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Ne visi norintieji buvo priimti 
į Baltijos prezidentų 

pagerbimą

Baltijos prezidentai 
nedalyvavo JAV investuotojų 

forume
Niujorkas, birželio 26 d. — 

Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui, kartu su Estijos 
prezidentu Lennart Meri bei 
Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu, buvo įteikti Rytų-Va
karų Studijų Instituto apdova
nojimai už jų veiklą stiprinant 
Rytų ir Vidurio Europos regiono 
valstybių saugumą bei vystant 
Baltijos valstybių ekonominį po
tencialą.

Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, apdova
nojimo ceremonija įvyko Niu
jorko „The Pierre” viešbutyje 
iškilmingos vakarienės metu. 
Nors kvietimo į šią vakarienę 
kaina buvo 1,000 dolerių, ta
čiau, pasak Instituto atstovų, 
susidomėjimas renginiu buvo 
toks didelis, kad nebuvo gali
mybės priimti visų, norinčių 
dalyvauti. Pagerbti Baltijos 
valstybių prezidentų į iškilmes 
atvyko apie 700 stambių Ame
rikos korporacijų, bankų, teisi
nių firmų vadovų, JAV politikų, 
Baltijos valstybių verslo, estų, 
latvių ir lietuvių bendruomenių 
JAV atstovai.

Prieš apdovanojimų įteikimo 
ceremoniją svečiai rinkosi į du 
priėmimus: vienas buvo plates
nei visuomenei, kitas — įtakin
gų asmenų bei iškilmių organi
zatorių grupei, kuri turėjo pro
gos atskirai pabendrauti su Bal
tijos valstybių prezidentais. Šio 
priėmimo metu Lietuvos prezi
dentas bendravo su renginio 
organizatoriais bei rengėjais — 
Westinghouse korporacijos pre
zidentu M. Jordan, Metromedia 
korporacijos prezidentu J. 
Kluge, instituto direktoriumi 
John E. Mroz, Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus pava

J. Veselka pristatė nepartinį 
judėjimą „Rinkimai 96”

Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— „Lietuvos valstybė nebus ki
tokia, negu esu aš pats”, sakė 
Seimo narys Julius Veselka, 
antradienį spaudos konferenci
joje pristatydamas naują nepri
klausomą politinį judėjimą 
„Rinkimai 96”. Iniciatyvinė 
grupė liepos 6 d. ketina surengti

Litimpeks 
neparduoda 

pagrindinio pastato
Vilnius, birželio 21 d. (LR- 

AGEP) — Litimpeks. bankas ne
parduos savo centrinio pastato 
Vilniuje. Jis vertinamas ma
žiausiai 5 milijonais dolerių. 
Anksčiau šį pastatą buvo norėta 
parduoti, ketinant pagerinti 
banko finansinius reikalus. 
Dabar ketinama parduoti arba 
išnuomoti tik tą pastato dalį, 
kurioje nėra banko patalpų.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Litimpeks bankas jau pardavė 
savo pastatą Šiauliuose ir poil
siavietę Palangoje. Šiuos pa
status įsigijo Valstybinė drau
dimo įstaiga.

Litimpeks banko valdybos pir
mininkas Gintautas Preidys 
pranešė, kad per dešimt dienų, 
kai bankui buvo leista vykdyti 
visas bankines operacijas, indė
lininkai iŠ banko atsiėmė apie 
750,000 dol., įnešta buvo dau
giau kaip 400,000 dolerių. Li
timpeks banko klientų skaičius 
išaugo iki 2,000. Banko dienos 
apyvarta sudaro 60% prieš me
tus buvusios apyvartos ir artėja 
prie 5 milijonų dolerių.

duotoju H. Koreli, CBS televi
zijos tinklo atstovais bei Lie
tuvos verslininkais, atvykusiais 
dalyvauti Niujorko renginiuose.

Abiejų priėmimų svečiams, 
vėliau susirinkusiems į ištai
gingą iškilmių salę, instituto 
tarybos narys, Citibank vicepre
zidentas Daniel Rose, svečiams 
plojant, sukvietė laureatus bei 
prezidentų delegacijų narius, 
apdovanojamųjų pristatytojus 
bei žymiausius vakarienės spon- 
sorius prie garbės stalo salės 
centre. Prie prezidento A. Bra
zausko sėdėjo JAV prezidento 
kabineto narė, JAV ambasadorė 
Jungtinėse Tautose Madeleine 
Albright, kuri apdovanojimų 
metu pristatė Baltijos valstybių 
prezidentus.

Prie garbės stalo taip pat 
sėdėjo buvęs PepsiCo, Ine., tary
bos prezidentas Donald Kendall, 
kurį Institutas pagerbė už pre
kybinių ryšių plėtojimą tarp 
JAV ir Rytų bei Vidurio Euro
pos.

Ceremonijos metu Westing- 
house korporacijos prezidentas 
pristatė CBS televizijos tinklo 
parengtą ir žymaus korespon
dento Walter Cronkite įrašytą 
video filmą apie tris Baltijos 
valstybių prezidentus.

Lietuvos prezidentas, dėkoda
mas renginio organizatoriams, 
pažymėjo Lietuvos darbus, 
įtvirtinant nepriklausomybę, 
Lietuvos siekius integruotis į 
Vakarų Europos politines, eko
nomines ir saugumo struktūras. 
Jis pabrėžė JAV įtaką, užtik
rinant politinį, ekonominį stabi
lumą Rytų ir Vidurio Europos 
regione, įvertinant demokrati
jos principus bei pagarbą žmo
gaus teisėms bei laisvėms.

jo steigiamąjį suvažiavimą.
Iniciatoriai dar nėra surinkę 

400 reikiamų rėmėjų parašų ju
dėjimui įregistruoti. Tačiau, pa
sak J. Veselkos, jis pats galėtų 
gauti mažiausiai tūkstantį 
balsų Alytuje.

Penkių asmenų iniciatyvinė 
grupė yra numačiusi kurti judė
jimą tik šiems rinkimams ir kel
ti kandidatus tik vienmanda
tėse rinkimų apygardose. Sąra
šų nebus, ir kiekvieną kandida
tą tiesiogiai turės įvertinti rin
kėjai, sakė kitas judėjimo inicia
torius Seimo Ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisijos eks
pertas Raimondas Šukys. Pasak 
jo, tai pagrindinis principas, 
skiriantis judėjimą nuo kitų 
partįjų.

Tuo atveju, jei kandidatai nuo 
nepartinio judėjimo „Rinkimai 
96” bus išrinkti į Seimą, jie 
pasirašys įsipareigojimą įsteig
ti Seime frakciją „Rinkimai 96” 
ir visą kadencijos laiką būti 
frakcijos nariais. Ši frakcija 
rems „bet kokio politinio judė
jimo iniciatyvą bei pasiūlymus, 
jei jie atitiks rinkėjų ir šalies in
teresus”, tvirtino R. Šukys.

J. Veselka teigė, kad kurti ne
partinį judėjimą privertė pačios 
partijos, šalyje praradusios po
puliarumą. Pasak jo, per šeše
rius partijų valdymo metus žmo
nės jomis taip nusivylė, kad apie 
pusė rinkėjų apskritai neketina 
dalyvauti rinkimuose.

Iniciatoriai sako suprantan
tys, kad ateityje Lietuvą turės 
valdyti partijos, todėl tik šiemet

Birželio 16 d. Vilniuje, po beveik ketverius metus trukusių derybų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ministrai pirmininkai pasirašė trišalę laisvosios prekybos žemės ūkio produktais sutartį. Trakuose 
posėdžiavo (iš k.) Estijos Tiit Vahi, Latvijos Andris Škelė ir Lietuvos Mindaugas Stankevičius. 
Ši sutartis ypač naudinga Lietuvos žemdirbiams, nes iki šiol, iš trijų Baltijos šalių Latvija 
taikydavo aukščiausius muitus, o dabar jia bus iš viso panaikinti Lietuvos žemės ūkio gaminiams. 
Ateityje ministrai dar turės tartis dėl Via Baltica greitkelio ir dėl Baltijos šalių muitų sąjungos 
kūrimo.

Nuotr. P. Lileikio .Lietuvos ryte”

„Reitinginęi” Seimo rinkimo 
sistemai jau pritaria 

keturios partijos
duotą vietą sąraše.

Balsuotojų kiekvieno kandi
dato įvertinimas, vadinamasis 
„rinkiminis reitingas”, būtų 
gaunamas prie visų už sąrašą 
balsavusiųjų rinkėjų skaičiaus 
pridėjus teigiamai kandidatą 
įvertinusių rinkėjų skaičių ir 
atėmus neigiamai kandidatą 
įvertinusių rinkėjų skaičių.

Pirmesniuojū eilėje būtų 
įrašomas kandidatas, surinkęs 
daugiau taškų. Keliems kandi
datams surinkus taškų po ly
giai, pirmumas suteikiamas ga
vusiam daugiau teigiamų rinkė
jų įvertinimų. Nepaaiškėjus ir 
tuo atveju — pirmesnių taptų 
kandidatas, esantis aukščiau 
partijos nustatytame kandidatų 
sąraše.

J. Bernatonis spaudos konfe
rencijoje atmetė falsifikavimo 
galimybę, jog stebėtojai ar balsų 
skaičiuotojai galėtų įrašyti 
teigiamą ar neigiamą nuomonę 
apie tuos kandidatus, kurių rin
kėjas nepažymėjo. Pasak J. Ber- 
natonio, reitingo balsų skaičia
vimas būtų kompiuterizuotas. 
Balsus skaičiuotų viešai 
stebima Vyriausioji rinkimų 
komisija, kuriai balsavimo 
lapeliai būtų perduodami 
užantspauduoti. Jie būtų skai
tomi kompiuteriu ir, pasak J. 
Bernatonio, „visi matytų, kad 
niekas jose jokių pataisų neda
ro”.

Seimo vicepirmininkas mano, 
kad apie galimus pažeidimus 
kalba „reitinginės” sistemos

Vilnius, birželio 26 d. (AGEP) 
— LDDP, demokratų, tautinin
kų ir Centro Sąjungos atstovai 
suderino ir pateikė Seimui 
bendrus pasiūlymus Seimo 
rinkimų įstatymo naujajai 
redakcijai, kurios svarstymui 
trečiadienį surengtas dar vienas 
neeilinis posėdis.

Su šiais pasiūlymais žurna
listus trečiadienį supažindino 
Seimo vicepirmininkas ir LDDP 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Juozas Bernatonis, kuris yra 
vienas siūlomos, vadinamos 
„reitinginės” balsavimo sis
temos proporcinėje rinkimų 
dalyje iniciatorių.

Siūlymuose numatyta, kad 
rinkimų biuletenyje rinkėjai 
galės pareikšti savo teigiamą 
arba neigiamą nuomonę dėl 
kiekvieno kandidato, įrašyto į 
tą sąrašą, už kurį jis balsuoja, 
t.y., jie galėtų vertinti kiekvieną 
kandidatą partijos sąraše at
skirai. Projekte taip pat 
numatyta galimybė partijai at
sisakyti paskirų kandidatų ver
tinimo sistemos, ir tuo atveju, 
partijos sąraše įregistruota 
kandidatų eilė būtų laikoma 
sąraše galutine.

Pagal projektą, galutinę kiek
vieno kandidato vietą partijos 
sąraše Vyriausioji rinkimų ko
misija nustatytų, atsižvelgdama 
tiek į balsuotojų pasisakymus 
už, tiek į kandidatui partijos

Tikybos pamokos liks
Vilnius, birželio 25 d. (LR- 

AGEP) — Dešiniųjų Seimo frak
cijų nariai plojo, kai Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
pranešė, kad du mėnesius svars
tytas Švietimo įstatymo pakei
timo ir papildymo projektas yra 
atmestas. LDDP frakcijos nariai 
siūlė dvi pataisas. Viena jų — 
etikos pamokas padaryti priva
lomas, o tikybos pamokos turėjo 
vykti po visų pamokų. Kita pa
taisa buvo norima grąžinti į 
mokyklas uniformas.

Įstatymo projektas buvo 
atmestas 2 balsais — 53 balsavo 
prieš, 51 už. Kitą kartą panašų 
įstatymą bus galima pateikti tik 
po pusės metų.

ketina tokiu būdu dalyvauti rin
kimuose. Tačiau, pasak J. Ve
selkos, jei partijos ir toliau tik 
kovos tarpusavyje ir nespręs 
tautos interesų, judėjimas daly
vaus ir sekančiuose Seimo rin
kimuose.

Seimo nariai reikalauja 
išduoti Lietuvai genocido 

vykdytojus
Vilnius, birželio 26 d. (AGEP) 

— Dešimt Seimo narių pareika
lavo išduoti lietuvių tautos 
genocido vykdytojus Petrą Ras
laną bei Noachim Dušanskį. Jie 
kaltinami dalyvavę NKVD ir 
KGB surengtose 74 ūkininkų ir 
amatininkų žudynėse Rainių 
miškelyje prie Telšių prieš 55

Oras Lietuvoje
Vilnius, birželio 27 d. (AGEP) 

— Šią savaitę Lietuvoje buvo 
vėsu ir lietinga. Dienomis oras 
sušildavo iki 18 laipsnių Celsi
jaus (65 F), naktimis atvėsdavo 
iki 10 C (50 F). Savaitgaliui 
numatomas šiek tiek šiltesnis 
oras, tačiau bus ir lietaus. 

priešininkai. Ši sistema, sakė J. 
Bernatonis, nepatogi toms parti
joms, kurios turi savo tvirtą 
elektoratą ir nenori, kad dau
giau rinkėjų ateitų balsuoti.

Jo nuomone, reitinginė siste
ma į rinkimus patrauktų iki 10 
proc. papildomų rinkėjų, kurie 
iki pat rinkimų dienos nebūtų 
apsisprendę už ką balsuoti.

Įregistruota Reformų 
Partiją

Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— Lietuvos Teisingumo minist
ras Albertas Valys pasirašė 
įsakymą, kuriuo oficialiai įre
gistravo Lietuvos Reformų Par
tiją. Steigimasis šios partijos 
suvažiavimas vyko balandžio 21 
dieną. Reformų Partijos steigė
jais buvo 404 Lietuvos piliečiai.

Kaip Eltai sakė Reformų Par
tijos pirmininkas Algirdas Pil
velis, steigėjų amžiaus vidurkis 
yra mažesnis kaip 30 metų. Tai
gi, partija, anot jo „labai jauna, 
galinti Seimo rinkimuose pri
traukti jaunimo balsus. Ir kan
didatus į Seimą Reformų Parti
ja siūlys jaunus”, sakė A. Pil
velis.

Nors steigėjų yra tik 404, Re
formų Partijos narių, pasak jos 
vado, yra kur kas daugiau. Par
tijos pasekėjų yra daugelyje 
Lietuvos rajonų. Reformų parti
jos šūkis — „Mūsų likimas — 
mūsų rankose”. Ji vadovaujasi 
Lietuvos Himno nuostatomis. 
Kaip sakė A. Pilvelis, Lietuvos 
Himnas yra lyg sutrumpinta 
Reformų Partijos programa. Ji 
tikisi netrukus gauti patalpas 
savo būstinei Vilniuje.

pa-
metus.

Antradienį paskelbtame 
reiškime prezidentui Algirdui 
Brazauskui bei generaliniam 
prokurorui Valdui Nikitinui 
Seimo nariai „primygtinai ragi
na prezidentą neatidėliojant pa
reikalauti”, kad Rusija išduotų 
P. Raslaną, Izraelis — N. Du
šanskį, o generalinė prokuratū
ra nedelsiant atnaujintų jų by
las.

Lietuvos prokuratūra jau bu
vo jiems iškėlusi baudžiamąją 
bylą, tačiau dėl neatleistino tuo
metinės prokuratūros aplaidu
mo iš Lietuvos nekliudomai iš
vyko du šio nusikaltimo orga
nizatoriai ir vykdytojai, rašoma

Niujorkas, birželio 26 d. 
(AGEP) — Niujorke Citibank 
konferencijų salėje įvyko 
Rytų-Vakarų Studijų Instituto 
Baltijos ir Amerikos Ekonomi
nio Bendradarbiavimo fondo bei 
JAV-Baltijos fondo organizuotas 
investuotojų forumas.

Renginys buvo skirtas Lietu
vos bei Latvijos verslininkų 
delegacijoms, kurios į Niujorką 
atvyko dalyvauti Baltijos vals
tybių prezidentų apdovanojimo 
iškilmėse. Investuotojų forume 
dalyvavo apie 80 įvairių JAV 
kompanijų, bankų bei fondų ats
tovai.

Lietuvos Investicijų Agentū
ros vadovas Algis Avižienis savo 
pranešime apibūdino Lietuvos 
ūkio padėtį bei ekonomikos au
gimo tempus, pateikė informa
ciją apie vykdomus projektus 
Lietuvoje bei perspektyvias 
sritis užsienio investicijoms. 
Investitorių forume taip pat 
kalbėjo Latvijos vicepremjeras, 
Estijos ambasadorius bei šių 
valstybių investicijų agentūrų

Lietuva Europos Taryboje 
reiškia susirūpinimą dėl 

Rusijos tankų
Vilnius, birželio 26 d. (LR- 

AGEP) — Vytautas Landsbergis 
Europos Tarybos sesijoje 
kalbėdamas apie tai, kad Latvi
jos ir Estijos pasienyje Rusijai 
bus leista laikyti padidintą 
skaičių tankų, pažymėjo, kad 
Lietuva gerbia Rusijos demo
kratijos pradmenis ir Rusijos 
kultūrą, tačiau „600 tankų nėra 
mažosios gulbės, šokančios pa
gal Čaikovskio muziką”.

Kaip rašoma „Lietuvos ryte”, 
ši pastaba buvo pasakyta po to, 
kai buvo perskaitytas Lietuvos 
ir Latvijos pareiškimas. Jame 
reiškiamas susirūpinimas dėl

Aerodromas nepriklausys 
Šiaulių laisvajai 

ekonominei zonai

Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— Antradienį Seimas priėmė 
penkis Šiaulių Laisvosios eko
nominės zonos (LEZ) įstatymo 
straipsnius. Pagrindinė diskusi
ja vyko dėl dviejų dalykų — ar 
į šią zoną įjungti Šiaulių aero
dromą, ir ar zonos lengvatomis 
gali naudotis joje veikiantys 
bankai, t.y., ar joje gali steigtis 
specifiniai bankai.

Po audringų diskusijų, repli
kų ir komentarų apie „Šiaulių 
kunigaikštystę’-’ parlamentarai 
pritarė Šiaulių miesto savival
dybės bei konservatorių frakci
jos Seime siūlymui į Šiaulių 
LEZ neįtraukti aerodromo teri
torijos. Dabar uždaroji akcinė 
bendrovė „Šiaulių aerouostas” 
teiks transporto paslaugas lais
vajai ekonominei zonai, tačiau 
jai nepriklausys. Neįjungus ae
rodromo į laisvąją ekonominę zo- 

pareiškįme.
„Šiuo metu Lietuvos genera

linė prokuratūra nevykdo jokių 
procesinių veiksmų, bylos tyri
mas sustabdytas, nesiimama 
efektyvių priemonių, kad minė
ti asmenys būtų išduoti Lietu
vai”, teigiama pareiškime.

P. Raslanas dabar gyvena Ru
sijoje ir turi Rusijos pilietybę, o 
N. Dušanskis prisiglaudė Izrae
lyje.

vadovai.
Renginyje turėjo dalyvauti ir 

trijų Baltijos valstybių prezi
dentai, tačiau susitikimas 
Vašingtone su JAV prezidentu 
Bill Clinton pakeitė delegacijų 
planus. Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko kreipimasis 
į investuotojų forumo dalyvius 
perskaitė Lietuvos prezidento 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais ambasadorius Jus
tas Paleckis.

Kreipimesi į JAV verslo atsto
vus apibūdinta sėkminga Lie
tuvos vykdomų ekonominių re
formų eiga, paminėti teisiniai 
aktai, užtikrinantys investicijų 
Lietuvoje apsaugą. Renginio da
lyviai buvo supažindinti su 
Lietuvos Konstitucijos 47 
straipsnio pataisa bei užsienio 
bankų veikimo Lietuvoje sąly
gomis.

Po šio formalaus susitikimo 
Lietuvos bei Latvijos versli
ninkai JAV-Baltijos fondo pri
ėmime tiesiogiai bendravo su 
JAV kompanijų atstovais.

to, kad Rusija gali sutelkti dau
giau sunkiosios ginkluotės Bal
tijos valstybių pasienyje. Šią 
galimybę Rusija įgijo, pataisius 
susitarimą dėl įprastos ginkluo
tės.

Lietuvos ir Latvijos pareiški
me pasakyta, kad dėl šios patai
sos nebuvo tartasi sų Baltijos 
valstybėmis. Ši pataisa kelia 
pavojų jų saugumui ir gali 
destabilizuoti padėtį Baltijos 
jūros regione. Todėl Baltijos 
valstybės tikisi iš sutarties dėl 
įprastinės ginkluotės Europos 
šalių adekvačių saugumo ga
rantijų.

na, keičiasi ir jos ribos.
Seimas taip pat nubalsavo, 

kad laisvąją ekonominę zoną ap
tarnaus Lietuvos komerciniai 
bankai. Tačiau reikės pakeisti 
Komercinių bankų įstatymą, 
leidžiantį minėtose zonose vyk
dyti bankinio atsiskaitymo ope
racijas ir konvertuojama valiu
ta.

Tolimesnis Šiaulių LEZ įsta
tymo svarstymas Seime planuo
jamas kitą savaitę.

KALENDORIUS

Birželio 29 d.: Šv. Petras ir
Paulius, apaštalai (mirė 64 ir 67 
metais Romoje); Benita, Mati- 
girdas, Gedrime. 1893 m. gimė 
geografas ir visuomenininkas 
Kazys Pakštas. 1932 m. mirė 
kunigas, poetas, „Lietuvių tau
tos dainius” Jonas Mačiulis — 
Maironis.

Birželio 30 d.: Tryliktas eili
nis sekmadienis. Adelė, Otonas, 
Emilija, Lucina, Skaidąs, Novi- 
lė.

Liepos 1 d.: Palaimintasis Ju- 
nipero Serra, Kalifornijos misijų 
steigėjas (1713-1784); Julijus, 
Regina, Gandrutis, Liepa, 
Tautrimas. Kanados Diena 
(Kanadoje).

Liepos 2 d.: Procesas, Ruste- 
nis, Napoleonas, Lengvenis.
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X DETROITO ATEITININKŲ 
: PAVASARINĖ ŠEIMOS

' ŠVENTĖ
-»• Idėjinės organizacijos gyvas- 
-e tingumui palaikyti, jos narių
□i tarpusavio ryšiui stiprinti, dide- 

lės reikšmės turi susikurtos tra- 
»*•  dicijos. Detroito ateitininkams 
«' šio principo apraiška — Šeimos 

šventės: pavasarinė ir rudeninė.
•**:  Tad ir šiais metais, gegužės

9-ją, sekmadieni, 10:30 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos parapijos baž-

»»• nyčioje ateitininkai pradėjo 
savo tradicinę Šeimos šventę, 

f? dalyvaudami su vėliavomis šv. 
ž Mišių aukoje.

Šv. Mišias, už gyvus ir miru
sius ateitininkus, laikė parapi
jos klebonas kun. Valdas Valde- 

7*  , maras, pradžioje pasveikin
ta damas ateitininkus, susirinku

sius švęsti savąją šventę ir pa- 
!' linkėdamas jiems būti gerais 

katalikais — lietuviais.

. Po šv. Mišių, tolimesnė šven
tės programa tęsiama parapijos 
svetainėje. Sendraugių kuopos 

\ vicepirm. Pranas Zaranka pa- 
(., sveikina čia susirinkusius (atei

tininkus ir svečius) ir kviečia 
tyliu susikaupimu pagerbti 
mirusį sendraugį agr. Vytautą 
Čižauską, daug nusipelniusį 

L . Detroito ateitininkams.

iaiš' Įnešamos vėliavos. Alma Jan- 
kienė skaito jaunučių — įžo- 

: dininkų sąrašą, kuriame 
4, „skamba* ’ 7 mergaičių pavar- 
-i dės: Laura Karvelytė, Arija 
• • Kasputytė, Svaja Mikulionytė, 

r Ingrida Miškinytė, Inga Moss, 
ii, v Vija Underytė, Lanutė Zambor. 

M ' Jonas Korsakas perskaito 
egzaminų protokolą, pagal kurį, 

' Saulius Polteraitis, Audra Ric- 
o r ei ir Almis Udrys po įžodžio įsi

jungia į studentų — ateitininkų 
. organizacinį gyvenimą.

Įžodžiui priimti kviečiami: 
dvasios vadas kun. Valdas Val- 

’7 ’ demaras. dr. Vytautas Vy- 
* gantas ir vienetų vadovai. Įžo

dis baigiamas Ateitininkų 
himnu.

Sendraugių vardu naujuosius 
įžodininkus sveikina susirinki

mui vadovaująs Pranas Za
ranka.

Išnešus vėliavas, vyksta vie
netų pranešimai.

Iš jaunučių „Aušros Vartų” 
kuopos globėjos Ritos Gied
raitienės pranešimo sužinome, 
kad jaunučių veikla, pradėta 
praėjusių metų rugsėjo mėnesį, 
reiškėsi susirinkimų metu po
kalbiais apie ateitininkus, gavė
nioje — apie „Kryžiaus kelius”, 
artėjant Velykoms — apie ver
bas. Jaunučiai buvę pareigingi.

Moksleivių „Mindaugo” kuo
pos veiklą apibūdinaAudra ir 
Nida Lapšytės, paminėdamos, 
kad buvę suorganizuota 300 do
lerių Lietuvos moksleiviams, 
lapkričio mėn. dr. Arvydas Zy- 
gas papasakojęs apie Lietuvos 
ateitininkus, gruodžio mėn. 
turėję rekolekcijas klebonijoje, 
dalyvavę kalakursuose Daina
voje, lankyti'kursai Kanadoje, 
sausio mėn. užprašytos šv. 
Mišios už mirusius ateitininkus. 
Ačiū Birutei Bublienei už globą.

Studentų patarėja Marija Jan
kauskienė sveikina studentus, 
linkėdama jiems išlaikyti tikė
jimą ir lietuvybę.

Sendraugių pirmininkės Biru
tės Bublienės prašytas atlikti 
„baltus darbus”, Pranas Za
ranka dėkoja globėjui Vitui Un- 
deriui, globėjoms: Almai Jan- 
kienei, Ritai Giedraitienei, 
Rusnei Kasputienei, Birutei 
Bublienei ir patarėjai Marijai 
Jankauskienei už jų reikšmingą 
darbą. Sendraugių kuopos narių 
sąraše yra 30 pensininkų, 15 as
menų įsijungę į Dainavos ir 
parapijos veiklą, linkę orien
tuotis į „Neturiu laiko klubą”. 
Didelė padėka knygų platintojai 
Vitai Neverauskienei. Rudeni
nė Šeimos šventė (arbatėlė) 
numatoma rugsėjo 15 dieną. 
Sendraugių dėkingumas viene
tų globėjoms išreikštas kuk
liomis dovanėlėmis.

Milda Bublytė supažindina 
susirinkusius su pagrindiniu

Detroito ateitininkų pavasarinėje Šeimos šventėje įžodį davusios jaunutės. Iš k. — Lanutė Zambo- 
raitė, Inga Moss, Vija Underytė, Ingrida Miškinytė, Svaja Mikulionytė, Arija Kasputytė ir Laura 
Karvelytė. Nuotr. J. Urbono
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STOVYK

Ne kasdien gali

pabėgti iš miesto ir 

susitikti su draugais 

gamtoje. Pasportuok, pasidžiauk, 

pasireikšk, atsileisk...pabuvok

su draugais Moksleivių Ateitininkų 

stovykloje Dainavoje šių vasarų!

RUGPJŪČIO 11-18
DAINAVOJE

O telefonu: (708) 488-1272 

0 paštu: MAS CV
4343 S. Spaulding Avė.

Chicago, IL 60632

USA
© elektroniškai: www.cl.ais.net:80/vytas/at.html

^’HSbakites į savo kuopos globėjų arba 

sflBbinkite Gailei Černiauskaitei 
^$08) 488-1272 arba 

■|šykite gailute@aol.com

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 
STOVYKLOS

Ši vasara su Dešimtąja Tauti
nių šokių švente reikalauja 
didelės ruošos, bet kartu ir 
didelio lūkesčio. Nemažiau lau- 

šios dienos kalbėtoju dr. Vytau
tu Vygantu, kuris esąs didžiai 
mokslingas ir puikus kalbė
tojas, kalbėjęs ne kartą ir tais 
atvejais, kai niekas kitas nesu
tikęs kalbėti.

Pakviestas prabilti dr. Vytau
tas Vygantas pažymi, kad or
ganizacija esanti tik priemonė 
idealui siekti, bet ne pats tiks
las. Pagrindinis mus jungiantis 
ryšys — mūsų tikėjimas tobules
niais dalykais — gyvenimo pras
me. Tikėti — reiškia aš galiu 
pasiduoti. Tai nėra lengva. Tai 
didi privilegija. Šiandien 
daugelis žmonių sielojasi ma
žais dalykais. Čia gyvendami 
mes' esame produktas dviejų 
pasaulių: Amerikos ir Lietuvos.

Kaip bendrauti su Lietuva? 
Po komunizmo Lietuvoje vyks
ta žmogaus atsinaujinimas. Ten 
skirtingas, pažeistas žmogaus 
mentalitetas. Ne mūsų monopo
lis lietuvybę laikyti Lietuvoje. 
Ne mums juos mokyti. Būkime 
mielės nešančios gerovę Lie
tuvon. Mes turime daug jėgų pa
dėti Lietuvai gerąja prasme. 
Ateitininkų federacija turėtų 
grįžti Lietuvon. Santykiuose 
su Lietuva, ateitininkų veikla 
turėtų reikštis per biologinį ir 
profesinį ryšį.

Būtų labai naudinga, bent vie
ną kartą per mėnesį, pasikalbėti 
šeimoje kaip mes galėtume pa
dėti Lietuvai. Pastoviam atsi
naujinimui bandykim gauti iš 
Lietuvos nors vieną periodinį 
leidinį. Tokiu būdu galėtume 
nešti šviesos spindulius iš mūsų 
į juos ir iš jų į mus.

Po paskaitos — studentų ir' 
jaunučių pasirodymas. Saulius] 
Polteraitis skaito savo rašinį 
apie rekolekcijas Dainavoje. Pa
grindinė mintis: savo gyvenimo 
veidrodyje matykim Dievą.

Mėta Landytė deklamuoja 
Brazdžiono „Vasaros lietų”.

Almis Udrys savam rašinyje 
teigia, kad jo tikėjimą stiprina 
ateitininkų organizacijos penki 
principai.

Jaunučiai, gražiai suvaidinę 
Birutės Bublienės parašytą 
pasaką „Dovana”, užbaigia sen
draugių suplanuotą Šeimosi 
šventės programą.

Programos vadovas PranasĮ 
Zaranka, sukalbėjęs savo sukur
tą prasmingą maldą prieš valgį, i 
kviečia vaišintis rūpestingų i 
„mamyčių” paruoštomis gė-: 
rybėmis, kuriomis besistip- 
rindami džiaugėmės Detroito 
Ateitininkų organizacine gyvy
be ir šauniu Prano Zarankos 
vadovavimu atliekant šios 
šventės programą.

Jonas Mi kulio nis

kiama Ateitininkų sendraugių 
stovykla. Jos ruoša vyksta nuo 
ankstyvo sausio mėnesio pra
džios. Sendraugių Centro valdy
bos narys Vyt. Soliūnas tam yra 
paskyręs didelę dalį savo laiko. 
Jis kruopščiai visus registruoja 
dar sniegui puošiant žemę. Ne
mažiau darbuojasi kiti valdybos 
nariai (pirmininkė N. Balčiūnie
nė ir nariai T. Beržinskienė, dr. 
M. Laniauskas, R. Šilgalienė, 
dr. L. Vaitkus, Toronte V. Ko- 
lyčius, rytuose dr. C. Masaitis, 
kuris rūpinasi ateitininkų sen
draugių stovykla Kennebunk- 
port, Maine). Pagaliau, dėka 
gerų žmonių pasiaukojimo, ran
dami paskaitininkai, kapelio
nas (kun. J. Sasnauskas), miela 
šeimininkė (Ą. Šoliūnienė), 
vadovai ir kiti talkininkai. 
Turėsime įdomias paskaitas, lė
lių teatrą, talentų vakarą, 
kamivalą, laužą ir, žinoma, patį 
įdomiausią — tėvų spektaklį.

Tad, iki pasimatymo šių metų 
Ateitininkų sendraugių sto
vykloje liepos 21.-28 d.Dainavo- 
je ir rugpjūčio 11-17 d. 
Kennebunkporte.

LAIMINGIEJI 
ATEITININKŲ NAMŲ 

GEGUŽINĖJE

Ateitininkų namų gegužinėje, 
š.m. birželio 23 d. vykusioje tų 
namų sode, traukiant laimėji
mų bilietus, paaiškėjo šie 
laimėjusieji premijas: Bronė 
Underienė iš Čikagos laimėjo 
300 dol.; Julius Širka iš Palos 
Hills — 200 dol.; Monika Kab- 
liauskienė iš Hickory Hills — 
100 dol. ir Juozas Masiulis iš 
Elmhurst, IL — 100 dol. Įvažia
vimo į Ateitininkų namus do
vanas laimėjo Vanda Dvarec- 
kienė ir dr. Aldona Juoze- 
vičienė. »

Nuoširdžiai dėkojama Moni-I 
kai Kabliauskienei, kuri savo| 
laimikį — 100 dol. padovanojo] 
Ateitininkų namų išlaikymui.

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636*6500

Valandos 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, II 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 80415 

708-636-6622
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
Tol. 312-735*5556

4707 S. Gilbert, LaGrange, IL 
Tol. 708-352-4487

Kab. tol. 312-586-3166
Namų 847-381-3772

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weit 63rd Straot
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v. p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 

DĖMESIUI!

Ateitininkų federacijos valdy
bos paprašyta, Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdyba 
sutiko sutelkti medžiagą šių 
metų spalio mėnesio „Ateities” 
numeriui. Šiame numeryje dė
mesys bus skiriamas moksleivių 
ateitininkų metinės veiklos ap
rašymams, pačių moksleivių 
kūrybai, rašiniams, eilėraš
čiams, nuotraukoms. Ypač lau
kiami vasaros stovyklų aprašy
mai su nuotraukomis.

Kuopų globėjai turėtų jau 
dabar pramatyti kuopų kores
pondentus ir juos skatinti 
medžiagą telkti. Reikia iš 
anksto užprašyti stovyklų apra- 
šymus, kad juose atsispindėtų ta 
tjaunatviška energija ir idealiz
mas, matomas ir išgyvenamas 
stovyklų metu. Kuopų globėjai 
turėtų pasirūpinti, kad pasiža
dėjimai būtų laiku įvykdyti.

Visą informaciją, aprašymus, 
nuotraukas galima siųsti jau 
dabar (bet ne vėliau kaip liepos 
31 d.) šiuo adresu: „Ateitis”, 
1816 Tecumseh River Drive, 
Lansing, MI48906-3823, USA.

R.K.

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVILION 
3 fl. South, East Suites 

Lithuanlan Plaza Ct. 
at Callfornla Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31stSt. 
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
6449 So. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė., Orland Park 
708-349-8100

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15505—127 St.
Lemont, II 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr. 
Palos Helghts, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hills 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famlly Medlcal Cllntc 
16605—127 St, Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Communlty Hospltal 

Silver Crose Hospltal 
Valandos pagal susitarimą 

tel. 708-257-2265

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams H metų 3 mėn.
JAV................................... ........... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. ........... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur — . ..(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ ...........$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida ............... $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

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 turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

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

VASAROS STOVYKLOS . Dėl informacijų prašoma
DAINAVOJE kreiptis į Dainavos registratorę

Liepos 9-20 d. — Jaunučiai Bitą Giedraitienę, tel. 810-478- 
ateitininkai. 8456.

Liepos 21-28 d. — Sendrau
giai ateitininkai.

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d. - j 
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo).

Liepos 28 d. — Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas.

Rugpjūčio 4-11 d. — Mokyto
jų studijų savaitė.

Rugpjūčio 11-18 d. — Moks
leiviai ateitininkai.

DR. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
Dantų Gydytojas 

ŠIAUR. VAK. INDIANOJE
su Charles E. Bend, D.D.S. 

209 S. Calumet Rd.
Chesterton, IN 46304
Kab. (219) 926-1632

Valandos pagal susitarimą

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

Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą tkainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėti angliškai) tol. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS

3900 W. 95 St Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v. p.p. - 7 v.v., antrd 12:30 - 3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p.p. 
penktd. Ir šeštd 9 v.r. -12 v. p.p.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS UGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

' Tol. kabineto Ir buto: 708-652-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1 iki 7 v.v.
Išskyrus treč.; šeštd. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St, Elmhurst, IL 60126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652
Tol. 312-434-2123

Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES UGOS 

7722 8. Kedzie Avo., 
Chicago, IL 60652

DAUA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJĄ^;. į 

7915 W. 171 at
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-8871
Valandos pagal susitarimą -

DR. JANINA JAKŠEVIČIUSl 
JOKŠA

6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807

Kab. (1-312) 582-0224—- 
Valandos susitarus - ♦g-n

DR. DALIA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA -jj| 

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

Good Samaritan ligoninės) 
Downers Grove, IL 60515 

Tol. 708-960-3113 .. 
Valandos susitarus..

DR. VILIJA KERELYJE*
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra i 
7271 S. Nariam, tel. 708-594-0400 i

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Illinois Paln Treatment Institute
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-0800 __

East Dundee 847-551-1212“ 
McHenry 815-363-9595 ^ 
Elkgrove 847-718-1212 ’

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.0. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Maln St

Mattesson, II 60443 
Tol. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS T
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory HUto, E
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė 

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susi tari mą,.,

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS....
8132 S. Kedzie

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

Kabineto tel. 312-776-2880 
Namų tol. 708-440-5545

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

Kalbame lietuviškai
6185 S. Archor Avo. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7766

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avo., Sulte 310 

Napervllle IL 00563 
Tol. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

http://www.cl.ais.net:80/vytas/at.html
mailto:gailute@aol.com


Rimties valandėlė

SEKTI KRISTŲ ŠEIMOJE

Danutė Bindokieriė

O kur vietiniai?
Šį sekmadienį girdime Mato 

evangelijos 10-me skyriuje pa
teikto Jėzaus pamokslo apie 
apaštalavimą pabaigą. Čia, lyg 
pamokslo priede, surašyti 
įvairūs posakiai, kurių kiek
vienas susumuoja svarbią tiesą 
apie sekimą Kristumi. (Prieš 
porą sekmadienių girdėjome 
pamokslo pradžią, kai pasi
šaukęs dvylika, Jėzus suteikė 
jiems galią išvarinėti piktąsias 
dvasias, gydyti ligas bei nega
lias.) Pačiame Jėzaus pamoksle 
mokęs kaip eiti į savo misiją, čia 
Jėzus kalba apie nusistatymus, 
kurie reikalingi tiems, kurie 
ryžtasi Jėzaus kvietimui pa
klusti, ir kaip Jėzus įvertina 
tuos, kurie kvietimą priima. O 
kvietimą sekti Jėzų gavome ir 
priėmėme per Krikšto sakra
mentą.

Kaip matome Jėzaus pamoky
muose, apaštalavimo darbas 
vykdomas dviem momentais: ir 
einant į žmones, traukiant juos 
prie Kristaus, ir su tuo pačiu pa
sišventimu, gyvenant Kristumi 
ir jo Evangelija savo šeimose. O 
Jėzus, kaip iš karto atrodo, 
reikalauja tiesiog herojiškos 
aukos: „Kas myli tėvą ar mo
tiną labiau už mane — nevertas 
manęs”, arba „Kas neima savo 
kryžiaus ir neseka paskui mane 
— irgi nevertas manęs”, arba 
„Kas praranda savo gyvybę dėl 
manęs — atras ją”.

Kaip pastebi, šiuos skaitinius 
komentuojantis, kun. Carroll 

«Stuhlmueller, kiekvienas šių 
Jėzaus posakių kala nukryžia
vimo vinį į mūsų asmenišką ir 
šeimyninį gyvenimą. Jėzaus 
sekėjams, net ir šeimos narių 
meilė nėra aukščiausia vertybė. 
Bet krikščionys tiki, jog kai Jė
zų mylime labiau už viską, kai, 
su juo bendraudami, iš jo moko
mės gyventi ir mylėti, tik tįio- 
met išmokstame teisingai (kaip 
pats Dievas) mylėti ir. savo bran
giausius asmenis ir visus 
žmones, su kuriais bendraujame 
organizacijose, darbovietėse ir 
visuomenėje.

Todėl Jėzus užtikrina: „Kas 
priima jus (t.y., tuos, kurie 
asmeniškus interesus paaukojo, 
sekdami Jėzumi), tas mane pri
ima. O kas priima mane, priima 
tą, kuris yra mane siuntęs. 
...Kas priima teisųjį dėl to, kad 
jis teisusis, gaus teisiojo 
užmokestį. ...Ir kas paduos bent 
taurę šalto vandens atsigerti 
vienam iš šių žmonelių dėl to, 
kad jis yra mano mokinys... 
tasai nepraras savo užmokes
čio”. Tiesa, Jėzaus kvietimas 
visko atsižadėti ir imti savo 
kryžių, yra sunkus. Bet šią au
ką padariusiems Jėzus atsilygi
na šimteriopai: kaip matome Jė
zaus žodžiuose, jis save sutapa
tina su savo mokiniais, atlygin

damas juos priimantiems, lyg jį 
patį priėmusiems. Priėmę Jė
zaus kvietimą ne tik mes pasi- 
aukojame jam, bet jis aukojasi 
mums. Ne tik mes gyvename jo 
rūpesčiais, bet jis pradeda 
gyventi mūsų rūpesčiais. Tad, 
nors vienaip žiūrint, viską pra
randame, bet iš tiesų, su Jėzumi 
viską laimime.

Pirmasis skaitinys apie pra
našą Eliziejų (2 Karalių 4:8-10, 
14-16) pailiustruoja šeimos gy
venimo kontekste šį Jėzaus 
pamokymą. Eliziejus (naujame 
prel. A. Rubšio vertime — Eliša) 
buvo keliaujantis pranašas 7-me 
šimtmety prieš Kristų, kuris, 
kaip rašoma antrosios Karalių 
knygos 2-3 skyriuose, iš tiesų 
buvo visiškai pasišventęs vyk
dyti Dievo jam pavestus darbus. 
Čia girdime, kaip pasiturinti be
vaikė pora parodė vaišingumą 
pro šalį keliaujančiam žmogui ir 
pamatę, kad jis pasišventęs 
Dievui, savo namuose jam įren
gė kambarėlį.

Kai pas juos atėjo pakeleivis, 
jie sustojo, ką darę (nors, kaip 
kilmingi žmonės, be abejo, 
rūpesčių turėjo daug), pakeitė 
savo dienotvarkę, kad ji pri
imtų, ir, pamatę, kad jis Dievo 
žmogus, net išmūrino jam ant 
stogo kambarėlį, norėdami jam 
padaryti patogumą. Kadangi jie 
nuoširdžiai jį priėmė kaip Dievo 
pranašą, Dievas jiems per savo 
pranašą atlygino neįkainojama 
dovana: beyaikei, vaikelio 
išsiilgusiai, porai davė sūnelį.

Jau priimdami pranašą, jie 
atsižadėjo vien savimi besirūpi
nančio gyvenimo ir parodė pasi
ruošę priimti ir didesnių Dievo 
dovanų. Juk priimti kūdikėlį 
reiškia daugiau, negu kambarį 
įrengti ir baldus pertvarkyti. 
Tėvų gyvenimas pasikeičia 
amžinai. Kai namuose vaikelis, 
daug asmeniškų malonumų da
bar jau pasirodo egoistiški, ir jų 
reikia atsisakyti vaikučio labui. 
Visą savo rūpestį pora skiria jau 
ne vienas kitam, bet namuose 
esančiam trečiam asmeniui. 
Tenka keisti ir kėlimosi ir 
gulimosi laiką, ką valgo ir 
kokias pramogas pasirenka. Jei 
šeimyninį gyvenimą priimame 
kaip kvietimą sekti Kristumi, ir 
čia bus pareikalauta herojiškos 
aukos, bet ir čia Jėzus atlygins 
neįkainojama dovana.

Apie tai kalba šv. Paulius Ro
mos tikintiesiems (Rom 6:3-4, 
8-11): „Mes visi, pakrikštytieji 
Kristuje Jėzuje, esame pakrikš
tyti ir jo mirtyje... kad kaip Jė
zus buvo prikeltas iš numirusių 
Tėvo šlovinga galia, taip ir mes 
pradėtume gyventi atnaujintą 
gyvenimą”. Ir mes esame kvie
čiami pirmiausia parodyti vai
šingumą, savo gyvenime pada
ryti erdvės meilei. Tuomet ir

Tautinių šokių vienetas „Vėtra” iš New Haven, CT., dalyvaus Dešimtojoje tautinių šokių šventėje, 
įvyksiančioje liepos 6 d. Čikagos Rosemont Horizon salėje. Tai tik dalis 1,700 šokėjų, kurie in
tensyviai visus metui ruošėsi, kad galėtų atvykti į šventę. Reikia tikėtis, kad pasirodymo nekan
triai laukia visi lietuviai ir užpildys salę.

KAI LIETUVIS SAVO ŽEMĖJE 
LAIKOMAS POSŪNIU

Lenkams 1920 m. okupavus 
Vilniaus kraštą, ten gyvenan
tieji lietuviai buvo skriau
džiami: uždarinėjamos mokyk
los, mokytojai ir mokiniai per
sekiojami. Bet kai dabar Nepri
klausomoje Lietuvoje lietuvis 
savo tėvynėje yra skriaudžia
mas ir persekiojamas, tai visiš
kai nesuprantama.

Vilniaus rajono valdžioje pra
ėjusių metų pabaigoje po „etni
nio valymo” neliko lietuvių. 
Paskutinioji auka buvo švietimo 
skyriaus vedėja Danguolė Sa- 
bienė. Kaip rašoma „Lietuvos 
aide”, ją buvo išsikvietusi savi
valdybės merė L. Janušauskie
nė, kuri jai pastatė sąlygas, 
jeigu ji nori likti tarnyboje. Ji 
pareikalavo, kad būtų atleista 
jos pavaduotoja T. Vaitekėnie- 
nė, ir Juodšilių 2-sios vidurinės 
mokyklos direktorė J. Lebrikie- 
nė, Marijampolio vidurinėje mo
kykloje įkurtų lenkišką vidu
rinę mokyklą, o Ligainiuose — 
pradinę lenkišką mokyklą. D. 
Sabienė atsisakė tai vykdyti, 
nes tai esanti ne jos kompeten
cija. Merei atostogaujant, 
įsakymą D. Sabienę atleisti iš 
pareigų pasirašė rajono savi
valdybės administratorius Jan
kovskis.

Po šio įvykio Vilniaus rajono 
mokyklų direktorių ir mokytojų 
delegacija lankėsi pas Vilniaus 
apskrities valdytoją A. Macaitį, 
prašydama užtarti Sabienę.

Paprašytas pakomentuoti D. 
Sabienės atleidimą, apskrities 
valdytojas A. Macaitis „Lietu
vos aido” korespondentui Arvy
dui Jockui sakė: „Ji turi dirbti, 

mes būsime prikelti naujam, 
turiningam gyvenimui su Jėzu
mi.

Aldona Zailskaitė

IGNAS MEDZIUKAS

nes ją atleisti nėra jokio juri
dinio pagrindo. Reikia keisti 
įstatymus, kad Vilniaus regione 
apskritis ar švietimo ir mokslo 
ministerija turėtų didesnę įta
ką. Nes pasikeitus politinei val
džiai, pirmiausia nukenčia 
mokytojai, mokyklų vadovai, o 
švietimo reforma stabdoma. Tai, 
kas vyksta, yra pasityčiojimas 
iš pedagogų”.

Atleidus D. Sabienę, Vilniaus 
rajono švietimo vadovu paskir
tas J. Dzillxk Šiuo metu skyriu
je lietuvių tautybės pedagogų 
specialistų neliko.

Vyriausybės atstovas A. 
Cegelis pareikalavo, kad savi
valdybės administratorius 
įsakymą dėl D. Sabienės atlei
dimo panaikintų, nes jos lygio 
valdininkų atleidimo negalima 
susieti su juos į pareigą pasky
rusių institucijų įgaliojimų 
trukme, t.y. su lenkų rinki
minės akcijos atėjimu į vietos 
valdžią.

Negaudama tinkamo pasitei
sinimo, D. Sabienė iškėlė 
ieškinį Vilniaus rajono savi
valdybei dėl jos neteisėto atlei
dimo iš darbo. Vilniaus I apy
linkės teisėjas R. Blauzdžius, iš
nagrinėjęs šią bylą, rado, kad D. 
Sabienės atleidimas buvo netei
sėtas ir pripažino, kad grįžti į 
turėtą darbą sąlygos nepalan
kios, priteisė jai 6024,24 Lt 
kompensaciją 12. mėnesių vidu
tinių atlyginimų, taip pat teis
mo išlaidas 303,20 Lt ir atly
ginti Sabienės advokatui 300 
Lt.

Pažymėtina, kad D. Sabienei 
vadovaujant Vilniaus rajono 
švietimo skyriui, per ketverius 
metus rajone įsteigta (naujų ar
ba atskirtų nuo trikalbių) 18 
lietuviškų, 3 lenkiškos ir viena 

rusiška mokykla.
Nors D. Sabienė bylą laimėjo, | 

bet jai padaryta skriauda ne-| 
buvo pilnai atitaisyta, oĮ 
piktnaudžiaujantys tarnybine 
padėtimi rajono vadovai bent: 
tokiu būdu atsikratė nepagei-! 
daujamos lietuvės.

Kitas iškilęs jautrus reikalas. Į 
1994 m. buvo susitarta su valdy
toju J. Sinicki (jis tai patvirtino 
savo raštu 1994.06.03), jog pa
stačius naują mokyklą Ruda
minoje, naujos patalpos bus ski
riamos I-jai vidurinei mokyklai, 
kurioje mokoma rusų ir lenkų 
kalba, o jų likusias patalpas: 
mokyklą, sporto salę ir bendra
butį perduos 2-jai mokyklai 
(lietuviškai).

Tačiau Vilniaus rajono savi
valdybė 1996 m. balandžio 4 d. 
nusprendė bendrabučio patalpų 
neduoti. Tai susidaro didelis 
nepatogumas, nes lietuviška I 
mokykla turėtų dirbti dviem 
pamainomis. Atrodo lyg tyčia 
sąmoningai sabotuojamas lietu
viškos mokyklos darbas, kad 
kuo mažiau mokinių ją lanky
tų ir ji užsidarytų.

Romualda Hofertienė, Seimo 
narė, mokytojų profesinės sąjun
gos pirmininkė, atkreipė dėmesį 
į neteisingą šio reikalo patvar
kymą: rusiškos - lenkiškos 
mokyklos vienam mokiniui ten
ka 11,28 kv. metrai, o lietuviš
kos mokyklos mokiniui tik. 2,86 
kv. metrai patalpų. Ji primena, 
kad lietuviškoje mokykloje 
mokosi ne tik lietuvių, bet rusų 
ir lenkų vaikai. Mokykla yra 
aliarmuojančioje padėtyje, nes 
joje bet kuriuo laiku gali žūti ar 
būti sužeistas mokinys ar moky
tojas.

Vilniaus apskrities valdytojas 
A. Macaitis pasiteisina įstaty
mų trūkumu, bet kai LDDP jo 
partijos nariai sudaro Seime

Liepos 6-toji ir tautinių šokių 
šventė — vos už kelių rytojų. Pa
grindiniai pasiruošimo darbai 
atlikti, naktys nemiegotos, var
gelis išvargtas, rengėjams 
belieka „sumegzti paskutinius 
mazgelius ir tikėti, kad ilgos 
valandos, paaukotos, besiren
giant šiam didingam įvykiui 
Čikagos pašonėje. Rosemont 
Horizon arenoje, patenkins ir 
rengėjų, ir dalyvių, ir publikos 
lūkesčius.

Taigi — publikos. Tuo vienu 
dėmesiu remiasi visas šventės 
pasisekimas. Nepaisant, kaip 
preciziškai šokėjai atliks sudė
tingas šokių figūras milžiniškos 
arenos plote, kaip galingai 
skambės orkestras ir kaitaliosis 
šviesų žaismas, jeigu kėdžių 
eilės vėpsos tuščiais tarpais lyg 
ir netvarkingo šeimininko tvo
ra, šventės nuotaikoje atsilieps 
tų liūdnų spragų aidas ir iš salės 
grįšime, tarsi ką praradę. Štai 
ir pats didžiausias renginio 
komiteto pirmininkės Jūratės 
Budrienės rūpestis; štai ir kir
minas, kuris graužia jos gausių 
talkininkų ramybę.

Jau girdime aibes ,juodų 
pranašysčių”, kad šventę kažko
dėl ignoruos tai viena, tai kita 
mūsų tautiečių grupė. Bilietų 
platintojus baugina gandai, esą 
neseniai atvykusieji iš tėvynės 
tautiečiai apskritai atsisako 
švente domėtis, nes jie net bol- 
ševikmečiu Vilniuje ar Kaune 
ne tokių švenčių matę, girdėję. 
Anuomet susirinkdavo dalyviai 
„iš plačiosios tėvynės” ir paro
dydavo tokių dyvų, kad tų 
vargšų „nusigyvenusių ir pase
nusių” atvykėlių į JAV po Ant
rojo pasaulinio karo net vaiz
duotė nepajėgtų sukurti.

Nenorime tikėti, kad tarp 
mūsų brolių ir sesių lietuvaičių 
tokios mintys sukiotųsi, bet 
gandai yra gandai. O jie kelia 
kartėlį ir dar aštrina usnis bei 
dagius, nuolat dygstančius mūsų 
santykių darželyje. Dešimtoji 
tautinių šokių šventė būtų 
puikiausia proga užtaisyti 
nemažą kiekį spragų tarp , jų ir 
mūsų”, bet tas taisymas turi 
būti abipusis, kitaip pro nesan
dariai užlopytus plyšius dar il
gai stūgaus šalti vėjai (galbūt 
niekuomet nesiliaus pūtę).

Tautinių šokių ar dainų šven
tės yra daug daugiau, negu jo
se atliekami šokiai, dainuo
jamos dainos ir didelis lietuvių 
susibūrimas vienon vieton. Tai 
mūsų vieningumo, patriotizmo 
ir tautinio susipratimo didysis 
židinys, iš kurio po kibirkštėlę 
namo parsiveža kiekvienas

daugumą, tai kas trukdo pra
vesti teisingesnį įstatymą. 
Patalpų trūkumas turėtų būti 
skubiai išspręstas, nes kas bus 

dalyvis. Kartais tos žiežirbėlės 
pakanka net labai ilgam laikui, 
ypač jaunimui, kuris dar šildo
si nauju pažinčių, naujų išgyve
nimų bei įspūdžių liepsnelėmis. 
Tokių švenčių metu visi pa
juntame, kad mūsų dar daug, 
nes į jas susirenka net tie žmo
nės, kurie jokiame kitame lietu
viškame renginyje nepasirodo. 
Tai itin svarbu mažesnių tel
kinių lietuviams, negalintiems 
savų tautiečių skaičiuoti tūks
tančiais ar šimtais. Atsidūrę 
tūkstantinėje minioje, begyve
nančioje tuo pačiu šventinio 
džiaugsmo jausmu, visi staiga 
pasijunta atsigaivinę ir su
stiprėję. Tai geriausi „lietuviš
kumo vitaminai”, kurių joks 
gydytojas negalėtų parūpinti. 
Vien dėl šios priežasties švenčių 
ruošos rūpesčiai bei išlaidos yra 
pateisinamos.

Bilietų platintojai džiaugiasi 
ir stebisi, kad daug, lietuvių — 
nešokėjų (o, kaip jau žinome, 
šventėje šokančiųjų bus netoli 
dviejų tūkstančių!) — samdo 
autobusus ir atvyksta net iš la
bai toli. Hyatt Regency vieš
butyje lietuviai užsisakė bent 
900 kambarių! Kadangi šį kartą 
šventė bus šeštadienį, visi spės 
grįžti namo iki sekmadienio 
vakaro ir pirmadienio darbai 
nesutrukdys, tai ir ryžtasi 
traukti į Dešimtąją tautinių 
šokių šventę tautiečiai, kaip 
senais laikais tėvynėje į didžiuo
sius šv. Petro ir Povilo, šv. Onos 
bei kitus atlaidus...

Deja, kažkur užsidelsė čika- 
giečiai ir apylinkių lietuviai. Jie 
neskuba įsigyti bilietų. Kodėl? 
Nejaugi atvyks svečiai iš tolimų 
vietovių, o šeimininkų nebus 
namie? Kokia gėda būtų „lietu
vių sostinei”, jeigu vietiniai tau
tiečiai pasielgtų kaip tie Šv. Raš
to palyginime karaliaus svečiai 
ir paruoštą puotą iškeistų į 
menkus kasdieninius reikaliu
kus arba net paprasčiausią 
nerangumą! Negalime net pasi
teisinti, kad salė toli, sunkiai 
pasiekiama, o vyresniesiems 
sunku vairuoti tokį kelią. Vos 
už kelis dolerius iš patogių vietų 
galima nuvažiuoti pasamdytais 
tam tikslui autobusais: nuveš, 
parveš, nereikės nei piršto 
pajudinti.

Nekaltinkime „naujai atvy
kusių”, ar kažko kito, jeigu 
Rosemont Horizon salė liepos 6 
d. nebus sausakimšai užpildyta. 
Kaltinkime tik savo apsilei
dimą. O kad nereikėtų nieko 
kaltinti — skubiai užsisakykime 
bilietus ir dalyvaukime!

atsakingas įvykus nelaimei.
Iš viso to matyti, kad lietuvis 

savo žemėje tebelaikomas posū
niu.

ARTIMOJI anglija
LEONAS VENCKUS

fe

Konsule mums pataria nedelsti su imigracija; nors 
žmonai vizos davimas ir užsitęstų, man ir Elytei pata
ria vykti vieniems Amerikon. Ten būnant, mums jau 
bus lengviau parsikviesti žmoną ir motiną, nes ji būtų 
laikoma, kaip Amerikoje gyvenančių imigrantų šeimos 
narė. Grįždami iš Liverpool, į namus, svarstome šią 
mintį, kuri manęs visai nedžiugina. Jau Anglijon iš 
Vokietijos vienas važiavau ir kiek vargo turėjau, kol 
šeimą atsigabenau. Tad, visi trys esame prislėgti ir 
susirūpinę.

Rytojaus dieną prašau mūsų šeimos gydytojos, kad 
iš Manchesterio plaučių klinikos išgautų ten esančias 
Juzefos plaučių nuotraukas ir pasiųstų Amerikos konsu
latui. Taip pat prašau, kad parūpintų mums trims skie
pų serumą, nes pagal tarptautinius sveikatos nuosta
tus, nei Amerika, nei kitas kraštas, imigranto neįsileis, 
nors jam viza jau duota, jeigu tas neįrodys, kad paskiepy
tas nuo raupų. Mūsų gydytoja labai nustemba mūsų 
pasiryžimu imigruoti Amerikon. Ji ten buvusi, bet nepa
tikę. Pagyvenusi kelis metus New Yorke, grįžo atgal į 
Europą ir pagaliau apsistojo Manchesteryje. Anot jos, 
nepatiksią Amerikoje ir mums, ramiems žmonėms. 
Amerika esąs toks kraštas, kuriame neramumai tęsia
si visą laiką. Vis kas nors prieš ką nors kariauja. Kai 

vienas ginčas kur pasibaigė, prasideda kitas.
Pasiklausiau jos, bet nieko negalėjau atsakyti. Ten 

nebuvęs, juk negalėjau ginčytis. Tačiau gerieji atsiliepi
mai apie Ameriką jau buvo nulėmę mūsų sprendimą 
vykti, jeigu tik gausime imigracijos vizas, visi trys.

Įtampa dar truko apie tris savaites. Pagaliau kon
sulato gydytojas, gavęs ir nuodugniai ištyręs bei paly
ginęs abi plaučių nuotraukas, įsitikino, kad dėmelės 
plaučiuose, tai senas užkalkėjimąs, užsilikęs dar iš vai
kystės dienų. Viza gauta. Dėkui Dievui.

Šalia mūsų gyveno jauna lietuvių šeima -U Anice
tas ir Janina Perminai su mažu sūneliu. Jiems išvykus 
į Australiją, jų namą nupirko verslininkas Mr. Rosen- 
baurii ir įleido nuomininkus, iš kurių kiekvieną savaitę 
paimdavo nuomos. Nutaikęs progą, pasiūliau Mr. Ro- 
senbaum nupirkti ir mūsų namus. Patogumas, sakau. 
Ar remontuojant, ar nuomą renkant — abu namai vienas 
šalia kito. Pakviečiau jį į (ūdų apžiūrėti. Atrodo, kad pa
tiko. Sakė norįs su žmona ir žentu pakalbėti. Tiems už 
kelių dienų apžiūrėjus, sutarėm dėl kainos ir pavedėme 
advokatui paruošti pirkimo-pardavimo sutartį.

Po to lengviau atsidusome. Kelias atviras. Vizas tu
rime, namas parduotas, kliūtys pašalintos.

Paskutinieji mėnesiai Anglijoje

Manchesterio Lietuvių socialinio klubo nariu išbu
vau per visus 15 metų, eidamas įvairias pareigas klubo 
valdyboje. Priklausiau ir kitoms vietinėms organizaci
joms. Dabar, imigracijai artėjant, reikia iš visų pasi

traukti. Posėdžiuose dažnai pasiginčydavome ir susi
rinkimuose kiekvienas savo skirtingas nuomones 
pareikšdavo, bet galų gale visuomet rasdavome išeitį 
ir bendrą kalbą. Kiek kas mokėdavo, savo įnašu paįvai
rindavo vietos lietuvišką veiklą. Klubo valdyba, gavusi 
mano atsistatydinimo raštą prašo, kol galiu, dar jai 
padėti. Kaip tik šiuo metu ji prarado leidimą barui 
laikyti, tad mano tarpininkavimas miesto valdybos įstai
gose klubui labai reikalingas. Padedu.

Bažnytinis Komitetas ir šįmet rengė Motinos dienos 
minėjimą. Kunigas V. Kamaitis kreipėsi į mane pabūti 
tos dienos paskaitininku, neieškant geresnių iš kitų 
kolonijų. Tad kaip atsisakyti, juk paskutinis kartas.

Išvykstantiems į užjūrius veiklesniems lietuviams 
manchesteriškiai dažniausiai rengdavo išleistuves. 
Mūsų šeimos išvykimas sutampa su Juozo ir Aldonos 
Lėkių ir jų ilgamečio nuomininko Marcelino Kilo iš
vykimu. Jie gavo vizas tuo pačiu metu ir išskrenda dvi 
savaites anksčiau. Kadangi Manchesteryje visi viens 
kitą pažįsta, tai mūsų ir jų prieteliai mums suruošia ben
dras išleistuves klubo patalpose. Buvo daugiau kaip 50 
dalyvių, kurių tarpe atsirado net aštuoni kalbėtojai. Jie 
visi linki mums to paties, tik skirtingais žodžiais: sėk
mės naujame krašte, įsijungti į lietuvišką veiklą ir lai
mingos kelionės. Man atrodo, kad Čikagoje tarp tūks
tančių lietuvių dingsime, kaip vandens lašas jūroje. Gal 
tik kokiame chore dainuosiu, šiaip niekur nebežadu 
dalyvauti.

Išvykstantiems įteikiamos dovanėlės. Žmona ir aš 

gauname Alekso Kuzmicko rankų darbo gražų albumą 
su Vyčiu ir klubo valdybos narių parašais.

Elytei išleistuves tą patį vakarą surengė Mancheste
rio skautai ir lietuviškas jaunimas klube, tik atskirame 
kambaryje. Elytei taip pat nelengva iš Anglijos išvykti. 
Čia užaugo, mokyklas lankė, čia visas jaunimas jai ar
timas. Norėtų su jais pabūti dar iki išvykimo. Tad susi
taria su keliomis mergaitėmis vykti į Lietuvių sodybą, 
kurioje neseniai pasibaigė skautų stovykla. Dabar ten 
šaukiamas Europos Lietuvių jaunimo suvažiavimas.

Prieš išvykimą į Ameriką dar kartą aplankome 
senąjį Glasgową. Ten gyvena mūsų marčios tėvai — 
Jonas ir Julija Platkauskai. Pas juos namuose dar 
niekuomet nebuvome, nors Platkauskai pas mus Man
chesteryje jau kelis kartus nakvojo. Elytė nevyksta, ji 
dabar Lietuvių sodyboje. Abu Platkauskai dalyvauja 
keliose Glasgowo lietuvių organizacijose. Jie abu dai
nos mėgėjai, gieda Joanos Serafinaitės vadovaujamame 
chore, kuris dažnai aplanko ir kitas Britanijos, lietuvių 
apgyventas vietas.

Pasiekėme Glasgową traukiniu šeštadienio vakare. 
Kalbėdamiesi ir besi vaišinant, Platkauskų namuose pra- 
sėdime gerokai po vidurnakčio. Nakvosime pas juos, tad 
ir neskubame. Rytoj kartu su jais vykstame į Carfin. 
Ten kasmet vyksta didelė lietuvių eisena, bažnytinė pro
cesija. Atlaidai. Čia sutinkame daug mielų žmonių, su 
kuriais teko susipažinti, pirmą kartą apsilankius 
Glasgowe, per anas Velykas.

(Bus daugiau)
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MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS 

MUZIEJUS ŠVENČIA 
60-METĮ

1936-jų metų birželio 28 die
na — Maironio lietuvių literatū
ros muziejaus gimimo diena. 
Per tuos šešis dešimtmečius per
virto istorijos bangos, blaškėsi 
vėjai ir skersvėjai, buvo griovi
mo ir blogio, bet Šiandieną ga
lime pasakyti, kad nugalėjo kū
ryba, darbas, žmonių užsis
pyrimas. Muziejus gyvuoja ir 
kaip materialus, ir kaip dvasi
nis rūmas.

Tačiau prisiminkime pirmąjį 
durų atvėrimą. Tada buvo poe
to Maironio ketvirtųjų mirties 
metinių diena, jo palaikai dar 
tebesiilsėjo šalia M. Valančiaus 
katedros bazilikos kriptoje, 
mauzoliejaus statyba buvo ne
sėkmingai dėl lėšų ir neko
kybiško darbo įstrigusi. Kauno 
inteligentija jaudinosi, kad 
poeto karstas esąs blogose apy- 
stovose, drėgmėje, be apšvieti
mo. Tačiau niuziejaus atidary
mu ano meto spauda pasidžiau
gė; nors rašyta apie tai buvo ne
daug ir neplačiai.

„Sekmadienį, birželio 28 d., 12 
vai., Muziejaus gt. Nr. 5, tuose 
pačiuose namuose ir bute, kur 
gyveno ir dirbo mūsų didysis 
tautos dainius Jonas Maironis 
-Mačiulis, buvo atidarytas mu
ziejus. Muziejų atidarė Švietimo 
ministerio vardu kultūros reika
lų departamento direktorius dr. 
A. Juška. (...) Mūsų didžiojo 
poeto, tautos žadintojo muzie
jaus atidarymas yra naujas, di
delis įnašas į mūsų tautos kul
tūrinį gyvenimą. Lankant šį 
muziejų, iš kiekvieno kampelio 
kiekvieno daikto dvelkia kilni 
poeto asmenybė, jo sielos troški
mas, tėvynės meilė”. (Lietuvos 
aidas”, 1936.06.30).’„Tai turės 
būti didelė mūsų tautos ir mūsų 
meno šventovė” — tokią kilnią 
misiją tada muziejui nubrėžė J. 
Keliuočio „Naujoji Romuva”.

Muziejus prasidėjo nuo Mairo
nio trijų memorialinių kamba
rių. Muziejaus kūrėjai ir tvarky
tojai buvo Čiurlionio galerijos 
direktorius P. Galaunė ir Tau
tosakos archyvo komisijos vado
vas J. Balys. Jie, kaip pažymi 
dokumentai, atliko savo darbą 
atsidėję, pasitarę su poeto sese
rimi Marcele, su testamento 
vykdytoju. Seminarijos rekto
riumi P. Penkausku. Nors mu
ziejaus kūrimas turėjo ir prieš- 
istoriją. Poetas prelatas J. Ma

literatūros muziejaus.

čiulis-Maironis savo testamen
te nurodė jo vardo muziejų įkur
ti naujame name Aleksote, ku
rį statėsi ant žalio gražaus kal
no, norėdamas senatvę praleis
ti tarytum kaime. Didžiuosius 
namus buvo užrašęs kaip dova
ną Kauno kunigų seminarijai. 
Tačiau bebaigiant naująjį na
melį, Dievas didįjį poetą pasi
kvietė į savo Rūmus. Po mirties 
įvairios komisijos pasvarstė, pa
bandė šį tą iš Maironio daiktų 
pervežti į Aleksotą, bet galutinė 
išvada buvo tokia: „...paaiškėjo, 
kad Maironio muziejui Aleksote 
ne vieta: paliktieji daiktai savo 
dydžiu ir stilium visiškai netin
ka naujam pastatui, be to, tie 
nauji namai sunkiai prieinami 
skubančiam lankytojui”. (Iš do
kumentų).

Buvusio Maironio buto kam
bariuose jau dirbo įkurdinta 
Taūtosakos archyvo komisija, 
tai naujojo muziejaus priežiūra 
ir globa buvo pavesta šios komi
sijos pirmininkui dr. J. Baliui. 
Tokia buvo pradžia.

1939 m. rudenį muziejų ištiko 
pirmoji didesnė krizė, kai išsi
kraustė Tautosakos archyvas. 
Susirinkusi komisija konsta
tavo, kad Maironio muziejus 
nuolat uždarytas, nebeprieina
mas visuomenei, nėra kas juo 
rūpintųsi. Buvo nuspręsta mu
ziejų gelbėti. 1940 m. kovo 1 d. 
pirmuoju muziejaus vedėju pa
skirtas poetas B. Brazdžionis. 
Čia noriu priminti Maironio tes
tamentą, kuriame jis pageidavo, 
kad „muziejaus užvaizdą skirtų 
švietimo ministeris, bet žmogų 
dorą ir rimtą, ypač literatą”. 
Maironio valia buvo šį kartą 
šventai įvykdyta. B. Brazdžionis 
muziejaus „užvaizdu” buvo iki 
1944-ųjų rudens, kol pasitraukė 
į Vakarus. Paskyrus B. Ęraz- 
džionį direktoriumi, po mėnesio 
buvo sudarytas Muziejaus glo
bos komitetas iš rimtų asmenų. 
Jam priklausė kan. P. Penkaus- 
kas, giminaitis M. Lipčius, ra
šytojas J. Ambrazevičius, mu
ziejininkas P. Galaunė.

Paskui viską pagreitintai ėmė 
sukti istorijos smagratis, nors ir 
tarp jo „dantų” suspėta gana 
daug padaryti.

Pirmuoju sovietmečiu visą 
Maironio namą atėmė iš Kuni
gų seminarijos, o buvusį butą — 
iš sesers Marcelės ir 1940 m. 

gruodžio 16 d. nacionalizavo. 
Tačiau muziejaus neiškėlė, B. 
Brazdžionio neatleido, ir jis per 
visas pervartas „yrė” muziejaus 
laivą pirmyn. Jau pirmaisiais 
darbo metais B. Brazdžionis 
žengė svarbų žingsnį, davusį 
pradžią dabartinio muziejaus 
krypčiai ir pobūdžiui: patvirtin
tas statutas numatė peržengti 
Maironio memorialinio muzie
jaus ribas ir rinkti taip pat kitų 
lietuvių rašytojų archyvinę me
džiagą. Todėl 1941 m. muziejus 
pavadintas Maironio literatūros 
muziejumi. Visus karo metus 
muziejuje dirbo trys vyrai — tai 
vedėjas, jam talkino rašytojas 
Petras Rimkūnas, vadinamas 
konservatoriumi, ir kūrikas. 
Vyrams teko atlaikyti nema
žai įvairių atakų, tą rodo ir mu
ziejaus archyvas. Vos prasidėjus 
karui, po kelių dienų B. Braz
džionis rašo prašymą ponui 
Kauno miesto komendantui, 
„kad vokiečių kariuomenė lite
ratūros muziejaus patalpų neuž
imtų karo reikalams. Visi esan
tieji muziejuje daiktai, pvz., 
Maironio, Vaižganto buto apsta
tymas ir kiti, kaip eksponatai, 
kasdieniam vartojimui negali
mi, o kitur juos iškelti taip pat 
neįmanoma”.

B. Brazdžionis ir P. Rimkūnas 
sunkiais vokiečių metais, nenu
leisdami rankų, rinko ekspona
tus ne tik apie Maironį, bet rašė 
laiškus ir gyviems rašytojams, 
Valstybinei leidyklai, netgi Pa
bėgusių asmenų turto paskirs
tymo vyriausiai valdybai,, ku
rios prašė perduoti- pabėgusių 
rašytojų į Rusiją — J. Šimkaus, 
P. Cvirkos, K. Korsako ir kitų 
rankraščius, fotografijas, kny
gas su dedikacijomis, asmenines 
bibliotekas. „Renkame visą me
džiagą, susijusią su lietuvių li
teratūros istorija, atskirais ra
šytojais”. Šis raštas rodo, kad 
pirmiausia, buvo pagarba kūrė
jui, 6 politika antroje vietoje.

Archyve yra įšlikusr pirmoji 
muziejaus lankytojų Registraci
jos knyga, datuota 1936.07.12 
—1944.12.01. Lankytojų buvę 
tikrai įdomių, ypač gausu karo 
metais — 1942,1943 m. Tarp jų 
regime daug garsios tų metų in
teligentijos, moksleivių, studen
tų. Galima paminėti eilę pavar
džių: L. Gira, U. Babickaitė, P. 
Ruseckas, M. Lipčienė, Z. Ivins
kis, A. Merkelis, M. Vaitkus, A. 
Valeška, V. Mačernis, H. Ra
dauskas, K. Bradūnas. B. Kri
vickas — ir daug kitų.

Bet štai atūžia kruvinoji ban
ga. Nelaukę, kad ji nuskan
dintų, į Vakarus pasitraukia B. 
Brazdžionis ir P. Rimkūnas. 
Pora mėnesių muziejus palie
kamas likimo valiai. Turbūt 
vienintelė geroji budrioji akis 
buvo Maironio sesutė Marcelė, 
čia gyvenusi nuo 1910 metų iki 
savo mirties, t.y. 1958 m. Sau
gojusi, globojusi brolio daiktus 
per sumaištis, slapčiomis poka
riu čia priglaudusi savo gimi
naičius, Sibiro tremtinius.

Ir taip atverčiami muziejaus 
istorijos nauji puslapiai, kai 
kurie tamsūs, purvini, skaudūs. 
Štai minėtosios lankytojų re
gistracijos knygos gale yra toks 
įrašas: „Atvykau paskirtas sek
retoriauti muziejuje ir pradėjau 
tvarkyti muziejų, kur viskas 
buvo išmėtyta, sutrypta ir... 
apš... Knygos radau tik dalį, ir 
tie' lapai išmėtyti; Steponas Lip
nius, 1944.12.01”. Šis žmogus 
kiek aptvarkė muziejų, nes kaž
kokių ypatingų suniokojimų ne
buvo, o valdžiai atsakinėjo į 
kvailiausius klausimus, pvz., 
kad muziejus neaugina gyvulių, 
neturi pasėlių, nerenka metalo 
laužo, neišnuomoja butų ir 1.1. 
Tai tipiška pokario veikla. Dar
buotojams niekas algų nemoka, 
patalpų nekūrena.

1945 m. direktoriumi paski
riamas poetas, vertėjas, peda
gogas, daugybės vadovėlių au
torius Antanas Busilas (1889- 
1951), kuris vadovauja čia iki 
savo mirties.

Pirmaisiais pokario metais 
Maironio bute, šalia memoria

linių poeto daiktų, turėjo būti 
įruošta lietuvių literatūros isto
rijos ekspozicija. Sunkiais poli
tinio spaudimo laikais ekspozi
cijos atidarymas užsitęsė, ji 
buvo vis keičiama, koreguoja-- 
ma, „trūko marksistinės me
džiagos lietuvių literatūros 
klausimais” (1947 m. kovb’ 
26-ąją atidaroma pirmoji litera
tūros ekspozicija, o 1951-jų spa-, 
lyje vėl uždaroma... „Dėl idėji- 
nių-teorinių trūkumų”.

Taip ir pulsavo dar ilgai nera
musis laikmetis...

1955 m. muziejus pavadina
mas Kauno literatūros muzie
jumi, o nuo 1965-jų iki 1989 m. 
kovo pirmosios — Lietuvos TSR 
literatūros muziejumi.

Devyniolika metų (1951- 
1970) muziejui vadovavo Juozas 
Kulikauskas. Jis rūpinosi mu
ziejaus reorganizavimu ir išplė
timu, subūrė darnų’mokslinių 
darbuotojų kolektyvą. Iki šiol 
kai kurie mūsų muziejininkai 
su didžiule pagarba mena ener
gingą, reikalų vadovą, gerą spe
cialistą. J. Kulikausko vado
vavimo metais muziejus tipo 
respublikinių literatūros muzie
jų centru, buvo prijungti pirmie
ji filialai, kurių šiandieną turi
me Kaune ir išsibarsčiusių po 
Lietuvą devynis. (Vienu metu 
turėjome trylika).

J. Kulikausko įpėdine tapo 
žurnalistė ir poetė Marija Ma
cijauskienė, direktoriavusi vie
nuolika metų iki .1981-ųjų. Tada 
kūrė didžiąsias ^ekspozicijas, 
sklandė muziejau^ tradicijų 
dvasia, atkeliavę,daug ekspona
tų. ■ i

Kai tik atūžė .Jaisvėjimo me
tai, tuoj pat, 1989-jų pavasarį, 
susigrąžinome Maironio vardą. 
O po dviejų mėnesių Lietuva 
ant rankų pernešė<B. Brazdžio- 
nį, atvykusį Tėvynėn po 45-erių 
metų: Mes ypatingai vertiname 
šiuos poeto žodziiiš, parašytus į 
muziejaus svečių knygą per ki
tą viešfiagę, 199106 J7: įDžtau- 
giuosi, kad Mait'Jmo namai'ne 
tik muziejus, ne tik Archyvas, 
bet ir literatūras sodas, kur 
skamba poetinis. Žodis”.

Tad palikime istorijos vingius, 
laikmečio peripetijas, o jubilie
jaus proga atsigręžkime į muzie
jų tarsi į literatūros sodą, kuris 
žydi kasmet. Galbūt vienais me
tais tuščiažiedžių, būna daugiau, 
kitais derlius subręsta gauses
nis. Bet erdvės čia niekada 
nebūna tuščios. Jei manote, kad 
muziejus — ramybės uostas, ty
lioji sala — tikrai .klystate, Bet, 
žinoma, kultūra įkuria žmones. 
Nuo jų minčių, noro įprasminti 
savo gyvenimą, riuo jų vidinės 
sampratos priklauso ir muzie
jaus garbė. O žtnohių,'gerbtinų, 
pasišventusių, tikrai čia buvo 
daug. Gal užklydusių tik kele
tas.

Literatūrinių popiečių tradi
cija formavosi direktoriaujant 
M. Macijauskienei. Buvo tada 
be jos dar entuziasčių būrelis: J. 
Daunienė, D. Striogienė, A. Pui
šytė, D. Saukaįtytė, iki šiol 
tebedirbanti P. Genevičiūtė. 
Moterys sugalvojo. įdomų ekspo
natų rinkimo būdą: ateinantie
ji į popietes turėdavo atnešti po 
naują eksponatą —. taip gimė li
teratūrinės radybos. Uždaros li
teratūros popietės per tuos de
šimtmečius šusiliejū-tabsi į va
karų, susitikimų upę. Tai — 
greitoji muziejaus „kraujo, apy
taka”, tai — intensyvusis mūsų 
gyvenimas. Ne tik Lietuvos, bet 
ir dauguma užsienio-: rašytoji! 
jau svečiavosi po mūsų stogu, 
bendravo’ su savo gerbėjais, 
džiaugėsi. „Ačiū, kad išlaikėte 
Maironį gyvą (Č. Grincevičius), 
„Poezijos meilė tebėra, težydi 
Maironio namuose amžinai!” (J- 
Švabaitė-Gyliėnė), „Šis vakaras, 
įveikiantis dienos sausrą! Prike
liantis žuvusius!” (V.- Daunys). 
Prisiminsiu jus grįžusi į lojimą 
Australijos žemyną.*.  ” (L. Šim
kutė). „Jūs man suteikėt retą 
džiaugsmą — artimo dvasinio 
ryšio valandėlę su (...) tau
tiečiais”. (J. Blekaitis). „Skai
tyti eiles Maironio menėje visa

da jaudina, o ypač pirmąjį kartą. 
Džiugu, kad išjos neišsikėlė po
ezija”. (K. Platelis). Taip rašyti 
būtų galima be galo...

Tačiau muziejuje yra pasto
vių, monumentalių, ilgamečių 
paminklų — tai ekspozicijos. 
Mūsų centras, pasididžiavimas 
ir meilė — Maironio memoria
linis butas. Kas rengė jo ekspo
zicijas — o butas atidarytas 
trimis etapais 1977-1992 m. — 
darė tai kūrybiškai, su pagarba 
ir išmanymu. Noriu prisiminti 
darbuotojas D. Jacevičiūtę, D. 
Laurinavičienę, dabar dirbančią 
kolegę R. Mažukėlienę. Mairo
nio bute viskas autentiška, jo
kių svetimų daiktų, analogų, 
viskas nelengvai surinkta. Bet 
čia jau istorijos kitam-kartui.

Spalvinga, erdvi literatūros 
panoramos ekspozicija — lyg is
torijos atverstas vadovėlis nuo 
tautosakos iki permainingųjų 
19i0-jų. Išrašyti šią ekspozicinę 
knygą buvo sunku, tai milžiniš
ka^, darbas surasti vizualinius 
pakaitalus žodžiams. Ekspozici
ja atidaryta 1984 m. ir, ją ren
giant, politinės ideologijos žnyp
lės $ar gan skaudžiai gnaibyda
vo^ tačiau muziejininkai buvo 
dori ir atkaklūs, ekspozicija ne
įgavo „rausvo” atspalvio. Eks
pozicijai „pamatus padėjo” ke
letas puikių moterų: J. Dau
nienė, P. Balčikonytė, N. Šlink- 
šienė, toliau užbaiginėjo, pildė 
ir kitos, jaunesniosios kolegės.

O kokie gi esme šiandieną 
mes po Maironio namų stogu, 20 
amžiaus pabaigos vingiuose?

Iš karo ir pokario metų dviejų 
ar trijų darbuotojų dabar išaugo 
gausus būrys.- Jau kaip istorinį 
puslapį skaitome prisiminimus, 
kai buvęs „Sakalo” leidyklos di
rektorius A. Kniūkšta, vėliau 
gulagų keleivis, grįžęs iš trem
ties, muziejuje vienas kūreno 13 
krosnių, reikalui esant, vedė 
ekskursijas, gausiai rinko eks
ponatus, visus konsultavo ir 
Rdšė1 straipsnius.

Mūšų laikmečio darbų apim
tys yra kitos, gyvenimas dina
miškas. Ir nors muziejininko 
duona kukli, yra žmonių, jau 
dirbančių daugiau kaip dvi
dešimt metų. Tokia yrą V. Pa- 
čėsaitė, kuri rankose palaiko 
kiekvįeną naują eksponatą, sa
votiškai jį „pakrikštija”, suteik
dama muziejinį numerį. V. Pap
lauskienė per tuos du dešimt
mečius sukaupė daug ekspona
tų. Atgimimo pradžioje parvežė 
iš Amerikos didžiulę siuntą 
vertingų lietuvių knygų, ji ty
rinėja, rašo, gilinasi. Niekada 
nestokoja muziejiniam darbui 
entuziazmo.

Muziejininkų niekas Lietuvo
je neruošia, jie tampa prakti
kais, specialistais tik patys 
padirbę ■ muziejuje, perpratę 
specifiką ir pamilę darbą. Ki
taip neįmanoma — šį darbą ar
ba myli, arba jo nedirbi.

Senosios literatūros epochą 
tyrinėja jau patyrusios moterys: 
R. Mažukėlienė, per kurios ran
kas keliauja.ir pats didžiausias, 
garbiausias Maironio archyvas, 
N. Raižytė, A. Gedutienė, R. 
Garbaravičienė.

Šiuolaikinė literatūra yra glo
bojama muziejaus senbuvės P. 
Genevičiūtės, jaunesnių „kruopš- 
žmonių — J. Kažemėkaitytės, V. 
Valaičio. ,

Dabar toks metas, kai į Lietu
vą keliauja ir keliauja ne tik 
žmonės, bet ir jų archyvai. Tai 
mums, muziejininkams, labai 
įdomu, tai svarbu ateičiai ir 
literatūrų sambėgai. Iš užsienio 
lietuvių gautą medžiagą labai 
kvalifikuotai kaupia D. Kuizi- 
nienė, ji yra mūsų muziejuje šio 
darbo pradininkė. Su ja kartu 
dirba G. Širvytė.

Jeigu lankysite mūsų muziejų 
su ekskursija, jus sutiks mūsų 
gidai: Z. Sadauskaitė, E. Ran- 
kauskienė, J. Masalis ir malo
niai viską papasakos.

Juokaudami muziejaus fondus 
vadiname „širdimi”. Daug triū
so reikia įdėti, kad ta širdis 
plaktų ritmingai. Prie pulso 
akylai „budi” vyriausia saugo-

Kristinos-Katerinos krikštynose, iš kairės: Rimas Narbutas, krikšto .tėvai 
Inga ir Vitas Rugieniai, Audra Narbutienė, „naujoji krikščionė” — Kristina 

Katarina Narbutaitė, laikoma krikšto mamos.

KRISTINOS KATARINOS
KRIKŠTYNOS

Laikoma krikšto tėvų, Ingos 
Nelsaitės ir Vito Rugienių, ap
supta šeimos, giminių ir artimų
jų, Kristina-Katarina Narbutai
tė, Audros Nelsaitės ir Rimo 
Narbutų dukra, buvo pakrikšty
ta vasario 3 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, Los Angeles, 
CA, kur prieš dešimt metų mo
terystės sakramentu buvo su
jungti jos tėvai, Audra ir Rimas.

Krikšto Sakrameritąjai sutel
kė kun. Aloyzas Volskis, ta pro
ga pasakydamas ir trumpą, bet 
prasmingą žodį. Jaukios krikš
tynų vaišės įvyko tėvukų Ange
lės Barkauskaitės ir Romo Nel- 
sų namuose, Fullerton, C A. Iš 
Nęw Jersey buvo atvykę Kristi
nos — teta Renata, tetėnas Rai
mundas, pusbrolis Viktoras ir 
pusseserė Erika-Katarina Pau- 
liai. Dalyvavo Nelsų ir Narbutų 
šeimos, giminės bei Audros ir 
Rimo artimiausi draugai.

Vaišių metu šios dienos 
džiaugsmą išgyvendami, savo 
jausmus ir mintis bei linkėjimus 
mažajai Kristinai-Katarinai iš- 

toja J. Zalubaitė, garsėjanti 
darbštumu, D. Jasinskienė, D. 
Gaižauskienė, A. Avižienienė. 
Seniai jau dirba R. Antanaitie
nė, J. Ivanauskienė, be kurios 

įbudrios akies metų gale nežino
tume, kiek „užauginome 
derliaus” visi kartu.

Muziejuje yra gražus būrelis
tūkio vyrų, kurie visada ištiesia 
savo ranką ar priremia petį, kai 
moterys ruošia parodas, ekspo
zicijas ar literatūros vakarus. 
Dirba nemažai ir vyresniojo am
žiaus moterų, kurios saugo eks
pozicijas, valo, budi, prižiūri. 
Kiekvienas žmogus — vertė, 
kiekvienas darbas — garbingas.

Muziejus šiuo metu turi devy
nis filialus. N. Majerienė tvarko 
dar neįkurto J. Grušo muziejaus 
fondus, Ž. Liaskauskienė saugo 
S. Nėries namelį Palemone, 
trisdešimt savo gyvenimo metų 
B. Sruogos muziejui atidavė jo 
vedėją A. Galnaitytė. Vaikų 
literatūros muziejuje su 
mažaisiais bendrauja B. Glaz- 
nerienė, E. Brazaitienė, Kiti 
muziejėliai yra Lietuvos 
kaimuose, o Vaižganto busi
majame muziejuje prie Vytauto 
bažnyčios remontininkai dar tik 
keičia supuvusias palanges.

Toks tas mūsų gyvenimas mu
ziejaus 60-mečio prieslenkstyje.

Aldona Ruseckaitė
Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus direktorė 

reiškė: močiutė Angelė Nelsie- J| 
nė, krikšto tėvai Inga ir 1 
Rugieniai ir paskutinė tė vųyjir- 9 
du kalbėjo mama Audra Nai-bu- I 
tienė. Močiutė Angelė Nelsienė 9 
kalbėjo apie visų vaikaičių ir 
naujos dukraitės reikšmę ir- 1 
prasmę jos ir tėvuko Romo gy- 1 
venime. Linkėjo,kad kun. Aloy- 1 
zo pašventintos šeimos relikvi- 1 
jos — gintariniai — kryželis ir 1 
rožinis, tėviškės Santalcoš^zemė | 
ir prosenelės nosinėle’^utSį 1 
reikšmingi gyvenimo palydovai. 1 
Vyro Romo ir savo vardu įteikė . į 
nepaprasto grožio iš Lietuvos ;■ 
atvežtą didelį inkrustuotą Auš
ros Vaitų Marijos paveikslą, pa
vesdama Kristiną-Katariną, jos 
broliuką Toma-Kiprą, jų tėve- 
liūs: dukrą Audrą ir ženfojjjjjmM 
Jos dangiškai globai. Ji prisįmį- i 
nė savo tėvų Barkauskų religinį 
ir tautinį auklėjimą, pastangas 
taip auklėti ir savo tris dukras, 
bei linkėjo dukrai Audrai ir Ri
mui jų šeimoje tą tradiciją tęsti. J

Krikšto tėvai Inga ir Vitas 
Rugieniai savo žodžiais ir I 
humoru prajuokino ir nustebi*  
no. Jiedu tvirtai suprato šhfp^ 
reigų reikšmę — pažadėjo visuo
met būti mažajai krikšto dukrai 
Kristinai artimi jos augimO’ir 
religinio brendimo laikotaią>yje 
ir jeigu to reikėtų — ja rūpintis.

Tėvų vardu kalbėjo manai 
Audra. Ji sujaudino krikštynį 
dalyvius su jais pasidalindama
savo ir vyro Rimo išgyventu rū
pesčiu ir laukimu, nes Kristini 
atėjimas į šį pasaulį buvo labai 
sudėtingas ir sunkus; pasidaĮišį. 
ir džiaugsmu, kai sulaukė per 
savo dešimtąsias vedybines mė
tines, t.y. gi'uodžio 21 d., sveiki 
ir gražios du kiy t ės. Dėkojo Diė- 
vui už šį. kaip ji sakė, „inąžoj 
formoje, bet didelį stebuklą -į- 
Kristutę”. dėkojo savo tėvams \ , 
už pagalbą laukimų ir netikrū 
mo metu, vaišes, seserims Ingai 
ir Renatai ir jų šeimoms už mo
ralinę paramą, kun. Volskiui už 
Krikšto Sakramento suteikimu 
ir draugams bei giminėms už 
dalyvavimą jų šeimos šventėje.

Jaukioje krikštynų nuotaiko
je ilgai ir nuoširdžiai paben
drauta, pasilinksminta. Į reli
ginę lietuvišką visuomenę atė
jo nauja katalikė — Kristina- 
Katarina (prosenelės Katarinos 
Paulionytės-Barkauskienės pri
siminimui). Linkėtinajaiaugb 
puoselėjant katalikiškas ir lie
tuviškas vertybes, kuriab pavel
dėjo iš savo tėvų, senelių ir pm 
senelių-



X LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ
1996 m. liepos mėn. 6 d.z 1 vai. p.p. Rosemont Horizon, Rosemont, IL

Mugė ir meno paroda 
liepos mėn. 4-6 d.
Hyatt Regency O'Hare

Susipažinimo vakaras 
liepos mėn. 5 d. 8 v.v. 
Navy Pier

Pokylis
liepos mėn. 6 d. 7 v.v. 
Hyatt Regency O'Hare

Padėkos pamaldos
liepos mėn. 7 d., 10:30 v.r.
Marquette Parko ir Tėviškės Parapijoje

Krepšinio rungtynės—Lietuvos ir Kroatijos olimpinės komandos 
liepos mėn. Z d., 1 p.p. — Rosemont Horizon
Bilietai per Ticketmaster (312) 559-1212

Informacija: 2715 W. 71st S t., Chicago, IL 60629
(312) 737-9504 Fax.: (312) 436-6909

Pošventinis koncertas
Liepos mėn. 9 d., 7 v.v. 
Jaunimo Centre

KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI LIETUVOJE 

IR JŲ RĖMĖJAI
MARIJA REMIENĖ

Šiais laikais jau ne naujiena 
važiuoti j Lietuvą ir ten praleis
ti atostogas. Lietuvos gamta 
graži ir gimtasis kraštas trau
kia.

Po šaltos žiemos, pavasaris į 
Lietuvą atėjo su lietum ir šil
tesniu birželiu. Gamta nesnau 
džia, o kartu ir žmonės. Savait- 
gąliais nuo ankstyvo ryto žmo- 
n^s kapstosi daržuose, mieste- 
lėnai.sąvo soduose. Gerai tiems, 

.kurie, turi žemės rėželį, giminę 
kaime, užaugina daržovių, prisi-
krąuną: konservuotų uogų. Ta
čiau kitas gyvenimas yra pensi- 

, ninkams, našlaičiams. Nors 
pensijos labai kuklios, bet ir tos 
neišmokamos po du ar net tris 
mėnesi®!. Prie bažnyčių, gatvių 
pakraščiuose sutinki, išmaldos 

” prašančių, pamėlynavusių vai
kelių, ligotų senelių. Taip norisi 
visus sušelpti, apglėbti. Juk 
Dievas moko būti gailestingais.

Šioji mano kelionė į Lietuvą 
tapo politinė, nors vykau as
meniniais, reikalais, ypač s.usi-

• M^ufiLiultųrininkais. Nepri-
* klausau jokiai partijai ir poli

tikoje nedalyvauju. Man prie 
širdies kultūrinė ir karitatyvinė 
— labdaros veikla. Tačiau gyve
nu Lietuvos rūpesčiais ir skai
tau jos spaudą.

Šį pavasarį Čikagoje Fronto
* bičiuliai ir Krikščionys demo- 

kiptąi*  bendrai suorganizavo bū
rį rėmėjų padėti Krikščionių de-

r mokratų partijai, vadovaujamai
• Algirdo Saudargo, ateinančiuo

se Lietuvos Seimo rinkimuose.
-’ Turiu pabrėžti, kad Algirdo 

Saudargo, dabartinio Krikščio
nių demokratų partijos pirmi
ninko, Lietuyos Respublikos 
Sefrfioęnario, buvusio užsienio 

f rdikaltį-ininistro vadovaujama, 
S*  partija nieko bendra neturi su 

Viktoro. Petkaus ir dr. Kazio 
Bobelio Krikščionių demokratų 
sąjunga. Kviečiama kaimyno 
Jono Pabedinsko, patekau į 
K.D. rėmėjų eiles ir aš. Po 
susirinkimo, man vykstant į 
Lietuvą, buvau paprašyta kon-

ya Reinienė ir dr. Albertas Šimėnas, Letuvos Krikščionių demokratų 
bos narvutarybos narys, Vilniuje.

taktuoti tenykščius Krikščio
nių demokratų partijos veikė
jus. Stengdamasi savo pareigą 
atlikti deramai, prieš išvyk
dama, susipažinau su tos parti
jos tikslais ir siekiais.

Krikščionys demokratai vado
vaujasi ypatingu Dievo įsakymu 
kiekvienam krikščioniui — 
„mylėti savo artimą, kaip patį 
save”. Krikščionys demokratai 
yra įpareigoti rūpintis visais 
žmonėmis — geraisiais ir blogai
siais. Iš to artimo meilės įsa-
kymo kyla broliškumo princi
pai. Nors apklausinėjimai prieš 
praėjusius Seimo rinkimus rodė, 
kad didžiausias žmonių pasiti
kėjimas yra Katalikų Bažnyčia, 
bet valdymui pasirinko kairiuo
sius, nes geriausios Krikščionių 
demokratų partijos programos 
dar nebuvo pažinę.

Krikščionių demokratų parti
jos programa pasisako: „už teisi
nių normų ir teisingumo princi
pu įgyvendinimą valstybėje. Pa
laiko visų religinių institucijų 
veiklą, prisidedančią prie Lie
tuvos dvasinio ir dorovinio atgi
mimo. Bendradarbiauja su Baž
nyčia sprendžiant politines, 
socialines, ekonomines ir 
dorovės problemas. Rūpinasi at
sakingu jaunimo rengimu šei
mai, santuokos patvarumu, gy
vybės apsauga nuo jos pradžios 
iki natūralios mirties, motinos 
ir motinos orumo puoselėjimu. 
Kiekvienas Lietuvos pilietis 
turi teisę siekti mokslo ir įsigyti 
specialybę. Kultūros, švietimo ir 
mokslo politika grindžiama as
mens laisve ir jo teisių gerbimu. 
Teisingumas privalo būti garan
tuotas net tiems, kurie patys 
negali jo reikalauti ir siekti. 
Valdžia ir pilietis turi būti lygūs 
prieš įstatymą, o įstatymas vir- 
šenis už valdininką. LKDP 
siekia, kad Lietuvos valstybė 
dalyvautų Pasaulio ir Europos 
tautų bendrijos gyvenime. Siek
ti gerinimą šeimų, auginančių 
vaikus, socialinė apsauga, 
sudarant palankesnes sąlygas

gyventojų prieaugliui. Privati 
nuosavybė yra neliečiama. Sa
vivalda yra žmogaus laisvės iš
raiška kultūros, ūkio, ekonomi
kos ir socialinėje srityje”. Čia 
tik keli pagrindiniai LKDP pro-
gramos bruožai.

Lietuvos Krikščionių demo
kratų partija turi gerą paty
rimą, yra aiškios ir pastovios 
ideologijos partija. Dabar į ją 
yra atkreiptas dėmesys. Val
dant LDDP, tauta liko apvogta, 
nualinta, žmonės nuskriausti. 
Vienok yra vilties, nes yra pa
dorių žmonių, kurie rūpinasi 
jaunimu, pvz., kunigai, atei- 
tininkija. Jų būriai didėja — 
visa tai pasiekti padės Krikščio
nių demokratų partijos laimėji
mas Lietuvos Seimo rinkimuo
se. 

Viešint Lietuvoje ir pildant 
man pavestą darbą, Vilniuje ir 
Kaune bei kituose miestuose su
sitikau su Krikščionių demo
kratų partijos vadovais ir 
darbuotojais. Jie visi vienodai 
kuklės, nedrąsūs ir į išeiviją 
nedrįsta kreiptis, prašydami pa
galbos. Tačiau jie daug dirba 
gan sunkiomis sąlygomis dėl 
finansinių išteklių trūkumo. Jų 
nariai dori ir neturtingi. Neturi 
nei paprasčiausio skaidrėms 
aparato, kuris reikalingas rinki
minei propagandai. Krikščionys 
demokratai turi giliai įleidę 
šaknis provincijos miesteliuo
se ir kaimuose. Juos nuolat 
reikia lankyti, skelbti tiesos 
žodį. Darbuotojai baigia nudė
vėti batus, bevaikščiodami po 
kaimus, nes ne visi išgali va
žinėti mašinom. Benzinas bran
gus ir, man viešint, kainos vėl 
buvo pakeltos. Visiems sudaro 
rūpestį ateinančioji žiema ir, 
žinoma,rinkimai Lietuvoje bei 
Rusijoje.

Kaip mes galime padėti deši
niesiems, ypač Krikščionims 
demokratams? Jei esame tikin
tys, ateitininkai, turėtume 
jausti pareigą padėti kandida
tams iš savo apylinkių. Kiek
vienam kandidatui teks sumo
kėti nuo 700 iki 2000 litų mo
kestį. Tas mokestis dar galu
tinai nenustatytas. Daugumas 
jų negalės tokio mokesčio su
simokėti. Centras pinigų neturi. 
Būtų gerai, kad pasirinktume

TREMTINIŲ KŪRYBOS 
PARODA

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vil
ties dieną, Kauno paveikslų 
galerijoje atidaryta didelė 
tremtinių kūrybos paroda „At
mintis ir lemtis”. Tarp daugiau 
kaip 30 darbų — Rimanto Di- 
chavičiaus, Petro Stausko, Vy
tauto Ciplijausko bei kitų dai
lininkų profesionalų tapyba, 
parodos sumanytojos O. Kujelie- 
nės batika, S. Mikutaitės karpi
niai, Sigito Straigio skulptūros, > 
dailininkų mėgėjų paveikslai, 
siuvinėti bei megzti rankdar
biai.

Taip pat eksponuojamos geno
cido metu ir pokario kovose žu
vusiųjų žmonių nuotraukos iš 
KGB archyvų. Dailininkės I. 
Skardžiūtė-Kozel iš JAV ir V. 
Zamalytė jas panaudojo liturgi
nėse vėliavose, kurias sukūrė 
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčiai. Iš dalies 
padidintų šių nuotraukų Sobore 
Gedulo ir vilties dienai pareng
ta speciali ekspozicija. Nuotrau
kose užfiksuoti sukrečiantys žu
vusiųjų palaikų vaizdai.

po kandidatą ir bent šimtine jį 
paremtume.

čia yra Kauno rinkiminės 
apygardos sąrašas: Aleksoto No. 
12 — Arimantas Raškinis; Cent
ro No. 13 prof. Feliksas Palu
binskas; Dainavos No. 16 docen
tas Romas Kalesinskas; Kal
niečių No. 15 dr. Kazys 
Babilius; Šilainių No. 11 Po
vilas Katilius; Žaliakalnio No. 
14 Algirdas Patackas; Pramo
nės Nr. 17 Zigmas Tamakaus- 
kas; Panemunės No. 18 dr. Ka
zimieras Kuzminskas; Kauno 
rajono apyg. No. 66 Asta Sede- 
revičiūtė. Spaudoje bus skel
biama jų daugiau ir iš kitų apy
gardų. Aukas galima siųsti 
LKDP rėmėjų iždininkui Kostui 
Dočkui — 1901 S. 49th Court, 
Cicero, IL 60650. Čekius rašyti 
— Pope Leo XIIILiterary Fund, 
tax No. 36-2927289. Aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčių.

Rėmėjais gali būti asmenys, 
pritariantys Krikščionių de
mokratų (LKDP) programai tei
kia siūlymus, , materialinę ir 
tikslų įgyvendinimą. Rėmėjai 
teikia siūlymu?, materialinę ir 
finansinę pagalbą, dalyvauja 
LKDP veikloje.

Rėmėjai, Krikščionims demo
kratams Lietuvoje Seimo rinki
mams remtį yrą trumpalaikė or
ganizacija, kuri baigsis tuoj po 
rinkimų dienos. Kad šios rėmė
jų organizacijos tikslas būtų pa
siektas ir kad geriau mūsų vi
suomenei išaiškintas dešiniųjų, 
ypač Krikščionių demokratų 
kampanijos planas, kokia link
me partija eis, kaip pasiekti pa
grindinį tikslą — pergalę rinki
muose, yra kviečiamas dr. Al
bertas Šimėnas, Krikščionių 
demokratų partijos tarybos na
rys, buvęs Lietuvos Respublikos 
ekonomikos ministras. Jis 
lankysis Amerikoje rugpjūčio 
mėn. gale.

Su visų pagalba Lietuva išsi
vaduos iš LDDP valdžios ir pri
sikels. Lietuva dar gyva. Padė
kime jai.

REMKIME KRIKŠČIONIS 
DEMOKRATUS

Artėja Seimo rinkimai Lietu
vos Respublikoj. Rinkiminei 
propagandai siūloma įvairių 
šūkių. Galbūt populiariausias — 
tai advokato Povilo Žumbakio 
pasiūlymas: „Rinkime tuos, 
kurie nevogs!” Taigi reikia, kad 
į Seimą būtų išrinkti sąžiningi, 
ne savanaudiški žmonės.

Viena populiariausių partijų 
Lietuvoj yra Krikščionių de
mokratų. Tos partijos nariai ar
timai bendrauja su konserva
torių partija. Tai va, čia įsikū
rė Krikščionių demokratų par
tijai remti sąjūdis.

Birželio 22 d. įvyko jau trečias 
susibūrimas marijonų vie
nuolyno patalpose. Marija Re
inienė, tik grįžusi iš Lietuvos, 
papasakojo apie Krikščionių 
demokratų veiklą Lietuvoj. 
Buvo svarstyta, kaip paremti 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partiją. Rėmėjų tarpe matėsi 
dr. Petras Kisielius, Jonas Pa
bedinskas, dr. Juozas Meš
kauskas, dr. Adolfas Damušis, 
Jadvyga Damušienė, Daina 
Kojelytė, Pranas Povilaitis, 
Vladas Šoliūnas, dr. Algis Nor
vilas, Kostas Dočkus, inž. Pily
pas Narutis, Elvyra Narutienė, 
kun. Viktoras Rimšelis, kun. 
Vytautas Bagdanavičius ir kiti

NĘW YORKE PRISIMINTAS 
BIRŽELIO SIAUBAS

„Jeigu norite pamatyti pra
garą, ateikite į geležinkelio 
stotį”, 1941 m. birželį pasakė 
rašytojas Vincas Krėvė-Micke
vičius.

Tų metų birželio pragaras, su
naikinęs ar sužalojęs tūks
tančius nekaltų Lietuvos vyrų, 
moterų ir vaikų, lietuvių tautos 
istorijoje amžiams pasiliks Bai
siojo birželio pavadinimu.

Tą nepaprastai didelę lietuvių 
tautą ištikusią tragediją, New 
Yorko lietuviškoji visuomenė 
prisiminė sekmadienį, birželio 
16 d. Tą sekmadienį Apreiškimo 
parapijos bažnvčioie. Bmnlrhm,

, _ ui viuuncis prie
altoriaus, buvo giedama „Trem
tinio malda” (muz. P. Palio, 
žodž. P. Augiaus). JAV, Lietu
vos ir šaulių vėliavas išrikiavus 
šalia altoriaus, Mišias už iš
tremtuosius ir šaltojo Sibiro 
toliuose žuvusius mūsų tau
tiečius aukojo parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas. 
Drauge su juo Mišias konceleb- 
ravo buvęs Viešpaties Atsimai
nymo parapijos klebonas, prela
tas emeritas Pranas Bulovas, 
buvęs Apreiškimo parapijos 
klebonas emeritas kun. Jonas 
Pakalniškis, buvęs Angelų 
Karalienės parapijos vikaras 
emeritas kun. Vytautas Piktur
na, buvęs Viešpaties Atsimai
nymo parapijos vikaras emeri
tas kun. Stasys Raila ir Ap
reiškimo parapijos vikaras kun. 
Danielius Jankevičius.

Tai dienai atitinkamą pa
mokslą pasakė žinomas pa
mokslininkas, dviejų pamokslų 
knygų autorius, kun. Vytautas 
Pikturna. Mišių skaitymus 
skaitė Bill Kurnėta.

Pamaldų rimtį praturtino 
jungtinis, Apreiškimo ir Viešpa
ties Atsimainymo parapijų 
choras. Chorui dirigavo 
Apreiškimo choro vadovė muz. 
Asta Barkauskienė, vargonavo 

visuomenės veikėjai, kuriems 
rūpi mūsų tėvynės Lietuvos 
ateities gerovė.

Aleksas Šatas

AMERICAjy

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

NEW OFFICE
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

Belmont/Laramie
5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATĖ 
l-(800)-342-5315 

Viešpaties Atsimainymo choro 
vadovas muz. Virginijus Bar
kauskas. Buvo giedama Ge
dimino Šukio sukurtos lietu
viškos Mišios „Karalienės gar
bei”. Intarpuose ir Mišias užbai
gus skambėjo: „Rūpintojėlio 
skundas” — muz. B. Budriūno, 
žodž. St. Ylos, „Lietuva mano 
šiaurės pašvaistė” — muz. St. 
Sodeikos, žodž. B. Brazdžionio, 
„Priimki į laimės šalį” — muz. 
A. Virbicko, solo giedojo bari
tonas Vytautas Alksninis, „Lie
tuva brangi” — žodž. Maironio, 
muz. J. Naujalio ir „Apsaugok 
Aukščiausias” — muz. Č. 
Sasnausko, žodž. Maironio.

Mišioms pasibaigus, išeinan
čius iš bažnyčios vargonininkas 
Virginijus Barkauskas išlydėjo, 
grodamas Fugą iš J. S. Bach 
„German Mass”.

Tolimesnė minėjimo dalis 
vyko persikėlus į apatinę, 
mažąją Apreiškimo parapijos 
salę. Nepaisant, kad diena pasi
taikė gan šilta, o salė šaldymo 
sistemos neturi, vis dėlto ji vos 
visus sutalpino. Salėje birželio 
skausmo ir liūdesio tragizmas, 
simboliškai, buvo išreikštas prie 
salės lubų pakabintu dideliu 
juodos medžiagos gabalu, 
sunkiai slegiančiu Lietuvos tri
spalvę.

IMPORT-EXPORT, INC.
2719 West 71st Street, Chicago, IL 60629

(312)43^-^12^ ($QO)77ąiSEND
Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusiją, Ukraina ir Baltarusiją.
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO

Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baidus bei 

komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus.
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Belmont/Central
5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

North Side 
3000 N. Milvvaukee

Tel. 312-489-4999

Far North 
4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

Pasivaišinus kava ir užkandė
liais, susirinkusius pasveikinusi 
LB NY apygardos pirmininkė 
Laima Šileikytė Hood, progra
mai vadovauti pakvietė LB 
apylinkės „Versmė” pirmi
ninką dr. Algį Pliūrą. Maža, gal 
kokių 4 metų, mergaitė Gabija 
Butkevičiūtė padeklamavo eilė
raštuką. Po jos eilėraščius 
skaitė Daiva Bartulienė ir 
Angelė Ziobienė.

Dr. Algis Pliūra, kartu su 
savo motina Aldona Dumkute 
Pliūriene, padainavo dvi trem
tinių dainas. Klausytojai girdėjo 
Sibiro tremtinės Aldonos Dum- 
kutės-Pliūrienės pasakojimą 
apie jos tremties kančių odisėją. 
Bepasakodama pavargo, susi
jaudino. Gal ir šiluma paveikė. 
Jai savo pasakojimų toliau tęsti 
nebepajėgiant, juos užbaigė dr. 
Pliūra.

A. Pliūrai armonika prita
riant, susirinkusieji sudainavo: 
„Kur tas dulkėtas traukinys” ir 
„Leiskit į tėvynę”.

Su padėkos žodžiu programos 
atlikėjams ir visiems į minėjmą 
susirinkusiems, minėjimą baigė 
apygardos pirmininkė Lama Ši
leikytė Hood.

Minėjimą organizavo LB NY 
apygardos valdyba, o programą 
surengė bendruomenės „Vers
mė” apylinkės valdyba.

P. Palys

^ftROAD, INC.

SPECIALIOS 
KAINOS

Ten ir atgal
Vilnius $810
Riga $810
Tallinn $810
Minsk $810

Į vieną pusę
Vilnius $560
Riga $560
Tallinn $560
Minsk $560

I



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 

Tel.: (700) 471-1711

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio mėn. 29 d.. gamykla. Šiuo metu įmonėje 
; dirba 700 žmonių, netrukus nu- 
■ matoma priimti dar 150. Šiemet 
„Siemens” klientu taps Lietu
vos civilinės aviacijos direkcija.

U'

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

BRITAI MAŽINA 
INVESTICIJAS Į 

KLAIPĖDOS TERMINALĄ

Didžiosios Britanijos Feliks- 
tau uostas sumažino planuo
jamas -investicijas į Klaipėdos 
talpintuvų terminalo statybą 
nuo 20 iki 13 mln. dolerių, 
praneša agentūra BNS. Be to, 
jie nori kai kurių saugumo 
garantijų, kol terminalo pajėgu
mai pasieks 80 proc. Britų 
uostas taip pat norėtų valdyti 51 
proc. būsimos bendros įmonės 
akcijų. Apie naujus ketinimus 
Felikstau uosto atstovai pareiš
kė derybose Vilniuje birželio 
4-5 d.

Į Klaipėdos terminalą nori in
vestuoti ir Bremeno, Roterdamo 
bei Liverpulio uostai, tačiau jie 
siūlo kur kas mažesnes in- 
vesticįjas. Pvz., Bremenas siūlo 
apie 1.5-2 mln. dolerių, o Roter
damas tik 200,000 dolerių. Vie
nas pagrindinių investuotojų 
Lietuvoje yra Klaipėdos jūros 
krovinių bendrovė „Klasco”, 
kuri taip pat nori valdyti 51 
proc. terminalo.

Visas talpintuvų terminalo 
projektas vertinamas maždaug 
36 mln. dolerių. 17.5 mln.

* dolerių paskolą terminalui jau 
skyrė Europos investicijų ban
kas, 5 mln. tiesioginę investiciją 
— Europos Sąjungos PHARE 
programa. Likusią dalį tikimasi 
surinkti iš vietos ir užsienio 
investuotojų. Talpintuvų termi-

■ nalo pajėgumas iApradžių bus 
150,000 sąlyginių talpintuvų 
per metus, o ateityje jis galėtų 
pasiekti pusę milijono. Dabar 
Klaipėdoje per metus perkrau
nama apie 30,000 sąlyginių 
talpintuvų.

juose bankuose yra 264.9 mln. 
.JAV dolerių. Skaičiuojant dar 
kitas išlaidas ir manant, kad 
bankams nepavyks susigrąžinti 
nė mažiausios dalies prarastų 
paskolų, išlaidos jų atkūrimui 
vis tiek būtų mažesnės negu 350 
mln. JAV dolerių.

„Nomura” teigimu, biudžeto 
deficitas Lietuvoje šiemet bus 
maždaug 665 mln. litų, todėl 
spėjimai apie mokesčių didini
mą turėtų pasitvirtinti. Bankų 
krizė ir biudžeto problemos dar 
padidėja, prisiminus skolas už 
energiją iš Rusijos.

Sunku tikėtis, kad bendrasis 
vidinis produktas padidėtų ir 
kitais metais Lietuvoje ir Lat
vijoje. Abiejose šalyse pramonė 
išgyvena depresiją. Lietuvoje ir 
Latvijoje išlieka stagnacijos 
grėsmė. Kartu „Nomura” pripa
žįsta, kad dėl krizės atsiradusios 
ekonomikos problemos turėjo ir 
teigiamų aspektų, nes sunku
mai privertė pagreitinti refor
mų procesą. Lietuvos Seimas 
pritarė įstatymui dėl žemės par
davimo užsieniečiams, kas turė
tų paskatinti užsienio investuo
tojus. Vyriausybė bando įtikinti 
Seimą, kad šis atsisakytų kai 
kurių apribojimų dėl energeti
kos, transporto ir ryšių įmonių 
privatizavimo.

„NOMURA” 
PROGNOZUOJA ŪKIO 1 

ATEITI
Japonijos rinkų tyrimų ir kon

sultacijų bendrovės „Nomura 
Research” pateikė Baltijos šalių 
ūkio tyrimų išvadas, kurias ap
žvelgia „Lietuvos rytas”. „No
mura” teigia, kad Baltijos šalių 

I ūkio plėtra sulėtės dėl tiesiogi
nio įšaldytų lėšų, užsienio valiu
tos „nutekėjimo” ir pinigų judė
jimo sutrikimo.

„Nomura” prognozuoja, kad 
šįmet bendrasis vidinis pro
duktas Lietuvoje padidės ne 
daugiau kaip 1 proc. Bankų kri- 

| zė paveikė ekonomikos plėtrą 
Lietuvoje, tačiau nustatyti 
poveikio dydį „Nomura” nesiry
žo. Įdomu, kad užsienio valiutos 

-atsargos banke mažėjo, tačiau 
[ šalies bankuose sąskaitų užsie

nio valiuta nedaugėjo ir tai 
rodo, kad valiuta „nutekėjo” į 
užsienį, arba kad gyventojai 
grynuosius pinigus sudėjo „į 
kojines”.

Sunku pasakyti, kokią įtaką 
bankų krizė padarė Lietuvos 
finansų sistemai. Vyriausybės 
duomenimis, tiesiogiai dėl ban
kų krizės prarasta maždaug 69 
mln. litų, be to, gegužės pabai
goje vyriausybei trūko 224 mln. 
litų, kurie turės būti gauti par
davus valstybės vertybinius po
pierius. Tolesnę bankų krizės 

J įtaką Lietuvos finansų sistemai 
• lems bankų restruktūrizavimo 
J kaina. „Lietuvos rytas” pastebi, 
■ kad iki šiol nelabai aišku, kaip 
; Pasaulio bankas, Tarptautinis 

Valiutos fondas ir Lietuvos 
’ , specialistai suskaičiavo 350 
• mln. JAV dolerių, reikalingų 

bankams restruktūrizuoti ir in
dėliams kompensuoti. Mat jeigu 
būtų prireikę grąžinti visus 
indėlius, bendra jų suma tri-

„VILKMA” ATLANTOJE ’ 
DAR NESIREKLAMUOS 1
Marškinių siuvimo bendrovė 

„Vilkma” Ukmergėje gavo At
lantos, olimpinių žaidynių, 
organizacinio komiteto pasiūly
mą reklamūotis žaidynių metu. ‘ 
Už trumpą kelių minučių rekla
mą šalia „Coca-Cola” prašoma 
50,000 dolerių. Nors pasiūlymas 
viliojantis, bet įmonei dar 
nenaudingas.

Apie 98 proc. bendrovės pro
dukcijos eksportuojama į Vokie
tiją, Daniją, Suomiją ir JAV. 
Eksportui siuvama tik su užsie
nio prekių ženklais. Pasak ben
drovės generalinio direktoriaus 
Rimanto Smulskio, „su savo 
prekiniu ženklu produkciją 
labai pigiai galėtume pardavi
nėti tik kokiame nors turkų 
kvartale”.
„Vilkma” — vienas pajėgiausių 
marškinių siuvimo fabrikų Bal
tijos šalyse. 1989 m. susikūrus 
bendrovei, buvo sukurta 450 
naujų darbo vietų. Dabar 
„Vilkmoje” dirba 880 žmonių, 
jų vidutinis uždarbis per mėnesį 
—- apie 700 litų. R. Smulskis 
apgailestauja, kad Lietuvoje 

. nėra vyriausybės patvirtintos 
1 pramonės rėmimo programos.

Pasak jo, šalies bankai nėra 
pajėgūs suteikti kreditų net su 
38-40 proc. metinėmis palūka
nomis. „Kreditą galime gauti 
tik per užsienio bankus, garan
tuojant kokiai nors užsienio fir
mai”, sakė jis.

UŽSIENIEČIAI 
NEPRETENDUOJA Į 

LIETUVOJE TURĖTĄ 1 
TURTĄ

Garsios tarptautinės bendro
vės, kaip „Philips”, „Swedish 
Match”, „Shell*  Lietuvoje prieš 
karą turėjo turto, kuris sovie
tams okupavus Lietuvą, buvo 
nacionalizuotas. Po 1990 m. į 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybę dėl prarasto turto 
kompensacijos nesikreipė nė 
viena bendrovė ir gerai padarė 
— Lietuva nėra Sovietų sąjun
gos įsipareigojimų perėmėja, 
rašo „Verslo žinios”.

Kartu laikraštis pastebi, kad 
„atidarydamos savo atstovybes 
ir investuodamos kapitalą tarp
tautinės firmos puikuojasi 
sėkminga veikla tarpukario 
Lietuvoje. Keldami šampano 
taures firmų atstovai retai 
išdrįsta pareikšti, kad 
prieškario praradimai slopina 
verslininkų užsidegimą”.

Pasak firmos „Philips Lietu
va” administratorės Rimos La- 
sauskienės, olandų „Philips” 
vadovai nesiryžta investuoti, 
nes prieš 56 m. jau prarado 
Lietuvoje turėtą nuosavybę. Ši 
bendrovė prieš karą Lietuvoje 
prekiavo lemputėmis, o vėliau 
čia montavo ir radijo aparatus. 
Suformavusi 300,000 litų kapi
talą, gamykla Lietuvoje padary
davo daugiau kaip 6,000 radįjo 
imtuvų per metus. 1941 m. ga
mykla buvo nacionalizuota.

Degtukų ir tabako įmonė 
„Swedish "'Match”, valdžiusi 
Lietuvos degtukų rinką ir dabar 
grįždama su naujais savo pro
duktais bei investiciniais pro
jektais, dėl tarpukariu patirtų 
nuostolių nepriekaištauja nie
kam. Nacionalizuojant degtukų 
fabriką, jo turtas buvo įvertin
tos 1 mln. litų. 1939 m. 1 JAV 
doleris kainavo 6 litus, o apy
vartoje buvo apie 200 mln. 
grynųjų litų.

Tarptautinė naftos produktų 
bendrovė „Shell”, dabar in
vestavusi per 14.5 mln. dolerių 
ir didžiausių investuotojų sąraše 
užimanti 5 vietą, prieškario Lie
tuvoje turėjo.50 proc. benzino., 
žibalo, tepalų rinkos. Nuo 1925 
m. pradėjusi veiklą, „Shell” 
Lietuvoje turėjo pusę visų 
Klaipėdos uosto rezervuarų ir 
35 požemines naftos saugyklas, 
degalines didžiuosiuose mieste
liuose. Per metus „Shell” 
Lietuvon įveždavo naftos pro
duktų už 2 mln. litų.

Kaip rašo „Verslo žinios”, 
dažniausiai tarpukario metais 
užsienio investuotojai į Lietuvą 
buvo viliojami ribotam lai
kui atiduodant visos ūkio 
šakos monopolį. Belgijos versli
ninkams buvo atiduotas elek
tros energijos gamybos ir tieki
mo monopolis, latviai Kaune 
buvo pastatę modernų šilkinių

„SIEMENS” KURS DARBO 
VIETAS

Elektrotechnikos ir elektro
nikos susivienijimas „Siemens 
AG” Lietuvoje atidarė dukte
rinę bendrovę. Kaip rašo „Lie
tuvos rytas”, „Siemens” — 
nenaujokas Lietuvos rinkoje. 
Susivienijimas bendradarbiau
ja su Lietuvos ryšininkais, 
tabako fabriką Klaipėdoje sta
tančia JAV bendrove „Philip 
Morris Europe SA”. „Siemens” 
priklauso Klaipėdos „Baltijos 
automobilių technikos” gamyk
la, įkurta prieš 3 metus. Ši 
įmonė gamina automobilių „Re- 
nalt Megane” elektros kabelių 
komplektus. Visą produkciją 
nuperka ,,Renault” automobilių

audinių fabriką, vokiečiai — 
metalo apdirbimo gamyklą, 
anglai — aliejaus fabriką Šiau
liuose. 1938 m. duomenimis, 
Lietuvoje buvo investuota 33.3 
mln. litų užsienio kapitalo.

Lietuvos investicijų agentūros 
teisininkas Vaidotas Puklevi- 
čius teigia, kad dabar investuo- * 
jančios užsienio bendrovės netu
rėtų būgštauti dėl nacionalizaci
jos grėsmės, nes Užsienio kapi
talo investicijų įstatyme pripa
žįstami tarptautinės privačios 
teisės principai. Jais Lietuvos 
vyriausybė įsipareigoja per 3 
mėn. rinkos kaina ir konvertuo
jama valiuta kompensuoti tur
tą, kurį ji nusavintų visuomenės 
reikmėms.

vertina Užupio rajoną, sakyda
mi, kad tai vienintelis rąjonas, 
be senamiesčio, nesugadintas 
sovietinio stiliaus architektū
ros, tačiau jam rekonstruoti 
reikia labai daug lėšų.

VERSLININKUS BAIDO 
ĮSTATYMAI

Graikų verslininkas Theodore 
Contogeorgos, 6 metus gyvenan
tis ir dirbantis Lietuvoje, teigia, 
kad užsienio verslininkus nuo 
investicijų Lietuvoje atgraso1 
mūsų įstatymai. Graikų versli! 
įlinkas pradėjo verslą nuo pre
kybos graikiškais baldais Kau
ne, o dabar jau siūlo ir santech
nikos reikmenis, vonios bei tua
leto baldus Vilniuje, rašo „Vers
lo žinios”. Prekės atkeliauja 
tiesiai iš fabrikų Italijoje ir 
Graikijoje.

Pasak Contogeorgos, Lietuvo
je žmonės turi prabangių namų, 
todėl pirkėjų netrūksta ir bran
giems vonios kambario bal
dams. Yra tokių, kurių nebau
gina 4,000 litų kainuojantis 
unitazas. Graikų verslininkas 
norėtų plėsti verslą Lietuvoje, 
tačiau jo norus varžo neapibrėž
tas statusas. Jie kartu su žmona 
Lietuvoje gyvena kaip Graikijos 
piliečiai ir tik vieneriems me
tams turi Lietuvos vizą. Versli
ninkas sako, kad gyvenant tik 
su viza, nėra pakankamai ap- ' 
saugota jo nuosavybė. Conto
georgos pasakoja, kad jo sūnus 
šiuo metu nusipirko namą Lie- 
tuvoje, tačiaū tai — ,,rizikingas 
žingsnis”. Jo nuomone, užsie
nio verslininkai, rimtai dir
bantys Lietuvoje, turėtų gauti 
laikinąjį leidimą gyventi šalyje. 
Dabar ir kelerius metus Lietu- > 
voje dirbančio verslininko, ir 
vienai dienai atvykusio turisto 

} teisės yra vienodos. „Kadangi
Lietuvos įstatymai draudžia už
sieniečiams pirkti žemę, aš 
negaliu jos nusipirkti ir pasis
tatyti modernaus prekybos cent
ro”, sako verslininkas iš Grai
kijos. Patalpas parduotuvei da
bar jis nuomoja.

♦ * ♦

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,zlay-awayz/ 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. - 
6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; sekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-8998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tol.: 312-776-1486

MOVI  N G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
312- 925-4331

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tel. (312) 581-4111

RIMAS L. STANKUS

REALMARTII, Ine. 
6602 S. Pulaskl Rd. 
Chlcago, IL 60629

RE/MAX 
HOME CENTER 
(312) 735-6000

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa- 
,tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
įkime ir pardavime, mieste ir 
Įprierųiesčiuose.

—i—-----------

Vilniuje parduodamas 4 kamb. 
butas (Lazdynuose).

Kreiptis: tel. 312-376-1440

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus’. 312-585-6100 P ager 312-308-0307 
Fax. 312-585-3997

OLSICKiCOJIt
1180 Stale Street 
Lemont, lilincis 60433 
‘Nekilnojamo turto 

pidame ar pardavime 

•Čikagos apylinkėse ir

MARIJA STONIKAS SS
Realtor® Bus, 708.257.7100 

t&tffiBSĮ Res. 708.9693732

Rima Jakutytė

L'

REAL ESTATE REAL ESTATE

___________________________

GREIT 
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS 

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

• Perkant ar parduodant '
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriui? FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui -
• Perkame ir parduodame namus J
• Apartmer.tus ir žemą •
• Pensininkams nuolaida

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312*767-1929

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168

ACCENTREALTY.JNęj
5265 Wast.95th fitreąt '

Oak Uawo, Ulrųpis 60453

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

MICHIGAN
COLDVVELL BANKER F1RST AMĖRIČS 

10 N. VYhittakerSt. ' 
New Buffalo, Ml 49117

VIDA B. ŠVABAS
Tel. namų 

bus.
fax.

v.m.

616-756-1408
616-469-3950
616-469-5445
616-469-7236

Perkant ar parduodant Į 
namus • žemę • ūkius arba 

komercinę nuosavybę j

VIDAS 
POSKUS

** Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą

•*  Profesionalus ir greitas 
patarnavimas

*• Informacija paskolų, 
investicijų klausimais

HELP WANTED

FOR RENT

Cicero, IL, Išnuomojamas švarus 
kambarys su baldais suaugusiam as
meniui. Moderni virtuvė, vonia, priva
tus įėjimas;2-as aukštas; $250 Į mėn. 
Skambinti: 708-867-1708 arba palikti 
„mesage".

RENATAS DOMEST1C 
PLACEMENT AGENCY 

Positions available: nannies. houst 
keepers for English speaking women.

CalI: 312-286-7267

6
9
•
9

• Lietuvoje pradėjo kristi 
butų kainos.' Jos sparčiai ėmė 
kilti praėjusių metų pabaigoje, 
krizei apėmus komercinius ban
kus. Tačiau pavasarį padidėjo 
sklypų ir nebaigtų statyti namų 
paklausa. Prekybos nekilno
jamuoju turtu ekspertai tvir
tina, kad Vilniuje visada bus 
paklausūs butai Žvėryne, An
takalnyje, Nemenčinės plente, 
Žirmūnuose. Ekspertai aukštai

FOR RENT
Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 

i apyl. $355 į mėn. + „security". Tel.
312-779-0410. Kalbėti angliškai.

SIŪLOME DARBUS!

Kraustote*  Į Floridą?
Juozo Stanaičio firma INVESTMENT 
PROPERTIES siūlo pagalbą perkant 
namus, žemes ar verslą. Tel./Fax: 
1-800-330-5478.

FOR SALE

Labai pigiai parduodami 3 
tautiniai rūbai: 2 nauji ir 1 naudoti.

Tai. 708-246-4029

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

Ali Care 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ
TIK TRUMPĄ LAIKĄ BALTIA EXPRESS SlOLO N AUJĄ PASLAUGĄ: 

JEI JŪS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 

BENSENVILLE, IL 60106
BALTIA EXPRESS CO LTD 

8327 S. PULASKI RD
CHICAGO, IL 60652 ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1-8OO-SPARN Al
1-800-772-7624

HAPPY JULY 4TH

4th of July Greetings 
To Ali Our Customers 

From
CRAVVFORD SAUSAGE CO., INC.

I 2310 S. Pulaskl, Chlcago, IL 60623 

312-277-3095 
“Everyday Fresh as A Dalsy”

Happy 4th of July 
To Ali
From

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chlcago, IL 60629
Open Ali Day

MOVING-KRAUSTYMAS 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti:
708-424-7183
3I2-S39-3547

STASYS ŠAKINIS 

Dažytojas 
iš vidaus ir iš lauko; 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chlcago
Tol. 312-927-9107

MISCELLANEOUS

Hawail — nuostabi sala, jei 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas*',  kur 
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Dėl 
informacijos skambinkite: tol. 
808-328-8169

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MANUFACTURING]

JOBS
At 

u.s. 
Robotics

B&D
Taisome ir dengiame visų rūšių sto

gus, statome priestatus, garažus, 
balkonus, tvoras, dedame plyteles, 

parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus.

Kazimieras, tel. 312-625-3465

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/t West 95th Street

Tel. (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, 
tel. 708-969-2658.

< Assemblers
• Solderers
• Inventory
• Electronic 

Techniciaris
• Machine 

Operators
• Shipping/ 

Receiving 

Apply Now! 
24 Hour Joblme
847-853-3705 

ASOIsten 
Staffing Servces 

8600 W. Bryn 
CHICAGO 
(on CTA lioo > 

EOE ___



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago, lllįnois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909

AMERIKA, LABDARA IR AUKOS
Amerikiečiai yra dosnūs ir ge

raširdžiai žmonės. Amerikoje 
yra daugybė įvairių labdaros or
ganizacijų, kurios renka pinigus 
ir padeda ne tik Amerikoje 
gyvenantiems žmonėms, bet ir 
kituose pasaulio kraštuose. Pra
eitais metais buvo suaukota 144 
bilijonai dolerių ne pelno sie
kiančioms organziacijoms, t.y. 
11% daugiau, negu metais prieš 
tai; Maždaug 8 iš 10 šių dolerių 
buvo suaukota pavienių žmo
nių, ne didelių korporacijų.

Bet ne visi aukotojai žino, 
kam jie aukoja. Dažnai žmonės 
per daug pasitiki. Kai kurios 
nepelno siekiančios organizaci
jos nebūtinai dar tai, ką skelbia
si. darančios, finansiškai yra ne- 
pakankamai tvarkingos, o blo
giausiu atveju, kai kurios yra 
apgavingos. Nei viena, gerai 
tvarkoma ne pelno siekianti or
ganizacija nedels duoti jums 
informaciją apie savo darbus, 
apie savo organizaciją, jei jūs to 
paprašysite. Jos didžiuojasi savo 
atliktais gerais darbais ir nieko 
neslepia.

Kongrese šiuo metu yra svars
tomas įstatymas, kuris turėtų 
pagreitinti suteikimą informaci
jos apie labdaros organizacijos 
pajamas ir išlaidas. Šis įstaty
mas-reikalaus IRS Form 990 
kopijos davimo per 30 dienų, jei 
kas nors jos norės. Jei šis 
įstatymas ir nepraeitų, 9 iš 10 
labdaringų organizacijų tai jau 
daro. Bet yra tokių organizacijų, 
kurios delsia šią informaciją 
duoti dėl įvairių priežasčių, pvz., 
nenoras atskleisti gaunamas al
gas jų daugiausia apmokamų 
t&hm&bjų.

Daugiausia žmonėms rūpi, 
kaip jų paaukoti pinigai yra 
naudojami. The National Cha- 
rities Information Bureau, ku
ris yra New York mieste, sako, 
kad jie galvoja, kad mažiausia 
60% suaukotų labdarai pinigų 
turėtų eiti tiesioginiams labda
ras .tikslams. Aukų prašymo 
brošiūros ir finansinės ataskai
tos turėtų parodyti, koks procen
tas aukomis surinktų pinigų ei
na labdarai. Žmonės gali ir tu
rėtų reikalauti ataskaitos. Be 
to, žmonės, kurie aukoja, irgi tu
rėtų vadovautis bendra gera 
nuovoką.

Labdaringų organizacijų tik
rintojai pataria neaukoti labda
rai grynais pinigais, bet parašy
ti čekį ar money orderį oficialiu 
tos labdaringos organizacijos 
vardu.

Nesiduokite įkalbinėjami ir 
spaudžiami tuojau aukoti, nes 
stiprus spaudimas gali būti 
ženklas, kad ta organizacija turi 
problemų.

Dar keletas patarimų:
1. Jei kas prašo aukos tele-

fonu, paprašykite, kad atsiųstų 
jums tos organizacijos aprašymą 
ir metinę apyskaitą. Niekada 
neduokite savo kredito kortelės 
numerio telefonu. Į .

2. Neapsigaukite skambiais 
labdaros organizacijos vardais, 
kurie yra panašūs j labiau ^žino
mas organizacijas.

3: Jei jums . yrą-atsiunčiama 
dalykų-, kurių jūs niekada neuž-' 
sisakėte, pvz. ,,key rings”, 
„seals”, plunksnakočių ar pan.; 
jūs nesate įpareigoti už iki iat- 
sulyginti, ar grąžinti prekę. į

4. Visada būkite atsargūs su 
tokiais .aukų.prašymais, kurie 
stengiasi jus sugraudintu bet 
nepaaiškina apie jų .labuos tiks
lą,programą, ar kaip jie bandys 
išspręsti tą graudų atvejįjkurį 
jums pristato. .

Yra daug naudingų spausdi- 
nių, kurie gali padėti apsispręs
ti, kam vėrtą aukoti. The Natio-

• nal Gharities Information Bu- 
ręaų, < kiurio Ą,-$gįąe giying 
Guide”, kas. ketvirtį, metų iš
einąs fžįniaraštisf įkainuoja 35 
doleriai'metamą, i-atsiųs jums 
vieną nemokamąkDpjją.-Jįų ad
resas J.9 Union. Sąuare West, 
Box 501, New York, NY 1000. 
Ir - jei raštu paprašysite, ‘atsiųs 
jums nemokamai pranešimus' 
apie-tris^atskiras labdaros orga<- 
nizačijas. The Amėrican Institu
te of Philanthropy%v,Charity 
Rating Guide and Watchdog Re- 
port” yra kas ketvirtį metų 
spausdinamas žiniaraštis, kuris 
vertina labdaros organizacijas 
nuo „A”.iki „F”, metams kai
nuoja 35 doleriai, bet atsiunčia 
vieną nėm^Įęap^kppiją. Jų ad
resas: 45.7^ ,Į^aęlęde Avė., Salite 
C, St. Louis, MO-63108. The 
Philanthropic Advisory Service 
of the Council of Better Bus- 
siness Bureau::-;. Ine.,’ kurio 
„Give, būt, give wisely” kas 
ketvirtį metų išeinąs žiniaraš- 
tiš kainuoja 12 dolerių ihetams 
ir jie atsiunčia vieną kopiją 
nemokamai. Jų adresas: 4200 
Wįlson:Blvd:', Suite 800, Arjing- 
ton, VA 22203-1804. Jie taip 
pat išleidžia „Annual Charitę 
Index” knygą kasmet.

Mums/liefuvĮąmą, ųęra pro
blemos pasirinkti,, kąin ir kadai 
aukoti. Pirmiąųsją .mums yrą 
svarbu išlaikyti lietuvišką 
spaudą, ir radijo.programas — 
tai yra jungtis- ~ informacijos 

'skleidimas mūsų tarpe. Jei to 
neturėtumėme, nežinotumėme, . 
ką kas dafo lietuviškam pasau
lyje — išeivijoje, ir . net neži
notumėme, ar dar iš viso esamė 
lietuviškai gyvi.

Paskui vertos dėmesio lietu-
• viškos mokyklos ir jaunimo or
ganizacijos, tautinių šokių rate
liai, chorai, jaunimo sambūriai, 
įvairios -triūsų'organizacijos, itai

GREIT PARDUODAMI NAMAI
, . Žmonės, pirkdami namą, visa
da turėtų pagalvoti, kad galbūt 
kada nors tą namą reikės par
duoti. Todėl, renkantis pirkti 
namą, reikėtų žiūrėti, ne tik, 

” kas jums patinka, bet ir kokią 
vertę tas narnąs po kelių ar 
keliolikos mėtų tiirėš.
• Specialistai, kurie domisi dar
bų kitimu ir. darbo jėgos kilno
jimusi iš vienos į kitą vietą, 
/Sako,-kad žmonės šiais laikais,, 
pirkdami namus, turi būti 
pasiruošę juos, reikalui esant,

- greitai parduoti. Tarnautojam 
^persikeliant į kitą vietą, dažnai 
didelės korporacijos užmokė
davo ir užmoka persikėlimo iš- > 
laidas. Bet šios lengvatos, kei
čiantis ekonominėm sąlygom, 
mažėja. Dabartinė JAV | eko
nominė padėtis rodo, kad vis 
daugiau amerikiečių tUi'ės atei
tyje keltis dažniau ir paįys 
užsimokėti už ^ersikėftjmą į kitą 
vietą,;nes jię tai-turės daryti, 
ieškodami darbo v ar išlaikyti 
turimą. Jei ir galvojate,- kad 

’’ūžtrukš 5 riietaf’ar ilgfau, kol 
■reikės namą- parduoti,-namo 
vertė, jį parduodant; yra labai 
svarbu, ypač dabar, kai namų 
kainos labai-įvahętič§&'ir dažnai 
keičiasi apylifikių-^gyventojai. 
Specialistai pataria, ieškot j vię- 

"tosTkuri turėš savo vertę ilgus 
metus, o pasirinkt i gerą kaimy
nystę yra labai svarbu.

Čia yrą šeši,p’aįąrimai, kurią, 
gali padėti. išsirinkti namą, 
kurį, jei reikętų? galėtumėte 
greitai parduoti'. 1 E

1. Ieškokite namo vadinamo
je išplanuotoje kaimynystėje — 
„planned c^mą^anity”, kur 

-gyvena daug ąpk^tasios. tėch-1 
nikos specialistųrTUrfme pripa
žinti, kad kai kurios miesto 
dalys ir priemiesčiai atsinaujina 
ir nuosavybių ąėfgijimo stebė
tojai sako, kad? korporacijų 
persikėlimas į naujai išau
gančius priemEiėšciim ar ątši“ 
naujinančias miestų-dalis jau 
per dešimt metų vyksta be su
stojimo. Kodėl didelėms augan
čioms korporacijoms patinka 
nauji priemiesčiai^ LĮėl to, kad 
daugelis jų ąiūlo didelius skly- 
pus , r—. didesnę ęrdyę ,-už že
mesnes kainas.. Tęp firmos, pvz. 
greitai gugančios technologinės 
bendrovės, gali plėstis, statytis 

ir. tam. turi. daug, erdvės.

1.

Tačiau tuo pačiu darbo galimy
bės,. tuose beaugančiuose prie
miesčiuose ar miesto dalyse, 
iškelia namų kainas.

2. Pirkite namą netoli greit
kelių. Geri keliai įgalina grei
čiau pasiekti darbovietes prie
miesčiuose. Nei vienas naujo 
namo savininkas, neieško namo 
visai arti greitkelio, bet 
daugelis ieško namų, iš kurių 
gali pasiekti greitkelį per 5 ar 
10 minučių. -

3. Nesigailėkite mokėti dau
giau už namą', kur netoli yra 
geros mokyklos. Jaunos šeimos, 
turinčios vaikų, visada rūpinasi, 
kad arti būtų geros viešosios 
mokyklos. Daugelis dabar tei
raujasi įvairių' duomenų apie 
mokyklas perkamo namo apy
linkėje; pvz.: -kokio didumo 
klases mokytojas turi mokyti 
(juo mažesnės klasės, tuo ge
riau), ir vidurkį'j tos mokyklos 
mokinių egzaminų, kurie 
reikalingi, prieš stojant į uni
versitetą (kaip*  ACT, STA). 
Jeigu jūsų apžiūrėto namo 
kaina arti gerų mokyklų yra 
didesnė, mokėkite, nes tokio 
namo vertė išliks aukštesnė 
ilgesnį laiką. • 'U'*

4. Pirkite mdderniai išplanuo
tus r namus;; Namai, turintys 
daugiau>ir didesnių kambarių,

-yra populiarūs ir šeimose, 
kurios neturit-vaikų. Jei įsten-

giate, pirkite namą su trim ar 
keturiais miegamaisiais, dviem 
ar trim voniom, pataria 
specialistai .

5. Ieškokite gerai pastatyto, 
maždaug penkerių metų senu
mo namo. Visada bus žmonių, 
kurie mėgsta senus namus. 
Jiem patinka tų namų tvirta 
konstrukcija, architektūrinės 
detalės, primenančios pra
ėjusius laikus. Tačiau specialis
tai, kurie seka įvairius namų 
pirkėjų pareikalavimus, sako, 
kad dauguma; pirkėjų perka ir 
ieško naujos konstrukcijų 
namų. Jie sako, kad JAV vidu
tinis naujas namas kainuoja 7% 
daugiau, negu senesni namai, 
su.tiek pat kvadratinių pėdų ir 
toje pat vietovėje. Investuoti į 
naujus namus geriau apsimoka. 
Naujuose namuose paprastai 
yra didelis pagrindinis mie
gamasis, didelės virtuvės, 
kurios yra greta didelio šeimos 
kambario. Vienas svarbiausių 
kambarių šiais laikais yra 
šeimos kambarys. Specialistai, 
kurie seka pirkėjų pasirin
kimus, sako, kad nors ir JAV 
gyventojai ir namų pirkėjai 
senėja, bet namų pirkėjai bran
gina naujo namo konstrukciją ir 
ieško naujų namų pirkimui. Ne 
tik šeimos . su vaikais ieško 
namų su daugiau kambarių, bet 
ir bevaikės šeimos ar viengun
giai, nes jie atliekamus kam
barius gali panaudoti namuose
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turimai verslo raštinei, gimnas
tikos kambariams ar pan.

Namų pardavimo specialistai 
perspėja, kad savininkas, kuris 
ištapetuoja savo kambarių 
sienas brangiais, bet tik jo sko
niui tinkančiais tapetais, ne
sielgia protingai. Naujiems 
savininkams-pirkėjams tie tape
tai gali visai nepatikti.

6. Pagalvokite ir apie namo 
pirkimą žinomoje vasarvietėje. 
Namai gyvenvietėse, kurios yra 
arti mėgstamų lankyti ežerų ar 
pliažų, kur netoli golfo žaidimo 
laukai, teniso aikštelės, galimy
bės slidinėti, ateityje bus dar 
vertingesnės. Amerikoje šiuo

metu yra apie 76 milijonai poka
rio vaikų, vadinamų „baby 
boomers”, kurių vyresnieji 
dabar yra 50 metų amžiaus ir 
artėja prie pensijos amžiaus. 
Manoma, kad ši žmonių grupė 
kelsis, kai sulauks pensijos 
amžiaus, į vietoves, kurios yra 
arti populiarių pramogų centrų. 
Specialistai tvirtina, kad ši 
žmonių grupė dirbs ilgiau, negu 
jų tėvai dirbo, bet jie džiaug
sis ir ilgesniais pensijų metais, 
nes žmonių amžius ilgėja.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1996.06.14).

Aldona Šmulkstienė ir 
Birutė Jasaitienė

/•LBlO .-i ”

Sekmadieni, liepos 28 d.
.■ auręu

NekPr. Marjjos Seserų 
vienuolyno.' sodyboje
PUTNAM, Connecticut

r e: i / ii.-.vuieiJ j • ' - 4 • .

METINIS PIKNIKAS
<1 .

Lietuvių Susitikimo Šventė
•.rj Ptintaun *

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
, pagrindinis celebrantas: Tėv.Antanas Saulaitis,SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
1:30>pp. Liaudies šokiai ir dainos: praveda Bostono sodauto

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
Vėliavų nuleidimas

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti • 
pasikvieskite ir savo draugus!

4:00
4.-30

yra mūsų gyvybės-išlikimo sve
timame krašte laidas. Kada bū
sime stiprūšį Aferai susiorgani
zavę išeivijojeA’gžlėsime padėti 
ir savo broliams atgimstančioje 
tėvynėje. Taip.kadjnums nėra 
reikalo dairytis į svetimą kie
mą, ieškoti aukojimui patikimų 
organizacijų, mes turime užten
kamai savo labai gerai Ir atsa
kingai veikiančių.organizacijų 
— sambūrių kurie, labai kruopš
čiai dirba ir padeda, tiek mums 
čia Amerikoje/^tiėk vargstan
tiems žmonėmis Lietuvoje. į

Naudotasi medžiaga-iš „Chi- 
cago Tribūne” (Yčur 
1996.061131.

KEPYKLĄ IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N.iClark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai

. miesto centre
Savaitgalį uždaryta

Money,

„Lietuvos Vaikų vilties” talkininkai. Iš kairės: Vytautas Dijokas, Birutė Jasaitienė, Birutė Augai- 
Dona P—__t • > « . . .. . ___tienė, Dana Gierštikienė, Gražina Liautaud ir Albinas Hofmanas.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. California 4605 So. Hermitage
ALL PHONES

1-312-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES
1-708-974-4410

i

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1 -708-652-5245
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Čikagos miesto policija bir

želio 23 d. sulaikė Lietuvos pilie
ti Vilių Rimkų (iš Klaipėdos), 
kuris pavogė miesto savival
dybės automobili iš vandens 
valymo stoties ir mėgino pa
bėgti. Policija ivykj tiria, nes V. 
Rimkus gali būti siejamas su ki
tomis vagystėmis. Kadangi 
asmuo areštuotas jautrioje 
vietovėje — prie vandens filtra
vimo stoties, o ten buvęs ne 
vienas, policija labai suinte
resuota rasti kitus, arešto metu 
suspėjusius pasprukti asmenis. 
V. Rimkus prieš areštą gyveno 
4814 S. Rockwell, Chicago, IL, 
tad galbūt kas jį ir jo draugus 
pažinojo. Jeigu kas turėtų bet 
kokių informacijų, surištų su šia 
grupe, gali paskambinti polici
jai — pavardės sakyti nereikia. 
Anglų kalba tel. numeris yra: 
312-431-1333, ext. 3007; jeigu 
kalbate tik lietuviškai, tel. 
312-431-1333, ext 2991.

Lithuanian Mercy Lift kvie
čia visus į metinį „Artimo 
meilės meno” pokylį rugsėjo 7 
d. Čikagos Meno muziejaus 
patalpose, Čikagos miesto cen
tre — S. Michigan ir E. Adams 
g. Pasižymėkite datą ir pla
nuokite dalyvauti, nes LML yra 
viena sėkmingiausių pagalbos 
Lietuvos sergantiems organi
zacijų, jau išsiuntusi 202 talpin- 
tuvus vaistų ir medicininių 
priemonių bei reikmenų.

Daiva Siliūnaitė — viena iš „Žibu
rėlio” mokyklėlės auklėtinių.

Nuotr. Lydos Budrienės

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER VIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 

IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo, „žalios korte

lės” gavimo, ir t.t. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus.

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 
(’Z? bl. į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

. Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tei. (1-312) 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
Tel. 312-284-0100

Kasdien 9 v.r.—5 v.v. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų moterų sąjungos 
trečioji kuopa rengia švent- 
kelionę į Šv. M. Marijos Krikš
čionių Pagalbos šventovę, Hu
bertus, Wisconsin, rugpjūčio 18 
d., sekmadienį. Kelionės tikslas 
— pagerbti šv. Mergelę Mariją, 
jos į Dangų Paėmimo šventės 
proga, prašant Dievo Motinos 
ypatingos pagalbos. Kviečiame 
į išvyką jungtis 2,20 ir 75 kuo
pos nares, jų artimuosius ir 

• visus asmenis, suinteresuotus 
šioje kelionėje dalyvauti. In
formacijos teikiamos, paskambi
nus Angelei Leščinskienei (312) 
778-4542 arba Therese Vaitkus 
(312) 476-1546.

„Draugo” dovaninių pre
kių, knygų, muzikos įrašų, gin
taro ir kitokių gražumynų 
krautuvėlė kasdien vis pasi
pildo naujomis prekėmis. Kam 
dar neteko apsilankyti pirma
jame „Draugo” pastato aukšte 
ir pamatyti naujus pertvar
kymus, kviečiame nedelsiant 
tai padaryti. Nustebsite ir 
apsidžiaugsite!

Čikagos Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa liepos 14 d., 
sekmadienį, rengia tradicinę 
Čikagos-Cicero-Detroito jūrų 
šaulių dalinių metinę Jūros 
dieną, kuri Union Pier, MII 
„Gintaro” vasarvietės rajone, I 
bus 10 val.30 min. ryte — Lie- i 
tuvos ir JAV vėliavų pakėlimu, 
11 vai. —‘pamaldomis gamtos 
aplinkoje ir po pamaldų, 12 vai. 
— mirusių jūrų šaulių bei Lietu
vos jūreivių atminimui tra
diciniu vainiko nuleidimu į 
Michigano ežero bangas, 
pažymėta. Paežeryje pagerbus 
mirusius jūrų šaulius ir Lietu
vos laivyno jūreivius, vykstama 
į tarptautinį Draugystės sodelį, 
Ind., kur, pagal jau nusi
stovėjusią ilgametę tradiciją, 
dalyvaujama LKVS „Ramovė” 
Čikagos skyriaus rengiamose 
mirusių, buvusių prieškarinės 
Lietuvos Respublikos pre
zidentų, pagerbimo apeigose. 2 
vai. p.p. „Gintaro” vasarvietėje 
poilsiui, pietums ir maloniam 
kelių valandų tarpusavio 
pabendravimui, dalyvaujama 
Union Pier Lietuvių draugijos 
rengiamoje šios vasaros gegu
žinėje. Viskas vykdoma Michi
gano laiku. Kviečiami visi Čika
gos rajono šauliai — Vytauto Di
džiojo rinktinės, Cicero „Klaipė
dos” jūrų šaulių kuopos, Detroi
to „Švyturio” jūrų šaulių kuo
pos nariai, ramovėnai ir lietu
viškoji patriotinė visuomenė 
šioje, šaulių, jūros šaulių ir 
ramovėnų metinėje išvykoje, 
Michigano ežero pakrantėje 
dalyvauti.

x ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v.r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis. Darbo die
nomis siūlome informacinę 
STUDIJA R, šeštadieniais isto
rinę VERSMĘ, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo 
laidą VAIRĄ. WNDZ dirba 
5,000 vatų pajėgumu ir laisvai 
pasiekia Illinois, Indiana, 
Michigan bei Wisconsin 
lietuvius. Visais radijo 
reikalais, įskaitant komercinius 
skelbimus, mirties pranešimus 
bei organizacijų žinutes, kreip
tis adresu: ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS, LITHUANIAN 
NEWS RADIO 750, P.O. BOX 
1161 O AK PARK, IL 60304, o 
redakcijos tel. 708-386-0556. 
ŽEMĖ L PRODUCTINS - 
vienintelis radijo informacinis 
tinklas aptarnaujantis išeiviją 7 

dienas per savaitę. Pasiklausy
kite!

(sk)

Gegužinė Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte liepos 7 d. nuo 
12 vai. p.p. iki vėlaus vakaro. 
Šiltas maistas, visa atgaiva, 
saldumynai, muzika, sportas.

Birželio 30 d. 12 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte kugelio pietūs. Skaniai ir 
greitai pavalgysite, bus daug 
laiko padraugavimui. Kava ir 
pyragaičiai. Pietus ruošia ir vi
sus kviečia PLC renginių komi
tetas.

Rinkiminiais metais labai 
svarbu, kad kuo daugiau 
užsienio lietuvių spaudos — 
ypač vienintelio dienraščio 
„Draugo” — egzempliorių pa
tektų į Lietuvą. Ta proga 
„Draugo” administracija daro 
nuolaidą užsakantiems dien
raštį į Lietuvą — metams tik 75 
dol. Kaip ir anksčiau. „Drau
gas” Lietuvoje gaunamas 
maždaug per 7-10 dienų (visi 
penki savaitės numeriai drau
ge), o jame spausdinama 
informacija yra labai aktuali. 
Užsakykite savo gimtojo mies
to bibliotekai, parapijai, skai
tyklai, mokyklai ar kitai in
stitucijai, užprenumeruokite 
savo artimiesiems. Nesigai
lėsite, o jie tikrai bus dėkingi.

Kiekvieną šeštadienį Jau
nimo centro kavinėje (5620 S. 
Claremont, Chicago) vyksta 
malonūs pobūviai: skamba lie
tuviška muzika ir sukasi kitos 
linksmybės. Šį šeštadienį bus 
pasveikinti visi Petrai ir 
Povilai, bet kviečiami visi — ir 
su kitokiais vardais. Pradžia 8 
vai. vak.

ATIDARYTA LEONO 
KRIAUČELIŪNO 
VETERINARINĖ 

KLINIKA

Kaune, Lietuvos veterinarijos 
akademijoje, birželio 20 d. buvo 
atidaryta išeivijos kultūros, 
visuomenės ir politikos veikėjo 
dr. Leono Kriaučeliūno vardu 
pavadinta smulkių gyvulių kli
nika. Jos įkūrimą, kuris kaina
vo apie 750,000 dolerių, finan
savo buvęs šios akademijos stu
dentas, veterinarijos mokslų 
daktaras Leonas Kriaučeliūnas 
su žmona Irena. Tai pirmoji 
šiuolaikiška mokymo-gydymo 
veterinarijos klinika Lietuvoje.

Leonas Kriaučeliūnas kliniką 
neatlygintinai ir visam laikui 
dovanoja Veterinarijos aka
demijai. Klinika negali būti 
parduodama, privatizuojama, 
negali būti keičiamas jos pava
dinimas.

Klinika pradės veikti tik 
rudenį, nes vyriausybė dar nėra 
skyrusi pinigų jos išlaikymui. 
Prieš atidarymo iškilmes 
Leonui Kriaučeliūnui buvo su
teiktas Lietuvos veterinarijos 
akademijos garbės daktaro var
das. Šia proga jį pasveikino 
buvęs ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Anicetas Simutis, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Bronius Nai
nys, kiti išeivijos visuomenės 
veikėjai, svečiai iš Suomijos ir 
Latvijos, Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai, Seimo nariai, 
politinių partijų atstovai.

(LR, 06.21)

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 312-585-9500

BAIGIASI PAVASARIO VAJUS 
DRAUGO FONDE

Keturis mėnesius trukęs, 
Draugo fondo 1996 m. pavasa
rio vajus jau baigiasi. Šiandien 
baigiasi fondo didžiosios 
mecenatės „Matching Fund” 
padvigubinimas. Jis paskatino 
mielus Draugo fondo narius at
siųsti didesnius įnašus, žinant, 
kad fondas gaus kita tiek iš 
„Matching Fund”. Birželio 
mėnesį paramą Draugo fondui 
paskatino ir „Transpak” savi
ninko Romo Pukščio skirti 5 
maisto siuntiniai į Lietuvą lote
rijos būdu laimimi tų, kurie 
įnešė 100 dolerių ir daugiau, po 
bilietą nuo kiekvieno šimto. 
Draugo fondo direktorių taryba 
jiems reiškia didelę padėką.

Pavasario vajaus 60,000 dol. 
sąmata įgyvendinta su kaupu. 
Dosnūs Draugo fondo garbės na
riai, nariai ir rėmėjai su įnašais 
atsiuntė ir labai padrąsinančius 
laiškus su linkėjimais nepa
vargti, nesustoti, neprarasti 
entuziazmo, besiekiant mili
jono dolerių Draugo fonde. 
Tokie linkėjimai, ypač su dides
niais čekiais, yra labai svarbūs 
ilgame, nelengvame lėšų telki
mo kelyje, pradedant antrąją 
milijono pusę Draugo fonde.

Kad pasiektume milijoną 
Draugo fonde, dar reikės daug 
vajų. Juos tęsime tol, kol bus 
pasiektas milijonas. Metai po 
metų, vajus po vajaus. Kiek
viename dalyvaujant su įnašais 
pagal išgales, žinant, kad ši 
dienraščio „Draugo” jėgainė 
bus labai reikalinga lietuviško 
žodžio išlaikymui ateityje, 
nemažiau kaip šiandien.

Baigiant pavasario vajų, belie
ka palinkėti ir visiems Draugo 
fondo nariams, rėmėjams ir 
„Draugo” skaitytojams — ne
pavargti, nesustoti, nepra
rasti entuziazmo per atei
nančius vajus, kad užsibrėžtas 
■mūsų bendras tikslas būtų pa
siektas.

„Matching Fund” įnašai

Su 800 dolerių:
Antanas ir Viktorija Vala

vičiai, garbės nariai, iš viso 
2,000 dol., Chicago, IL.
Su 250 dolerių:

Alfonsas Alkas, iš viso 750 
dol., Tampa, FL.
Su 200 dolerių:

Dr. Nellie ir Gerardas 
Juškėnai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., Clevėland Hts, OH.

Gabrielė Ročkienė, a.a. Bene-

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, liepos 3 d., trečia
dienį popietinės programos ne
bus. „Seklyčion” vėl susirink
sime liepos 10 d., trečiadienį, 2 
vai. popiet, į muzikos popietę,, 
kurioje pasiklausysime Kosto 
Ramanausko orkestro, roman
tiškų dainų ir smuiko aidų. Pie
tausime, bendrausime ir laiką 
linksmai praleisime. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. At
vykite!

dikto Ročkaus M.D. atminimui, 
iš viso 600 dol., Oak Park, IL.

Ingrida Naudžiūtė, iš viso 400 
dol., Chicago, IL.

Jurgis ir Adelaida Balbatos, iš 
viso 300 dol., St. Petersburg, FL.

Vytautas Sinkus, iš viso 600 
dol., Chicago, IL.

Julius ir Regina Matomai, 
Burbank, IL.

Kiti vajaus įnašai
Su 100 dolerių:

Leonas Venckus, 125 dol., 
Fennville, MI.

Janina Miliauskienė, iš viso 
220 dol, Worcester, MA.

Dr. Alfonsas Šešplaukis, iš 
viso 500 dol., Chicago, IL 
Su 50 dolerių:

Irena Valiulis, iš viso 100 dol., 
Beverly Shores, IN.
Su 25 doleriais:

Jurgis Matusevičius, iš viso 
225 dol., Palos Hills, IL.

Visiems nuoširdus ačiū.
Fondo iždininkas

Prel. dr. Juozas Prunskis.

Dalyvauti X tautinių šokių 
šventėje atvyksta Lietuvos 
Kultūros ministras J. Mekro- 
šius. Jį lydės Kultūros ministe
rijos tarptautinių ryšių skyriaus 
lietuvybės padalinio darbuo
tojas pianistas E. Mikšys. 
Viešnagės Čikagoje metu 
svečiai susitiks su JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Ale Kė- 
želienė, Kanados LB Kultūros 
komisijos pirm. Dariu Deksniu 
ir PLB vicepirm. kultūriniams 
reikalams dr. Vitalija Vasai- 
tiene. Ministras ir jo palydovas 
Čikagoje viešės iki liepos 10 d. 
Tą dieną atgal į Lietuvą išvyks 
ir vienintelė, tautinių šokių 
šventėje iš Lietuvos daly
vaujanti, Panevėžio tautinių 
šokių grupė „Grandinėlė”.

x Sveikiname Aldoną Bra- 
zienę, Evelyn Oželienę ir 
Birutę Jasaitienę! Daug 
žmonių ateina ir praeina, bet 
šios nuostabios moterys visada 
pasiliks mūsų širdyje! Dėkojame 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bui, kuris pagerbia šias ypa
tingas moteris, mūsų drauges. 
Ronald ir Aušra Padalino, 
First Rate Real E statė.

(sk)
x „Antras kaimas” kviečia 

visus pradėti X tautinių šokių 
šventės linksmybes trečiadienį 
vakare, liepos 3 d. Tą vakarą 
7:30 v.v. Jaunimo centro sceno
je įvyks „netradiciniai” rimtas 
ir tradiciniai „nerimtas” spek
taklis. Pirmoje dalyje bus įsce- 
nizuota Antano Škėmos vieno 
veiksmo DRAMA „Kalėdų 
Vaizdelis”, o antroje dalyje ma
tysime geriausius ir juokingiau
sius škicus iš „Antro Kaimo” 
repertuaro. Bilietai gaunami: 
Lion Frame, 3125 W. 71st St., 
tel. 312-778-6322.

(sk)

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

(sk)

x Parduodame bulvių tar
kavimo mašinas, tinkančias 
110 V. Kreiptis: 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121, Fax (312) 434-9024.

(sk)

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

(sk);
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In- 
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455.

(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)
x Pensija iš Vokietijos! 

JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Wemer Zahn, 
312-271-0657, Hansa Travel 
Bureau.

(sk) 
x Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847- 
5264)773. F (sk) ’

x Dėmesio keliaujantiems į 
Lietuvą! Patikimas, sąžiningas 
žmogus gali jus pasitikti oro 
uoste ir pageidaujant, suteikti 
transportaciją Lietuvoje. Dėl 
informacijos skambinti: Povilui 
Višinskui nuo 9 v.v. iki 12 
nakties Lietuvos laiku, tel. 
011-370-2-75-20-27.

(sk)

STAMBI PREL. 
J. PRUNSKIO DOVANA

Prelatas dr. Juozas Prunskis, 
pagerbdamas Sibire nukankin
tus:

Tėvą JUOZĄ PRUNSKĮ
Dėdę kun. PETRĄ PRUNSKĮ 
ir Tetą ONĄ PRUNSKIENĘ 

skiria $10,000 (dešimt tūkstan
čių dol.) Draugo fondui su 
sąlyga, kad kas metai šios 
sumos gauti dividendai ar 
palūkanos būtų perduotos sau
sio 31 d. dienraščio „Draugo” 
vyriausiam redaktoriui-rei sky
rimui metinių premijų „Drau
go” bendradarbiams vyr. redak- 
toriaus-ės nuožiūra.

Draugo fondo direktorių tary
bos pirmininkas Bronius Juo
delis priėmė šiuos 10,000 dol., 
sutinkant išpildyti šias prelato 
dr. Juozo Prunskio sąlygas.

Draugo fondo aukščiausio 
laipsnio garbės narys prel. dr. 
Juozas Prunskis jau anksčiau 
parėmė Draugo fondą su 2,000 
dolerių ir su geriausiais linkė
jimais sutelkti milijoninį fondo 
kapitalą.

Jau 1954 metais prelatas dr. 
Juozas Prunskis paskyrė 
konkursines premijas „Draugo” 
romanui, Lietuvių rašytojų dr- 
jai, religinio meno ir jaunimo 
kūriniui, o 1959 metais — devy
nias premijas laikraštiniams 
konkursams mūsų periodikoje. 
Daug metų dirbęs „Draugo” 
redaktoriumi, ir šiandien jis 
rūpinasi „Draugo” leidyba, nors 
amžiaus našta jau slegia jo žur
nalistinę plunksną.

br.j.

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver’s License), 
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams.

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
birželio 30 d. Baltia Ezpress 
atstovas priiminės siuntinius į 
Lietuvą Lemonto lietuvių cent
re nuo 9 vai. ryto. Daugiau 
sužinosite paskambinę nemoka
mu tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624.

(sk)

x Vytautas ir Genovaitė 
Beleckai praneša, kad Sunny 
Hills gyventojai turi naujus na
mų numerius. Beleckai prašo 
pasižymėti jų naują adresą, kad 
ateityje galėtumėte juos pa
siekt bet kokiai informacijai: 
1991 Ambassador Ct, Sunny 
Hills, FL 32428, tel. 904- 
773-3333.

(sk)

x A.a. Vinco Rastenio ir 
Emilijos Rastenienės pomir
tinio palikimo dalis — $2,500 — x i 
buvo paskirta Lietuvos Dukterų 
draugijai vargšams ir ligotiems 
tautiečiams paremti. Pagarbiai 
prisimindama kilniaširdžius 
aukotojus, Lietuvos Dukterų 
centro valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

x Dėmesio! Pasaulio lietuvių 
centras gavo naują siuntą, tau
tinių drabužių iš Lietuvos! Juos 
galite pamatyti ir nusipirkti 
krautuvėlėje „Dovana”, kuri 
bus atidaryta visą sekančią sa
vaitę, išskyrus šeštadienį nuo 
11 vai. ryto — 2 vai. p.p.

(sk)

x A. a. Vytauto Dailidės at
minimui artimieji ir draugai 
paaukojo $240 Lithuanian Mer
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams: dr. B. Kasakai- 
tienei, dr. ir p. M. Rogers, June 
Boldt, E. ir L. Moriarty, B. ir B. 
Kenney, ir D. Dott. Reiškiame 
gilią užuojautą poniai Joanai 
Dailidienei ir sūnui Arvydui su 
šeima.

x Norėčiau pirkti knygą 
„Pasaulio observatorijos”. Pa
vardės ir išleidimo datos tiksliai 
nežinome. Tel. 352-683-0416.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vaiką 

globos būrelis, dėkoja už para
mą našlaičiams, vaikams, su ne
galia bei daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Madison į 
Vilnius Sister Cities per ižd. 
Fay Schenemann $1,073; Seat- 
tle Lietuvos Dukterų draugija 
per ižd. Dalią Mroviec $150 pa
remti našlaitį; V. ir S. Prochas- 
ka $10 a.a. Prano Vindašiaus 
atm.; Ona Abromaitienė, ir ĄA. 
Grimai a.a. Petro Abromaičio 
atm. $70; Janina Marks $240tę
sia našlaitės metinę paramą; 
Nida Tijūnėlytė $240 tęsia 
našlaičio metinę paramą. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60&89. 
Tel. (847) 537-7949. TAX 
ID#36-3003339.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Pernai valstybės vardu gauta 
976.4 milijono litų paskolų, dau
giausia tiesioginių investicijų į 
Lietuvą atėjo iš JAV 25%, iš 
Vokietijos 21%, Didžiosios Bri
tanijos 13%. Pernai Lietuva 
grąžino tik 10 milijonų litų vals
tybės vardu ir 190 milijonų litų 
su Vyriausybės garantija gautų 
paskolų”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St, Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink- 
lūs mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų page
dauta. Sav. Lilija ir Viltos 
Nelsonai. Tel. 312-233433&.


