natkevičiūtės-
Ivanauskienės. Devyniasde
šimtmetė mokslininkė po ilgos 
ligos mirė balandžio 30 dieną. 

Lietuvos Rašytojų Sąjunga su 
liūdesiu pranešė, kad gegužės 1 
d., eidamas 90-uosius metus, 
Kaune mirė žymus prozininkas 
ir vertėjas, buvęs politinis kali
nys Kazys Jankauskas. Naujau
sios jo knygos — „Dvi galakti
kos" (1990), „Šermukšnis prie 
ežero" (1998). 

Kauno apskritis tapo 
stebėtoja ES Regioninėje 

Asamblėjoje 
Vilnius, gegužės 3 d. (AGEP) 

— Kauno apskritis šią savaitę 
priimta į Europos Sąjungos re
gioninę asamblėją stebėtojos 
teisėmis ir jau po metų gali tapti 
tikrąja šios organizacijos nare, 
pranešė Aloyzas Jakštas, ap
skrities tarptautinių ryšių vy
riausiasis specialistas. Pasak jo, 
regioninė asamblėja yra Euro
pos Sąjungai pavaldi organi
zacija, į kurią priimami ir 
Europos Sąjungai nepriklausan
čių valstybių atskiri regionai. 
Taip stiprinami potencialių ES 
narių atskirų miestų ryšiai su 
organizacija. 

Kauno apskritis tapo pirmoji 
visose trijose Baltijos šalyse 

asamblėjos stebėtoja. Be ES 
šalių, stebėtojomis taip pat yra 
Lenkijos Varšuvos, Krokuvos, 
Lodzės ir Poznanės vaivadijos. 

Būdama tik stebėtoja regioni
nėje asamblėjoje Kauno ap
skritis negali t i k ė t i s jos 
paramos, tačiau jau dabar gali 
dalyvauti bendruose projektuo
se ir programose. Tikrosios 
narės gauna paramą ne tik da
lyvaudamos tarptautiniuose 
projektuose, bet ir tvarkydamos, 
restauruodamos savo miestus. 

A. Jakšto teigimu, valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministerija paragino likusias 
devynias Lietuvos apskritis 
sekti kauniečių pavyzdžiu. 

Gegužės 4 d. JAV Lietuvių Bendruomene Baz«Wl.n.'iuvių kultūros muziejuje Čikagoje surengė 
pagerbimo pietus JAV ambasadoriui Lietuvoje James Svvihart. Už nuopelnus Lietuvai, skati
nant jos laisvę ir kuriant joje demokratiją, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina 
Narušienė jam įteikė 1996 m. Gintaro žymenį. Pernai šis žymuo įteiktas dr. Paul Goble, JAV 
politikui ir valstybininkui, už pasišventimą Lietuvos Nepriklausomybei, ginant demokratines 
vertybes. Amb. Swihart pagerbimo pokylyje kalbėjo JAV Valstybės departamento pareigūnas 
Baltijos šalims John Kunstadter ir dr Paul Goble Nuotr. Jono Kuprio 

Aplinkos apsaugos ministras 
nenusileis pesticidų degininio 

priešininkams 

Lietuvos piliečiai apdovanoti 
Lenkijos ordinais 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(AGEP) — Antradienį Lietuvos 
Lenkų Sąjunga ketina prie 
Seimo rūmų surengti piketą, 
protestuodama dėl Seimo pri
imto įstatymo, kuriuo Vilniaus 
ribos išplėstos 10,500 hektarų. 
Lenkų Sąjungos išplatintame 
pranešime nurodoma, jog bus 
piketuojama su šūkiais: „Žemė 
- LDDP ir mafijai!", „LDDP 
vykdo seną bolševikų politi-
kąų", „Neatiduosime savo že
mės" ir panašiais. 

Apie prašymą 3 vai. po pietų 
prie Seimo rūmų leisti surengti 
Lenkų Sąjungos piketą Vilniaus 
miesto savivaldybė pirmadienį 

nieko nežinojo. Nežinojo apie tai 
ir Vilniaus viešoji policija. Be 
leidimo piketuoti gali iki dešim
ties žmonių. 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas pirmadienį 
kalbėdamas per radiją paneigė 
Lenkų Sąjungos pareiškimus, 
kad nutarus išplėsti Vilnių, tose 
vietose gyvenantys išmonės ne
galės atgauti savo nuosavybės, 
praras galimybę ūkininkauti ir 
neteks pragyvenimo šaltinio. 

Pagal įstatymus, miestams 
priskirtose teritorijose nuo
savybės teisė atkuriama bei 
žemė parduodama tokia pat 
tvarka ir sąlygomis kaip ir bu

vusioje kaimo vietovėje. Taip 
pat yra suvienodintas žemės ir 
žemės nuomos mokesčių dydis. 
Nepriklausomai, ar žemė pri 
klauso miestui, ar rajonui, 
išimties tvarka ji gali būti pa
imta visuomenės poreikiams vi
soje Lietuvoje ir tuo atveju 
numatytas kompensavimo me
chanizmas savininkams. 

bėgėlių priėmimo sistema, ir tai 
žinantys geresnio gyvenimo ieš
kantys Azijos ar Afrikos gyven
tojai stengsis čia patekti lega
liai, nes priešingu atveju jie 
negaus pabėgėlio statuso. 

Toje pat spaudos konferencijo
je kalbėjęs Jungtinių Tautų 
Vyriausios pabėgėlių reikalų 
komisijos atstovas Baltijos ir 
Šiaurės šalims suomis Lennart 
Kotsalainen nemano, kad pra
dėjus veikti pabėgėlių įstaty
mui, Lietuvą užplūs skurstan
čiųjų minios. Toks įstatymas jau 
kelis metus veikia Lenkijoje bei 
Čekijoje, bet šios šalys neturi 
dėl to didelių problemų, sakė pa
reigūnas. 

Lietuva, pirmoji iš trijų Balti
jos šalių priėmusi visame Vaka
rų pasaulyje veikiantį pabėgėlių 
įstatymą, sulaukė didelės Siau
rės šalių paramos. 

Prieš pusmetį Lietuvoje viešė
jęs L. Kotsalainen yra sakęs, 
kad Šiaurės šalys suintere
suotos padėti Lietuvai įgyven
dinti pabėgėlių įstatymą, nes 
nori čia „permesti" bent dalį 
juos užplūdusių Azįjos ir Afrikos 
šalių gyventojų. 

Tačiau jis aiškino, kad dauge
lis pabėgėlių siekia gyventi 
Skandinavijos šalyse, todėl 
prašančių prieglobsčio Lietuvoje 
nebus daug. L. Kotslainen vado
vaujama delegacija pirmadienį 
atvyko į Lietuvą ir su įvairių 
žinybų vadovais tariasi, kokios 
ir kam paramos dar reikia, kad 
Lietuvoje pradėtų veikti Pabė
gėlių įstatymas. 

Drauge atvykusi Danijos vy
riausybė Imigracijos tarnybos 
atstovė Henrieta Skoenberg 
sakė, kad jos vyriausybė skyrė 

Lenkų Sąjunga ketina 
piketuoti prieš Vilniaus 

išplėtimą 
Vilnius, gegužės 3 d. (AGEP) 

— Lenkijos prezidento Aleksan-
der Kwasniewski dekretu du 
Lietuvos piliečiai — Seimo 
Parlamentinės Lietuvos-Len
kijos grupės pirmininkas, so
cialdemokratas Vytautas Pleč
kaitis ir visuomeninės Lietuvos 
Lenkijos Draugijos pirmininkas 
Pranas Morkus — apdovanoti 
Lenkijos Kavalieriaus Kryžiaus 
ordinais. 

Tai pirmieji Lietuvos piliečiai, 
apdovanoti Lenkijos ordinais. 
Aukšti apdovanojimai įteikti 
gegužės 3 d. Lenkijoje minimos 
Nacionalinės šventės — 205-ųjų 
Žečpospolitos Konstitucijos 
metinių proga. Ši Konstitucija 
— pirmoji Europoje. 

Šventės išvakarėse Vilniaus 
filharmonijoje vykusio minė
jimo metu apdovanojimus Lietu
vos piliečiams įteikė Lenkijos 
ambasadorius Vilniuje Jan Wi-' 
dacki už nuopelnus gerinant 
Lietuvos ir Lenkijos santykius. 

Vilniaus Universiteto Polo-
nistikos katedros vedėjui Algi
mantui Kalėdai ir radijo stoties 
„Znad Wilii" vadovui Czeslaw 
Okinčic įteikti Lenkijos Kultū
ros ministerijos apdovanojimai, 
o Lietuvos profesorius Romaną 
Brazą ir Romaną Plečkaitį Len-

apie 1.5 milijonus litų pabėgėlių 
reikalų specialistų mokymui 
Lietuvoje. Dabar Vilniuje ji 
susitarė su švietimo ir mokslo 
ministerija dėl specialios prog
ramos sukūrimo. 

kijos Mokslų Akademija priėmė 
tikraisiais nariais. 

Dar keli veteranai buvo ap
dovanoti medaliais už dalyvavi
mą 1939-ųjų kare prieš nacisti
nę Vokietiją. 

Lenkijos valstybinės šventės 
minėjime dalyvavo Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
Seimo nariai, partijų vadovai. 

Kaune gedima 
D. Dudajevo 

Vilnius, gegužės 2 d. (AGEP) 
— Kaune tęsiasi gedulo dėl Če
čėnijos prezidento Džochar Du-
dajev žūties savaitė. Čečėnijos 
nepriklausomybės rėmimo ko
mitetas Kaune pirmadienį pa
skelbė gedulo savaitę ir pradėjo 
rinkti užuojautos parašus, „did
vyriškai dėl savo laisvės kovo
jančiai" čečėnų tautai. Kaip ko
respondentui ketvirtadienį sakė 
komiteto pirmininko pavaduo
toja Aldona Juškaitė, pirmasis 
užuojautų lape pasirašė Kauno 
miesto meras Vladas Katkevi
čius, juo pasekė dar kelios 
dešimtys kauniečių. 

Komitetas ragina gyventojus 
paremti kovojančius čečėnus ir 
kviečia pasirašyti į Kauno 
miesto savivaldybę. Pasibaigus 
savaitei knyga su parašais bus 
perduota Vilniuje veikiančiai 
Čečėnijos informacijos centro 
vadovei Aminat Saijev. 

Vilnius, gegužės 2 d. (AGEP) 
— Aplinkos apsaugos ministras 
Bronius Bradauskas pareiškė 
esąs pasiryžęs iki galo išspręsti 
pasenusių pesticidų deginimo 
problemą. Jis ketina nebesi-
taikstyti su kai kurių pareigūnų 
ambicijomis ir mano, kad jų 
atžvilgiu visuomenė turi būti 
nepakanti. Spaudos konferenci
joje ketvirtadienį Bronius Bra
dauskas teigė, jog kelių Kėdai
nių ir Akmenės rajonų savival
dybių pareigūnų pasipriešini
mas pesticidų tvarkymui kelia 
didelį pavojų visiems žmonėms. 

Praėjusią savaitę Tauragės 
rajone kilo pesticidų gaisras. Tai 
jau 29-asis toks gaisras per 
pastaruosius trejus metus. Kas 
gali užtikrinti, kad po kelerių 
metų nebus sunkių jo padarinių 
žmonėms ir aplinkai, klausė mi
nistras. Tauragės rajone 
užsidegė daugiau nei 40 tonų 
pesticidų, saugotų požeminiame 
sandėlyje. Gaisras užgesintas 

smėlio maišais. I aplinką išsis
kyrė labai pavojingų cheminių 
medžiagų — anglies disulfido, 
sieros dioksido, anglies dioksi
do ir kitų, kurių išmetimas vir
šijo normą tūkstančius kartų, o 
kai kurių — net milijoną kartų. 

Anot B. Bradausko, sausųjų 
pesticidų deginimo eksperi
mentas bendrovėje „Akmenės 
cementas" bus pradėtas gegužės 
mėnesį, nors jį buvo planuota 
pradėti dar pernai rudenį. Skys
tųjų pesticidų deginimo eksperi
mentas pernai buvo sėkmingai 
atliktas Kėdainių chemijos ga
mykloje. B. Bradauskas įsitiki
nęs, jog baigus eksperimentus, 
visi pesticidai turės būti sude
ginti Kėdainių ir Akmenės ga
myklos, nes kito kelio, pasak jo, 
nėra. 

Dabar Lietuvoje sukauptus 
pasenusius pesticidus — apie 
2,200 tonų — planuojama sude
ginti maždaug per vienerius me
tus. 

Baltarusijoje iškilo grėsmė 
demokratijai 

Kauno arkivyskupu paskirtas 
vysk. S. Tamkevičius 

Vilnius , gegužės 4 d . — 
Švento Sosto nunciatūra 
Lietuvoje šeštadienį pranešė, 
kad tos pačios dienos Vatika
no dienraščio „L'Osservatore 
romano" laidoje atspausdinta 
žinutė apie naujo Kauno arki
vyskupo paskyrimą. 

Ark. Sigitas Tamkevičius 

Rašoma, kad Kauno arkivys
kupas. Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, 1995 m. rugpjūčio 
20 d. sulaukęs 75-ojo gimtadie
nio, pagal bažnytinės teisės ko
dekso 401 kanoną įteikė Šventa
jam Tėvui Jonui Pauliui II savo 
prašymą atsistatydinti iš uži
mamų pareigų. 

Šv. Tėvas arkivyskupo V. 
Sladkevičiaus įpėdiniu paskyrė 
vyskupą Sigitą Tamkevičių, 
kuris lig šiolei vykdė vyskupo 
augziliaro pareigas. 

Apaštalinis nuncijus arkivys
kupas Justo Mullor Garcia, ge
gužės 4 d. pranešime, įvertinda 
mas kardinolo Sladkevičiaus 
„didžius sielovadinius ir hu
maniškus nuopelnus Bažny 
čiai", pasveikino naująjį Kauno 
arkivyskupą ir linkėjo jam 
„gero apaštalinio triūso, dar 
buojantis Kauno arkivyskupi 
jos, Lietuvos ir pasaulio Ka
talikų, bei visos lietuvių tautos 
naudai". 

Vilnius, gegužės 3 d. (AGEP) 
— Lietuvoje gyvenančių balta
rusių visuomeninės organizaci
jos įsitikinusios, kad Baltarusi
joje įtvirtinama autoritarinė 
antidemokratinė sistema. Penk-

Kaune išniekinti 
paminklai 

Vilnius, gegužės 2 d. f AGEP) 
— Kauno miesto centro policijos 
komisariato vadovas Vidas Ka
reiva mano, kad tik Lietuvos 
valstybingumo priešai galėjo iš
niekinti Maironio paminklą ir 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
sakyklą Kauno senamiestyje. 
Gegužės 1 d. priešpietę policijai 
buvo pranešta, kad baltais da
žais ir rašalu išteplioti šie du 
paminklai. 

„Nemanau, kad tai galėtų 
būti chuliganų ar vaikigalių 
darbas, nes išniekintos būtent 
tos vietos, kurios labai brangios 
Kauno ir visos Lietuvos tikin
tiesiems", korespondentui sakė 
šį įvykį tiriantis pareigūnas. Jo 
manymu, dėsninga ir tai, kad 
paminklai išteplioti tarptautinę 
darbo dieną, kuri buvo labai 
pompastiškai švenčiama soviet
mečiu. 

Šiuo metu atliekama dažų ir 
rašalo, rastų įkalčiu ekspertizė. 
Sudarytas nemaža? įtariamųjų 
sąrašas, tiriama apie dešimt 
galimų išpuolio aiškinimų. 

tadienį Vilniuje išplatintame 
Baltarusių Kultūros Draugijos 
Lietuvoje, Baltarusių klubo 
„Siabryna", Vilniaus Baltaru
sių politinių kalinių ir trem
tinių organizacijos ir Baltarusių 
Mokyklų Lietuvoje draugijos 
pareiškime pažymima, kad Bal
tarusijoje „išvaikyta parlamen
to demokratų frakcija, uždraus
tos laisvo profsąjungos, varžoma 
spaudos priemonių veikla, pa
žeidinėjama Konstitucija ir ig
noruojama Konstitucinio teismo 
sprendimai". 

Dokumente taip pat pabrėžia-
m a . jog, atėjus į valdžią Balta
rusijos prezidentui Aleksandr 
Lukašenko, šalyje mėginama 
užgožti pirmuosius laisvės ir de
mokratijos daigus. 

Lietuvos baltarusių visuo
meninės organizacijos bend
rame pareiškime smerkiami 
žmogaus teisių pažeidimus Bal
tarusijoje ir pasaulio bendriją 
raginama „ginti ją nuo dikta
tūros ir beteisiškumo". 

KALENDORIUS 

Gegužės 7 d.: Domicėlė, 
Stanislovas, Stasys, Danutė. 
1904 m. panaikintas lietuviškos 
spaudos draudimas. 

Gegužės 8 d.: Viktoras, 
Mykolas. Audrė, Džiugas, Min-
gaila. 1551 m. mirė Barbora 
Radvilaitė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AR SAUGU 

VALGYTI MĖSĄ? 
Kar tas nuo karto sužinome, 

kad kažkas labai susirgo, 
užvalgęs bakterijomis apkrėstos 
mėsos. Pasitaikė ir mirimų, nes 
tos bakterijos ypač pavojingos 
mažiems vaikams, senesniems 
žmonėms ar šiaip silpnesnės 
sveikatos asmenims. 

Prieš kiek daugiau kaip trejus 
metus vakarinėje šio krašto 
dalyje keturi žmonės mirė ir 
keli šimtai stipriai susirgo nuo 
užkrėstos mėsos viename res
torane. Mažesnių „epidemijų" 
pasitaiko dažnai, bet apie jas ne
girdi tolimesnės vietovės, nes 
susirgimai labai kenkia resto
ranų ir užkandinių verslui — 
žmonės bijo, tai neina j jas 
valgyti. Nukenčia ne tik resto
rana i , bet apskritai mėsos 
pramonė, jau gana to, kad pas
kutiniais dešimtmečiais medi
cina siūlo kuo mažiau mėsos 
valgyti dėl joje esančio pavo
jingo cholesterolio kiekio, susir
gimai nuo užkrėstos mėsos dar 
labiau atbaido žmones nuo 
amerikiečių taip pamėgto valgio 
— mėsos. 

Problema yra ne vien Ameri
koje. Be abejo, jau visi girdėję 
apie Didžiojoje Britanijoje ra
guočių susirgimus ir britų mė
sos pramonės bei galvijų augin
tojų rūpesčius, juo labiau, kad 
iš britų mėsą pirkti atsisakė 
Europa ir kiti kraštai. Ameri
koje problema ne taip plačiai 
pasklidusi ir daugiausia mėsos 
užkrėtimai įvyksta skerdyklose, 
parduotuvėse, valgyklose ir 
namie, savo nuosavoje vir
tuvėje. 

Tarp daugybės kitų, pavojin
giausios bakterijos yra E . coli, 
bet daug susirgimų pasitaiko 
nuo salmonella ir listeria 
užkrėtimų. JAV vyriausybės 
Maisto inspekcijos tarnautojai 
tvirt ina, kad pernai, t.y. 1995 
m., labai mažai rasta užkrėstos 
mėsos — iš 6,000 tikrinimo 
atvejų pasitaikė vos trys, kur 
rasta bakterijų. Tai maždaug 
0.05 proc.Šiais metais dar kol 
kas nerasta nei vieno užkrėstos 
mėsos atvejo, todėl stengiamasi 
vartotojus nuraminti ir užtik
rinti, kad Amerikoje jautiena 
yra saugesnė kaip bet kur kitur 
pasaulyje. 

Tačiau vis mėsos pramonė mė
gina atrasti naujų apsaugos 
pr iemonių , jų imantis jau 
skerdyklose. Siūloma skerdieną 
..išsiurblinti" tam tikrais siurb
liais, plauti karstu vandeniu ar
ba acto skiediniu, kad būtų 
užmuštos bakterijos. Taip pat 
siūloma panaudoti tam tikrą ra
diacijos kiekį (kai kur jau tas 
daroma su vaisiais ir daržo
vėmis), kuris tikrai sunaikintų 
organinius užkrėtimus mėsoje. 
Čia susiduriama su neigiama 
gyventojų reakcija. Radiacija 
daugelio pasąmonėje yra suriš
ta su atominėmis bombomis, ne
saugiomis jėgainėmis, baisiais 
nuodais, kurių pasekmė — ligos 
ir mirtis. Žmonės verčiau įvai
riais būdais saugotųsi nuo 
užkrėtimų mėsoje, arba mėsos 
visai atsisakytų, negu pirktų ra
diacijos paliestus produktus. 
Vadinasi, šis metodas, jei kada 
ir bus panaudotas, dar toli atei
tyje. 

Antra vertus, jeigu ir pavyktų 
mėsą nuo bakterijų apvalyti 
skerdyklose, ką daryti su ki
tomis jos pardavimo vietomis? 
Tyrimų duomenys rodo, kad tik 
maždaug 3 proc. mėsos užkrėti
mo atvejų pasitaiko skerdyk 
lose Mėsos paruošimas res-
toruniMsc kaltintinas net 77 
proc. I šį procesą įeina ne tik 
maisto pagaminimas, bet ir 
patiekimas vartotojui Nešvara 
virtuves*', asmenines padavėjų 

higienos stoka, nepakankamai 
gerai išvirta ar iškepta mėsa, 
tai vis susirgimų kaltininkai. 
Ypač tas dažnai pas i ta iko 
maltos mėsos patiekaluose. 

Dar apie 20 proc. užsikrėtimų 
bakterijomis nuo mėsos įvyksta 
vartojo virtuvėje, dėl tų pačių 
priežasčių, kaip ir valgyklose, 
nepaisant dažnų perspėjimų, 
žmonės dar vis nesilaiko pagrin
diniu saugumo taisyklių, gami
nant bet kokį maistą, juo labiau 
mėsos patiekalus. 

Geriausia apsauga yra švara 
ir karštis. Ši kombinacija su
naikina net labiausiai gajas 
bakterijas. 

Svarbu mėsą gerai išvirti ar 
iškepti, ypač maltą. Kepant 
maltinius (kotletus, hambur-
gerius), vidaus temperatūra turi 
pasiekti 165 laipsnius F, o mė
sos sultys nerodyti jokių raudo
numo žymių. Amerikiečiai ir 
daug lietuvių mėgsta valgyti 
jautieną, kuri nėra pakankamai 
iškepusi, bet tai yra bėdų ieško
jimas, daugiau nieko. Verčiau 
priprasti prie kiek sausesnio 
mėsos patiekalo (užsipilkite 
kokio padažo!), kaip „flirtuoti" 
su pavojingu susirgimu ar net 
mirtimi. 

Atsiminkite šį pagrindinį 
receptą: švara ir aukšta tem
peratūra, tuomet bus išvengta 
daug nemalonumų ir išlaidų už 
ligonines, gydytojus. 

Sylvia Švedas, M.D. 

Mons. A. Svarinskas aukoja 
Arkikatedros choro grupe. 

šv. Mišias buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje. Dešinėje 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VELYKOS BUVUSIUOSE 
KGB RŪMUOSE 

dainavo „Žemėj Lietuvos ąžuo-

JAV FARMACININKAI 
NESULAUKIA PINIGU 
JAV farmacijos bendrovės 

„PharmaciaI Upjohn" atstovas 
į Lietuvą atvyko susijaudinęs 
— pirmą kartą bendrovės isto
rijoje su ja negali atsiskaityti 
firma, užsiimanti didmenine 
prekyba vaistais. Kėdainiuose 
įsikūrusi bendrovė „Notra" 
partnerims iš JAV už vaistus 
skolinga 200.000 dolerių. Be
veik metai „Notra" nebeatsi-
skaito pagal pasirašytas sutar
tis, už kai kurias prekes tebėra 
skolinga nuo 1994 m. rašo „Lie
tuvos rytas". „Notra" įgijo 
amerikiečių pasitikėjimą nuo 
pat bendrovės darbo Lietuvoje 
pradžios, tačiau dabar jos at
stovas teigia, kad toliau tole
ruoti tokių skolų nebegali. 

Tuo tarpu ..Notros" bendrovės 
vadovas Romualdas Valevičius 
klausia: „Ar tai stebuklas, kad 
neatsiskaitome su firma?" Pa
sak jo, dabar nusigyveno visi 
Lietuvos verslininkai ir nesuge
ba atsiskaityti vieni su kitais. 
Penkerius metus vaistais pre
kiaujančiai ,,-N'otrai" už medika
mentus nesumoka Lietuvos li
goninės, sutrikę atsiskaitymai 
su Nepriklausomų valstybių 
sandraugos šalimis. 

„Notra" skolinga ir Austrijos, 
Vokietijos farmacijos firmoms, 
bankams. Verslininkas sako 
pirmiausia atsiskaitąs su ban
kais, o firmoms teks palaukti. 
Dalį skolos amerikiečių farma
cijos firmai, Kėdainiuose apsi
lankius jos atstovui, ..Notra" vis 
dėlto grąžino 

• Lietuvoje žmonių sveikata 
blogėja. Pernai užregistruota 13 
proc. daugiau nei užpernai pik
tybinių navikų, plinta tuberku
liozė, infekcinės ligos, 19 kartų 
padidėjo sifilio atvejų, daugėja 
sergančių alkoholinėmis psicho
zėmis (pernai pabaigoje buvo 
69,100 sergančiųjų alkoholiz
mu, 1,300 narkomanija ir toksi-
komanija). 

• Maine buvo pirmoji JAV 
valstija, 1851 m. birželio 2 d. 
uždraudusi svaigalų gamybą ir 
pardavinėjimą. 

Verbų sekmadienį buvusių 
KGB rūmų antrame aukšte su
sirinkę vilniečiai ir budėtojai, 
pasimeldę už nukankintus šiuo
se Tautos kančių namuose, pra
dėjo Didžiąją savaitę. 

Krikščionių demokratų parti
jos frakcijos Seime seniūnas I. 
Uždavinys pasakė, kad šiandien 
minime tą dieną, kai Kristus 
atėjo į Jeruzalę ir buvo žmonių 
minios iškilmingai sutiktas, o 
po trijų dienų tos pačios minios 
reikalautas prikalti prie kry
žiaus, nes minia buvo valdinin
kų sukiršinta ir apgauta. Nedo
ri ir nesąžiningi valdininkai ir 
šiandien daro tą patį. Jie apgau
dinėja Lietuvos žmones, stumia 
į skurdą ir griauna pasitikėjimą 
nepriklausoma valstybe. 

Mons. A. Svarinskas susirin
kusiems priminė, kad, nepri
klausomybę atgavę, džiaugė
mės, tai ir dabar nepulkime į 
neviltį. Esame laisvi. Mūsų 
ateitis — mūsų pačių rankose ir 
priklauso nuo mūsų pačių noro 
gyventi geriau. Mes privalome 
sakyti tiesą, dirbti ir siekti 
gėrio. 

Seimo narys P. Miškinis kal
bėjo apie LDDP valdžios nesu
gebėjimą tvarkyti Lietuvos že
mės ūkį, pramonę ir finansus, 
atsakė į susirinkusių klausi
mus. Meninę dalį atliko P. Bag
donavičiaus vadovaujama Arki
katedros choro grupė. 

Velykų antrą dieną prie Vely
kų šventėms papuošto altorėlio. 
mons. A. Svarinskas aukojo šv. 
Mišias, giedojo P. Bagdonavi
čiaus vadovaujama Arkikated
ros choro grupė. 

„Aš džiaugiuosi, matydamas 
Lietuvos bažnyčias sekmadie
niais pilnas žmonių, tarp jų 
daug jaunimo. Džiaugiuosi, ma-
tydams jus šiuose Tautos kančių 
rūmuose. Tikėkimės, kad tiesa 
nugalės blogį. Per Atvelykį pusė 
vienuolikos, Šv. Kazimiero baž
nyčioje bus krikštyjama ir pri
ims pirmąją Komuniją grupė 
karių", — pasakė mons. A. Sva
rinskas ir kvietė krikštynose da
lyvauti. Užbaigus šv. Mišias, 
buvo pagiedotas Lietuvos him
nas. 

Susirinkusius pasveikino su 
Velykų šventėmis prof. V. 
Landsbergis, atėjęs su vaikai
čiais Gabija ir Luku, palinkėjo 
visiems gražaus pavasario ir 
sėkmingo darbo. 

Lietuvos PKT sąjungos prezi
dentas B. Gajauskas papasako
jo apie pastangas buvusį KGB 
pastatą paversti genocido aukų 
memorialu — muziejumi. 

Šv. Mišiose taip pat dalyvavo 
Krikščionių demokratų partijos 
Seime frakcijos seniūnas I. 
Uždavinys, dail. V. Ciplijaus 
kas, dail. A. Račas ir kiti 
kultūros bei meno žmonės. Po 
kalbų visi susikibę rankomis 

lai žaliuos...". Velykų šventės ir 
dainos baigėsi vakare. 

Per Atvelykį buvusiuose KGB 
rūmuose koncertavo didysis, 
50-ies žmonių Vilniaus Arkika
tedros choras ir solistas Danie
lius Sadauskas. Choro vadovas 
L. Pranulis. Susirinkusieji su 
dideliu dėmesiu išklausė seno
vinių liaudies ir šiuolaikinių 
dainų, o savo padėką išreiškė 
plojimais. Choro vadovui ir so
listui buvo įteiktos gėlės. 

Seimo narys P. Jakučionis 
savo kalboje pažymėjo chorų ir 
kultūros darbuotojų svarų įnašą 
į žmonių dvasinį pakilimą, iš
reiškė viltį, kad per ki tas 
Velykas susirinkusius bus ga
lima sveikinki viso Lietuvos 
Seimo vardu. 

Pabaigai buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. 

Velykų altorėlio ekspozicija 

APTARTOS TIKYBOS 
MOKYMO PROBLEMOS 

Kauno arkivyskupijos kate
chetikos centro darbuotojai kovo 
5 d. drauge su arkivyskupijos 
dekanais bei arkivyskupijos ri
bose esančių rajonų švietimo 
skyrių inspektor ia is , atsa
kingais už tikybos mokymą, ap
t a r ė tikybos mokymo pro
blemas. 

Kauno vyskupas augziliaras 
Sigitas Tamkevičius priminė, 
jog tikybos pamokas lanko 
347.660, o etikos - 147,215 
mokinių. Jis akcentavo būtiny
bę rengti t inkamus vadovėlius 
bei mokytojus. Nerimą, pasak 
vyskupo, kelia Seimui pateiktas 
Švietimo įstatymo pataisų pro-

paruošė dail. A. Račas savo 
paties tapytais paveikslais. 

Velykų šventės šiais metais 
praėjo, šviečiant pavasa r io 
saulei, pakilioje dvasinėje nuo
taikoje. Patirti įspūdžiai ilgai iš
liks dalyvavusių atmintyje . 
Tautos kančių namai tapo vil
niečiams susirinkimų vieta. 
Keis ta , kad šios po l i t inės 
veiklos nepalaiko atsiskyrusi 
nuo Lietuvos PKT sąjungos Vil
niaus PKT bendrija, nors jos vė
liavoje žodžiai: „Vienybė težy
di". 

Stasys Žukas 

jektas, kurį priėmus, būtų su
griauta visa, kas pasiekta. J i s 
pabrėžtinai atkreipė dėmesį, 
kad šiuo metu tikybos pamokos 
nėra prievartinės; tėvai gali 
laisvai pasirinkti, kokias pa
mokas turėtų lankyti jų vaikai. 

Per posėdį vyskupas S. Tam
kevičius taip pat priminė, jog 
pagal Bažnyčios kanonus moky
tojas, skiriamas dėstyti tikybą, 
privalo turėti vyskupo siunti
mą. Švietimo skyrių inspektorių 
jis prašė garantuoti šią tvarką, 
kad į tikybos mokymo sistemą 
nepakliūtų atsitiktiniai tikybos 
mokytojai. Pasirodžius, kad ti
kybos mokytojas nėra tinka
mas, vyskupas gali savo siunti
mą anuliuoti; tada katechetas 
praranda teisę mokyti. Jeigu 
mokyklos vadovybė norėtų at
leisti tikybos mokytoją, tai rei
kėtų derinti su arkivyskupijos 
Katechetikos centru. 

Kauno arkivyskupijos kate
chet ikos cen t ro vedėja s. 
Viktorija Maknauskaitė papa
sakojo apie centro veiklą. 
Katechetikos centrui, tiesiogiai 
pavaldžiam arkivyskupijos ku
rijai, keliami uždaviniai palai
kyti ryšius su švietimo skyriais 
bei mokyklomis, aprūpinti mo
kyklas tikybos vadovėliais bei 
kitomis mokymo priemonėmis, 
organizuoti tikybos mokytojų 
švietimą. Vedėjos duomenimis. 
Kauno arkivyskupijos mokyklo-

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, {galiojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39. - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$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, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tei. 312-436-7772 
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metams 
JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant j Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik Šeštadienio laida $55.00 
Užsakanti užsienį 
oro pastų $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vi metų 3 mėn. 
$65.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$65.00 

$250.000 
$86.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

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

se šiuo metu dirba 437 tikybos 
mokytojai, 60 kunigų, 35 klie
rikai, 10 Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų. Kalbėdama 
apie mokytojų švietimą, ji sakė, 
kad 1-4 klasių mokytojams ren
giami kursai, kuriuos baigus 
jiems suteikiama teisė dėstyti 
tikybą 1-4 klasėms. 

Sesuo V. Maknauskaitė prašė 
dekanų ieškoti žmonių, norinčių 
ir tikinčių būti tikybos mokyto
jais. J i supažindino su rengi
niais, kurie organizuojami tiky
bos mokytojų kvalifikacijai 
kelti. Šiuo metu kelti kvalifika
ciją rengiasi apie 20 mokytojų. 
Kad geriau vyktų metodinis 
darbas, įvairiose arkivyskupijos 
vietovėse, ypač rajonų cent
ruose, norima steigti metodikos 
centrus. Panašūs centrai jau 
veikia Šiauliuose, Raseiniuose, 
Jonavoje ir Joniškyje. 

Metodikos centrų vedėjams 
papasakojus apie savo veiklą, 
pastabas bei pasiūlymus išsakė 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1 M E. Oupertoc, Outte 402 
Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1205 

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

3*00 * H * . Tai. (7M) 422-4)101 
Valandos pagal susitarimą 

Pir-nd 3v p p -7v v .antr 12 30-3v p p 
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•132 S. Ksstts Ava.. 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 
Danti< Gydytoja 

3315 W 55th St. Chicago. IL 
Tat. (312)470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (700) SOOO101 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: 700-00241M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 to . Mtn A n ų Cicero 

Kasdien 1 v. p.p - 7 v.v. 
Išskyrus trečd.: sestd 12 - 4 v p p 

EUGENE C. DECKER, DOS, PT. 
4M7 W. 103 M., Oefc U N H I , IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai OuaMartniia' 
(kalbėt angliškai) tat. 700-422-0200 

SURENDER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 t . Katate, CTJiaja. IL OM02 
Tat. 312424.2120 
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Tat. 312-00441M 
Valandos pagal susitarimą 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
830-4:00; šeštadieniais nedirba. 

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

švietimo skyrių inspektoriai. 
Jie, be kita ko, pageidavo glau
desnio bendradarbiavimo, infor
macijos apie naujus vadovėlius 
ir pan. 

MIRĖ 
KUN. ANTANAS VITKUS 

Vasario 14 d. Vilkaviškio ligo
ninėje mirė Alvito parapijos kle
bonas kunigas Antanas Vitkus 
(1928-1996). Kun. A.Vitkus gi
mė 1928 m. liepos 13 d. I kuni
gus įšventintas 1962 m. rugsėjo 
21 d., o 1985 m. rugsėjo 18 d. 
paskirtas dirbti Alvito parapi
joje. 

SUNG L. CHOU, M.D. 
VMouo Rgoo, akupunktūra 

HOLVCROSS 
PHYStCIANS PAVIUON 
3 fl. South, Eoot SuHoo 

LHfttionlon Plozo Ct. 
• t CoNfornlo Avo. 
CMcogo, IL «0SM 

(312M714142 
SMJIUVIOHBJI 

+ • • * • • • • • • • • • 
MOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER 
74t W. 31ot St. 

Chtcogo. IL MCI t , 
(312)-22S-0«tS 

•132 0. Katate Ava. 
ctmaoa. n. 00020 
Tat. 312-430-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. S0DRYS, M.D. 
OoMatmotogas/Akiu Chirurgai 

I O. •Mastsaa Ava. 
, H.SM1* 

4140 W. Ore- 0L 
312-730-7700 

(012) 471-
VIDA1 J. NBMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7720 0. Katate Ava., 
•VI 

DR. L. D. PETRE1KIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S^MoJ • • t^MEMJsroB M o s . , IVCetoIkT** l*JoooV, oo> 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tat. (700) 0004000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEMHITtS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•102 0. Katate 

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

*. 312-770-1 

sOMUNDAS VIŽIHAO, UJO., O.C. 
Specialybe - Vidaus hgu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
•1M 0. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (212) 000.7700 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

10201. Ava., 
R. 

Tat. 700-007 
VftRindot {Mosi •utNSftrTtsĮ 
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SEIMO IR JAV LB 
ATSTOVŲ KOMISIJOS 

POSĖDŽIAI 
DONATAS SKUČAS 

Komisijos p i rmin inkas 

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės atstovų komisija j savo 
pirmą posėdį susirinko 1996 m. 
kovo 18-22 d. Seimo rūmuose. 
Vilniuje. Pirmiausia patvirtino 
darbotvarkę ir komisijos reg
lamentą. 

Prieš susirinkimą vyko paruo
šiamieji darbai, kuriuos norėčiau 
trumpai apibūdinti. Komisija 
buvo įgaliota, Seimo nutar imu 
Nr. 1-776 ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pritari
mu, 1994 m. spalio mėnesio 
susirinkime, Vašingtone. 1995 
m. gegužės mėnesį tarybos pre
zidiumas, vadovaujamas dr. 
Zigmo Brinkio, pravedė rinki
mus į komisiją ir iš tarybos 
narių išrinko: Juozą Ardį, 
Algimantą Gečį, Vytą Maciūną. 
Reginą Narušienę ir Donatą 
Skučą. Komisija susirinko savo 
pirmam posėdžiui 1995 m. lap
kričio mėnesį, Philadelphijoje 
Posėdyje paaiškėjo, kad Algi
mantas Gečys dėl valdiško dar 
bo suvaržymo negalės toliau 
dalyvauti komisijos veikloje. 
Tada į komisijos sudėtį įėjr 
Liuda Rugienienė, iš kandidatų 
gavusi daugiausia balsų. Komi
sija vėl posėdžiavo 1995 m. 
gruodžio mėnesį ir išr inko 
Donatą Skučą komisijos pir 
mininku iš LB pusės. Algiman
tas Gečys paruošė reglamento 
projektą, kuris buvo LB komisi
jos apsvarstytas paskutiniame 
posėdyje, 1996 m. sausio mėne
sį. Vytas Maciūnas paruošė 
darbotvarkės projektą su še
šiais pagrindiniais siūlomais 

punktais. 
Autoriui nuvykus į Vilnių 

dirbti Krašto apsaugos ministro 
Lino Linkevičiaus patarėju, 
pasitaikė unikali proga dirbti 
tiesiogiai su Seimo nariais, 
r u o š i a n t i s komisijos posė
džiams. Pagal Seimo 1-776 
nutarimą, visos frakcijos (parti
jos), atstovaujamos Seime, tarė
jo teise paskirti po vieną atstovą 
i komisiją. Buvo paskirti šie 
atstovai: N. Ambrazaitytė (Tė
vynės sąjunga), B. Gajauskas 
i Politiniai kaliniai), S. Pečeliū
nas (Demokratai), E. Raišuotis 
(LDDP), A. Sakalas (Socialde
mokratai), F. Uždavinys (Krikš
čionys demokratai), M. Treinys 
(Tautininkai), R. Ozolas (Centro 
sąjunga) ir A. Vaižmužis (Vals
tiečiai). 

Pirmas posėdis tarp Seimo 
atstovų ir autoriaus įvyko 1996 
m. sausio 23 d. Seimo atstovai 
buvo maloniai nustebinti, kiek 
daug LB nariai jau buvo atlikę, 
ruošiant reglamentą ir darbo 
tvarkę. Jie apsiėmė peržiūrėti ir 
įteikti autoriui siūlomus pakei 
t imus iki vasario 6 d. Tas ir 
buvo padaryta. Tolimesnį darbą 
pr i s tabdė ne turė j imas pir
mininko iš Seimo narių pusės. 
Tarp Seimo komisijos narių 
vyko nemažai posėdžių ir pasi
tarimų, į kuriuos nebuvau 
kviestas, todėl negaliu pasakyti, 
kaip tas procesas vyko. Galų 
gale, pradžioje kovo Seimo ko 
misijos pirmininku buvo išrink
t a s Ever is tas Raišuot is iš 
LDDP Kaip atsitiko, kad aštuo

ni „dešiniųjų" partijų atstovai 
išsirinko, vienintelį LDDP at
stovą pi rmininku, negaliu 
pasakyti. 

Kai E. Raišuotis buvo išrink
tas Seimo atstovų pirmininku, 
paruošiamieji darbai sparčiai 
pajudėjo pirmyn. Buvo suderinti 
siūlymai reglamentui, pasirink
tos trys pagrindinės posėdžių 
temos, (kultūra, švietimas ir 
Lietuvos stojimas į NATO) ir 
išspręsta daugelis ūkinių klau
simų. Man esant Vilniuje, daug 
problemų buvo greitai išspręsta. 
Jeigu būtų reikėję rašyti laiškus 
per Atlantą, viskas būtų daug 
ilgiau užtrukę. E. Raišuotis 
pasirodė geras organizatorius, 
atsidavęs darbui ir sugebantis 
organizuoti tarptautines konfe
rencijas. Buvo tikrai malonu su 
juo dirbti ir LDDP vadovybė 
turėtų atkreipti dėmesį į jo 
sugebėjimus. 

Savaitgalį prieš pradžią visi 
LB atstovai posėdžiavo Vilniu
je. Buvo išaiškinta dėl regla
mento ir dienotvarkės, todėl 
abiejų dokumentų patvirtini
mas bendros komisijos posėdyje 
vyko sklandžiai, tik su keliom 
neesminėm pataisom. Reikia 
pastebėti, kad Bendruomenės 
atstovai atvyko į Vilnių savo 
lėšom, gyveno Vilniuje savo 
lėšom (išskyrus vieną), valgė 
savo lėšom. Seimas tik paskyrė 
vieną autobusiuką vežioti 
narius tarp jų gyvenamų vietų 
ir Seimo rūmų. Bendruomenės 
komisijos nariai buvo iš anksto 
nutarę kuo mažiau apsunkinti 
Lietuvos iždą. 

Apie pačią posėdžių eigą ir 
pareiškimus bei rezoliucijas 
buvo jau anksčiau rašy ta 
„Drauge" todėl čia nekartosiu. 
Tik keletą pastabų apie bendra
darbiavimą. Apsibrėžtos temos 
'kultūra, švietimas ir Lietuvos 

stojimas į NATO) pasirodė per 
plačios vienos savaitės posė
džiams. Todėl kituose posė
džiuose (rugsėjo 9-13 d.) bus ap
siribota t ik viena t ema — 
Lietuvos ekonomija. Taip pat 
reikia daug daugiau pasiruo
šimo, kitaip posėdžiai pavirsta 
į temos apžvalgą. Kartais penki 
Bendruomenės atstovai atsto
vaudavo „septynioms nuomo
nėms" ir kartais kalbėdavo, 
kada jie turėjo klausyti. Atsi
žvelgiant, kad šis buvo pirmas 
posėdis, buvo tam tikras susipa
žinimas ir daug kas yra atleis
tina. Toliau reikės daugiau pa
siruošimo ir profesionalumo. 

Laike pasiruošimo ir pačių 
posėdžių labai atidžiai sekiau, 
kad nebūtų pažeisti Amerikos 
lietuvių interesai ar norai. 
Galiu konstatuoti, kad nebuvo 
ne tik jokių pažeidimų, bet ir 
jokių pasikėsinimų. Galima ir 
toliau glaudžiai bendradar 
biauti su Seimo nariais, nes jie 
elgėsi labai profesional ia i , 
nebandydami išreikšti savo 
partijų nuomones Bendruome
nės komisijos nariams. 

Pagrindinis klausimas yra ar 
šie posėdžiai apsimokėjo. Žino
ma, tą tik ateitis parodys. Tie 
pareiškimai ir rezoliucijos iš 
esmės nėra tiek svarbūs, kiek 
pats procesas, kuris juos sukūrė. 
Buvo parodyta, kad 14 lietuvių, 
ėję skirtingais keliais per pa
skutinius 50 metų, gali susėsti 
prie bendro stalo ir dirbti 
Lietuvos labui Pavyzdžiui, Ba

lys Gajauskas kentėjo sovietų 
repres i j a s gu lage , Nijolė 
Ambrazaitytė koncertavo po 
Sovietų Sąjungą, Ever i s tas 
Raišuotis dirbo tarybiniuose 
rėmuose, Regina Narušienė ad
vokatauja Amerikoje, Vytas 
Mačiūnas gimęs ir augęs jau 
Amerikoje, o aš pats ištarnavau 
JAV aviacijoje 25 metus. Visų 
keliai, nors jie skyrėsi per 
paskutinius 50 metų, suvedė į 
tą pačią posėdžių salę Seimo 
rūmuose Vilniuje. Per posėdžius 
buvo dirbta Lietuvos labui, o ne 
asmeniniams ar part iniams in
teresams. Jeigu nieko kito, šie 
posėdžiai parodė, kad dviejų 
skirtingų organizacijų atstovai, 
kurie gyveno skirtingus gyveni
mus, gali atsisėsti prie vieno 
stalo ir rasti bendrą kalbą. Vien 
tik tas, mano nuomone, pateisi
na šios komisijos būtį. Reikia 
tikėtis, kad pašaliniai interesai 
šio darbo nenutrauks. Bet kokie 
ginčai tarp išeivijos organizacijų 
ar pavienių asmenų neturėtų 
būt i perkelti per Atlantą į Lie
tuvą, o ypač nenukelti į Seimo 
rūmus. 

Man padėkojus Seimo pir
mininkui Č. Juršėnui ir Seimo 
nar iams už paramą, rengiant 
posėdžius ir nulipus nuo Seimo 

tr ibūnos, prie manęs priėjo 
vienas Seimo narys ir pasakė 
„Mes visi esam lietuviai". Man 
tai buvo visos konferencijos 
apibūdinantis momentas. Ame
rikos lietuviai, atsiminkime, 
kad ir „mes visi esam lietuviai". 

Danutė Bindokiene 

SKELBIAMAS BALSUOTOJŲ 
REGISTRACIJOS VAJUS 

JAV LB Kraš to valdybos ruoštami- JAV amb. Lietuvai James W. Swihart pagerbimo pokylyje 
f05.04». iš kaire*-: Marija Remi»n< ar'.)> ' inr •< Suihar t ir Krašto valdybos pirm Repina Narušienė 

Nuotr J o n o Kuprio 

Tautos fondas ragina visus, 
Amerikoje gyvenančius, lie
t u v i u s d a l y v a u t i L i e tuvos 
Seimo rinkimuose, kurie įvyks 
spal io 20 d. ir bus lemiami 
Lietuvos valstybės ateičiai. 

Turintys naujus Lietuvos Res
publikos pasus (anksčiau išduoti 
amb. Lozoraičio nebegalioja), 
registruojasi balsuoti su Lie
tuvos ambasada, 2622 16th St. 
NW, VVashington, DC 20009. 
Tautos fondas y ra išspausdinęs 
paprasto turinio formą, kurią 
galima naudoti užsiregistruo
jant. Formos yra platinamos 
įvairiuose Amerikos lietuvių 
telkiniuose. Jas taip pat galima 
gauti iš Tautos fondo, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207. 

Neturintys naujo paso, turėtų 
kuo greičiau kreiptis į Lietuvos 
Generalinį konsulatą 420 Fifth 
A ve.. New York, NY 10018, tel. 
*212) 354-7840 arba į Garbės ge
neralini konsulatą, 6500 Pulas-
ki Rd., Chicago , IL 60629, tel. 
(312) 582-5478 gaut i reikiamas 
formas pasui įsigyti. Vidutiniš
kai paso išdavimas trunka 4 mė
nesius. 

Tautos fondo būstinėje New 

NATO ir Lietuva 

Yorke gegužės 8 ir 9 d., nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. po pietų, bus 
teikiama pagalba su naujų for
mų užpildymu ir nemokamai 
te ik iamos reikal ingų doku
mentų vertimų bei notariza-
vimo paslaugos. 

Vykdant šį aktualų vajų, Tau
tos fondo pirmininkas Juozas 
Giedraitis yra parašęs laišką 
Lietuvos Seimo rinkiminės ko
misijos pirmininkui Zenonui 
Vaigauskui, kuriame pabrėžia
ma, kad Amerikoje gyvenantys 
lietuviai nori dalyvauti šiame 
taip svarbiame demokratijos 
reiškinyje. Laiške ta rp kitko 
rašoma: „Kadangi patirt is su 
praėjusiais savivaldybių rin
kimais parodė, kad nelaiku iš 
Lietuvos parūpinta informacija 
daug kam kliudė savo balsais 
dalyvauti rinkimuose, kreipia
mės į Ju s su prašymu, kad in
formacija apie balsavimo pro
cedūras šį kartą būtų pateikia
ma pakankamai anksti". Toliau 
prašoma dar pr ieš vasaros 
atostogas pranešti, kaip ir prie 
kokių rinkiminių apylinkių bus 
priskaičiuojami užsienio lietu-
vių balsai. T a u t o s fondo 

informacija 

„Iš to nieko neišeis", — pra
ėjusio penktadienio laidoje rašo 
„Chicago Tribūne" dienraštis. 
O tas „nieko", tai Baltijos vals
tybių pastangos patekti į NATO 
globą, kai tik ši, vienintelė švie
si viltis apsisaugoti nuo galimos 
Rusijos agresijos, pagaliau pasi
stūmės rytų link. 

Tarp Lietuvos valdančiosios 
partijos ir jos opozicijos nesuta
rimų nuo pat pradžios netrūko 
ir dabar netrūksta, tačiau visi, 
atrodo, bent vienu klausimu su
taria: Lietuvai yra gyvybiškai 
svarbi NATO narystė. Ne kaž
kada ateityje, galbūt kai vėl bus 
svarstomos naujų narių priėmi
mo galimybės, bet su pirmuoju 
ratu, kartu su Lenkija, Čekų 
Respublika, Vengrija. Kodėl 
būtent dabar? O dar ir dėl to, 
kad šiemet yra rinkiminiai me
tai JAV ir prezidentinių kandi
datų, taigi ir Amerikos vy
riausybės, ausys kur kas atvi
resnės savo piliečių pageidavi
mams. 

Vadinasi, Amerikos piliečiai 
lietuviai turi retą progą kreip
tis į savo vyriausybę, klibinti 
kiekvienas — nors ir nelabai 
svarbias — duris, pabrėžti, kaip 
svarbu Europoje stabilizuoti pu
siausvyrą tarp Rytų ir Vakarų, 
ne vien tik laikinai užkemšant 
kiaurą pylymą pirštu, prižadant 
paramą ir sutvirtinant Jelcino 
galimybes pasilikti Kremliuje, 
o panaikinant „pilkąją zoną", 
kuri, deja, yra Baltijos valsty
bės. Kai praeis rinkimų įkarš
tis ir Baltuosiuose rūmuose pre
zidentas įsitaisys vėl ketveriems 
metams, bus kur kas sunkiau iš 
jo — ir iš kitų vyriausybės na
rių — gauti daugiau dėmesio 
Baltijos kraštų likimui. 

Šių metų liepos mėnesį JAV 
kariuomenė atliks pratybas 
Latvijoje, kartu dalyvaujant 
Lietuvos ir Estijos daliniams. 
Tai tarytum mėginimas kom
pensuoti už išankstini nutarimą 
palikti Baltijos kraš tus už 
NATO durų be vilties patekti į 
vidų. Prez. Clinton administra
cija palaiko ryšius su atitinka
mais Baltijos valstybių pareigū
nais ir stengiasi bent kiek 
sušvelninti pastarųjų nusivy
limą. Tačiau jokie pažadai 
negali pakeisti fakto, kad Bal
tijos valstybėms JAV neteikia 
ypatingos reikšmės, arba netiki 
pavojumi, kuris joms gresia iš 
Rusijos. Nereikia abejoti, kad iš 
Maskvos girdimos užuominos ar 
net tiesiogiai grasinimai Balti
jos tautoms yra tik bergždžios, 
šovinistiškos kalbos. Nepaisant, 
kuris iš dabartinių trijų pagrin
dinių kandidatų į prezidento 
vietą laimės rinkimus, Rusijoje 

galima tikėtis mums nepalan
kių nuotaikų. Ziuganovas ir 
Zirinovskis neslepia savo impe-
r i a l i s t in ių kėslų buvusių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
atžvilgiu. Jie ne kartą išsitarę, 
kad, nepavykus geruoju „iškly
dusių avelių" susigrąžinti į 
avidę, yra būdų tai padaryti ki
tomis priemonėmis. Niekas iš 
Lietuvos istorijos puslapių neiš-
trins faktų, kad tai buvo jau 
kartą pademonstruota — 1940 
metais... 

Net jeigu rinkimus laimes 
Jelcinas, galima tikėtis ir jo 
pasikeitusios politikos „ar
t imam užsieniui". Atsimin
kime, kaip jis mainė savo „dai
ną", kylant Žirinovskio populia
rumui, įgytam šovinistiniais 
pažadais atstatyti Rusijos galy
bę ir garbę. Tuomet staiga 
Jelcino tonas taip pat suaštrėjo, 
o kalbose pradėjo pasigirsti 
daugiau priekaištų Vakarams, 
priekabių kaimyninėms vals
tybėms. Jei Jelciniui dar pavyks 
įsitvirtinti Kremliuje, nėra ko 
tikėtis per didelio draugiškumo 
ypač Baltijos kraštams, kurie 
visuomet buvo kaip aštrus kris
las Rusijos akyje. 

Lietuva, Latvija ir Estija jau 
ne kartą parodė vakariečiams 
savo gerą valią, besistengdamos 
kooperuoti ir vykdyti visas sąly
gas, reikalingas įstoti į NATO. 
Neseniai Lietuva įmokėjo i r la
bai skaudžią kainą — Bosnijoje 
žuvo vienas jos karys, komandi
ruotas po NATO vėliava. 

Tačiau to neužtenka. JAV ir 
kitų NATO narių vadus Lie
tuva, Latvija ir Estija gali įtai
goti t ik iki tam tikro taško. 
Būtina, kad spaudimas vyktų ir 
iš kitos pusės, t.y. Jungtinių 
Amerikos Valstijų viduje. Tą 
padaryti gali tik Amerikos pilie
čiai, o tam geriausias laikas — 
rinkiminiai metai. Svarbu, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba (čia iš tikrųjų 
yra Krašto, o ne PLB valdybai, 
kurios pareigos daugiau apima 
kitus kraštus, ku r vietinės LB 
valdybos nėra taip veiklios), 
nedelsiant organizuotų stiprią 
visų lietuvių akciją ir parodytų 
kelius, kuriais mūsų visuomenė 
turi siekti šio svarbaus tikslo. 
Žinome, kad šia linkme jau vei
kiama, bet reikia daug daugiau. 

Mes galime ir turime imtis 
atsakomybės, jungtis į bendrą 
darbą. Dabar ne laikas numoti 
ranka ir sakyti, kad „ne tokios 
Lietuvos tikėjomės". Apie tai 
galėsime pakalbėti po to, kai 
užtikrinsime jos saugumą. O tas 
saugumas vadinasi NATO na
rystė. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Būdami nuo šeimų atskirt i , prarandame progą kartu 
imigruoti į Kanadą ar kitą kurį kraštą, todėl daugelis 
pradėjome galvoti apie grįžimą. Vėliau paaiškėjo, kad 
tokių atsitikimų tikrai buvo. Kai kurie vyrai grįžo į 
Vokietiją. 

R ū k o r i ų kanč ia 

įpratusiems dūmelį traukti taip pat buvo sunkūs lai
kai. Nors Anglijoje rūkalai nebuvo normuoti, bet niekas 
jų nedalindavo veltui. Kol mes dar neįdarbinti, vie
nintelė „alga" buvo penki šilingai, kuriuos gaudavome 
k a s sava i tę . N e d a u g . Vokietijoje gyvendami , 
gaudavome, berods, po dvi cigaretes į dieną. Atvykus 
Anglijon, gavome geresnį maistą, bet rūkalai — tai kiek
vieno asmeninis reikalas Su tais keliais šilingais toli 
nenueisi. Vos užtekdavo pienui ir duonos kepaliukui iš 
kaimo krautuvėlės. Nerūkantiems to ir užteko, bet rūko
riams cigaretėms pirkti pritrūkdavo pinigų. Jiems 
kančia. 

Vieną lietingą rytą, po pusryčių sugrįžę į savo ba
raką, neturint ką veikti, kaip paprastai atsisėdome arba 
atsigulėme ant savo lovų. Ir vėl kartojasi tos pačios 
kalbos, tos pačios mintys ir dūsavimai. Vienas iš mūsų. 
berods Katinas, pradėjo skųstis, kad baigiąs paskutinę 
cigaretę. Dėl lietaus negalėsiąs nueiti į kaimelio krau 
tuvę nusipirkti 

— Kam katinui rūkyti, dar ūsus nusvilsi, — pasi
girdo kažkieno balsas. — Eitum peliauti, nors pinigus 
sutaupytum. 

Pasakytas juokas tuojau rado atgarsį. Pradėjo vyrai 
diskutuoti, įrodinėti vienas kitam, kad rūkymas t ikrai 
kenkiąs sveikatai, na ir piniginei. Nerūkančių buvo tik 
keli. Jie tvirtino, kad tik silpnavaliai nenustoja rūkyti. 
Kažkas pasiūlė mesti rūkymą šiandien, tuojau pat, 
dabar. Dar trys ar keturi pritarė. Prisidėjau ir aš. Rūko
riai atsistojome, išsitraukėme iš kišenių cigaretes ir ta
baką. Nutarėme užtraukti paskutinį dūmą. Po to bus 
baigta. Sutarėme tvirtai. Kaip įrodymą savo tvirtumą 
nusistatymui ir aplink stovintiems matant, sumėtėme 
savo kandiklius bei pypkes į viduryje barako stovinčią 
geležinę krosnelę,kurioje neseniai buvome užkūrę per 
ryto švaros darymą surinktus popiergalius bei šiukšles. 
Ratu apstoję krosnelę, ištiesėme rankas virš jos, sūdė 
darni vieną ant kitos. Liudininkų akivaizdoje iškilmin
gai pasižadėjome: nuo šios dienos per tris savaites nei 
viešai, nei slaptai, nei dieną, nei nakties metu, nebe
vartosime tabako. Nerūkysime, tabako nekramtysime, 
net ir pypkėje nenaudosime. Sulaužęs šį pasižadėjimą, 
laisva valia savo barako gyventojams atiduos iš savo 
maisto kortelės vienos dienos maistą. 

Per dieną jautėmės lyg karžygiai, kilnų darbą atlikę. 
Bet, vakarui artėjant, jau pradėjome ilgėtis įprasto 
dūmelio. Ne visi rūkoriai mūsų barake tokį pasižadėjimą 
davė. Tie lyg tyčia dabar pučia dūmus tiesiai į mūsų 
pusę. Dūmas kutena šnerves, dar labiau erzina. Neiš 
kentės dar tą pati vakarą „krito" pirmasis savanoris 
Kiti laikomės, nepasiduodame Trečią dieną po pasi 
žadėjimo nerūkyti mūsų barako vyresnysis, Mickevičius, 
gavo siuntinei) is I^ondnnn Ten gyvena jo giminaite 

Tarp kitko siuntinyje rado dėžutę cigarečių „Senior Ser
vice". Žmogui pagunda didžiausia. J is siūlo padalinti 
t a s 20 cigarečių visiems „savanoriams", bendrai jas 
surūkyti ir tai nelaikyti sutarties sulaužymu. Vieni 
sut inka, daugumas ne. 

Per visą dieną M. vaikšto nervingas, irzlus, nepa
tenkintas . Po pietų išėjo iš barako ir visą vakarą nesi
rodė. Tik visiems sumigus, tyliai įslinko ir atsigulė. Kitą 
rytą, mums besiruošiant pusryčių, M. nesikelia. Šalia 
lovos ant staliuko guli jo švarkas. Ištraukęs iš švarko 
kišenės maisto kortelę duoda ją savo kaimynui. 

— Pasidalinkite, varnai, šios dienos grobiu. Sulau
žiau nerūkymo sutartį . 

Už atvirą prisipažinimą ir sąžiningumą nutarėme 
jo nebausti. Žmogus sunkiai kovojo, bet sunku atsispir
ti moters, atsiuntusios cigaretes pagundai. Grąžinome 
jam maisto kortelę ir prikalbinome eiti su mumis 
valgyklą. Po pusryčių visi bendrai užbaigėme jo liku
sias cigaretes, nes savo dar neturėjome. Nuo laisvo 
pasižadėjimo lengvai atsimetėme. 

Good-bye VVigsley 
Praėjus kelioms dienoms po parlamentarų apsilan

kymo, mūsų stovykloje pasklido gandai — turbūt tyčia 
paleisti — kad už mėnesio bus pradėtas šeimų atga
benimas iš Vokietijos. Žinia džiugi, bet kartu ir rūpestį 
sukelia: darbo dar neturime, tad kaip išlaikysime 
šeimas, kurias atvežus žada apgyvendinti šeimų 
stovyklose. Sutariu su Pranu nelaukti , kol mums dar
ini pasiūlys. Patys susirasime Prano brolio duktė Elena 
su pirmuoju moterų transportu iš Neustadt atvykusi 
Anglijon. dirbo Salfordo ligoninėje, prie Manchesterio. 
Elena surado draugišką anglų šeimą, Mr & Mrs Flit-

croft. Jiems papasakojo apie savo dėdės Prano, kar tu ir 
mano siekimą patekti į tekstilės fabriką. Mums jau buvo 
žinoma, kad Manchesteris ir visa Lancashire apygarda 
garsi savo tekstilės pramone. Flitcroftai pažadėjo mums 
surasti darbo, jei tik atvažiuos. 

Po tokio drąsinančio kvietimo liepos 31 d. trauki
niu vykstame į Manchesterį. Su Flitcroftu kalbėjome 
vokiškai, nes jis, praleidęs dalį savo karo tarnybos jau 
pokarinėje Vokietijoje, galėjo pakenčiamai susikalbėti 
vokiškai Jo žmona mus tą pat dieną nuvedė į didelį teks
tilės fabriką Richard Howarth & Co. Čia mus tuojau ir 
priima darban. Darbdavių nuomone, du jauni, vos 30 
metų vyrukai, ilgai bus naudingi, dirbdami šiam 
fabrikui. 

Po priėmimo Mrs. Flitcroft mus dar nuveda į Salfor
do Darbo ministerijos skyrių. Ten mums užtikrina, jog 
mūsų stovyklos vadovybei bus pasiųstas raštas, nuro
dant, kad Pranas ir aš esame priimti darban ir mus 
paleistų iš stovyklos. 

Praėjo trys, keturios savaitės. Jau buvome beprade
dą galvoti, kad mudviejų kelionė į Manchesterį buvo be
reikalinga. Grįždami raminomės, kad stovykloje ilgai 
nebebūsime, o dabar jau mėnuo praėjo ir vis nieko nesi
girdi apie mūsų išvykimą. Tuomet mes dar nežinojome 
anglų šalto ir lėto būdo. Tuo tarpu stovykloje verbuojami 
vyrai į anglių kasyklas, metalo bei plieno liejyklas ir 
į žemės ūkį. Man nepatinka, kad visur, kur tik to dar
bo siūlo, reikia sutikti apgyvendinti seimas stovyklose. 
Jau tas stovyklinis gyvenimas ir Vokietijoje, ir Angli
joje, man buvo įgrisęs iki kaklo. Jei taip atskirai gavus 
butą šeimai, sutikčiau ir ūkyje dirbti. Bedirbdamas pas 
Mr. Greene, užsirekomendavau kaip neblogas dar
bininkas. (Bus daugiau) 



BALSUOKIME UZ DEMOKRATIJAI t 

Lietuva stovi prieš mus šiandien laisva ir nepriklausoma, 
bet taip pat nualinta, apvogta ir apatiška. Artėjantys Seimo 
rinkimai bus lemiami Lietuvos valstybei. Padėkime Lietuvai 
atrasti sau tiesų, tikslų kelią į pilną demokratiją. 

Tautos Fondas ragina visus Amerikoje gyvenančius 
lietuvius, turinčius naujus Lietuvos Respublikos pasus, 
registruotis balsuoti ir skatina neturinčius naujų pasų juos 
kuo galima greičiau įsigyti. 

Dalyvaukime rinkimuose savo balsais, išreikšdami savo 
norus ir viltis šviesesnei Lietuvos ateičiai! 

TAUTOS FONDAS 

TURINTIEMS 
NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PASĄ 

4i Data 

Embassy of Lithuania 
2622 16th Street N\V 
YVashington, D.C. 20009 

Didžiai gerbiamieji, 

Norėsiu balsuoti Lietuvos artėjančiuose Seimo rinkimuose. 
Prašau mane tam tikslui užregistruoti: 

PAVARDĖ, VARDAS. 
ADRESAS 

I 
Čia pridedu atšviestą kopiją savo naujo Lietuvos Respublikos 
paso puslapio, kuriame pasirodo mano nuotrauka. 

Parašas 

NETURINTIEMS 
NAUJO LIETUVOS RESPUBLIKOS PASO 

°V\ 
Data 

• 
. j 

Consulate General of Lithuania 
420 Fifth Ave. 

New York, N.Y. 10018 

Didžiai gerbiamieji, 

Noriu įsigyti naują Lietuvos Respublikos pasą. 

PAVARDĖ, VARDAS 

ADRESAS 

TELEFONAS 

GIMIMO DATA 

GIMIMO VIETA 

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS DATA 
(JEI GIMĘS AR GIMUSI LIETUVOJE). 

Prašau kuo greičiausiai atsiųsti reikiamą informaciją, nes noria 
dalyvauti artėjančiuose Seimo rinkimuose. 

Parašas 

PASTABĄ: BALSUOTOJAI TURI UŽSIREGISTRUOTI 
IKI RUGSĖIO 10 D. 

PASTABĄ: VIDURKIS LAIKO LIETUVOS PASO 
IŠDAVIMUI YRA 4 MĖNESIAI 

TAUTOS FONDAS 
351 Highland Blvd. 

Brooklyn, New York 11207 

• 
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LAIŠKAI 
LIETUVOS KAIMO VAIKAI 

Su dideliu dėmesiu perskai
čiau Bernardo Šaknio reportažą 
„Aleknaičių mokytojai", spaus
dintą „Draugo" 1996.05.02 
laidoje. Reportažas — tikras žur
nalistikos perliukas. Tema — 
auksas, žibantis pelenuose, 
kurie liko komunistinės okupa
cijos sudegintame Lietuvos 
kaime. Tas auksas — iš lizdo 
išmesti, nevalgę, apiplyšę, be 
tėviškos globos kaimo vaikai. 
Tie auksakaliai — reportaže 
minimi mokytojai Bronė ir Sta
sys Grušai per eilę okupacinių 
metų ir šiandien išlikę tauriais 
„auksakaliais", nepavirtę į 
„akmenskaldžius" sovietinėje 
Lietuvos mokykloje. 

„Valstiečių laikraščio" lab
daros fondo „Kaimo vaikai" 
dovana komunistinės sistemos 
per 50 metų „ d e g i n t a m " 
Lietuvos kaimui yra labai svar
bi ir reikalinga šiuo metu. Likę 
sovietiniai „pelenai" ir šiandien 
dar sklaidosi po žalius Lietuvos 
kaimo laukus su alkoholio 
buteliu rankoje, be jokio atsako
mybės ir pareigos jausmo savam 
vaikui bei savai šeimai. 

Lietuvos auksui, — tiems 
Lietuvos kaimo vaikams, jais 
besirūpinančiam „Valstiečių 
laikraščio" fondui reikalinga ir 
mūsų finansinė pagalba, kad 
atsirastų daugiau tokių „auksa
kalių", kaip Bronė ir Stasys 
Grušai, kad atsirastų daugiau 
kaimo mokyklų, kaip Aleknai-
čiuose. 
" „Kaimo vaikų" fondo Čika
goje sąskaitos globėjas yra dr. 
Jonas Adomavičius. Ši sąskaita 
Nr. 1101428674 Standard Fede-
ral banke labai laukia mūsų 
čekių. Juos rašykime „Kaimo 
Vaiko fondui" ir siųskime: Stan
dard Federal Bank — Edita 
Zhiurinskas, 4192 So. Archer 
Ave., Chicago, IL 60632. 

Bronius Juode l i s , 
Willowbrook, IL 

KAUNAS - NIDA; 
NIDA - KAUNAS 

Tai yra Nemuno upės kelias, 
kuri atlieka greitlaivis „Rake
ta". Kelionė trunka maždaug 
keturias valandas ir kainuoja 
40 litų. Šiame laive telpa 100 
keleivių ir dabartiniu metu ši 
kelionė naudojama kaip trans
porto priemonė susisiekimui 
tarp šių dviejų nuotolių. Pra
važiuojama pro istorines vie
toves be jokių paaiškinimų. 
Tokia padėtis buvo 1995 metais, 
man lankantis Lietuvoje. 

Mano supratimu, šis Nemuno 
upės kelias turėtų būti panau
dojamas ir turizmui. Į laivų 
tvarkarašt i į traukti , kada 
išeina turistinis laivas ir kokia 
kita be lietuvių svetima kalba 
gidė ar gidas aiškins apie isto
rines vietoves su atitinkamais 

stabtelėjimais, pavyzdžiui, prie 
restauruotos Zapyškio (Vytauto) 
bažnyčios, esančios prie pat Ne
muno kranto; Veliuonos vie
toves, kur žuvo Gediminas, besi
kaudamas su kryžiuočiais; prie 
Kulautuvos, kur Vytautas Di
dysis pasirašė sutartį su kry
žiuočiai, perleisdamas Žemaitiją 
jų valdymui. Reiktų sustoti prie 
garsiojo Rambyno kalno; paaiš
kinti apie Panemunės ir Raudo
nės pilis; vardus visų upių, įte
kančių į Nemuną; pristoti prie 
Jurbarko miesto ir tilto panora
mos; apibūdinti kitus miestus, 
salas. Plaukiant Nemunu, reik
tų paaiškinti ir apie Rusnės 
salą. Įplaukus į Pamario ma
rias, reiktų kalbėti apie žvejų 
vietoves. Taip pat galima papa
sakoti apie Nemuno upės kran
tų ir Pamario laukinius gyvu
lius, žuvis, paukščius, augme
niją, nuostabiai gražius miškus 
ir t.t. 

Šias turist ines keliones 
pamils ir prisiriš prie savo kraš
to ypač Lietuvos jaunimas. Su 
atitinkamom atvirutėm ir leidi
nukais lietuvių bei svetimomis 
kalbomis, su Nemuno ir Pama
rio žemėlapiu, turistai tikrai 
bus sudominti Lietuva. Lietuva 
turi penkis laivus — „Raketas", 
bent dalį turėtų paskirti turiz
mui. Ateity turizmas plėsis ir 
šis „Nemuno kelias" vasaros 
metu prilygs aukso kasykloms! 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

NESĄMONĖS IŠ 
PREZIDENTŪROS 

Paskutiniais metais infliacija 
Amerikoj buvo apie 3%, Lietu
voje — virš 30%. Per keletą 
metų lito pririšimas prie dolerio 
4:1 santykiu ne tik drastiškai 
iškreipė Lietuvos ekonominį 
gyvenimą — jis tiesiog žlugdė 
krašto gamybą ir eksportą. 

Pagal 25 kovo 1996 AGEP 
pranešimą, kalbas ir pastangas 
pakeisti lito-dolerio santykį, kas 
vakarietišku požiūriu yra lo
giška ir būtina, prez. Brazaus
kas pavadino juokingomis, 
kurios „kvepia užsienio agentų 
veikla". 

Nenoromis prisimena neseni 
laikai, kai žiaurių žmogaus 
te i s ių pažeidimai iš Sov. 
Sąjungos sovietų pareigūnų 
buvo apšaukiami išsigalvo
jimais ir sąmoningu Sov. Sąjun
gos šmeižimu. Iš kitos pusės, bu
vęs LKP pirmasis sekretorius 
turi daug patirties iš tų laikų 
kada tikrovė buvo laikoma 
melu, kai skurdas, persekio
jimai ir kal inimas buvo 
vadinama krašto klestėjimu ir 
darbininkų rojumi. 

J . Tamkutonis 
Chicago, IL 

AČIŪ UŽ NUOŠIRDUMĄ 

Perskaičius laiškus „Draugo" 
82 numeryje, dėl angliško 
atsakymo vienam mugės lanky-

Nernunu kursuojantis turistinis laivas „Raketa" 

tojui, galima pasakyti nuoširdų 
ačiū Daliai Trakienei, Danai 
Mikužienei ir anksčiau rašiu
siai Ramunei Lukienei už įvy 
kio įvertinimą teigiama kryp
timi. Jos visos yra čia gimusios 
ir augusios jaunimo vadovės. 
Dirbdamos kiekvieną šeštadie
nį su jaunais, antros ar trečios 
kartos lietuviukais, pažįsta juos 
ir žino jų kalbos trūkumus. 

Pagrindinis lietuvių kalbos ži
nojimas turi būti perduotas 
tėvų, antroje vietoje lietuviškos 
mokyklos ir jaunimo organizaci
jų. I šių ir ankstyvesnių laiškų 
teigiamus pasisakymus turėtų 
atkreipti dėmesį Viktoras Ku
čas bei kiti, ir padaryti išvadą, 
kad, kritikuojant jauna skautę 
ir jos vadoves, nepritrauksite 
jaunimo prie lietuvių kalbos 
vartojimo. Parodykime daugiau 
meilės ir supratimo lietuviškai 
nekalbantiems jaunuoliams, gal 
tuomet pajėgsime juos prilaiky
ti prie lietuviško kamieno. 

Visi žinome posakį, kad: „Su 
medum daugiau pritrauksi 
musių, negu su actu". Tad lieki-
me medų visiems, kurie dirba 
visuomeninį darbą ir stengiasi 
auklėti jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

APIE PASKAITĄ LEMONTE 

PLB atstovo Vilniuje Juozo 
Gailos pranešimas, ruoštas 
PLC, Lemonte, balandžio 28 d., 
apvylė. Keturiasdešimt minučių 
pokalbį pavadinčiau feljetonu, 
bet tikrai nejuokingu. Prelegen
tas pristatė sunkią Lietuvos 
padėtį ir kaip prie to prieita. 
Apie tai jau mes gerai žinome. 
Tačiau daugiausia dėmesio 
buvo atkreipta į visuomenės 
moralinį nuosmukį. Pavaiz
duota padėtis, iššaukusi pub
likoje juoką, bet jis buvo per 
ašaras. 

Iš kur kalbėtojas ištraukė sta
tistiką apie lietuvaičių skaičių 
Izraelyje, kad 75 proc. visų tame 
krašte prostitučių sudaro lietu
vaitės? Ir kiti pasisakymai apie 
išžaginimus nelabai tiko paskai
tos tonui (nejaugi prelegentas 
mano, kad tokie dalykai juokin
gi?). 

Laukta rimtesnio padėties 
Lietuvoje įvertinimo, o išgirsta 
paviršutiniškas, net ciniškas 
pranešimas. Visa laimė, kad 
jaunesnioji mūsų karta to negir
dėjo. Nesistebėčiau, jei PLB 
atstovas Lietuvoje būtų igno
ruojamas ir savo pareigų ne
galėtų atlikti. 

Dr. Edmundas Ringus 
Chicago, IL 

NETURĖTŲ BŪTI SIENŲ 
KVALIFIKUOTIEMS 

DARBININKAMS 

Kai JAV Kongrese yra svars
tomas įstatymo projektas (sena
toriaus Simpson ir Kongreso 
nario Smith) panaikinti skir
tumus tarp nelegalių bei ne
kvalifikuotų darbininkų ir 
kvalifikuotų darbininkų imigra
cijos atžvilgiu lyg tai apginti 
JAV darbininką, tai reikia atsi
minti, jog Čia nebūtų atvykę 
Einstein, Stravinsky, I. M. Pei, 
Gimbutienė, Vaitkevičius, Ja
saitis ir panašūs, kurie pratur
tino Ameriką. Užuot sukuriant 
darbus Amerikoje, užsienio fir
mos turės keltis kitur. Yra svar
bu, kad tas įstatymo projektas 
netaptų įstatymu. 

Mes taip pat laukiame kvali
fikuotų asmenų, atvykstančių iš 
Lietuvos Amerikon. O Lietuva 
irgi neturi statyti sienas žmo 
nėms, kurie būtų iš užsienio ir 
yra kvalifikuoti. Tik užsienio 
lietuvių prasmingas ir kvali
fikuotas darbas Lietuvoje, ypač 
tų iš JAV, Kanados ir Austrai i 
jos, gali atnešti geresni rytoju 
Lietuvoje Kovokime prieš dirb 
tinęs sienas kvalifikuotiems 
darbininkams, nes jie yra tikras 
turtas, bet kuriam kraštui 

Saulius Šimoliūnas 
Detrr.it, M l 

ŠIRDŽIAI MIELI 
PRISIMINIMAI 

Jau praėjo ketveri metai, kai 
lankiausi Clevelande ir šio 
miesto garsioje klinikoje. Dviejų 
mėnesių t rukmes stažuote 
kardiologiniuose skyriuose iki 
šiol man leidžia jaustis pakan 
karnai tvirtai savo specialybėje. 
Prisimenu ne tik šių stažuotę. 
bet ir tautiečių pastangas iš
rūpinant ją. Tik iš pirmo žvilgs 
nio stažuotė atrodo toks papras
tas ir lengvai pasiekiamas daly
kas. Iš tikrųjų tai didžiulis or
ganizacinis darbas, kurį tuomet 
nuveikė Rita Minkūnienė, 
Gražina Kudukienė. o viską ini-
ciavo vašingtonietė Felicija 
Kolp (Giedrytė). Rimo Mikūno 
dėka buvo pasirūpinta ne tik 
visa mano buitimi ir egzistenci
jos smulkmenomis, bet ir laisva
laikiu. 

Prisimenu, kaip patekau pas 
lietuvaitę stomatologę Giedrę 
Matienę. Iki šiol negaliu 
pamiršti jos profesinio triūso. Ji 
mane gydė tris šeštadienius iš 
eilės ir jau ketveri metai kaip 

man nebeprireikė stomatologo 
pagalbos. O būdavo čia, Lietu
voje, dėl tuomet turėtų netiku
sių stomatologinių technologijų 
bei aparatūros pas gydytojus 
tekdavo lankytis vos ne kas 2-3 
mėnesius. 

Mano visų įspūdžių skalėje 
daug vietos užima ir Aurelijos 
Balašaitienes bei jos šeimos na 
rių man nepelnytai skirtas 
pagarbus dėmesys. Be galo 
miela prisiminti, jog visi lietu
vaičiai ir lietuvaitės man buvo 
tuomet labai dėmes ing i , 
rūpestingi ir paslaugūs. 

Vienintelis pr i s iminimas , 
kuris slegia iki šiol — tai 
Amerikos lietuvių išskirtinio 
aktyvumo ir produktyvumo 
žmogaus Raimundo Kudukio 
staigi netektis. Apie šį taurų 
žmogų Clevelande teko girdėti 
vien tik pozityvius vertinimus. 
Jo asmeninės veiklos įnašas 
išeina ne tik už Clevelando, bet 
ir už Amerikos ribų. Jo veikla 
siekė Lietuvą, jis nepaprastai 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. 

Prof. Petras Stirbys 
Kauno akademinės klinikos 
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A.tA. 
BRONIUS RACEVIČIUS 
Mūsų mylimas Vyras. Tėvas ir Senelis mirė 1996 m. 

gegužės 5 d.. 5:45 vai. p.p., sulaukęs 74 metų. 
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Janina Račkauskaitė, dukterys — 

Irena Kazenienė, žentas Kęstutis, Dana Dobson, žentas Ray, 
Elena Trumblay, žentas Roger; sūnus Andrius, sužadėtine 
Jolene: penki anūkai ir du proanūkai; svainis dr. Jonas Rač
kauskas su šeima, svainė Irena Flavin; Lietuvoje sesuo Moni
ka Adze. brolis Jurgis ir jų šeimos. 

Priklausė BALF'ui, Lietuvių Golfo klubui, Lietuvos 
Vyčiams ir Tautos Fondui. 

Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 8 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame Kimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai, 
sesuo, brolis ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
VACIUI NUMGAUDUI 

mirus, jo žmonai OLGAI, dukroms ir jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

G. Budraitienė 
V. ir O. Gutauskai 
S. Kasnickienė 
V. ir I. Linartai 

J. ir D. Petkūnai 
P. ir B. Sabalai 
J. ir L. Stankūnai 
V, ir R. Vaitkai 

Iškeliavus pas Visagalį 

A.tA. 
VYTAUTUI JUOZUI DAILIDEI, 

liūdinčią žmoną JOANĄ ir jos artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu. 

Genė Valantinienė 

A.tA. 
DR. KAZIUI PEMKUI 

mirus, seserims ALDONAI UNDERIENEI ir REGI 
NAI OSTTENEI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Brigita ir Pranas Tamulioniai 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
Dr. KAZIUI PEMKUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo seserims, darbščiai Daina
vos ansamblio narei ALDONAI UNDERIENEI ir RE 
GINAI OSTIENEI su šeimomis bei kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. . _ . 

LMA Dainava 

A.tA. 
MARIJONA 

PARAKININKIENĖ 
Motušytė 

Gyveno Willow Springs, IL. anksčiau Chicagoje. Ifar-
ąuette Parko apylinkėje 

Mirė 1996 m gegužės 4 d.. 7:30 vai. ryto. sulaukusi 84 
metų. 

Gimė Lietuvoje. Žemaičių Naumiestyje. Amerikoje iš
gyveno 47 m. 

Nuliūdę liko: vyras Dovas, duktė Irena, sūnus Rimantas, 
marti Aristidą, anūkai: Rimas. Kęstas su žmona Caroline. dr. 
Daiva Parakinink<*s. Mary Stovvell su vyru Sam. Terry 
Ackley. proanūkai: Jason Ackley. Vytukas Gurinąs, Johny 
ir Mirti ari Kinčinai. svainės: Mina Samkovv. Ona Jogminienė 
ir Ona Andruleniene gyv. Boston. MA. 

Velionė buvo pašarvota pirmadieni, gegužes 6 d nuo 3 iki 
8 v.v Petkus Marųuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužes 7 d Iš laidojimo 
namu 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai ryto gedu
lingos šv. Mišios už veliones sielą Po Mišių velionė bus 
palaidota Tautinėse lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės. 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E REAL ESTATE 

ra 
GrMį, įį ifc,v 

REALMART II. Inc. 
6602 S. Pulaski Hd 
Chicago. IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairiu nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

BUS.312-58M100 {^-,312.30^030? 
Fai 312-585-3987 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą D>r 
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai 

312779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

AUTOMOBILIO. NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mo/ 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208V, WNt 95tti Str*«t 

T«l. (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle"" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio. 
aluminiaus ir kt Turiu darbo 
draudimą R. Jankauskas, 
tol. 708-969-2658. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRVKLAS ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Oaekys 
Tai. 312 585-6624 

Apt. for sala In Kaunas, Laisves 
ai (65B-1). 100 sq. mtrs. Recent-
ly remodeled Aftractive. suitable 
for home or office $35.000. 

Phonarfax: 370-7-226-712 

Parduodamas 3 kamb. butas 
Vilniuje, Antakalnio raj su baldais 
arba be jų. 

Tel. 312-476-1293 

FOR SALE 
Restaurant and Lounge and 6 one bdr 
furoished apartments plūs two bdr liv-
mg quarters for ovvner Cornt-r location 
mcludes 5 lots M rvgh visibtl' and traf-
fic area Excellent mcor-'. >roperty 
vvith great potential for 'jrowth 
Located near Indiana Dunes Nationa1 

Park $239.000 
Csntury 21 Mlddloton Company 

Call Ray Mohnssan 
Tai. 1 800 876-1331 

StCK 
'šfeTCSrlHNGS 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
'WF7 . ' -MAS'*' . M * . 

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU P E R 45-60 D I E N U 
• O R O C A R G O PER 10-12 D IENU 
• AMERIKIET IŠKŲ M A I S T O P R O D U K T U S IUNTINYS 

U 2 $38 00 P E R 14 D I E N U . 
• M A R O U E T T E P A R K O APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME N E M O K A M A I 
• N E M O K A M A S D O K U M E N T U NOTARIZAVIMAS, 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NFMOKAMAI 

1-800-SPARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRFSS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO. IL 60652 

TUntMF ATSTOVUS LOS ANf.FlF? IR GUANO RAPIPS 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 

BENSENVILLE.IL 60106 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Marius Vygantas (čelo) ir 

Nancy McGill (pianinas) atliko 
trumpą kamerinės muzikos pro
gramą JAV LB Krašto valdybos 
ruoštame JAV ambasadoriaus 
James Swihart pagerbimo poky
lyje praėjusį šeštadienį, gegužės 
4 d., Balzeko lietuvių muziejaus 
„Gintaro" salėje. Svečiai 
jaunųjų menininkų pastangas 
sutiko labai palankiai, nepa
gailėdami plojimų. 

Pedagoginio lituanistikos 
instituto absolventų išleistuvės 
įvyks 1996 m. birželio 1 d., 7 vai. 
vakare, Jaunimo centre. Visuo
menę prašome šį vakarą paskir
ti lietuviškam jaunimui ir 
vietas prie stalų užsisakyti pas 
pas Marytę Utz — tel. 1 (708) 
423-0307. 
JAV Lietuvių Bendruome

nės Lemonto apylinkė (per 
iždininką Aleksą Karaliūną), 
Lemont, IL, vėl atsiuntė „Drau
go" laikraščiui 100 dol. Gražus 
pavyzdys yra Lemonto LB, savo 
aukomis parodanti, kad vienin
telis lietuvių dienraštis užsie
nyje yra tikrai dar reikalingas. 
Nuoširdus ačiū. 

Aldona Palukaitienė prane
ša visiems X tautinių šokių 
šventės žiūrovams, norintiems 
vykti autobusais į šventę, iš kur 
autobusai išvažiuos. Autobusai 
išvyks punktualiai 11 vai. ryte, 
liepos 6 dieną, iš šių vietų: 

Cicero, 1500 So. 49-ta g-vė. 
nuo šv. Antano parapijos. 

Lemonto, 14911-127-tos g-
vės, nuo Pasaulio lietuvių 
centro. 

Brighton Parko 44-tos ir 
California. 

Marąuette Parko 69 ir 
Washtenaw, Gimimo Švenčiau
sios Marijos parapijos ir iš Oak 
Lawn 95-tos ir Keeler, Holiday 
Inn. 

Autobuso bilietus galima įsi
gyti antr ir ketv., nuo 6 iki 8 
v.v., šeštad., nuo 9 iki 12 vai. 
„Seklyčioje" Lemonte, iš anks
to susitarus. Autobusų bilietų 
įsigijimo data yra iki birželio 20 
dienos. Autobusai turės palydo
vus. Kilus klausimams, skam
binti 312-471-0811 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas kaip ir praeityje, šiemet 
ruošia „Gintaro" puotą sekma
dienį, birželio 30 d. Vietoj įpras
tojo debiutančių pristatymo bus 
pagerbtos trys nusipelniusios 
lietuvės moterys: A l d o n a 
Brazienė, Birutė Jasaitienė ir 
Evelyn Oželienė. Puotos proga 
bus išleistas specialus leidinys, 
į kurį sveikinimus šioms nusi
pelniusioms moterims gali 
siųsti organizacijos ir pavieniai 
asmenys. Rengėjos tuos sveiki
nimus turi gauti iki gegužės 23 
d. Siųsti adresu: Ruth Hofrman, 
Greeting Chainvoman, 3909 W. 
69th Place, Chicago, IL 60629, 
tel. (312) 581-1324. Visas poky
lio pelnas skiriamas lietuvių 
kilmės jaunuoliams-stipendi-
ninkams. 

Čikagos ateitininkų metinė 
Šeimos šventė vyks sekma
dienį, gegužės 19 d. Visos sąjun
gos ir korporacijos su vėliavomis 
ir visais nariais prašomos daly
vauti 9 vai. Mišiose Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Po Mišių 
Ateitininkų namuose bus iš
kilminga akademija, kurios 
metu kandidatai duos įžodį ir 
bus skaitomi pranešimai. Po ofi
cialios dalies svečiai galės pasi
vaišinti ir maloniai pabendrau
ti. 

Gegužinės pamaldos Šv. An
tano bažnyčioje (1501 S. 50th 
Avenue), Cicero, 111., vyksta 
kiekvieną gegužės mėnesio ket
virtadienį, 6:30 vai. vakaro. Po 
giedamos Švč. M. Marijos litani
jos yra ir Šv. Mišios. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami. 

Čikagos ir apylinkių Nekal
to Pr. Marijos Seselių rėmėjų 
narių metinis susirinkimas 
įvyks birželio 2 d., sekmadienį; 
8 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
narius Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Tuoj po šv. Mišių bus susirinki
mas, pusryčiai ir renkamas na
rio mokestis. Maloniai kviečia
me narius ir svečius dalyvauti. 

Transportacija i X tautiniu Šokiu Šventę rūpinasi JAV LB Marąuette Parko 
apylinkes p'rm Aldona Palukaitienė ir organizacinio komiteto narys An 
tanas -Jarūnas. v •»._ ~ 

Nuotr Zigmo Degučio 
x Kęstučio Šimo fotogra

fijos ir Eugenijaus Čibinsko 
keramikos darbų parodos 
atidarymas penktadienį, gegu
žės 10 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Ren
gia Amerikos Lietuvių meno 
draugija. 

(sk) 
x Ieškomas Algis Visockis, 

gyv. 8423 W. 99th Terr., Palos 
Hills, IL. Prašome atsiliepti, 
skambinti: Aldonai Gurskie-
nei iš Kauno, tel. 708-515-1406 
po 7 vai. vakaro. 

(sk) 

x A. a. Albina Slivinską, 
Adison. IL, pagerbdami Lietu 
vos našlaičiams aukoja Algis ir 
Rima Tamošiūnai — $100, Bar 
bara Fletcher - $50; Otto ir 
Vilma Dokters ir Andris ir Ei
lėn Dokters po $40; George ir 
Patricia Schmieder ir Antanas 
ir Lilija Adomėnai po $25, ir po 
$20 - Edvardas ir Anele Pociai, 
Adolfas ;r Sofija Jelioniai. Jonas 
ir Gertrūda Zabukai. Rita Jelio-
nis. Barhara Campbell. Viso 
$380. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

DŽIAUGSMO IR VILTIES 
KREGŽDUTĖ 

Judita Martin, dantų higienos 
specialistė iš mažyčio senosios 
lietuvių emigracijos telkinio 
Kansas City, MO, š.m. gegužės 
2 d. jau penktą kartą išskrido 
darbuotis į Lietuvą. Paskutinį 
kartą ji praleido septynetą 
mėnesių Kauno Medicinos aka
demijoje, kur, įtikinusi burnos 
higienos kurso reikalingumą, 
sudarė mokslo programą, mokė 
teoriją ir klinikinį darbą, taip 
paruošusi burnos higienos spe
cialistes, kaip „Kauno diena" 
teigė, pirmąsias šios srities dar
buotojas Lietuvos sveikatos 
istorijoj. 

Man buvo privilegija pasikal
bėti su šia pasiaukojimo ir 
geranoriškumo pilna moterimi. 
Jos lietuviška kilmė ateina iš 
prosenelių (iš motinos pusės), 
kurie pradžioj šio šimtmečio 
buvo emigravę iš Lietuvos. Jos 
senelis buvo vienas iš Kansas 
City lietuvių bažnyčios statyto
jų. Šeimoje augo šešiese, tėvai 
mirę. Paklausta „Kauno die
nos" korespondentų, kaip ji ver
tinanti stomatologijos ir, ben
drai, gyventojų dantų būseną 
Lietuvoje, atsakiusi tik „klau
simas labai sunkus". Judita 
galėjo nuo svorio palūžti ir 
„atsikąsti", bet ji nei palūžo, nei 
„atsikando". Štai ji ir vėl išvyko 
į Lietuvą dirbti ten keletai 
metų. Pagarba Juditai! 

Gražu, kad būrys pasišventu
sių Dental Assistance Founda
tion for Lithuania (DAFL) narių 
su pirmininku dr. Leonidu Ragu 
priešakyje rado būdą Čikagos 
padangėje susirinkti ir pagerb
ti šią idealiste moterį, nešančią 
vilties pavasarį mūsų tėvynėn. 

Faustas Strolia 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

D"nqiamr ir taisome 
VISI, ni<iu s loųus 
Tol 7D8-PS7 (/M6 

Skambinti po 6 v v 

x Ieškau Irenos Šeinaus-
kaitės, kuri su manimi Lietu
voje lankė Šilalės gimnaziją ir 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Prašo atsiliepti Olimpija Pet
rauskaitė, Dariaus ir Girėno 
13-73, Marijampolė 4530, Li
thuania. 

(sk) 

Irena ir dr. Leonas Kriau-
čeliūnai, „Grandies" ansamblio 
ilgamečiai globėjai ir mecena
tai, metinio ansamblio pobūvio, 
įvykusio praėjusį šeštadienį Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
proga padovanojo „Grandžiai" 
1,000 dol. už nenuilstamas 
pastangas jaunimo tarpe puose
lėti tautinius šokius. Ansam
bliečiai tokia dosnia dovana 
buvo maloniai nustebinti ir su
jaudinti. Dėkingumą mecena
tams Kriaučeliūnams jaučia ne 
tik šokėjai, bet jų tėvai, vadovės 
ir globos komitetas. 

x A. a. Ksaveros Staaiūnai-
t ienės atminimą pagerbdami, 
Antanas ir Teresė Pragovich, 
Lemont, IL, siunčia $25 Lietu
vos našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą ir dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Vilniaus miesto statistikos 
duomenimis, 1995 m. Vilniuje 
susituokė 3,757 poros, ištuokų 
buvo įregistruota 1,685 (1994 m. 
- atitinkamai 3,732 ir 1,865). 
Statistikos departamento duo
menimis, per praėjusius metus į 
Vilnių atvyko gyventi 6,722 gy
ventojai, išvyko - 9,564". Pini-
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos j Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 263S W. 
69 St., Chicago, IL, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 
x Rodos, ir vargo nebuvo, 

iš džiaugsmo upeliai išdžiūvo, o 
30 metų prabėgo taip greit... 

Amerikos Lietuvių radijas, 
vad. Anatolijaus Šluto, kviečia 
jus į jubiliejinį pokylį gegužės 
11d. , šeštadieni, 7 v.v. Jauni
mo centre. Jus linksmins Ą. 
Stelmoko orkestras, aktoriai: 
Apolonija ir Petras Steponavi 
čiai ir Juozas Raudonis; estra
dos dainininkas Juozas Naku-
tavičius Jūsų laukia puiki 
vakarienė ir keletas originalių 
staigmenų! Vietas rezervuokite: 
tel. 312447-4903, adresas: 
4459 S. Francisco, Chicago, 
IL 60532. 

(sk) 

BENDRUOMENĖS 
VADOVYBIŲ 

PASITARIMAS 

Balandžio 28 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, susirinkę Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos, JAV 
LB bei Kanados LB Kraštų 
valdybų pirmininkai, nariai ir; 
atstovai apie keturias valandas 
svarstė, kalbėjo ir aiškinosi 
bendruomeninius reikalus, 
rūpesčius, problemas. Pirminin
kavo ir įvairiais klausimais 
pasisakė trys pirmininkai: Bro
nius Nainys, Regina Narušienė 
ir Algirdas Vaičiūnas. Diskusi
jose dalyvavo PLJS atstovė Rū
ta Kalvaitytė ir kiti visų 
valdybų nariai bei atstovai. 

Pirmiausia buvo kalbama 
apie dabar vykstantį PLB VTJI 
seimo korespondencinį posėdį, 
prasidėjusį balandžio 14 d., ku
rio metu balsuojamas PLB sei
mo ir PLB valdybos kadencijų 
pratesimas vieneriems metams, 
PLB valdybai nutarus PLB IX 
seimą šaukti 1997 m. Šis posė
dis baigsis gegužės 15 d. Buvo 
aiškinamasi ir diskutuojama, 
kaip tas derinasi su PLB kons
titucija, kas yra seimo nariai, 
ypač dėl klausimo apie naujas 
Bendruomenes ir Jaunimo 
sąjungas, kas gali, ar turi, pra
vesti šį korespondencinį posėdį. 
Kalbėta apie galimybes, jei būtų 
teigiami ar neigiami balsavimo 
rezultatai. Svarstyta ir aiškin
tasi dėl seimo vietovės parin
kimo Lietuvoje priežasčių, 
laiko, susipažinta su kitų kraš
tų Bendruomenių prašymais ir 
siūlymais, susipažinta su kitais 
metais įvyksiančiu Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu ir jo 
ruoša. Kalbėta apie Bendruome
nės tikslus, uždavinius, są
rangą. 

Diskutuoti lėšų klausimai, jų 
reikalingumas seimo ir jaunimo 
kongreso ruošai, atsiskaitymai 
tarp Bendruomenių, įvairūs fi
nansiniai sunkumai, skirtingos 
interpretacijos ir įvairūs pa
sisakymai dėl jų spaudoje. 
Tuos klausimus vėliau po posė
džio ir po pietų savo tarpe tęsė 
abu PLB ir JAV LB iždininkai 
Aleksas Vitkus ir Ramutis Pliū-
ra. 

Bendrai buvo peržiūrėti buvu
sios seimo sesįjos 1992 metais 
nutarimai ir kaip juos PLB 
valdyba vykdo ar jau įvykdė. 
Trumpai buvo pasidalinta nuo
monėmis dėl paramos iš stip
riųjų Bendruomenių, JAV ir 
Kanados, silpnesnėms naujoms 
Bendruomenėms. 

Susipažinta su Indrės Tijū-
nelienės vadovaujamo „Saulu
tės", Lietuvos vaikų globos bū
relio, darbais, tikslais, priklau
somybe, ryšiais su JAV LB KV 
Socialinių reikalų tarybos, 
pirmininkaujamos Birutės Ja
saitienės, panašių tikslų viene
tais, pasikeista nuomonėmis ir 
pageidavimais. 

Posėdis buvo labai naudingas, 
nes visi susirinkę galėjo pasida
linti nuomonėmis, iškelti klau
simus, rūpesčius, išklausyti 
atsakymų ir apskritai išgirsti 
daug įvairios informacijos iš 

Agute Tiškuvienė prie padovanotos 
maSineles 

visų keturių, bendruomeninį 
darbą dirbančių, vienetų. Būtų 
galima bendriems pasitari 
mams dažniau susitikti. Kitas 
galėtų įvykti po to, kai paaiškės 
PLB seimo korespondencinio 
balsavimo rezultatai. Posėdyje, 
be minėtų bendruomenininkų, 
dalyvavo dr. Vytautas Bieliaus
kas, Rimas Česonis, Juozas Gai
la, Vacys Garbonkus, Vytautas 
Kamantas, Viktoras Kauf 
manas, Alė Kėželienė, dr. Pet
ras Kisielius, Baniutė Kro-
nienė, Regina Kučienė, Milda 
Lenkauskienė, Natalija Liačienė, 
Giedrė Milašienė, dr. Antanas 
Razma, Algis Rugienius, dr. 
Vitalija Vasaitienė ir Birutė 
Vindašienė. I posėdį buvo kvies
tas, bet negalėjo dalyvauti, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas dr. Zigmas Brinkis iš Los 
Angeles. 

Po posėdžio visi pavalgė PLC 
renginių komiteto paruostus 
pietus ir išklausė įdomios PLB 
atstovo Vilniuje Juozo Gailos 
kalbos apie jo įspūdžius iš 
Lietuvos. 

Koresp. 

POPIETĖ „SEKLYČIOJE" 

Amžiais buvo sakoma, kad 
sveikata yra brangiausias tur
tas. Sveikatos išlaikymui reikia 
turėti ir užtektinai žinių. Tai 
sunkiau, ypač sulaukus bran
desnio amžiaus. „Seklyčios" 
programų vedėja Elena Sirutie
nė pakvietė dr. Antaną Razmą 
pasidalinti žiniomis apie arte
rijų sklerozę ir to pasekmes. Dr. 
A. Razma yra gerai pažįstamas 
„Seklyčios" lankytojams, nes 
yra pravedęs daug pašnekesių 
sveikatos klausimais. 

Prieš rodydamas vaizdajuostę, 
dr. A. Razma angliškai supažin
dino su jos turiniu. Papasakojo 
apie širdies darbą, kokį ryšį jos 
veikla turi su kitais organais, 
svarbiausia — kokį poveikį šir
dies veiklai turi geras kraujo 
cirkuliavimas, kraujo indų su
siaurėjimas ir užsikimšimas. 
Pasirodžius panašiems simpto
mams, gali grėsti ir insultas 
„stroke". Dr. A. Razma patarė 
daugiau būti gamtoje, gryname 
ore, nepamiršti sportuoti, kiek 
kiekvieno galimybės leidžia, 
kontroliuoti valgomą maistą, 
atsisakant viršsvorio. Pasibai
gus pranešimui, klausytojai 
pateikė daugybę klausimų. 

Po to Socialinio sk. vedėja Bi
rutė Jasaitienė pakvietė „Sekly 

PLC renginių komitetui „kočiojimo" 

čios" svečius — Aušrą Cicėnai-
tę ir Vaidą Vyšniauską, atvyku
sius iš Kauno Muzikinio teatro 
dainuoti operos „Jūratė ir Kas
tytis" pastatymuose, muzikinei 
programos daliai. Jiems akom
panavo Ričardas Šokas. Vaidas 
Vyšniauskas (tenoras) padaina
vo dainas „Visur žalios pievos", 
„Kur bakūžė samanota", arijas 
iš operų „Čigonų baronas" ir 
„Dalia", italų liaudies dainą „O 
sole mio" ir Tonio dainą (iš miu
ziklo ,,West s ide story") 
„Maria". 

Aušra Cicėnaitė (sopranas) pa
dainavo „Saulelė raudona", 
„Vai gražu gražu", Elizos dainą 
iš miuziklo „Mano puikioji 
ledi". Po to solistai padainavo 
eilę duetų iš įvairių kūrinių. 

Po kiekvieno solistų pasiro
dymo, „Seklyčia" dundėjo nuo 
nenustojančių katučių. Klausy
tojai buvo sužavėti solistų bal
sais, pirmą kartą išgirdo nepa
prasto grožio dainų ir arijų atli
kimą. 

Nors klausytojai be perstojo 
plojo ir prašė daugiau duetų, dėl 
laiko stokos, šis puikus koncer
tas turėjo užsibaigti. Elena Siru
tienė HainininViniia įf akompa-
niatoriui įteikė gėlių, dėkodama 
už parodytą dainų grožį, ir kvie
tė atsilankyti ir kitais metais. 

Solistai: Aušra ir Vaidas iš
reiškė nuoširdžiausią padėką 
susirinkusiems popietės lanky
tojams, sakydami, kad „Jūsų 
parodyta meilė mums ir dai
noms duoda noro dainuoti ir 
skleisti dainų grožį visiems 
lietuviams". 

Po popietinio pasistiprinimo, 
į mus prabilo Vilniaus Universi
teto istorijos prof. A. Vasiliaus
kaitė, kviesdama įsigyti knygų 
apie žymiuosius žmones: kun. 
Liuimą, Bačkj, Juozą Girnių ir 
daugelį kitų. 

A. Paąžuol is 

Muz Alvydas Vaaaitia ir sol. Genovaite Bigenyte po sėkmingo reiiulio 
Lietuvių dailės muiiejuje, Lemonte N u o t r j į u k a u r t o 

SUKAKTUVINĖ STUDIJŲ 
IR POILSIO SAVAITĖ 

Keturiasdešimtoji LFB studi
jų ir poilsio savaitė šiais metais 
įvyksta Dainavoje, Michigane 
birželio 23-29 dienomis. Bus 
pateikiamos studijos ir vyks 
diskusijos Lietuvos vizijos temo
mis, siekiant Lietuvai pilnuti
nės demokratijos. Paskaitos 
vyks kasdien iš ryto ir popietėje. 
Kasdien vyks vakaronės su 
video, dailiojo žodžio ir kt. pro
gramomis. Bus laiko ir pasi
grožėti Spyglio ežerėlio gamta. 

Pažymėtina, kad prelegentai 
aptars JAV LB rolę, teikiant 
pagalbą Lietuvai per Washing-
toną, Seimo rinkimus ir Lietu
vos partijas, Lietuvos ekonomi
ją, Lietuvos bankų padėtį, Sei
mo rinkimų psichologiją ir kt. 

Atvyksta specialus svečias iš 
Lietuvos žinomas teisininkas 
Jonas Kairevičius, kuris yra 
Lietuvos Advokatų Tarybos na
rys ir Kauno Teisininkų s-gos 
pirmininkas. Jis kalbės apie 
Lietuvos teismų santvarką ir 
aptars kelią į pilietinę valstybę. 

Bus paminėta 55 metų 1941 
Tautos sukilimo ir Laikinosios 
vyriausybės, taipogi 40 metų 
Studijų savaičių reikšmė. Be to, 
vyks išeivijos spaudos sim
poziumas, dalyvaujant laikraš
čių redaktoriams, ir jaunimo 
simpoziumas. Savaitė užsibaigs 

DARBAS IR AUKA 

Agutė Tiškuvienė su savo 
vyru Bronium daug metų gyve
no St. Louis mieste. Ten gyven
dami, aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje, bet taip pat 
domėjosi ir kitomis lietuviško
mis vietovėmis, jų veikla ir 
gyvenimu. Vyrui susirgus ir 
Dievui pašaukus jį pas save, ji 
liko viena. Agutė stebėjo Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
įsisteigimą ir jo gyvavimą. Agu-
tę viliojo lietuviška aplinka, 
lietuviškas gyvenimas, veikla, 
renginiai. Lemonto apylinkėje 
gyvena keletas jos gerų jaunys
tės draugių ir pažįstamų. Jos 
kvietė ją persikelti į Lemontą. 
Atsiradus PLC laisvam bute
liui, ji apsigyveno PLC patalpo
se. Sunku vyresnio amžiaus 
žmogui keisti gyvenvietę, nes 
ten jau įmintos gilios pėdos, o 
čia viskas nauja: ir žmonės, ir 
aplinka. Jai patiko rami ap
linka, graži gamta. Agutė labai 
greitai pamatė ir suprato centro 
reikalingumą lietuvybės išlai
kymui, pradėjo įsijungti į jo 
veiklą ir rėmimą. Pakvietėme ją 
į PLC renginių komitetą. Ji 
mielai įsijungė, nes jai patiko 
mūsų veikla, darbai ir tikslai. Ji 
yra labai darbšti ir veikli 
komiteto narė. Agutė matome 
dirbančią centro krautuvėlėje, 
salėje, virtuvėje. Ji perka, 
sodina ir prižiūri gėlių darželį, 
kuris yra po jos langais. Tas 
gėlių darželis džiugina ir mus, 
centro lankytojus. Agutė pama
tė, kiek daug moterų ateina 
komitetui į talką ir kad darbas 
eina greitai ir sklandžiai. Po 
darbo dar turime laiko pa
juokauti, pabendrauti, padai
nuoti. Agutė žinojo, kad mes 
ruošiame valgių virimo knygą 
„Skaniai valgome" lietuvių ir 
anglų kalba. Virtinukus — kol
dūnus darome beveik kas antrą 
savaitę. Moterys mielai ateina 
ir įsijungia į darbą, o jų reikia 
daug, virš dvidešimt. Tešlai 
minkyti mašiną įsigijome jBU 
prieš kelerius metus ir tas 
mums labai palengvino darbą. 
Galvojome, gal reiktų įsigyti ir 
tešlai kočioti mašiną. Ir štai 
tiem dviem projektam: knygos 
išleidimui ir mašinos nusipirki
mui Agutė Tiškuvienė PLC 
renginių komitetui paaukojo 
10,000 dol. Dabar jau turime 
išleistą knygą ir turime nmftiną 
Štai kokių dosnių ir gerų žmo
nių yra mūsų aplinkoje. 

Pasaulio lietuvių centro ren
ginių komiteto vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką Agutei Tiš-
kuvienei už tokią didelę auką ir 
už palengvinimą mūsų darbų. 

Bronė Nainienė 

„Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos" komplekto ar 
atskirų tomų labai pageidauja 
Vilniaus universiteto Religijos 
studijų ir tyrimo centras. Jei 
kas iš geraširdžių Amerikos 
lietuvių galėtų šių Lietuvai la
bai svarbių leidinių paaukoti, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras pasirūpintų persiun
timu į Vilnių. Skambinkite Kęs
tučiui Gudmantui tel. 312-
434-4545 arba pristatykite į 
Jaunimo centrą. 

Lietuvoje leidžiami keli 
šimtai laikraščių ir žurnalų. Ne 
visi jie verti platesnio dėmesio, 
tačiau „Kultūros barai" — jau 
kitas reikalas. Galbūt daugeliui 
nežinoma, kad .Kultūros barų" 
įgaliotinė JAV yra Marga Paš-
kevičienė, 308 55th Place, Dow-
ners Grove, IL 60615. Galima 
žurnalą užsiprenumeruoti bet 
kuriuo metų laiku. įgaliotinė 
primena, kad galima gauti visus 
numerius nuo pat metų pra
džios. 

koncertu. 
Kviečiame nedelsiant regis

truotis šiais telefonais: Viktoras 
Naudžius 312-276-4222, arba 
Marytė Petrulienė 313-963-
9182. 

LFB Taryba 


