
- HL O u I v I s r n/\) 
WASH!N!GTON Dr ' 

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

VoL LXXXVI Kama 75 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 28, 1996 Nr. 190 

Baltijos šalys bus priimtos 
į Šiaurės Atlanto Sutarties 

Organizaciją 
Ryga, rugsėjo 27 d. (DPA) -

Remiantis Danijos spaudos pra
nešimais, šia savaite vykusių 
regioninių derybų Kopenhagoje 
metu Baltijos valstybių gynybos 
ministrams buvo patvirtintas 
ketinimas priimti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją i Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizaciją. 

Latvijos gynybos ministerijos 
atstovas spaudai pranešė, jog 
šalies gynybos ministras An-
drejs Krastins buvo patenkin
tas susitikimo rezultatais, 
tačiau skeptiškai vertino ame
rikiečių pasiūlytą „Baltijos 
veiksmų planą". Šiame plane 
kaip viena iš JAV politinių 
iniciatyvų minima ir parama 
vystant ir gerinant Baltijos 
valstybių santykius su Rusija. 
Tačiau Krastins sakė, kad į 
Rusiją vis dar žiūrima ne kaip 
į bendrininką, o kaip i valstybe, 
keliančią grėsmę Baltijos šalių 
saugumui. 

Estijos gynybos ministras An-
drus Oovel pareiškė, jog dar 
kartą gavo NATO narių garan 
tijas, jog sąjungos valstybės 
netoleruos jokio Baltijos vals
tybių saugumo pažeidimo. Ta
čiau jis pripažino, jog, norėdama 
būti priimta į NATO, Estija 
turės žymiai padidinti išlaidas 
šalies gynybai. 

Lietuva jau žengė šį žingsni, 
padvigubinusi gynybai skiria
mą 1997 m. biudžetą iki 400 
mln. litų. Lietuvos gynybos mi
nistras Linas Linkevičius sakė, 
jog susitikime Kopenhagoje bu
vo išsklaidytos abejonės, jog 
Baltijos šalys gali likti už 
NATO ribų. 

Antradienį vykusiame pasita
rime regioninio saugumo klau
simais dalyvavo Vokietijos, 
JAV, Didžiosios Britanijos, 
Nyderlandų, Lenkijos, penkių 
Šiaurės ir trijų Baltijos vals
tybių gynybos ministrai. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais' 

ITAR-TASS. 

Lietuvoje vis gausėja nelegalių emigrantų. Pabrade- greitojo reagavimo batalione, kuriame tar
nauja 106 kariškiai, birželio mėn. buvo apgyv«idinta apie 400 keliolikos tautybių, skirtingų 
tikėjimų žmonių, nelegaliai patekusių i LietuvaB Respublikos teritoriją. Šiuo metu jų skaičius 
sumažėjo, o Rukloje atidarius pabėgėlių stovyklą,'pabėgėliai bus perkelti ten. Bataliono vadovybe 
baiminasi, kad šie žmonės, daugiausiai iš šiltų kratų, senyvo amžiaus, neišgyvens lietuviškos 
žiemos sąlygomis. I Pabrade atvykę Jungtinių Tautu pabėgėlių reikalų vyr. komisaro atstovai. 
Danijos vidaus reikalų ministre, policijos specialistai neskuba ištesėti savo pažadų suteikti pagalbą. 

J. Staselio nuotr LR: Nelegalios emigrantės j Pabradės batalioną atvykusius žurnalistus pasitiko 
su šypsena 

Lietuva — dar vienos 
tarptautinės organizacijos 

Konservatoriai prognozuoja 
ekonomikos augimą 

nare 
Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP) 

— Lietuvos vertybinių popierių 
komisija tapo tikrąja Tarptau
tinės vertybinių popierių komi
sijų organizacijos nare. Toks 
sprendimas priimtas Montrealy-
je, Kanadoje vykusioje šios or
ganizacijos XXI metinėje kon
ferencijoje. Lietuvai joje 
atstovavo Vertybinių popierių 
komisijos pirmininkas Algirdas 
Šemeta. 

Konferencijoje tikrosiomis 
narėmis priimtos dar keturios 
Rytų Europos valstybės — Bul
garija, Rumunija, Slovėnija ir 
Ukraina. Dabar Tarptautinė 
vertybinių popierių komisijų 
organizacija vienija 136 narius 
iš 80 šalių. 

Penkias dienas vykusioje kon
ferencijoje buvo pakoreguota or
ganizacijos struktūra, patvirtin
ti nauji nuostatai, išrinkti as
menys į organizacijos vadovų 
poetus. Vykdomojo komiteto pir
mininku dvejų metų kadencijai 

išrinktas Michael Pradą, Pran
cūzijos vertybinių popierių 
komisijos pirmininkas. Būtent 
šios šalies specialistai padėjo 
kurti vertybinių popierių rinką 
Lietuvoje. Susirinkusieji aptarė 
priemones, skatinančias verty
biniu popierių išleidimą tarp
tautiniu mastu, diskutavo apie 
perėjimą nuo planinės prie 
rinkos ekonomikos ir vertybinių 
popierių rinkos reguliavimo 
svarbą, kalbėta ir apie išvesti
nių vertybinių popierių rinkų 
reguliavimą. 

Lietuvai suteikus tikrosios 
narės statusą, jai atsiveria 
platesnės galimybės keistis in
formacija, mokytis dirbti valsty
bėse, turinčiose senas tradicijas 
ir patirti, kaip plėtoti ir regu
liuoti vertybinių popierių rinką 
bei aktyviai dalyvauti spren
džiant aktualius vertybinių 
popierių rinkų klausimus stam
biu mastu. 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP) 
— Lietuvos ekonomikos rodik
liai artimiausiu metu turėtų 
pagerėti keliais punktais, pro
gnozuoja Lietuvos konserva
torių (Tėvynės sąjungos) valdy
bos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. 

Tačiau dabar oficialiai teikia
mus ekonomikos augimo rodik
lius spaudos konferencijoje 
ketvirtadieni jis vadino rinki
mine propaganda. Teigiamus 
pokyčius, pasak jo, atspindi tik 
mažmeninė prekyba, tačiau jos 
augimą rugpjūti lėmė vyriausy
bės skolinimosi politika. 

Kita ekonomikos statistika 
esminių permainų, jo nuomone, 
nerodo. Pvz., šių metų rugpjūti 
palyginamosiomis kainomis 
pagaminta pramonės produkci
jos už 654 mln. litų, pernai — už 

672 mln. litų. Vidutinė pensija 
pernai metų pabaigoje buvo 186 
Lt, dabar — 185 Lt. Per minėtąjį 
laikotarpi nepadidėjo ir realusis 
atlyginimas, teigė G. 
Vagnorius. 

Jis kritikavo susivienijimo 
„Lietuvos nafta" įstatymą, 
kuris „leidžia strateginius ener
getikos objektus privatizuoti 
pusvelčiui ir apeinant privati
zavimo įstatymą bei privatiza
vimo tarnybas". Nereali ir susi

vienijimo objektų kaina. „Užsie
nio ekspertai Mažeikių .Nafta' 
įvertino 800-900 mln. dolerių, 
o dabar paskelbta, kad jos vertė 
789 mln. litų", sakė G. Vagno
rius. 

Kalbėtojas neatmetė galimy
bės, kad, pasikeitus politinių 
jėgų persvarai Seime, įstatymas 
dėl „Lietuvos nafta" susivieni
jimo gali būti pakeistas. Jei 
susivienijimas padidins objekto 
vertę ir paklausą, jo steigimui 
nebus prieštaraujama, tačiau 
bus siekiama, kad būtų nustaty
tas kitas privatizavimo būdas. 

„Jedinstvo" vadas laukia 
advokato iš Rusijos 

Vilnius, rugsėjo 26 d. AGEP) 
— Buvusio prosovietinės organi
zacijos „Jedrastro" vadovo 
Valerijaus Ivanovo apklausoje 
padaryta pertrauka ir laukiama 
jo pasirinkto advokato iš Sankt 

Sustabdytą tyrimą reikėtų 
atnaujinti 

LDDP: Lietuva vejasi Latviją 
ir Estiją 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP) Gediminas Kirkilas ir jo pava-
— Lietuvos ekonomika pernai ir 
šiemet augo daug sparčiau negu 
Latvijos bei Estijos, ir tik iš tik 
iš įpratimo sakoma, kad dar 
atsiliekame nuo kaimynų, teigė 
Seimo LDDP frakcijos seniūnas 

Pasirašyta 
readmisijos sutartis 

su Šveicarija 
Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP) 

— Ketvirtadienį Vilniuje pasira
šyta Lietuvos Respublikos vy
riausybės ir Šveicarijos Fede
racinės Tarybos sutartis „Dėl 
neteisėtai esančių asmenų atsi
ėmimo". 

Sutartį pasirašė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius, Konsulinio depar
tamento direktorius Rimantas 
Šidlauskas ir Šveicarijos Kon
federacijos ambasadorius Lie
tuvai Pierre Luciri. Šis doku
mentas turėtų priartinti tarp
valstybinių derybų dėl bevizio 
režimo pradžią. I Lietuvą 
Šveicarijos piliečiai be vizų 
priimami nuo 1993 m., remian
tis prieškario tarpvalstybinėmis 
sutartimis. 

duotojas Justinas Karosas spau
dos konferencijoje trečiadienį. 

Pasak jų, pastaruoju metu vi
sų trijų Baltijos valstybių eko
nomikos būklė yra panaši. Tą 
liudija infliacija, bendrojo 
vidinio produkto augimas, išlai
dos švietimui bei lengvųjų auto
mobilių skaičius vienam gyven
tojui, gyvenimo lygis, natūralus 
gyventojų prieaugis, mažėjantis 
nusikalstamumas bei kiti duo
menys. 

G. Kirkilas teiginius iliustra
vo statistika. „1993 m. infliacija 
Lietuvoje buvo tris kartus dides
nė negu bendra Latvijos ir Esti
jos, o šių metų rugpjūtį ji panaši 
visose valstybėse", sakė jis. Pa
sak jo, beveik susilygino algos 
ir pensijos, be to, Lietuvoje mini
mali alga kitų metų pradžioje 
bus 300 litų. 

Ekonomikos ministras Anta
nas Zenonas Kaminskas teigė, 
kad Lietuvos Bendras vidinis 
produktas (BVP) 1994 m. vie
nam gyventojui pagal perkamo
sios galios lygį Lietuvoje sudarė 
3,771 JAV doleri, Latvijoje -
3,207, Estijoje - 3,740 dolerių. 
Šiemet Lietuvoje prognozuo
jamas 3.5 proc. BVP augimas. 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (LR) -
Algis Klimaitis , pravarde 
„Kliugeris", buvo apkaltintas 
šnipinėjimu. 1992 m. gegužės 

mėn. jis buvo sulaikytas ir nu
gabentas į Lukiškių kalėjimą. 

Po 4 mėnesių, reikalaujant jo 
gynimo komitetui, Klimaitis 
buvo paleistas. Šiam komitetui 
vadovavo buvęs LDDP vadovy
bės narys Kęstutis Jaskelevi-
čius. Dabar šis Seimo narys 
10-uoju numeriu įrašytas į 
Kazio Bobelio vadovaujamos 
Krikščionių demokratų sąjun
gos rinkimų sąrašą. 

1992 m. gruodį buvo iškelta 
baudžiamoji byla dėl Lietuvos ir 
Vokietijos bendrosios įmonės 
„Litkommerz GmbH" vadovų 
piniginių lėšų užvaldymo 
apgaulės būdu. 1994 m. tar
dymas buvo sustabdytas. Tar
dytojas, tyres šią bylą, teigia, 
kad atnaujinus šios bylos tyri
mą, būtų nustatyta, kaip pasi
keitė KGB. 

Dokumentai rodo, kad Algis 
Klimaitis turėjo ryšių su KGB 
kooperatyvu „Planeta", kaip 
bendrovės „Litkommerz" 
atstovas. Nustatyta, kad šiai 
bendrovei kurti 1990 m. pra-

Spaudoe konferencijos daly
viai vis dėlto pripažino, kad 
minėtų ekonomikos pokyčių 
paprastas žmogus dar nejaučia 
ir vadino juos „valstybes bri-
dimu iš ekonominio nuosmu
kio". 

džioje į nurodytą Algio Kli-
maičio sąskaitą Vokietijoje kai 
kurios Lietuvos valstybinės 
įmonės pervedė lėšas. Pats Algis 
Klimaitis, Vokietijos pareigūnų 
teigimu, indėlių į šios bendrovės 
steigimą neįnešė. 1991 m. Ham
burge jis įregistravo įmonę 
AWA, į kurią ir buvo permeta
mos lėšos iš „Litkommerz 
GmbH". Tardytojas teigia, kad 
Algis Klimaitis Lietuvos vals
tybės lėšomis, atitekusiomis 
jam per „Litkommerz GmbH", 
siekė daryti įtaką Lietuvos laik
raščiams — jis buvo vienas 
bendrovės ..Tiesa" steigėjų, 
rėmė savaitraštį „Pirmadienis". 

Firmos AWA 
paslaptis 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (LR) -
Buvę LDDP vadovai Algirdas 
Brazauskas, Vladimiras Bėrio 
zovas ir LDDP prezidiumo na
rys, žinomas „Kliugerio" sla
pyvardžiu Algis Klimaitis buvo 
Vokietijoje įsteigtos uždarosios 
akcinės bendrovės AWA bend-
rasavininka 

Tai viešai patvirtino Vladimi
ras Beriozovas ir Prezidentūros 
atstovai. Pasak Vladimiro Be-
riozovo, bendrovė „Algis - Wla-
dimiras - Algirdas" (AWA) buvo 
įkurta tam, kad, užsiimant tam 
tikru verslu, gautas pelnas būtų 
panaudotas partijos išlaikymui, 
rinkimams. Tuo metu, pasak 

Peterburgo. 
Baudžiamąją bylą generalinė 

prokuratūra iškėlė remdamasi 
1991 m. sausio 13-ąją žuvusios 
Loretos Asanavičiūtės motinos 
pareiškimu. Moteris piktinosi 
viešu V. Ivanovo pareiškimu, 
jog visos 1991 metų sausio 
13-osios aukos yra lietuvių 
falsifikacija. 

Kaip sakė parengtinį tardymą 
byloje atliekančios Vilniaus tar
dymo valdybos viršininkas Juo
zas Kandzežauskas, kol kas V. 
Ivanovas byloje apklausiamas 
kaip liudininkas, nes kaltini
mus jam bus galima pateikti tik 
dalyvaujant advokatui. 

Praėjusią savaitę V. Ivanovas 
du kartus buvo atvykęs apklau
sai. Jis atsisakė valstybės 
pasiūlyto advokato paslaugų ir 
paprašė iškviesti vienos Sankt 
Peterburgo advokatų kontoros 
teisininką. 

Pasak J. Kandzežausko, šis 
prašymas yra teisėtas, todėl tar
dymo valdyba išsiuntė kvietimą 
į Rusiją ir dabar laukia atsaky
mo. 

Nepatenkintas buvo tik ant
ras V. Ivanovo prašymas — leis
ti apklausoje dalyvauti Rusijos 
ambasados atstovui. Baudžia
mojo proceso kodeksas nenuma
to diplomatų dalyvavimo ap
klausoje. 

Vladimiro Beriozovo, buvo už
darytos visos partijos sąskaitos, 
atimti visi pinigai. 

Steigiant šią bendrovę, Algir
das Brazauskas neužėmė jokių 
oficialių pareigų. Be to, bend
rovė taip ir nepradėjo jokios 
realios veiklos ir buvo likviduo
ta pasibaigus 1992 m. Seimo 
rinkimams. Algirdas Brazaus
kas pardavė savo akcijas ui 
vieną Vokietijos markę. 

Paryžius . Pasaulio valstybių 
vyriausybes ketvirtadienį pa
reiškė esą susirūpinusios įvy
kiais Artimuosiuose Rytuose. 
Daugumos, ne tik arabų, vals
tybių nuomone už atsinaujinusi 
kraujo praliejimą atsakingas 
radikalas Izraelio ministras pir
mininkas Netanyahu. JAV, Ru 
sija, Prancūzija ir Didžioji Bri
tanija paragino Izraelio bei 
Palestinos vyriausybes tuoj pat 
nutraukti kraujo pralaimėjimą ir 
vėl sėsti prie taikos derybų 
stalo. įvairiais duomenimis ket
virtadienio vakare susirėmi
muose buvo žuvę 40 arabų ir 11 
Izraelio piliečių. 

Maskva. Rusijos Saugumo 
tarybos vadovas Aleksandr Le 
bed. pareiškė, jog Rusijos pre
zidentui Boris Jelcin ruošiantis 
širdies operacijai. įtampa šalyje 
vis auga, o valstybe atsidūrė ant 
chaoso ribos. Be to. Aleksandr 
Lebed nuomone, artimiausiu 
metu gali kilti maištas Rusijos 
ginkluotosiose pajėgose. 

..Mes atsidūrėme prie labai 
pavojingos ribos. Dabar ne 
laikas peštis. Mes turime išsi
kapstyti iš duobės", sakė Alek
sandr Lebed. Jo nuomone, šaliai 
kyla grėsmė ir iš nesaugių bran
duolinių elektrinių bei senstan
čių atominių povandeninių lai
vų. Rusijos Saugumo tarybos 
vadovas sakė manąs, jog armi 
joje, kuriai stinga lėšų. bet 
kada gali prasidėti maištas 

Rusijos gynybos ministras Ig-
or Rodionov paneigė Lebed žo
džius, sakydamas, kad padėtis 
armijoje kontroliuojama. 

Trumpai iš Lietuvos 
'Remiantis DPA. BNS. INTERFAX. 
ITAR-TASS. ELTOS pranešimais* 

„Lietuvos aide" trečiadienį 
spausdinamoje informacijoje ra
šoma, kad Valdas Adamkus, su
sitikęs su Biržų visuomene kai 
bėjo, jog į naująjį Seimą atėję 
nariai kalnų nenuvers. tačiau 
bus padaryta gera pradžia. Jis 
sakė palaikantis centro jėgas, 
nes „dvipartinė sistema demo
kratinių tradicijų neturinčiai 
Lietuvai nebūtų gera". ,,Aš ka
tegoriškai atmetu LDDP valdy
mą, kuris panašus į diktatūrą. 
Ši partija turėjo savo prezi
dentą, savo Seimą, savo vyriau
sybę, ji turėjo visas galimybes 
išvesti Lietuvą j gerą kelią, 
tačiau to nepadarė", sakė Vai 
das Adamkus. 

Agentūra DPA atpasakoja 
Lietuvos dienraštyje ..Respubli
ka" išspausdintą straipsnį apie 
Ignalinos Atominės elektrinės 
(AE) saugumo problemas. Laik
raštis apibendrina 21 iniciden-
tą, kurie nutiko elektrinėje šie
met ir atvirai abejoja AE saugu
mu. Lietuvos generalinė proku
ratūra tiria, ar AE darbuotojai 
nenukentėjo dėl radiacijos nu
tekėjimo. 

Rink in ių kampanija, jos 
pobūdis, politikų elgesys apta
riamas „Respublikos" laikraš
tyje, trečiaditmio numeryje. Ka 
zimieros Prunskienės straips
nyje „Atšiaurūs bandymai" 
Daugiausiai jame kalbama apie 
„niekšystę" autorės atžvilgiu, 
kai „ketverius metus merdėjęs. 
niekieno nepasigestas būdas 
buvo vėl prisimintas abiems 
Seimo pusėms siekiant išstum
ti į politiką grįžtančiai kon
kurentei" (turimas galvoj* prisi
mintas jos bendradarbiavimas 
su KGB). 

Kairas. Palestinos amba
sadorius Kaire ketvirtadienį 
pareiškė, jog per dvi dienas 
trukusius palestiniečių susi
dūrimus su Izraelio kariškiais 
žuvo 37 Palestinos gyventojai. 
Ambasadoriaus Zohodi Qudra 
pateiktais duomenimis. 23 žmo
nės žuvo Gazos sektoriuje. 14 — 
Vakarų krante. 

Čečėnų lauko vadas Sami! 
Basajev per Grozno televiziją 

pareiškė, kad Rusija kariuome
nę išveda iš Čečėnijos ne dėl to, 
kad ji yra taikinga ir demokra
tiška, o todėl, kad pralaimėjo 
karą. 

Naujas NATO ir 
Rusijos susitarimas 
Bergenas , rugsėjo 27 d. 

(Reuter) - NATO ir Rusija ket
virtadieni Norvegijoje susitarė 
dėl daug aktyvesnio bendradar
biavimo Europos saugumo klau
simais. 

NATO pareigūnai sako, jog 
JAV gynybos sekretorius 
VYiHiam Perry Rusijai pasiūlė 
planą, kuris jai sąjungoje 
suteiktų tik šiek tiek mažesnes 
teises, už tas. kurias turi 
tikrosios nares. „Perry pareiškė, 
jog sąjungininkai turi būti pa
siruošę atverti Rusijai praktiš
kai kiekvieną NATO veiklos 
sferą", sake vienas NATO 
pareigūnams. 

NATO gynybos ministrų pasi
tarimo dalyviai Rusijai siūlė 
bendradarbiauti įvairiose sfe
rose, pradedant kovą su narko
tikų kontrabanda bei tarptauti
niu nusikalstamumu ir baigiant 
cheminio ginklo sunaikinimu. 

Perry savo ruožtu pasiūlė 
leisti Rusijos kariškiams stebėti 
kiekvienos NATO vadovybės 
grandies veiklą ir apsikeisti su 
Rusija nuolatinėmis atstovy
bėmis. NATO tikisi, jog šis 
pasiūlymas, patvirtintas sutar
ties forma, padės Rusijai at
sikratyti abejonių dėl NATO 
plėtimosi j Vidurio Europą. 

Su kolegomis iš NATO susiti
kęs Rusijos gynybos ministras 
Igor Rodionov pakartojo, jog 
Maskva nemato „strateginės 
būtinybės" plėsti sąjungą. 
„Mūsų šalis šiuo metu nepagei
dauja NATO plėtimosi, tai 
mums kelia nerimą", sakė Rusi

jos gynybos ministras. 
Igor Rodionov savo kalboje 

nenaudojo tokių griežtų žodžių, 
kokiais NATO ketinimus plėstis 
pasitikdavo Rusijos pareigūnai 
prieš metus. „Mes esame pasi
ryžę bendradarbiauti", — sakė 
Rusijos gynybos ministras. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 28 d.: Šv. Vaclovas, 

čekų kunigaikštis (907-929 m); 
šv Laurynas Ruiz. misionierius 
Japonijoje, kankinys (mirė mžd. 
1630 m.r, Tautvydas, Margis. 
Visgirde. 

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas. Gabrielius ir Rapolas; 
Kęsgailą 1529 m. paskelbta pir
moji Lietuvos Statuto redakcija. 

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas, 
Bažnyčios mokytojas (340-420 
m.); Sofija (Zofija), Žymantas, 
Gudrė. 

Spal io 1 d.: Šv Teresė 
Kūdikėlio Jėzaus '1873-1897) 
Remigijus. Emanuelis. Jonilė. 
Regimantas. 1602 m. mirė rašy
tojas Jonas Bretkūnas. 1885 m. 
gimė valstybininkas kun. My
kolas Krupavičius. 
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DETROITO ATEITININKŲ 
RUDENINĖ ŠVENTĖ 

1996-jų metų rugsėjo 15-ją, 
vėsų sekmadienio rytą, pilkų 
debesų aptrauktu dangumi 
žąsims plasnojant į pietus, 
Detroito ateitininkai renkasi 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčion dalyvauti šv. Mišių 
aukoje, švenčiant tradicinę 
rudens švente. 

Įnešamos studentų, mokslei
vių ir jaunučių vėliavos. Šv. 
Mišias už mirusį Federacijos 
Dvasios vadą, kun. dr. Valde
marą Cukurą ir kitus mirusius 
ateitininkus, aukoja parapijos 
klebonas kun. Valdas Valdema
ras, pradžioje pasveikindamas 
šia proga susirinkusius. 

Po pamaldų šventės programa 
tęsiama parapijos svetainėje. 

Sendraugių skyriaus pirmi
ninkas Pranas Zaranka svei
kina po vasaros atostogų grį
žusius. Atsistojimu ir tyliu 
susimąstymu pagerbiame amži
nybėn iškeliavusį, savąjį narį 
Valerijų Gražulį. Pakviečiamas 
kun. Valdas sukalbėti maldą, 
palaiminti, vėliau būsimų 
vaišių valgius. Šventės dalyvius 
„išjudinti", susirinkimui vado
vaująs Pranas Zaranka užtrau
kia „Augo girioj ąžuolėlis", 
kviesdamas visus prisijungti 
prie dainos. Dainuojame. Sen
draugių veiduose švyti, dainos 
atitraukta atmintis atšaukta 
jaunystė. 

Kviečiama prabilti iš Čikagos 
atvykusi, nuo mažens ateitinin
kė Vija Bublytė, besiruošianti 
būti vaikų gydytoja. 

Jos žodis skiriamas jaunie
siems ateitininkams, kviečiant 
juos žaisti „Žuvavimo" žaidimą. 
Išdalijami popieriaus lapai su 
žodžiais, kuriuos, žaidimo eigo
je atsiliepusiam žaidėjui,-ai, Vi
ja gražiai suriša su ateitininkų 
organizacija. Pavyzdžiui, žodis 
„gėlė". Žaidimą vedanti kalbė
toja paaiškina, kad gėlei reikia 
priežiūros, nes kitaip gėlė gali 
nulūžti. Ateitininkui irgi daug 
pavojų. Šūkis „Visa atnaujinti 
Kristuje" reikalauja drausmės. 
Laikantis šios organizacijos 5-ių 
principų, prisipažįsta Vija, jai 
būdavę lengviau išsilaikyti 
visokiose situacijose. Šeimoje ji 
išmokusi tėvų kalbą, pažinusi 
lietuviškus papročius, supra
tusi, kas yra gyvenimas. „Vėl 
žaiskime", — taria Vija. Žodis 
„Kryžius" — žmogaus ryšio su 
Dievu simbolis. Dievas mus vi
sus myli. Ateitininkų organiza
cija stiprina religinį susitel
kimą. Mes esame Kristaus nešė
jai į gyvenimą. Meilėje turime 
įgyvendinti Dievą. Jūs, studen
tai, padėkite jaunesniems bro
liams ir sesutėms pažinti mūsų 
organizaciją, mylėti Dievą. 

įdomų, žaismingą minčių per
teikimą jauniesiems Vija užbai
gia savo sukurtosios maldos žo
džiais: „Viešpatie. Tu viskas 
man esi". 

Susirinkimo vadovas, padėko
jęs kalbėjusiai ir žaidžiusiai Vi
jai, taria: „Ir mes, sendraugiai, 
atsivežėm „kortų". Išdalijami 
dainų tekstai (net su gaidomis). 
Dainuojam „Aš užeisiu ant kal
no". 

Po dainos — pranešimai. Kal
ba jaunučių „Aušros Vartų" 
kuopos globėja Alma Jankienė, 
pasidžiaugdama, kad jos ir Ritos 
Giedraitienės globojamoje kuo
poje šiuo metu yra 29 jaunučiai,-
tės, kurių tarpe dabar įsijungę 
šie nauji nariai: Arminas ir Dei-
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vydas Alksniniai, Rima Giedrai
tytė, Diana Jankutė, Diana 
Karvelytė, Monika Mikuliony-
tė, Andrius ir Marius Miliūnai, 
Aleksa Miškinytė, Liana Šon-
taitė. 

Anksčiau minėtoms kuopos 
globėjoms, būsianti padėjėja 
Lina Sirgėdaitė. Ateinančių 
metų veiklai pasirinkta tema — 
„Šeimyniškumas". Bus bando
ma suruošti 7 susirinkimus ir 
kelias išvykas. Per susirin
kimus numatoma supažindinti 
vaikus su Ateitininkų organiza
cijos principais, ideologija, 
Lietuvos istorija. Šalia to, jau
nučiai bus ruošiami įžodžiui 
prieš pavasarinę šventę. 

Moksleivių „Karaliaus Min
daugo" kuopos globėja Nida 
Katinienė, globojanti 12 moks
leivių, ryžtasi savo globotinius 
nuteikti būti pavyzdingais ka
talikais. 

Studentų patarėja Marija Jan
kauskienė, primindama studen
tų išsisklaidymą, viltingai 
pasidžiaugė, kad jie vis dėlto 
pasižadėjo neišsprūsti iš orga
nizacijos: susišauksią susirinki
mą ir išsirinksią valdybą. 

Susirinkimą vedęs Pranas Za
ranka, nusiskundęs, kad nebe
dainuojamos mūsų gražiosios 
liaudies dainos. Prieš pradė
damas Sendraugių skyriaus 
pranešimą, užtraukia dainą, o 
susirinkusieji bando jam pri
tarti. 

Nuskambėjus dainai, sužino
me Detroito ateitininkų Sen
draugių skyriaus vadovybės 
sudėtį, kurios priešaky 
„triaukštis" vadovas Pranas 
Zaranka, (pirmininkas, vicepir
mininkas ir sekretorius), iždi
ninkė Nijolė Lapšienė ir valdy
bos narys Benediktas Neveraus-
kas. Savo pranešime pirminin
kas pasidžiaugė, kad iš sen
draugių yra išaugęs būrys talen
tingų žmonių. Mūsų mokslei
viai ir jaunučiai laikosi tėvų rū
pesčiu. Už globėjos darbą padė
kota Birutei Bublienei, įtei
kiant jai gėlių puokštę. 

Skelbiama paskutinioji pro
gramos dalis — pasivaišinimas 
suneštiniais sumuštiniais, 
kavute ir padainavimu lietu
viškų dainų. 

Su džiaugsmu tenka pastebėti 
šioje rudenininėj šventėje vyku
sias naujoves — viešnios Vijos 
Bublytės kalboj jauniesiems 
ateitininkams naudotą žaidimą, 
kaip jaunam žmogui patrauklią 
priemonę, lengviau suprasti ir 
geriau įsiminti vieną ar kitą 
abstraktų ideologinį principą. 

Antroji naujovė — sendraugių 
pirmininko Prano Zarankos pro
pagavimas lietuviškosios dainos 
ir jos įvedimas į organizacinę 
veiklą. 

Garbė Kristui! 
Sendraugis 

Jonas MikuHonia 

MAS 
„KALAKURSAI" 

Ruduo! Atrodo taip neseniai 
buvom susitikę šiltoje, saulėto
je Dainavos stovykloje, mau
dėmės Spyglio ežere, lietuviš
kose vestuvėse dainavom ir šo
kom, o žiūrėkit jau ir sugrįžome 
į mokyklą. Mintyse sukasi ma
tematikos problemos ir lotyniš
ki veiksmažodžiai, tarp kurių 
retkarčiais įsimaišo citata iš 

Detroito ateit ininkų susirinkime - arbatėlėje Š.m. rugsėjo 15 d. vykusioje Dievo Apvaizdos 
patalpose būrelis Detroito ateitininkų vadovų. Is k. — jaunučių globėjos Rita Giedraitienė ir Alma 
Jankienė, sendraugių kuopos iždininkė Nyole Lapaiene, buv sendraugių pirmininkė Birutė 
Bublienė, s tudentupirm. Nida Rolandrj-Katiruenė ir sendraugiu kuopos pirmininkas, vicepirm. 
ir sekretorius Pranas Zaranka. 

Nuotr. J o n o Urbono 

MANO TIKĖJIMAS 
Neseniai turėjau progą daly

vauti studentų ateitininkų 
rekolekcijose, Dainavoje. 

Rekolekcijos man buvo gera 
proga išsiaiškinti draugyste su 
savim, savo draugais ir su Die
vu. 

„Ar tu kaip katalikas turi 
atleisti kitiems?" — kai mes 
diskutavom šį klausimą, aš 
nagrinėjau savo gyvenimą, savo 
tikėjimą, ką aš tikiu ir kodėl 
tikiu. 

Mano tikėjimas mane moko 
atleisti kitiems, nepaisant 
kokia priežastis būtų. Bet ar ga
lėčiau atleisti jei jis ar ji būtų at
sakingi už mirtį mylimo žmo
gaus. 

Galvojau, kad neįmanoma, 
bet neatleisti, būtų savęs ir 
Dievo užgavimas. 

Šis galvojimas vedė prie eilė
raščio, sukurto nežinomo auto
riaus „Žmogus veidrodyje". 

Šio eilėraščio pagrindinė min
tis yra, kad matyčiau kitame as
menyje Dievo sukurtą žmogų. 

Tas eilėraštis leidžia suprasti, 
kad tik tu esi atsakingas už 
savo gyvenimą. Gyvenimas ne
gali būt matuojamas kiek pini
gų turi, ar koks esi populiarus. 

gerais pavyzdžiais, vėliau jie 
patys apsispręs ar jie seks mano 
pavyzdžiu. 

Tada galėsiu sakyti, visa šir
dimi, kad bandžiau... 

„Žmogus veidrodyje" yra 
prasmingas eilėraštis ir labai 
pamokantis. 

Mes savo gyveninio veidrody
je turim, matyti Dievą, nes Jis 

DRAUGO prenumerata 

metams 
JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $6000 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i nisienį 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

tt metų 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Suprantu, kad ką aš tikiu nė- sukūrė žmogų panašų j save. 
ra tik man ar gerensiam gyve- Mano tikėjimas mane moko, 
nimui, bet ir kiekvienam žmo- k^d Dievas yra paskutinis žodis, 
gui, kurį sutinku. nes visi būsime jo teisiami. 

Mano, kaip kataliko, pareiga . 
yra n^kytikitus tikėjimo, ir Saulius Poheraitis j 
matyti žmog^, tokį, kokį aš save ; 
" S S J ^ S ^ ^ i r i Yra žmonių, kurie šaiposi ir Turiurof^j^rąpavyzdius ^ ^ ^ ^ ^ ^ k a d 

*gz3į£^^~!* * *•** -urėji-
reiga yra, Aokyti netikinčius ** 8 a v y j e 

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 

. * Redakcija straipsnius taiso 
'savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 

<siunciant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 

i skelbti. 

S. 

TĘSIASI ATEITININKE 
IR PUNSKO KRAŠTO JAUNIMO 

BENDRAVIMAS /; 
Rugpjūčio 12-18 d. Punske nausko kapą; Istorines Punsko 

lankėsi dešimties Lietuvos vietas, „Aušros" spaustuvę ir 
moksleivių ir studentų ateiti- leidyklą., Dr. A. Žygas skaitė 
ninku delegacija, vadovaujama paskaitą biologinio, kultūrinio 
Lietuvos ateitininkų federacijos ir dvasinio asmens brendimo 
vicepirmininkų dr. Arvydo Žygo tema, susiedamas moderniųjų 
ir kun. Roberto Grigo. Delegaci-, mokslų duomenis su kosmopo-
jos nariai buvo atrinkti pagal 'litinės roko kultūros įtakos ir 
anksčiau vykusius rasinių kon- lietuvybės išsaugojimo proble-
kurso rezultatus. Ateitininkai matika. Tai jau trečioji Lietuvos 
dalyvavo Punske vykusiame ateitininkų ištįfka į Punską. 
Lenkijos lietuvių jaunimo " ToWų viešnagių tikslas - už-
sąjungos suvažiavime be, Žo- megzti gUinmxtB draUgygtėg 
hnesatlaiduose, aplankė&*nų ^ m m Homkitiu jaunimu, 
katedrą, vyskupo Antano Bara- ^ ^ av^^įįnis vertybėmis 
_ _ _ ^ _ _ _ . bei lietuvybės Išlaikymo rūpes

čiu, padėti kurtis Ateities sąjū
džiui Seinų-Punsko kraite, Išvy
kas į Punską per Žolines atlai
dus norima paversti kasmetine 
tradicija, o Punsko-Seinų krašto 
jaunimą kviesti i ateitininkų 
renginius Lietuvoje. 

Ateitininkai Punsko gimna
zijai padovanojo vertingų lietu
viškų religiniu, mokslinių ir 
grožinės literatūros knygų, davė 
interviu žurnalui „Aušra" ir 
Balstogės TV lietuvių laidai. 
Delegacijos nariai buvo sužavėti 
šie krašto kultūrininkų, švie
suolių pastangomis puoselėjant 
savo tautine savimone, katali
kiškas tradicijas, istorijos pa
minklus. Jaunuolius ii „di
džiosios Lietuvos" maloniai nu
stebino vietos jaunimo kultū
ringas elgesys. 

Už visokeriopą pagalbą, vai
šingumą ir nuoširdumą svečiai 
karštai dėkojo Punsko klebonui 
Jerzy Macek, vikarui kun. Al
girdui Žukauskui, gimnazijos 
direktorei Marytei Čemelienei, 
valsčiaus darbuotojams Romui 
Vitkauskui, Jonui Vaičiuliui^ 
Juozui Bliūdžiui, etnografinio 
muziejaus kūrėjui Juozui Vai
nai, Lietuvių kultūros namų di
rektorei Jūratei Kaniauskienei, 
„Aušros" redaktorei Alicijai 
Sitarskienei, mokytojui Adomui 
Sitarskiui, etnografei Aldonai 
Vaicekauskienei, Lenkijos lietu
vių jaunimo sąjungos koordina
toriams. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 16) 

Šekspyro kažkurios pjesės. O su 
mokyklos draugais praleidžia
me laisvalaiki ir, kartais atrodo, 
kad stovyklos draugai toli, toli, 
ne tik tolimame mieste, bet ro
dos, net kitame pasaulyje. Iš 
viso, stovykla buvo kitas pasau
lis, pramoga, nieko bendro ne- . 
turinti su realybe, su rimtu 
gyvenimu, kuri dabar gyvena
me mokslo metams prasidėjus... 
Tačiau MAS vasaros stovyklos 
pagrindas — ateitininkiška dva
sia, ir ta dvasia nepranyksta su 
paskutiniu vasaros saulėleidžiu. 
Gilindamiesi į ateitininkų 
ideologiją, mokomės tą dvasią 
visur neštis su savimi ir dalin
tis ja su kitais. Todėl kviečiame 
jus, mieli moksleiviai, į Daina
vą per Padėkos dienos savait
gali, kur, susirinkę su senais 
draugais bei susipažinę su nau
jais sieksime geriau suprasti ką 
reiškia būti ateitininku, koks 
yra ateitininkiškas gyvenimas, 
ir kaip galime eiti to gyvenimo 
keliu. Prisiminė tą palaimą, 
kurią pajutome vasaros stovyk
loje, sieksime geriau suprasti i i 
kur ji plaukia. „Kalakursai" 
įvyks lapkričio 23 (pradžia 7 
v.v.) — gruodžio 1 d. Dainavos 
stovykloje Manchester, Michi 
gan. Registracijos informacija 
bus perduota Moksleivių kuopų 
globėjams, taip pat galima 
kreiptis į registracijos koor
dinatore Birute Bubliene, 5190 
Longmeadow, Bloomfields, Mi-
chigan 48304, tol.: 810-646-
8588. Labai laukiame jūsų visų! 

Tai. 788>*82-41S9 šaukimas 24 vai. 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 S*. 8SM Ava., Cicero 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
«skyrus trecd; sestd 11 - 4 V p.p.. 

EVEHOHEEN PARK E-RAV sm m nmous mmmmmm 
I 7 M 1 

Tat. 
Valandos 9-5 kasdien 

DU. DANA S SAUKUS 
DANTŲ^YDYTOJA 

883 • . BtaMksjn M . 
WlHl l l 11111,3.33134 

T«L (7SS) 244-1884 
* VaasndOi pagal susitarimą 

ŪMAS A. SfORYS, M.D. 
OpMaknotogas/Akiu. Chirurgas 

' a SKĮiiam- Ava. 
, a 83413 

414* W. ( M St. 
312-738-7738 

M . KENNETH J. YEJtKES 
Dr. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytotai 
Pensininkams nuolaida 

4007 VV. 59 St. Chicago. IL 
TaL 312-731338* 

4707 S. Gilbert, LaGrange. IL 
TU. 700-332-4437 

Ra*. M . 312-MS-31S4 
ttmmn 847-M1-3773 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8748 Waet SSre Street 
Vai. pirmo1, ir ketvd 3 v. p.p. - 6 v p.p. 

Kitomis dianoms — susitarus 

SUNO L GHOU, M.D. 
HOLYCftOSS 

PHYHCIARS PAVILJON 
3 n. Sovtn, Kast Statos 

IMhmmšm Ptjss Ct 
st CsJnomn Ava. 
CMcaao, IL SSS2S 

(311M71-S142 

• • • • • • • • • • • • 
HOLY CROSS FAMILY 

MSDtCAL CSNTER 
74S W. 31 ai S I 

CMICAOO, H, SSS1S, 
(312)-22S4MSS 

Ka*>. 312-73M477 
A m T I M l i m T arba 738-243-4831 

DR. E. DSCKYS 
GYDYTOJA Ifl CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

•441 S. PutaeM ftd., CMcaao, IL 
Rez. 708-422-7807 

Kak. (1-312) 382-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAJTtENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4S17 W. S3 St., Burbant, IL 
Tai. 703-423-0114 

Valandos pagal susitarimą 
DR. BUOMUS LEUS 

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
I M I 127 St. 

Lamort, ILSS43S 
Tat. 315-723-1384 

1 W. CoSsao Dr. 
lajus. IL 40433 

TaL 7S3-2S1-SS10 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S3SS a Hubertą Soed 

TaL (708) 388-2131 
Vatendos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITtS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

1SS4S-117 St, 
Priklauso Palo* Community Hospitai 

1 S*v«r Cross Hospitai 
Valančios pagal susitarimą 

TaL (TSS) aS7-«SS» 

DR. ALOIRDAS KAVAU0NAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

asas a •Minai as. 
Tai. 312 — 2302 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v v.; antrd.. trecd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p. 

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

Sumokama po vizito 

EUOSNE C DECKER, DOS, P.C. 
4S47 W. 139 OL, Oek Lavm, a 

Pirmas apyl su Nortmvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. 3uatleilaiul 
(k ibt i angttskar) tai. 703-422.3233 

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

M M W. M SL T«L (7M) 422-4101 
Valandos pagal MaSSSSĘ 

Pirmd. 3 v. p̂ >. -7 v.v; antrd. 12:30-3 v p.p 
MM. utdaryta; katvd 1 - 3 v p.p. 

ir iaMd. 9 v r. - 12 v p.p. 
3133 a KlSSH A«*.. 

(312)771 I3<3 arba (312)433-4441 
DR. K. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERŠUS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOStAS LAPKUS 
Vidaus ir pttuttų ligos 

IfttSfl %vsa* A M . , Ortsn 
7SąVS4Ml3S 

Vssndjs kMtaan, SScflus savarlQsJiu» 

Kab Chicagojo uždarytas 
9525 S 79B1 AvS)., Hickory Hills IL 

Tai. (733) 333-3131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISJSUUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 

7tS-*4l-23aa 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir «evi<gH»i t a 733-334.112> 

SURENMR LAL, M.D. 
Soscistybė — vidaus Hgos 

7713 a KaSaSS Avs., 
CSaaaga. a MJ3S2 
Ta*. 312-434-3133 

Valandos_pagjl .suąrtąnmą 

Kak. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. KstJsie Avs., 
IL303S2 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

SIAUR. VAK. IHOUMOJC 
su CssSaisf a S and, D.D.$. 

283 a Classm m 
Chaaterton, IN 43334 
Kak. (213) 323-1332 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7313 W. 171st 
Tknasy Pavfc. H. 38477 

(703) 3144371 ._ 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

si Ava., SM. 231 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligonines) 
i Orova, a 33318 

TaL 733 333 3113 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 a Nartam, tai. 733 I3< 8433 

Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
J O H A S v aani iaai i tarj 
•sr^avsĵ s^raa* W • r T*uww^^m^f MJMkf' 

TERRI 0AL4A3 PRUNSKI3. Ml 
i 313-713 3388 

347-331-1212 
813-383-3333 

8B< Orova 347-713-1212 

8133 a Kedate Ava. . 
CMcage, H. 33823 
TaL 312-438-7733 

3v%^SS/̂ 3B»^3^3^a4^3^34aT 3^r^a*SvW0^^^r*4^as4aV^ 3SO#3av• 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslrų Ligos 

susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21473 a Maln SL 

TaL 733-713 3313 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L, PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 myHa į vakarus nuo Hadam Ave. 
TaL (730) 333-4338 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SSJSUTtS 
INKSTŲ. PŪSLĖS « PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. Kedate 

V*.: antrd 2-4 v.p.p ir kvtvd 2-5 v. p.p. 
Sestd pagal susitarimą 

i ML 312-773-3838 

l*MUNDASVli*tAS,M.D.,».C. 
Specialybe — Vidaus Hgu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
3137 a Archer Ava. (prie Auafln) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (311) 833 7713 

a™s3^a™#43F a»4BBS*aa#VsV^>Sf 3SM*Bjsf* 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1338 1 . Ava., a 
TaL 700-037 

Valandos pagal susitarimą 
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Rimties valandėlė 

KAIP GYVENTI, NE MIRTI 
Šio sekmadienio skaitiniuose 

yra stiprinami bei drąsinami 
visuomenės atstumtieji — nusi
dėjėliai — ir smerkiami tie, ku
rie atrodo pamaldūs, bet iš tik
rųjų tik naudojasi religija, kaip 
priemone prievartauti žmones. 
Šiandien Dievas drąsina tuos, 
kurie jaučiasi tokie nusidėjėliai, 
kad nedrįsta įkelti koją į bažny
čią, arba jei įeina, stengiasi būti 
nepastebėti (kaip muitininkas 
Jėzaus palyginime Luko 18:9-
14). 

Pirmame skaitiny ii pranašo 
Ezekielio (Ez 18:25-28) Dievas 
atremia priekaištus, kad jis per 
daug gailestingas ir švelnus nu
sidėjėliams, tuo nuvertindamas 
pamaldžių žmonių prievoles. 
Kaip girdime pirmame skaiti
nyje, jie Dievui net į akis iš
metinėja, kad elgesys netei
singas. Bet, kaip pastebi šio 
sekmadienio skaitinius komen
tuojantis kun. Carroll Stuhl-
mueller, jų kaltinimai neteisin
gi, nes Dievas nedalina atleidi
mo urmu. Jis reikalauja, širdies 
atsivertimo, metant blogą elgesį 
ir imantis gerų darbų. 

Tai išryškėja, susipažinus su 
Ezekielio knygos ilgu 18-uoju 
skyriumi. Čia išvardijama kiek
viena žmogaus elgesio galimy
bė ir Dievo sprendimas — ar už 
tai gyvens ar mirs. Doras žmo
gus, kuris ir toliau daro tai, kas 
gera, gyvens (5-6 eil.). Doro 
žmogaus vaikas, kuris pavirsta 
plėšiku ar žmogžudžiu, mirs — 
ir mirs dėl savo kaltės (10-13 
eil.). Blogo žmogaus vaikas, ku
ris atsivers — mes blogus darbus 
ir imsis gerų — „nemirs dėl savo 
tėvo kaltės; jis tikrai gyvens" 
(14-20 eil.). Nedorėlis, „kuris 
daro atgailą dėl visų nuodė
mių... ir daro, kas teisinga ir 
teisu... tikrai gyvens, nemirs" 
(21-23 eil.). „Bet kai teisusis nu
sigręžia nuo savo teisumo ir da
ro pikta... nejaugi jis gyvens? 
...dėl šių darbų) mirs" (24 eil.). 
Ypač šis paskutinis sprendimas 
sukėlė pasipiktinimą. Jie norė
tų, kad nereiktų nuolat visą gy
venimą vis aukotis, darant ge
rus darbus, kad buvę geri, jie tu
rėtų teise ir lengvuoju, blogų 
darbų keliu pavaikščioti. 

Dievas kviečia ne tik nusidė
jėlius, bet ir tuos „pamal 
džiuosius", kurie nepatenkinti 
Dievo sprendimais. Jis nesi
džiaugia net ir didžiausio nusi
dėjėlio mirtimi Ezekielio 18 
skyrius baigiasi šiais Dievo žo
džiais: „Aš netrokštu nė vieno 
mirties... gręžkitės (nuo savo 
nuodėmių) ir būkite gyvi!" 

Bendraudamas su muitininkais 
ir nusidėjėliais, Jėzus, pana
šiai kaip ir Jonas Krikštytojas, 
kėlė griežtus reikalavimus, bet 
su meile priėmė visus. Jėzus nu
sidėjėliams įsako nebenusidėti. 
Tokiu įsakymu jis parodo pasi

tikėjimą asmeniu. Jis pripažįs
ta, kad jis ar ji turi ir idealus ir 
sugeba nusigręžti nuo tų darbų, 
kurie ji smukdo, ir imtis tų, 
kurie ji ar ją iškels ii nuožmumo 
ir įgalina elgtis didžiadvasiškai, 
geraširdiškai ir su pasitikėjimu 
kitais. 

Kaip Ezekielis, taip ir Jėzus 
nesileido į teoretinių teologinių 
k luaimų gvildenimą, pvz. įsta
tymo nurodymus apie bendravi
mą su nežydais. Nors Jėzus pats 
sakė, kad jo misija yra pas „pra
žuvusias Izraelio avis" (Mato 
10:7; 15:24) ir jis pats nėjo skelb
ti išganymo nežydams, tačiau, 
kai jie pas jį atėjo (pvz. 
kananietė ar Romos karininkas) 
jis juos priėmė ir net viešai pa
gyrė jų tikėjimą. Tuo jis padėjo 
pamatus Bažnyčios misijai 
nežydams. 

Šio sekmadienio Evangelijoje 
(Mato 21:28-32) pratęsiama Eze
kielio pranašysčių mintis, kad 
Dievas labiau vertina ne Izrae
lio tautos religinės „įsūnystės" 
teises, ne tai, kad žmogus buvo 
išaugintas tikrame tikėjime, o 
tai, ar jis vykdo Dievo valią. 
Palyginimu apie du sūnus, ku
rių tėvas paprašo eiti padirbėti 
vynuogyne, Jėzus leidžia mums 
patiems suprasti, kieno elgesys 
Dievui labiau patiks. Ar vyres
nio, tėvo turtą paveldėsiančio 
sūnaus, kuris ii pareigos jaus
mo pasako, kad eis, bet neina, 
ar jaunesniojo, kuris nors ii kar
to atsisakė, paskui persigalvo
jęs grynai i i geros širdies eina. 

Šv. Paulius savo laiške Filipų 
miesto tikintiesiems (Fil 2:1-11) 
išvardija kaip praktiškai, kas
dieniniame gyvenime atrodo 
Dievo valios vykdymas. Kristu
mi gyvenančioje šeimoje ar 
bendruomenėje yra dvasinė 
bendrystė, nuoširdumas, ir 
užuojauta. Tai laiduoja vienin
gumą, visus apimančią meile, 
santaiką ir sutarimą. Tuomet 
išnyksta vaidai, niekas neveikia 
ii puikybės ar noro parodyti sa
vo galią. Būtent toks elgesys yra 
ir paties Kristaus. 

Anot Pauliaus, čia cituojančio 
vos dvidešimt metų po Jėzaus 
mirties krikščionių bendruome
nėse giedamą giesme, Jėzus, 
nors būdamas Dievas, nekišo 
savo dieviškumo žmonėms į 
akis, bet tapo tarnas, kaip pa
prastas žmogus — priimdamas 
net mirtį ant kryžiaus. Dievo 
valią vykdyti reiškia būti tarnu: 
ne įsakinėti, nurodinėti, ieško
ti įvertinimo ar pagarbos, bet 
nuolankiai, kaip žmogus žmo
gui padėti ir priimti pagalbą, 
nesmerkiant, nepeikiant, ne-
pykstant. Tokiu elgesiu iš tik
rųjų išpažįstame, jog Jėzus yra 
ir mūsų pačių Viešpats, Ir toks 
išpažinimas ii tikrųjų užtikrina, 
kad gyvensime, nemirsime. 

Aldoam ZmOakmHė 

KIEK NKVD AR KGB 
BANDĖ PAVEIKTI 

IŠEIVIJĄ? 

(Tęsinys) 

Nijolė Gaikahė-Žemaitieoe 
atsako i dr. Vytauto Danielos 
(Australijoje) klausimus. 

- Esant valdžioje LDDP, 
išlikusių KGB archyvų padė
tis tapo komplikuota. Gal ga
lėtumėte -apibūdinti i iuo 
atžvilgiu susikertančius in
teresus ir tikslus? 

— 1992 m. vasarą, dar prieš 
Seimo rinkimus, dėl insinuaci
jų, susijusių su „Voratinklio" 
straipsniais, bandymais priim
ti desovietizacijos įstatymą ir 
AT deputatų J. Minkevičiaus, 
V. Beriozovo mandatų tikrini
mu, tuometinis LDDP vadovas 
A. Brazauskas yra viešai išsita
ręs, kad, jei būtų jo valia, jis 
sudegintų KGB archyvus. Aiš
ku, būtų gražu pradėti nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą 
svarioje vietoje. Tačiau nuo 
praeities niekur nepabėgsi. O ta 
praeitis — ne vien istorija. Nai
vu būtų manyti, kad, imperi
nius kėslus puoselėjanti (kartais 
— atvirai juos peraiškinanti kai 
kurių politikų lūpomis), Rusija 
atsisakytų gerai organizuoto bu
vusios SSRS žvalgybos tinklo. 
Juk Lietuvoje dar Atgimimo 
metais buvo pasiruošta gali
mam Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui: įkurtos KGB 
priedangos organizacijos (įvai
rios verslo įmonės), KGB agen
tai stengėsi pakliūti į Lietuvos 
AT (vėliau — Seimą), Vyriausy
be, kontroliuoti valstybės eko
nomiją (finansus, bankus, ener
getinius išteklius) ir kt. 
Natūralu, kad siekta buvusį 
KGB archyvą padaryti kuo ma
žiau prieinamą visuomenei, 
stabdyti jo tyrinėjimą, valdyti 
skelbiamą medžiagą — skelbti 
tik tai, kas vienokiu ar kitokiu 
būdu nukreipta prieš Lietuvos 
interesus. Mano nuomone, so
vietines spectarnybas be galo 
domino sužinoti, ką per skubė
jimą 1991 metų rugpjūtyje jie 
paliko KGB pastate — nespėjo 
išsivežti ar sunaikinti. Juk kai 
kuriuose kabinetuose, kur rūko 
visos krosnys ir veikė dokumetų 
pjaustymo mašinos, liko neiš
tuštinti seifai, o rūsyje greta 
išėjimo į kiemą (šiuo keliu buvo 
evakuojami — išnešami ir krau
nami į mašinas, vežami į Rusi
ją, vėliau — į Karinį miestelį) 
dviejose patalpose liko kalnai 
įdomių bylų ir dokumentų, ku
rių nespėta išvežti (tarp jų — 
"Užkulisių" medžiaga). Paty
rus, kad koks agentas jau de
maskuotas, ieškoma naujų prie
dangos formų (taip ir Slavinas 
„Respublikos" laikraštyje paro
domas vos ne rezistentu). 

Visa tai įvertinus, aiškėja, 
kodėl, atėjus į valdžią, LDDP 

Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro administracija buvo su
formuota, neatsižvelgiant į 
tremtinių ir politinių kalinių 
valią bei tuo metu galiojusius 
įstatymus (jie tuojau buvo pa
keisti). Pažeidžiant įstatymą, 
š.m. pavasarį nesuregistruoti, 
nesuinventorinti, neaprašyti 
KGB archyviniai dokumentai 
buvo perduoti Lietuvos Valsty
biniam archyvui (direktorius — 
G. Ilgūnas) ir pasiryžta jau 
liepos mėnesį pradėti juos 
gabenti į naują pastatą, kuris, 
nepaisant gilios ekonominės 
krizės, neregėtai greitai buvo 
pastatytas. Maišais gabenant 
nesutvarkytą, nesuregistruotą 
buvusį KGB archyvą, niekas ne
gali užtikrinti, kad dokumentai 
pakeliui nedings. Be to, naujo
je vietoje archyvas ilgam laikui 
užsidarytų „tvarkymui" — būtų 
sustabdytas bet koks tyrinėji
mas. Šis perkraustymas yra mo
tyvuojamos netinkamomis ar
chyvų saugojime sąlygomis da
bartinėse patalpose. Tačiau už 
tiek milijonų litų, kurie išleisti 
naujo pašto statybai, būtų buvę 
galima esamas sąlygas daug 
kartų pagerinti! Čia nesudėtin
ga įrengti, oro reguliavimo įren
gimus ir signalizacijas. Jei ar
chyvai nesunyko per 50 okupa
cijos metų, tai nesunyktų ir per 
pusmetį ar metus, kol būtų 
įrengtos tinkamos saugyklos. 
Atrodo, kad tikrasis archyvų 
iškėlimo i i KGB<pastato moty
vas yra noras visiškai sunaikin
ti bet kokius represijų ir 
pasipriešiaMno pėdsakus. Pasta
tas yra atiduotas teismų dispo
zicijon. Čia jau veikia Apygar
dos teismas. Prieš tai buvo at
liktas prabangus remontas, 
marmuro plokštėmis iškloti, 
kadaise tardomųjų žingsnių nu
dilinti laiptai, pakeistas vidaus 
interjeras, koridoriuose, kur 
kadaise aidėdavo kraupios kan
kinamųjų dejonės, teismo lūku
riuoja alkoholikai ir vagišiai, o 
požemyje, kur buvo suimtųjų 
kameros, įrengtas šiluminis 
mazgas. Tik mala pastato dalis 
palikta Aukų muziejui. Liko 
„nesuremontuota" ir ta pastato 
dalis, kur šiuo metu dar glau
džiasi KGB archyvai. 

Didelėmis visuomenės pastan
gomis, archyvų perkraustymas 
buvo sustabdytas. Šiuo metu į 
naują pastatą perkeliami išties 
blogose sąlygose laikyti Vidaus 
reikalų ministerijos archyvai. 
Yra daug kitų, nemažiau reikš
mingų archyvų (tame tarpe — 
išeivijos), neturinčių tinkamų 

saugojimui patalpų, tad naujas 
pastatas tikrai tuščias neliks. 

Genocido aukų muziejaus vi
suomeninė mokslinė taryba 
iškėlė idėją visą KGB pastatą (ir 
Lukiškių aikštę priešais jį) 
paskelbti memorialiniu kom
pleksu, įamžinti čia mūsų kovą 
ir kančias, išlaikyti autentišką 
interjerą nors šiuo metu dar 
„nesuremontuotoje" pastato 
dalyje. Šio komplekso neat
skiriama dalimi būtų ir KGB 
archyvas, kur galėtų jį tirti 
tyrinėtojai, istorikai, susipažin
tų visuomenė. Taipogi turėtų 
išlikti nepakeistos rūsio kame
ros — juk jose ne tik kalėjo 
Lietuvos žmonės, bet ir buvo 
šaudomi pasmerktieji myriop. 
Mederniškų rūmų marmuri
niais laiptais yra daug, o sovie
tinį genocidą liudijančių kančių 
ir didvyriškumo vietų pasaulis 
beveik nežino. 

— Ar KGB archyvų išsau
gojimo (tiesiog neklastojimo) 
reikalu galėtų padėti išeivija? 

— Išeivija galėtų daug padė
ti, jei pasisakytų už memoriali
nio komplekso išsaugojimą — 
tada niekas nesikėsintų perva-
žinėti nesunumeruotą, neapra
šytą archyvą. Jei visi — mes ir 
Jūs — sudėtume po vieną litą, 
surinktume lėšų esamame pa
state įrengti tinkamas saugy
klas, pasirūpintume dokumentų 
kopijavimu ir restauravimu — 
tada ir klastočių būtų mažiau. 

Iš savo pusės, kiekvienas 
išeivijoje atsidūręs lietuvis 
galėtų aprašyti savo sunkų 
gyvenimą be tėvynės, KGB 
kliudymus' susisiekti su ar
timaisiais, „nuotykius", būnant 
viešnagėje sovietinėje Lietuvo
je — juk kiekvienas tada buvo 
apsuptas būrio prižiūrėtojų. 
Papildyta archyvine medžiaga, 
tai būtų mūsų visų bendra 
istorija. 

(Pabaiga) 

Danutė Biodokienė 

Nužudyta taika 

ALYTUJE PRADEDA 
VEIKTI KATALIKIŠKA 

MOKYKLA 

Rugsėjo 1 d. Alytuje pradeda 
veikti nauja parapinė — diece
zinė bendrojo lavinimo mo
kykla. Mokyklos direktorius ir 
dvasios tėvas kun. Artūras Kaz
lauskas, studijavęs teologiją ir 
liturgiją Romos Šv. Anzelmo 
universitete, pasakojo, kad 
mokykla buvo pradėta statyti 
1990 metais kun. J. Gražulio in
iciatyva, vėliau statybą parėmė 
Alytaus miesto savivaldybė. 
Mokinių skaičius naujoje 
mokykloje didės palaipsniui. 
Šiais mokslo metais veiks 8 
paradinės (1-4) ir keturios ben
drojo lavinimo (5-6 k) klasės, 
kuriose mokysis 288 mokslei
viai. Mokykloje dirbs 23 peda
gogai, parinkti konkurso būdu. 
Tėvų pageidavimu, į mokyklą 
šiemet priimti visi čia mokytis 
norintys vaikai. 

Žmonės, kurie gyvena rūks
tančio ugniakalnio papėdėje, ži
no, kad vieną dieną žemė po jų 
kojomis pradės drebėti, kalno 
viršūnė pasipuoš raudona lieps
nos pašvaiste ir jų saugi ateitis 
paskęs įkaitusios uolėnos upėse. 
Tačiau jie ten gyvena, nes dau
gelis neturi kito pasirinkimo, o 
kiti išsiugdo tam tikrą fata
liškumo filosofiją — kaip bus, 
taip... 

Panašiai galima pasakyti ir 
apie kaimynystėje gyvenančius 
žydus bei palestiniečius. Nuo 
pat Izraelio valstybės įkūrimo 
nuolat tarp jų pasireiškia konf
liktai: vos vienas gaisras užge
sinamas, kitas netrukus įsi
liepsnoja. Nepaisant užsienio 
kraštų pastangų, kad Viduri
niuose Rytuose būtų įgyvendin
ta pastovesnė taika, jos sėklos 
niekaip neįleidžia gilesnių šak
nų, tarytum tas Šv. Rašto paly
ginimo grūdas, kritęs ant uolos. 

Ypač daug energijos taikos 
procesui tarp Izrealio ir 
Palestinos skiria Amerika. Kar
tais atrodo, kad tos pastangos 
yra veiksmingos, bet staiga visą 
darbą reikia pradėti iš naujo, 
nes žydai ir arabai vėl pradeda 
tarpusavio kovas. Mėgstama 
spėlioti, kad to nuolatinio nesu
tarimo didžiausia priežastis yra 
religija, bet pagrindinis šaltinis, 
iš kurio liejasi žydų neapykanta 
palestiniečiams, o pastarųjų žy
dams, yra daug gilesnis. Religi
jos skirtumai tik paduoda deg
tuką, kuriuo uždegama benzino 
statinė. 

Izraelyje prieš paskutiniuo
sius ministro pirmininko rinki
mus net didžiausi skeptikai 
buvo pradėję tikėti, kad galbūt 
šį kartą taika sripriau įsitvir
tins. Palestiniečių išlaisvinimo 
sąjūdžio vadas Yasser Arafat su
tiko derėtis ir nesutarimus su 
žydais mėginti spręsti taikiu 
būdu, tačiau, atrodo, ne visiems 
taika yra priimtiniausias gyve
nimo būdas. Neapykanta, kerš
tas, pasireiškęs smurto veiks
mais, intensyviai kurstomas ir 
palestiniečių, ir žydų pusėje, 
todėl žydų „akis už akį, dantis 
už dantį" tradicijos, o taip pat 
ir arabų tvirtas įsitikinimas, 
kad tik kerštas gali nuplauti 
skriaudų dėmes, neleidžia ap
sieiti be atitinkamos reakcijos. 

Galbūt kaip tik dėl tos prie
žasties Izraelyje ministro 
pirmininko rinkimus laimėjo 
šovinistinių pažiūrų Benjamin 
Natanyahu. Jis pradžioje pasi
sakė sieksiąs taikos, be tik savo 
sąlygomis. Per pirmąjį šimtadie

nį savo pareigose, tas sąlygas 
Natanyahu ne kartą akivaiz
džiai pabrėžė, dar labiau sukir
šindamas amžinuosius priešus 
— žydus ir arabus — dažnai pri-
versdamos net Ameriką, kuri 
ypač palanki Izrealiui, protes
tuoti. 

Arafat, pradžioje parodęs ne
mažai geros valios (kas jam ne
labai įprasta), pagaliau atsisa
kė su Natanyahu sėstis prie 
derybų stalo. JAV vyriausybė 
pavartojo nemažai diplomatinio 
apsukrumo, kol šie du „peštu
kai" pirmą kartą vienas kitam 
padavė ranką šio mėnesio pra
džioje. Atrodė, kad progresas 
bus vystomas toliau, deja... 

Čia ir vėl pasireiškė tarytum 
tyčinė provokacija iš Izraelio pu
sės. Šios savaitės pradžioje Je
ruzalėje buvo turistams atidary
tas istorinis tunelis, einantis 
palei Vakarų sieną ir AL Aqsa 
mečetę, kuri laikoma labai 
šventa vieta mahometonams 
(t.y. arabams). Nors apie šį tu
nelį buvo seniai žinoma, bet 
kaip tik dėl tos priežasties anks
tesnės dvi Izraelio vyriausybės, 
nenorėdamos Dažeisti arabų re
liginių įsitikinimų, nesiryžo jo 
atidaryti. Natanyahu ir Jeru
zalės meras, savo rankomis pa
dėjęs atkasti tunelio angą, tvir
tina, kad tai grynai žydų reika
las ir niekas neturi teisės pro
testuoti prieš archeologinio ra
dinio prieinamumą turistams. 

Arabai yra kitos nuomonės. 
Net Arafat pareiškė, kad tai 
„didelis nusikaltimas prieš 
mūsų religiją ir šventas vietas", 
kviesdamas palestiniečius pro
testuoti. Susirinkus kelių tūks
tančių miniai iš vienos pusės ir 
ginkluotiems Izraelio karei
viams iš kitos — įvyko tai, ko 
buvo galima tikėtis: kruvini su
sirėmimai. Iki penktadienio žu
vo bent 400 žmonių ir... taika. 
Net Amerikos vyriausybė tei
gia, kad ilgų metų darbas su
griautas kartu su Jeruzalės tu
nelio užtvaromis. Tokių kruvi
nų riaušių jau seniai nėra buvę 
ir dar jų pabaigos nematyti. 

Šį kartą palestiniečiai turi au
tonomiją ir apie 30,000 ginkluo
tų policininkų, tad į Izraelio ka
rius mėtoma ne vien akmeni
mis. JAV prezidentas ketvirta
dienį išreiškė savo susirūpinimą 
Viduriniųjų Rytų ateitimi. Jis 
taip pat išreiškė savo bejėgiš
kumą greitai sustabdyti žudy
nes, o prezidentui parodyti bet 
kokius bejėgiškumo ženklus rin
kiminiais metais tikrai yra 
nenaudinga. 

Kitais metais mokinius keti
nama priimti konkurso tvarka. 
Mokykloje mokslas nemoka
mas, tačiau moksleivių tėvai 
ketina įkurti fondą bendriems 

mokykloms reikalams finan
suoti ir mokytojų kūrybiškumui 
skatinti. 

(„Bažnyčios žinios," Nr. 16) 
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— Žinai, Antanėli, prieš porą dieną patekau į būrelį 
studentų, kur pasigirdo piktoki balsai prieš vyriausybės 
sudarytą Vytauto Didžiojo 500 matų sukakčiai paminėti 
komitetą. Esą jame tik vienos srovės žmonės, o komi-
tetotonoui giooou psssarta prezioamo Mnronos zniima 

— Priekaištai, man rodos, neteisingi, gal net piktos 
valios padiktuoti. Tik vienas švietimo ministras 
Ssksnis, to komjtatooh^mmkas yra, kaip sakoma, kie-
tas tautininkas, o kiti komiteto nariai — pulkininkas 
leitenantas V. Braziulevičius, ksnatininkaa J. Tumas, 
S. Šilingas, A. Graurokas, A. Birontas, V. Krėvė, A 
Žmuidzinavičius, M Biržiška, O. Mašiotienė - yra 
kultūros bai mokslo darbuotojai, na, ir visuomenininkai. 

Tai iškilios bai žymios asmenybės. Jau matomas jų 
pastangų reikšmingas vaisius — pradėti statyti nauji 
romai Vytauto Didžiojo vardo Karo ir kultūros muzie
jui, kuris kaštuos 4 mln. litų. Raikės visų pagalbos. 
Manau, kad aukoti paskatins skulptoriaus Zikaro 
puikus kurmys - iš metalo išlietas Vytauto Didžiojo 
paveikslas, skirtas ilgėjai kelionei po Lietuvą. 

— Tavo, Antanėli, sis pasakojimas man buvo labai 
įdomi pamoka — gyvenu sostinėje, rodos, paskaitau ir 
laikrašti, o tavo pasakojimas nuskambėjo lyg naujiena. 
Ir na pirmą karta. 

— Žinai, šiuo reikalu darbovietėje parašiau ilgesnį 

i „Kardui" ir „Trimitui". Šia prasme mano dar
bo sąlygos nuo buvusių Jonavoje skiriasi kaip diena nuo . 
nakties. O šitokia straipsniai yra tarytum šūviai dėl švie
sesnio Lietovos rytojaus. Be jų b Vytauto Dktlk^ komi
teto veiklai butų sunkoka sudominti piliečius bai 
sulaukti jų finansinės paramos. Įsivaizduok, ką reiškia 
Lietuvai Vytauto Didžiojo muziejaus projekto 
įgyvendinimui keturi milijonai litų. Bet jeigu visi dir
bantieji, pavyzdžiui. Rugsėjo sėtuntosios proga paaukotų 
po keletą litų, muziejus per pusmetį prasmingai 
papuoštų ne tiktai Kauną, bet ir visą Lietuvą. Lėšų 
trukumas muziejaus statybą gali nutęsti į penkmetį. 

— Mes irgi privaloma prisidėti stambesne auka. 

— Zinoema. Kariuomenės stabo karininkai, atrodo, 
paruoš bendrą aukų lapą, — paaiškino Keraitis. - Bet 
dabar kitas klausimas. Ai rytoj atsakysiu į Jonavos 
saulių pirmininko formalų laišką, parašytą Vytauto 
Didžiojo minėjimo komiteto vardu. Ar tu nenorėtumei 
ten padainuoti. 

— Ai ris tiek su tavimi važiuosiu, tai jeigu jie norėtų, 
galėčiau. 

— Garai, ai priminsiu tą galimybę. 
Taip ir įvyko: šaulių pirmininkas žinąs, kad jona

viečiai džiaugsis matydami minėjimo scenoje abu Ke-
raičius. 

— žinai, Danute, ir aš džiaugiuos, kad mudu abu 
dalyvausima šios šventės programoje. Nors tai ir labai 
kukli duoklė, palyginus, kai šiais Vytauto Didžiojo 
metais rašytojai sukurs nemažai grožinės literatūros 

kūrinių, skirtų Lietuvos senovės didybei pavaizduoti, 
dailininkai bei skulptoriai šalį papuoš Vytauto Didžiojo 
paveikslais, skulptūrom bei pastatais. Visa tai kels 
mūsų žmonių tautinį sąmoningumą. Žavingai gražioje 
Lietuvos žemėje, papuoštoje kryžiais ir gilaus turinio 
istoriniais paminklais, jaunoji karta išaugs su nepalau
žiama meile savo tėvynei. 

— Antanėli, ir mūsų šeimos pirmoji atžala — 
Vytukas ar Birutė — bus Vytauto Didžiojo metų brangus 
prisiminimas. 

Rytojaus dieną Danutė su teta pradėjo rūpintis įvai
riomis dovanėlėmis, kurias veš ateinantį šeštadienį į 
Marijampolę. Neieškojo kažko brangaus, tačiau kiekvie
nam vis skirtingo ir gal kiek ilgėliau išliekančio, kad 
primintų jaunavedžių apsilankymą gimtinėje. Jei 
Keraičio ryšiai su tėviške nebuvo nutrūkę — jis studi
juodamas kiekvieną vasarą praleisdavo brolio ūkyje, tai 
Ilgūnaitė pas savuosius buvo labai reta viešnia. 

Kai pirmą kartą Kalėdose iie važiavo, buvo žiema, 
o dabar, įvažiavus i Suvalkijos lygumas, keliautojų 
žvilgsniams atsivėrė banguojančių vasarojų plotai, 
išmarginti tik ką nupjautų žiemkenčių, rugių ir kviečių, 
tvarkingai išrikiuotomis gubomis. 

— Žavingi vaizdai, — svajingai ištarė Danutė. 
— Gražu pasižvalgyti, tačiau lauko darbai prakaitu 

persunkti, — pastebėjo teta, — teko ir man šito grožio 
saulėje „džiūgauti", bet aš buvau gimusi, kaip žmonės 
sako, „po laiminga žvaigžde", išvedusią mane ankstyvos 
jaunystės metais į miestą, i Kauną. 

Keraitis tylėjo, tetos žodžių tone pajutęs kažkokį at
garsį. Nutyko ir Danutė, matyt, irgi panašiai pagal 
vojusi. 

įvažiavus į Marijampolės priemiestį, teta lyg pati 
sau ištarė: 

— Tie patys namai, matyti beveik prieš dešimtmetį, 
nepasikeitę... 

O Danutė: 
— Miela tetulyte, jeigu jie galėtų kalbėti, jei sušuktų 

drauge su manimi: „Brangi teta, jūs tebesate tokia pati, 
kaip prieš dešimt metų!" Taip, tetulyte, jūs tebesate 
miela ir gera, — ir palenkė galvą ant jos peties. 

Keraičiui atrodė, kad Danutės žodžiai tetą grąžino 
į kasdieninę nuotaiką — ji nusišypsojo: 

— Tikrai neverta grįžti į tolimą praeitį. Praeities 
laimę ir skausmą palaidoja laikas. 

Autobusui įvažiavus į stotį, Danutės brolis, linksmai 
šypsodamasis, iš tolo mosikavo ranka. Šį kartą jis at
vyko su dvikinke brika, kaip juokdamasis paaiškino: 

— Pasikinkiau porą, tikėdamasis gausių lauktuvių, 
ir matau — neapsirikau. Dabar viskas sutilps... 

Ilgūnų sodyboje po milžiniška, išsikerojusia liepa 
prie padengtų stalų laukė Keraičių šeima ir keletas 
nepažįstamų veidų. Susėdus prie stalų, Ilgūnų šeimos 
galva, tėvelis, kaip jį visi vadino, pasveikino pirmą kartą 
atvykusią jaunųjų porą ir juos atlydėjusią jo seserį, pa
linkėdamas jaunavetiams laimingo gyvenimo, kitą 
kartą aplankyti jau su dukrele ar sūneliu. 

(Bus daugiau) 
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Susipažinlrime 

PRASMINGA DUOKLĖ LIETUVAI 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybe, iš įvairių JAV lietuvių 
telkiniu atsirado nemažai sava
norių, supratusių reikalą pagel
bėti jai savo išsilavinimu bei 
patirtimi. Viena šitokia savano
rė yra pedagogė Jūra tė Stirbie-
nė. 

Beskai tydamas „Valtiečių 
laikraštį" (š.m rugpjūčio 13), 
radau reportažą ir apie ją, skai
čiusią paskaitas Vilniaus uni
versiteto psichologijos laborato
rijoje ir Atviros Lietuvos fondo 
švietimo studijų centre. Ten pa
žymima, kad tos paskaitos 
atnešė daug naudos ir pabrėžia
ma, kad tai buvo „gryno oro 
dvelktelėjimas į ištisą penkias 
dešimtmetį trukusią sovietinę 
pedagogiką su jos pažiūra į ne
gales ištiktus vaikus". 

Besigrožint pareikštomis 
mintimis, pagalvojau, o kodėl ir 
čia, Amerikoje, šitokių žavių pa
vyzdžių nepagarsinti, nes pa
vyzdžiai patraukia bei skatina, 
ypač kai lietuviškieji darbai 
nemažėja. 

Pedagogei Jūratei Stirbienei 
sutikus pasikalbėti, ji mielai at
sakė į keletą klausimų. 

— Rūpėtų patirti apie Jūsų 
s p e c i a l y b ė s pasiruošimą, 
darbą, seimą... 

— Mano mokslo kelias: B.A. 
Sociokjgy (Sociologijos bakalau-
ratas) SUNNY Brockport, M. 
Ed. (Magistro laipsnis) Temple 
universitete, o šiuo metu esu 
doktorantė Pennsylvanijos uni
versitete, Graduate School of 
Education. J a u baigiau 2 metų 
kursą vakarais, liko rudens kur
sai ir egzaminai pavasarį, o tada 
disertacijos ruošimas Na. už ke-
leUTTH#tų įsigysiu Ph. D iš 
„Eduitblogijos", kaip dabar va
dinama Lietuvoje ir tai pla 
tesnis tarptautinis terminas, 
apimantis švietimą ir pedago
gika 

Nuo 1977 m. dirbu kaip Spe
cialiosios pedagogikos mokyto
ja John Hancock Demonstration 
School Philadelphijoje. Dirbu su 
vaikais, turinčiais mokymosi ir 
elgesio problemas. Beja, moky
tojavau Rochesterio ir Philadel-
phijos lituanistinėse mokyklose. 
Prieš 18 metų „sumainiau žie 
dus" su Rimantu Stirbiu. Augi 
name tris vaikus: Rasyte 15 m., 
Gmtautas 11 m.. Gaja 9 m. Ra
syte groja fortepionu. Gintautas 

gitara. Gaja mokosi baleto. 
- Esate viena U A.P.P.L.E. 

organizatorių ir ilgesni laiką 
net su savo va ikuč ia i s pralei
do te Lietuvoje. Kaip sekėsi 
tas da rbas? Kaip ten žiūrima 
į A.P.P.L.E.? 

- Esu viena iš A.P.P.L.E. 
steigėjų. Koordinavau pirmąjį 
vasaros seminarą Lietuvoje. 
Šiais motais baigėsi mano ka
dencija A.P P.L.E. taryboje. Šios 
organziacijos darbas Lietuvoje 
v ra. mano manymu, labai svar
bas, bet ir tuo pačiu besikeičian
tis A.P.P.L.E. pravėrė daug 
.durų" Lietuvoje. Galima pasi 

žiaugti. kad A.P P.L.E darbuo
tojai stipriai pasireiškė Specia
liosios Pedagogikos darbuose, 
ypH<* pirmaisiais reformos me
tais. 

Šiuo metu. vienas svarbiausių 
A.P.P.L.E. vasaros seminarų už
duočių yra kurti idėjinius ir 
bendradarbiavimo laukus. 

!992-1993 mokslo metai Lie
tuvoje l'.ia noriu pabrėžti, kad 
tai nebuvo A P P L.E. darbas — 
nors susijęs Labai troškau pri
sidėti tiesioginiai prie atgims
tančios — ir jau tada — vel ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mo. Teko ieškoti stipendijos, 
kuri padengtų keliones ir pra
gyvenimo išlaidas ir dar atstotų 
praras tą algą valstybinėje 
mokykloje — prisidėti prie 

namų išlaikymo todėl apsi
džiaugiau, laimėjusi Fulbright 
Scholar stipendiją dirbti du 
semestrus Lietuvoje. Kadangi 
negalėjau įsivaizduoti ilgesnio 
laiko be savo vaikų, juos vežiau
si kartu — žinodama, kaip peda
gogė, kad jiems turėtų pasisekti 
Lietuvos mokykloje — o didesnė 
mokykla, tai patirtis kitame 
krašte, skirtingoje kultūroje. 
Mano vyro darbas toks, kad 
išvažiuoti ilgesniam laikui 
neįmanoma. Džiaugiuosi, kad 
jis taip palaikė mūsų žygį ir 
suprato jo svarbą. 

Vaikams labai sekėsi tie me
tai, nors labai pasiilgo savo 
tėvelio. Grįžo labai stipriai 
paruošti mokyklai, sakyčiau, 
net stipriau kai kuriuose daly
kuose, negu Amerikos mokyk
lose. 

Mano darbas buvo itin geras 
man asmeniškai ir mano profe
siniam gyvenimui. Na, o, pagal 
mano kolegas Lietuvoje, visi 
buvo patenkinti mano darbu. 
Dirbau vieną semestrą Vilniaus 
Pedagoginiame universitete su 
studentėm, dėstydama įvadinį 
Specialiosios pedagogikos kur
są. O antras semestras buvo 
skirtas Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo centrui. Ten kartu su dr. 
Ramune Rimiene (JAV) ir dr. 
Rimu Petrausku (Kanada) pra-
vedėm net 14 seminarų iš spe
cialiosios pedagogikos. Dirbome 
su Lietuvos mokytojais. Teko 
dar prisidėti prie Specialiosios 
pedagogikos reformos komiteto. 

buvo daug, bot tur iu pasakyti, 
kad ir 1992-1993) pirmaisiais 
mano darbo metais, aš buvau 
apstulbinta Lietuvos mokyklos 
mokytojų noru keisti, tobulinti 
savo darbą. Sunkiose sąlygose 
tiek mokyklose, tiek jų asmeni
niame gyvenime, tai yra ypatin
gi žmonės, kurie sugeba ryžtis 
ieškoti kažko naujo, geresnio ne 
tik sau, bet ir savo mokiniams. 

Šiais darbo metais aš džiau 
giausi, matydama, kaip šie uni
versiteto žmonės, kurie yra at
sakingi už mokytojų paruošą, 
jau nepriklausomai ir, sakyčiau, 
labai demokratiškai mąsto ir 
kuria, žiūri į žmogų, kaip indi
vidą, ir su pagarba. Aišku, tai 
buvo tik 26 dalyviai, bet tai, ma
no manymu, labai geras ženk
las. 

0 aplamai, kalbant apie skir
tumus Lietuvoje, mačiau dau
giau ryškaus skirtumo — tarp 
turtingųjų ir vargšų. Daugiau 
beturčių gatvėse. Daug kas 
neremontuota. Bet iš kitos 
pusės, be galo daug pagerinta: 
parduotuvėse lūžta lentynos 
nuo maisto. Net ir dauguma 
pardavėjų maloniai patarnau 
ja Žmonės madingai pasipuošę. 
Daug naujų ir įdomių užeigų. 
Na, to smurto nemačiau, nors 
skaičiau la ikraš ty je . . . Bet 
kadangi mes iš Philadelphi-
jos didmiesčio, tai mūsų nenu
stebino. Labai visi žmonės 
nusivylę valdžia ir yra tiesiog 
pikta, kad politikai nedorai 
elgiasi — nesiskaito su žmonė
mis. Kiek žmonių prarado visas 
santaupas, kurias taip kruopš
čiai taupė bankuose! 

— Kaip teko patirti, Jūs gi
linate savo studijas Pennsyl-
vanijos universitete. Kaip se
kasi viską suderinti, kai esa
te trijų vaikučių motina, pe
dagogė, studentė ir įsipa
reigojusi Lietuvai? 

— Kaip sekasi viską suderin
ti? Pirmiausia turiu padėkoti 
savo vyrui Rimantui, kad jis 
toks kantrus ir suprantantis. Jis 
apsiėmė įvair ius darbelius 
namuose, kuriuos aš anksčiau 
visuomet atlikdavau, ir todėl 
man daugiau laiko skaityti La 
bai, kaip visada, padeda mano 
tėveliai. Na, o namai kartais 
kaip po gero viesulo atrodo . 
Nieko, vėl pasitvarkom. Tenka 
atsisakyti smagesnių laisvalai 
kio užsiėmimų. Šiaip mokslas 
itin įdomus. Labai reikalaujan
tis darbas ypač tokiame univer
sitete, kaip Pennsylvanijos Na, ir 
vyresniam, jau pagyvenusiam, 
tenka truputį daugiau pasi
stengti tarp jaunų bendrako-
legų. 

Klabėjosi Balys Raugas 

Mūsų šeimose 
VEDYBŲ SUKAKTIS 

Marcelės (Beržinytė) ir pulk 
Jono Simučio 50 metų vedybų 
sukaktis įvyko 1996 m. rugsėjo 
7 dieną. Savoje gražioje rezi 
dencijoj (Carmichael, CA) su
ruoštas pobūvis, kuriame daly
vavo jų vaikai Jonas (žmona 
Jean), Elaine (vyras Brian). 
Karen (vyras Serafino) ir visi 
šeši vaikaičiai. Atvažiavo sesutė 
Rūta su vyru Edvardu Kazlaus 
ku iš VVisconsin ir broliai Ray-
mundas bei Leonardas su žmo
na Zita iš Illinois. Pobūvyje taip 
pat dalyvavo daug artimų drau 
gų ir Šv. Jonos parapijos klebo
nas kun. Jonas Lagomarsino, 
kuris bažnyčioje palaimino su 
kaktuvininkus. 

1946 m. rugpjūčio 31 d. Mar
celės Beržinytės ir Jono Šimučio 
vestuvės įvyko Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje Indiana Harbor, IN. 
Jungtuves palaimino ir Mišias 
aukojo kun. J. Klumbys. Iškil
mingas priėmimas buvo Cape 
Cod Inn, kuriame svečių tarpe 
buvo , Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis su žmona, dr. 
Aleksandras Račkus su žmona 
ir žurn. Stasys Pieža su žmona. 

Jonas Voldemaras Šimutis 
buvo pakrikštytas 1922 metais. 
Jo krikšto motina buvo Ona 
Bielskienė, Lietuvos konsulo 
New Yorke, dr. Jono Juliaus 
Bielskio žmona. Krikšto tėvas 
buvo Voldemaras Vytautas Čar
neckis , Lie tuvos a ts tovas 
Washingtone. Jonas mokėsi Ma-
rianapolio lietuvių Marijonų 
gimnazijoj, Thompson, Conn., 
kada dar moksleiviai ten buvo 
lietuviai. Lankė Armour Tech-

nical kolegiją, o 1942 m. tar
navo JAV karo aviacijoj. 1944 
gavo lakūno sparnus su leite
nanto laipsniu ir kaip B-25 
lėktuvo lakūnas dalyvavo Pietų 
Pacifike, kare prieš japonus. Po 
karo pasiliko okupacijos kariuo
menėje ir 1946 m. baigė karo 
aviacijos tarnybą. Kaip JAV 
karo aviacijos rezervistas 1952 
m. buvo atšauktas ir dalyvavo 
keliose oro gynybos (atsargos) 
komandose Korėjoj, Kanadoj, 
Okinawa, Headąuarters Wes-
tern Norad Region. ir North 
American Air Defense Com-
mand. 1971 m. baigė aviacijos 
karjerą ir išėjo į pensiją iš 
McClellan AF Base. Sacramen-
to, CA, kaip pulkininkas. 

Marcelė Simutienė buvo ak
tyvi „Ofticers VVives Club" orga
nizacijose ir viename aviacijos 
bazės klube buvo ,,Officers 
VVives Club" buk-tenio redak
torė. Ji taip pat rašydavo laik
raščiams straipsnius. Dabar ji 
yra Šv. Jono parapijos Moterų 
gildijos narė. Jonas priklauso 
Lietuvių katalikų susivieniji
mui ir su žmona yra Lietuvos 
Vyčių 112 kuopos ilgamečiai na
riai. Jie yra dienraščio ..Drau
go" skaitytojai ir rėmėjai. 

Pulk. Jono Šimučio tėvas buvo 
ilgametis „Draugo" redaktorius 
(1927-1968). Lietuvos Seimo 
narys (1926-27, Lietuvos krikš
čionių demokratų atstovas i, 
Amerikos Lietuviu tarybos pir
mininkas (1945-19651, Katalikų 
federacijos sekretorius (1932-
1952) ir Amerikos Lietuvių ka
talikų susivienijimo pirminin
kas (1934 19721 

L.J.Š. 

Marcele ir Jonas Šimučiai 

— Šią vasarą savo atostogų 
dalį vėl skyrėte da rbu i su 
Lietuvos pedagogais . Ar pa
stebėjote kokį nors sk i r tumą 
nuo pirmojo lankymosi? 

— Šią vasarą, Atviros Lietu
vos fondo (Soros) dėka, dvi sa
vaites dirbau su keturių univer
sitetų (Vilniaus u., Vilniaus 
Pedagoginio u., Klaipėdos u. ir 
Šiaulių Ped. universiteto) dėsty
tojais bei doktarantais. Tai buvo 
ALF specialusis projektas prisi
dėti prie universitetų dėstytojų 
atvedimo į naujausias reformas 
universitetuose. Pirmą savaite 
skaičiau paskaitas iš refleksy
vaus mąstymo. 0 antrą savaite 
— Etnografinių (kokybinių) ty
rimų svarstymai. Savaitės dar
buose diskutavome įvairias te
orijas, kurios teigia, kad žmogui 
(o ypač mokytojui/dėstytojui) 
privaloma atsižvelgti į savo pa
tirtą praeitį, kaip mokinys, vė
liau studentas, o dar vėliau, 
kaip pradedantis mokytojas. Pa
tirtis formuoja reikšmę ir elgesį. 
Refleksyvus mąstymas, ypač 
naudojant dienoraščius, yra vie
nas būdas geriau save suprasti 
ir tuo formuoti savo būsimą 
veiklą, darbą, su mokiniais ar 
studentais. 

Ar mažiau skirtumų nuo pir
mųjų darbų metų9 Skirtumų 

PREMIJA -
MONSINJORUI 

KAZIMIERUI 
VASILIAUSKUI 

Vilniaus arkikatedros klebo
nui monsinjorui Kazimierui Va
siliauskui paskirta šių metų 
„Vilniaus garso" premija. Ap
dovanojimas ganytojui buvo 
įteiktas Vilniaus paveikslų 
galerijoje vykusiose iškilmėse. 
Kazimieras Vasiliauskas yra 
jau penktasis „Vilniaus garso" 
premijos laureatas. Sostinės 
savivaldybė šį kasmetinį apdo
vanojimą skiria už nuopelnus 
Vilniui, miesto garsinimą. 

Ankstesniais metais „Vil
niaus garso" premijos laurea
tais yra tapę dailė tyrininkas 
Vladas Drėma, bibliografas Pra
nas Razmukas, archeologas Si
gitas Lasavickas, mokytoja li
tuanistė Violeta Tapinienė 
Chodkevičių rūmuose įsikūru
sioje galerijoje buvo apdovanoti 
ir pirmieji Vilniaus literatūri
nių premijų laureatai: Judita 
Vaičiūnaitė ir Jurgis Kunčinas. 

(Elta. 09.19) 
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• JAV Oro biuras pradėjo 
skelbti oficialius oro praneši
mus, perduodamus telegrafu 
per visą valstybę, 1870 m. l a p 
kričio 1 d. 

„Draugo" nuolatinė korespon
dentė is Vyčių veiklos ir Detroi
to Regina Juškaitė susižiedavo 
su Rimgaudu Švoba. Sutuoktu
vės įvyks ateinančiais metais. 
Sveikiname aktyvius Detroito 
Šv Antano parapijos parapijie
čius, ypač savo bendradarbę Re
giną susižiedavimo proga. 

Lietuvos gen. garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

LIETUVOS GARBES KONSULUI 
KLEIZAI - LAISVINTOJO ŽYMUO 

Vaclovas Kleiza gimė Kaune 
1933 m. Antro pasaulinio karo 
metu Kleizų šeima pasitraukė 
į vakarus nuo sovietų antplū
džio ir atsidūrė Vakarų Vokie
tijoje, Hanau DP (Displaced Per-
son's) stovykloje. 

1949 m. Vaclovas su tėvais at
vyko į JAV ir apsistojo Clarks-
uale Mississippi, kur visa šei
ma dirbo medvilnės laukuose. 

1951 m. Kleizų šeima persikėlė 
į Čikagą. Čia V. Kleiza lankė 
St. Procopius kolegiją Lisle, IL, 
o 1956 m. baigė Illinois univer
sitetą Urbanoje bakalauro laips
niu. 1964 m. jis pasiekė magist
ro laipsnį Loyola universitete 
Čikagoje. 

Nuo ankstyvos jaunystės V. 
Kleiza priklausė Lietuvos Ro 
mos Katalikų Federacijai „Atei
tis", kurioje ėjo visą eilę atsa
kingų pareigų. 

Be kasdieninio darbo Cook a p 
skri t ies viešosios pagalbos 
departamente, V. Kleiza dirbo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
socialinių reikalų, kultūros bei 
švietimo tarybose. Eidamas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vicepirmininko parei
gas, V. Kleiza plačiai apkeliavo, 
lankydamas LB Pietų Ameri
koje, Australijoje ir Europoje, 
visur ragindamas išlaikyti lie 
tuvybę ir savo kultūrą 

Paskutinių 25 metų laikotar
pyje, dirbdamas Čikagos miesto 
socialinės rūpybos įstaigoje, visą 

laisvalaikį skyrė Lietuvos lais
vinimo reikalams. Lietuvos gar
bės generalinio konsulo straips
n ia i dažnai matyt i lietuviškoje 
spaudoje, ta ip pat ir pasikalbė
j imai su amerikiečių žurnali
s tais buvo plačiai spausdinami 
laikraščiuose anglų kalba. 

Profesionalus psichologijos 
pagr indas su tolerant iška as
menybe ir su nuolat iniu darbu 
lietuvių socialiniuose bei kul
tūr iniuose reikaluose, iškėlė 
Vaclovą Kleizą į Lietuvos gar
bės generalinio konsulo parei
gas 1985 m. gruodžio mėn. 

Savo dilplomatinio darbo me
t u j is matė Lietuvos pastangas 
a tgau t i nepriklausomybę ir vėl 
teisėtai užimti savo vietą pasau
lio t au tų eilėse. Šiuo metu 
Lietuvos garbės general in is 
konsulas V. Kleiza skiria visą 
energiją savo tėvynei ir tautai , 
žengiančiai link demokratijos. 

Laisvintojo žymuo V. Kleizai 
bus iškilmingai į teiktas per 
Lietuvių Respublikonų lygos 
pietus Pasaulio lietuvių centre 
spalio 20 d. Visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama savo gau
siu dalyvavimu pagerbt i nusi
pelniusį Lietuvos garbės gene
ralinį konsulą Čikagoje. Rezer
vacijos priimamos telf.: 630-
834 2906 arba 630-964-4162 ir 
pas Lietuvių respublikonų val
dybos narius . 

B.A. Vinda i i enė 

Rimgaudas Jonas Švoba ir Regina Stefanija -Juškaite. 

SUŽIEDUOTUVĖS SUSILAUKĖ SŪNAUS 
Lyana ir Andr ius Kubiliai 

Š.m. rugsėjo 23 d. susilaukė 
pirmgimio sūnaus Alekso Petro. 
Nauju šeimos nariu džiaugiasi 
jaunieji tėvai, seneliai Dalia ir 
Algis Ancevičiai, močiutė Karo
lina Kubilienė — „iš Ateitinin
kų gyvenimo" skyriaus „Drau
ge" redaktorė, proseneliai Ver
bickai ir kiti artimi giminės. 

American Travel Service 
ALASKA '97 
PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu 
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant 
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje, 
1997 m. birželio 5-16 d. 

Užsirašant iki 19% m. gruodžio , 1 d. 
duodama speciali nuolaida 

Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje: 
Diamond Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta 

7 naktys 19% m. gruodžio 7-14 d. 
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai, 

maistas, gėrimai. $839.00 

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.-.800-422-3190 

FAX 708-422-3163 



KUN. KASTYTĮ RAMANAUSKĄ 

PRISIMENANT 
• KUN. V. RIMŠELIS 

Mane nukrėtė šiurpas, kai 
sužinojau, kad kun. K. Rama
nauskas mirė. Jis neturėjo dar 
net 50 metų ir mirė šių metų 
gegužes mėnesį. Tai vėl Marijo
nų provincija Lietuvoje prarado 
jauną ir labai gerą kunigą. Dar 
taip neseniai 1995 m. sausio 
mėnesį buvo nužudytas Ukmer
gėje kun. marijonas Vaclovas 
Ramanauskas, taip pat dar jau
nas ir pajėgus kunigas. Jis 
nebuvo kun. Kastyčio giminė. 
Vis turėjau viltį, kad gal gausi
me porą kunigų iš Lietuvos. O 
dabar Lietuvoje visur jiems 
patiems trūksta kunigų. 

Kun. K. Ramanauskas gimė 
Bijeikių ka ime, Skaisgirio 
parapijoje. Mažas būdamas, sa
vo šeimoje vis kalbėjo, kad jis 
būsiąs kunigas. Baigės Sere
džiaus vidurinės mokyklos 8 
klases, j is pasirinko studijuoti 
politechnikumą, įstojo į Vil
niaus politechnikumo kino-
mechanikos skyrių. Baigęs šią 
mokyklą, dėl patogesnių ir 
saugesnių sąlygų jis persikėlė į 
Kauną ir čia 1970 metais baigė 
politechnikos institutą. Iš tų 
mokslų jis išėjo diplomuotas 
politechnikos inžinierius. 

Tais mokslais bėgi Kastytis 
nebuvo patenkintas. J is visą 
laiką ilgėjosi ko nors aukštes
nio. J is susirišo su marijonais 
kunigais ir, nieko nelaukdamas, 
pradėjo slaptai lankyti kun. 
Praną Račiūną ir kun. Vaclovą 
AliuhVTai ir buvo įstojimas į 
anų laikų kunigų seminariją 
pogrindyje. Nors Kastytis visą 
laiką buvo saugumo priežiūroje, 
jis 1987 m. buvo kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus įšventintas 
kunigu. 

Turėjau aš visą laiką ryšį su 
kun. R Račiūnu ir kun. V. Aliu
liu. Man rūpėjo gauti naujų pa
šaukimų. Aš net iš Indijos 
gavau 5 kandidatus, iš kurių 
visam laikui pasiliko tik vienas 
bet labai geras broliukas. Visi 
laukėm*, kada atsivers šiek tiek 
durys ir Lietuvoje ieškoti pašau
kimų. Ir 1989 metais, pasitaręs 
su kun. P. Račiūnu, pasiunčiau 
du iškvietimus — vieną kun. Ri
čardui Repšiui ir kitą kun. K. 
Ramanauskui. Labai greitai at
vyko į Ameriką kun R. Repšys, 
o kua.. K. Ramanauskas atvyko 
1989 m. balandžio mėnesį. Tą 
pačią vasarą juodu išvyko į 
ateitininkų stovyklas — kun. R. 
Repšys į Neringos stovyklą, o 
kun. K. Ramanauskas į Daina
vą. Čia Čikagoje juodu lankė 
kasdien Daley mokykloje anglų 
kalbos paskaitas, kuriomis, 
kaip man atrodė, jie nebuvo 
patenkinti. 

Pastebėjau, kad kun. K. Ra
manauskas pirmaisiais mėnesio 
penktadieniais mažai valgo. Jis 

valgo tik duoną su vandeniu. 
Tuo reikalu mudu turėjome il
goką pokalbį. Jis pasakė, kad 
nori vykdyti, ką Švč. Mergelė 
Marija Fatimoje yra patarusi — 
prisiminimui Kristaus kan
čios geriausia pirmą mėnesio 
penktadienį valgyti tik duoną 
su vandeniu. Tada pamačiau, 
kad jis norėtų pastudijuoti dau
giau teologiją ir ypač Mario-
logiją 

Washington, D.C., marijonai 
turi visiškai arti prie univer
siteto vienuolyną. Kun. Kasty
čiui pasakiau, kad jis galėtų ap
sigyventi Washingtone visai ar
ti universiteto pas marijonus. 
Jis labai apsidžiaugė. Vienuoly
no vyresnysis man pranešė, kad 
jis su dideliu malonumu priims 
kunigą Kastytį be jokio už
mokesčio. Taip kun. Kastytis 
greitai 1990 m. rudenį at-
sikliuvo Washingtone, pradėjo 
lankyti universtete Mariologijos 
fakultetą. Jis greitai susirišo su 
vietiniais lietuviais ir jiems 
pradėjo laikyti sekmadieniais 
šv. Mišias. Lietuviai juo be galo 
buvo patenkinti. Jis uoliai pasi
ruošdavo pamokslams — viską 
pasirašydavo. 

Kiek žinau, jam buvo neaišku, 
kaip kitų tikėjimų ar netikintie
ji žmonės gali būti išganyti. 
Žmonės vienu jo pamokslu nu
siskundė, kad kun. Kastytis 
pasakė abejone apie nekatalikų 
išganymą. Mudu apie tai irgi 
diskutavom. Aš jam sakiau, kad 
mes tikrai nežinome, kas bus 
išganytas, mes turime viltį ir 
tikime, kad Dievas yra visiems 
gailestingas. Taigi net pagonys 
bus išgelbėti, jei jie gyvena dorai 
pagal savo įsitikinimus ir sąži
ne, o sąžinė yra paties Dievo 
balsas įdiegtas į žmogaus sielą. 

1992 metais pavasarį kun. 
Kastytis užsimanė važiuoti į 
Lietuvą aplankyti savo giminių. 
Bandžiau atkalbinti. Sakiau, 
kad dar porą metų, ir jis bus jau 
Amerikos pilietis, tada galės 
važiuoti ir vėl grįžti be jokių 
sunkenybių. Bet jis sakė, kad jis 
ir dabar gali važiuoti ir vėl 
sugrįžti. Aš jam aiškinau, kad 
dabar reikia dar gauti specia
lius dokumentus, kad nesusida
rytų sunkenybių pilietybei 
gauti. Visaip mėginau jį atkal
bint i , bet jis vistiek buvo 
nusistatęs porai mėnesių iš
važiuoti į Lietuvą. Turbūt jis 
buvo labai pasiilgęs savo krašto, 
giminių ir draugų. 

Aš pažinojau labai gerą, sąži
ningą advokatę Lisa Scott, kuri 
gerai žinojo Lietuvos visus 
politinius santykius su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis. Ji 
greitai parūpino visus reika
lingus dokumentus. Tada nupir
kau jam bilietą į abu galus — į 

A.P.P.L.E. KURSAI 
LIETUVOJE 

IRENA GEDRIS-GIEDRAITIENĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo men. 28 d. 

Kun. Kastytis Ramanauskas 

Vilnių ir Washingtoną. 
Po poros mėnesių sužinojau, 

kad jis vyresniųjų yra paskirtas 
j Panevėžio Nekalto Marijos 
Prasidėjimo bažnyčią vikaru. 
Kai po metų aplankiau j j Pane 
vėžyje, tai sakė, kad pamiršęs 
atnaujinti iš Amerikos gautą 
leidimą. 

1994 m. rudenį buvo jis pas
kirtas Apaštališkosios nuncia
tūros sekretorium Gudijoje, bet 
ir čia ilgai nedirbo. Sekančiais 
metais jis įsiprašė sugrįžti į 
Lietuvą. Taip ir išbuvo jis Pane
vėžyje iki mirties. 

Žinoma, jeigu jis būtų neišva
žiavęs į Lietuvą, tai čia būtu 
tapęs piliečiu ir užbaigęs visa 
Mariologijos kursą, būtų ir 
gerai išmokęs anglų kalbą. Tai 
tokia mūsų logika ir tokia mūsų 
gyvenimo patirtis. Aš kaltinau 
visus, kurie jam pastojo kelią 
sugrįžti į Washingtoną, kur jį 
lietuviai labai mylėjo. 

O vis dėlto Dievo buvo toks 
planas, nuo amžių numatytas, 
kad jis mirtų Lietuvoje. Dievas 
nuostabiai veikia per žmones. 
Be Dievo žinios nieko nei gero 
nei blogo neatsitinka. Dievas 
savo žmonėms leidžia taip kaip 
ir Kristui iškentėti išgalvotus 
skundus, šmeižtus, kad jie vis 
labiau prisirištų prie Dievo o ne 
prie savo draugų. Palaimintos 
yra tos sielos, kurios atranda 
gyvenimo varguose Dievo valią. 

Kun. Kastyčio atveju Dievas 
leido jam pakentėti ir atsisakyti 
savo planų, kad Dievo valia 
būtų įvykdyta. 

Dabar jau kun. Kastyt is 
geriau už mus žino, kokia yra 
Dievo meilė ir kokia Jo veikla 
žmonių išganymo kelyje. J is 
tikrai yra pas Dievo Motiną, nes 
jis Ją labai mylėjo. 

Š i l u t ė . Pr ie ka t a l i kų 
bažnyčios ėmė veikti labdaros 
valgykla, nemokamai maitinan
ti nepasiturinčių šeimų vaikus. 
Ja rūpinasi šešios visuomenines 
moterų organizacijos. 

SKRYDŽIŲ KAINOS \ 

LIETUVĄ 
N e w York - Vilnius • N c w York 

Spal io mėn. 
Lapkričio 1 • gruodžio 12 
Gruodž io 13 -31 
Saus io ir vasario mėn.. 

Chicago - Vi lnius - Ch icago 

« . . . Spalio mėn. 
S500 Lapkričio mėn. 

Gruodžio 1 - 1 2 
Gruodžio 13 - 24 
Gruodžio 25 - vasario 28 
Kovo 1 - 20 
Kovo 21 - balandžio 30 

plius mokesčiai 

$650 
$500 

$715 
$570 
$605 
$715 
$570 
$605 
$750 

šią vasarą A .PPL.E pirmą 
kartą nuriedėjo į istoriniai di
dingus ir gamta tur t ingus 
Trakus. Dvi savaites kiekvieną 
rytą eidavome Galvės ežero 
pakrante į Vytauto Didžiojo 
viduriniąja mokyklą, kuriai 
vadovauja direktorė Elvyra 
Janušauskienė. Mokykla erdvi, 
gražiai prižiūrėta; pakopus laip
tais mus pasitiko didžiulė Vy
tauto Didžiojo freska, maždaug 
pusantro aukšto didumo. Pasi
jutome atvykę į Vytauto Didžio
jo žemę. 

Visuose miestuose yra labai 
daug pradžios mokyklos skyrių 
mokytojų, norinčių patekti į 
kursus, tačiau dėl esamų sąly
gų buvo priimta tik apie 30<7< 
Pradinių skyrių seminarai vyko 
Molėtuose, Kaune ir Trakuose. 

Šią vasarą turėjau progos 
susipažinti su lietuvėmis moky 
tojomis, dirbančiomis lietuviu 
mokyklose užsienyje — Lenki 
joje, Latvijoje ir Rusijoje. įdomu, 
kad Maskvoje rusai stato naują 
mokyklą lietuviams ir nesikiša 
j mokyklos organizavimo dar
bus. Latvijoje lietuvių kalba yra 
dėstoma kaip svetimoji kalba, 
visi kiti dalykai mokomi latvių 
kalba . Suvalkų trikampyje 
lenkai stato įvairiuss reika
lavimus: nustato darbo planą, 
trukdo vadovėlių spausdinimą. 
Jau ketveri metai yra laukiama 
naujų vadovėlių. Visos moky
tojos labai jaunos ir energingos. 

Turėjome progos iš Trakų 
nuvažiuoti į Dievenieškes, tai 
Lietuvos „apendicitas" prie 
Gudijos sienos. Ten vienoje 
didelėje mokykloje te lpa 
lietuvių, rusų ir lenkų mokyk 
los. Apylinkės gyventojai yra 
buvę lietuviai, bet sulenkėjo ir 
vaikus lenkiškai mokė. Čia dir
ba labai energingos mokytojos 

N I D O J E IŠKILS UNIKALI 
BAŽNYČIA 

Pirmą kartą Lietuvoje į na
tūralų gamtos amfiteatrą atsi
verianti katalikų bažnyčia bus 
statoma Neringoje. Nedidelė, 
grakšti, absoliučiai simetriška 
bažnytėlė iškils ant nedidelės 
smėlio kalvos pačiame Nidos 
centre. Joje vienu metu galės 
melstis Dievui apie tris šimtus 
žmonių — maždaug toks šio 
miesto gyventojų poreikis. O 
vasaross mėnesiais, kai kuror
te susikaups daugiau tikinčiųjų, 
atsivers trys naujųjų maldos 
namų sienos. 

Bažnyčios centre įrengtą 
altorių ir šv. Mišias aukojantį 
kunigą matys ir girdės tūks
tančiai aplinkinėse atšlaitėse 
susibūrusių ž i rn ių Šį nerin
giškių architektu Ričardo Kriš-
t apav ič iaus ir Alg imanto 
Zavišos bei klaipėdiečio kon
struktoriaus Tautvydo Tubio 
projektą gerai įvertino Lietuvos 
a rch i tek tų sąjungos archi
tektūros taryba, vadovaujama 
Algimanto Nasvyčio. Dabar jis 
pateiktas Statybos ir urbanis
tikos ministerijai. Suderinusi su 
Nidos generaliniu planu, mi
nisterija pateik- projektą tvir
t in t i Lietuvos Vyriausybei. 
Skulptorius Stanislovas Kuzma 
kuria Šv. Marijos skulptūros 
modelį, o dailininkas Petras 
Repšys ruošia vitražų eskizus. 

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas. 

VYTIS TRAVEL 
40-24— 235 S t 

Douglaston, NY11363 
\ t" Tel. 718-423-6161 1- 800-77-VYTIS 

su nars ia vedėja Danu te 
Andr iuškev ič iū te . Pet 
paskutinius ketverius metus jos 
pritraukė daug šeimų, kurio-
susigrąžino lietuvių kalba 
Dabar jų ketvirtokai perkelti > 
penktą skyrių, bet miesto švie
timo vadovai, kurių dauguma 
lenkai, jiems neleidžia atidaryti 
penktą lietuviu skyrių, tegu jie 
eina j lenku arba rusų mo
kyklą. Mokyklos vedėja pa 
rašė laišką prezidentui Bra 
zauskui, bet dar iš jo nieko ne 
girdėjo, o mokslas turėjo greit 
prasidėti. Galima būtų užsienio 
lietuviams reaguoti i šią pro 
blemą, pirma — kreiptis i 
vyriausybę, an t ra nusiust i 
paramos ir medžiagos, kad būtų 
užtikrintas tęstinumas lietuviu 
kalba. 

Kauno rajone suorganizavau 
vienos savaitės apylinkės moky 
tojoms kursus, kuriuos baigė 50 
rajono mokytojų: iš Kauno mies
to buvo tik du. kiti buvo iš Gar 
l iavos, Raudondvar io . No
reikiškių, Rokų. Girininkų. 
Batniavos, Sitkūnų ir Akuotos 
kaimų. Mokytojos kiekviena 
dieną grįždavo į namus ir į savo 
sodus, galėjo virti uogienes, nes 
uogos jau buvo prisirpusios ir 
reikėjo jas sudoroti. Kaune buvo 
išbandytas naujas kursų mo
delis, kuris būtu pigiausias ir 
praktiškiausias, kuriais atve
jais. Dieveniškių mokyklos ve 
deja skundėsi, kad nei viena jos 
mokytojų nenuvyko į Trakus į 

ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Lstija. 
Ukraina, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą. 

Skubiems s iunt in iams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės mais to produktų siuntiniai. 
* L.emonto ir M a r q u e t t e parko apylinkėse 

siuntinius pa ims ime skubiai ir nemokamai ; 
* Padedame įsigyti automobil ius v a r ž y t i n ė s e : 
* Pers iunčiame automobi l ius ir jų detales , 

komereines s iuntas bei baldus; 
* Verč iame ir notar izuojame dokumentus ; 
* Paruoš iame iškvietimus ir vizos pra tęs imo 

dokumen tus . 
ATLANTA tel . 312-434-2121, 800-775-SEND 
2719 West 71 st S t ree t , Chicago, IL 60629 

E-mail : Atlanta(q/worldnet.att .net 
Dirbame:pimuuL-penklad. 9-5 I šeštad 9-2 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133. CLEVELAND 21f>4«l-00n. 
ROCHKSTER 716-325-388K. PITTSBURGH 4I2-381-K859 

A.F.F.L.E. seminarus, buvo tik 
ji viena, kitos negaljeo palikti 
savo kiaulyčių, vištyčių, sodu ir 
1.1. Tai labai rimta priežastis, 
tad kodėl tokiu a tve ju 
A.PP.L.E. mini-kursai negali 
būti siunčiami pas juos? 

Traku dviejų savaičių kursai 
Švietimo ministerijai nieko 
nekainavo. Kursus finansavo 
Tautos fondas iš New Yorko. 
Tai buvo geriausiai investuoti 
20."00 dol i dar kur iamos 
demokratinės Lietuvos ateitį 
\ š labai raginčiau, kad ir 
ateityje Amerikos lietuviu fon

dai f inansuotų bent vieną 
A.P.F.L.E. dviejų savaičių 
sesijų. Trakuose buvo labai 
geros sąlygos dirbti ir jautėmės 
patogiai, nes nebuvo apsunki
namas vietinis Švietimo sky
rius. Prieš išsiskiriant. Vilniu
je padėkojau amerikiečiams 
kolegoms Clevelando visuo
menes vardu, nes buvau pa
klausta ..ar mūsų visuomene 
pakankamai padėkoja ameri
kiečiams, kurie vyksta ten dirb
ti?" Arthur Manzione iš Nevv 
Jersey atsakė: ..It was our 
pleasure'" 

A P P L.E. j:en d ink t ' i r c Vaiva Vėbrai te 11 Tauto* f<"i<!'> pirm -luo/.i< (iicrirp.it!-; prie Traku pilies 
šia vasara 

Ši luva . Lupos 27 d. 
pašventintas paminklas, skirtas 
1944-1945 metu kankinimų ir 
trėmimų aukoms, ir ąžuolinis 
koplytstulpis, pastatytas nuo 
Šiluvos kilusiam partizanų va
dui Jonui Žemaičiui Vytautui. 
Ta proga Šiluva bazilikoje šv. 
Mišias koncelebravo mons. A 
Svarinskas, mons. E. Simaška 
ir Raseinių klebonas G. Jan
kauskas. 

A M T A INC. 

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

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Ni les , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

Belmont/Laramie 
5150VV. Be lmon t 
Te l . 312-685-2020 

O U T O F S T A T E 
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Belmont/Central 
5637 VV. B e l m o n t 

Tel. 312-237-4747 

North Side 
3000 N . Mi lvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 VV. P e t e r s o n 
Tel . 312-725-9500 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

KURIAMAS NAUJAS 
BANKAS 

Lietuvos bankas įregistravo 
naujo „Industrijos" banko sta
tutą. Kontrolinį naujojo banko 
akcijų paketą turės Jonavos azo
t inių trąšų gamykla „Achema" 
84 proc. Kitas akcijas pasiskirs
tys 8 asmenys. 

„Achemos"' ekonomijos direk
torius R. Piktys „Respublikai" 
papasakojo, kad „Industrijos" 
banko akcinis kapitalas bus 20 
mln. litų. Bankas aptarnaus 
pramonės įmones. Paskolas 
žada išdavinėti už normalias 
v a k a r i e t i š k a s p a l ū k a n a s , 
atsižvelgiant į verslo riziką. 

„Achema" jau anksčiau buvo 
investavus į Vakarų banko 
akcinį kapitalą, tačiau kai šio 
banko veiklai buvo paskelbtas 
moratoriumas, pardavė Vakarų 
banko akcijas, patirdama 7 mln. 
litų nuostolį. Anksčiau „Ache
m o s " v i enas savin inkų ir 
vadovų Bronislovas Lubys yra 
pareiškęs, kad „Industrijos" 
bankui reikalinga 100 mln. 
JAV dolerių paskola , kurią 
„Achema" ket ina gaut i iš 
Europos rekonstrukcijos ir plėt
ros banko. Paskola bus panau
dota gamyklai modernizuo
ti . 

„Achema" pernai pardavė 
trąšų už 521 mln. litų. Pasak R. 
Pikčio, pernai įmonė gavo apie 
57 mln . l i tų pelno. Dalis 

} sumokėta dividendais, dalis 
sk i r ta investicijoms bei šių 
metų rezervams sudaryti. 

R. Piktys tikisi, kad per 
art imiausius kelerius metus 
„Achemos" gaminamų trąšų — 
karbamido, salietros, amoniako 
— kainos pasaulio rinkose išliks 
tokios pačios kaip dabar, todėl 
nebus nuostolinga jas gaminti. 

GAMINS LIETUVIŠKUS 
KOMBAINUS 

Lietuviškus javų kombainus 
„Nemunas" gamina Rokiškio 
žemės ūkio mašinų gamykla. 
Kitais metais jau numatyta 
pagaminti iki 100 lietuviškų 
kombainų. Pasak įmonės gene
ralinio direktoriaus Jono Žeko, 
lietuviškas kombainas dėl paly
ginti nedidelės kainos galėtų 
sėkmingai konkuruoti Lietuvos 
i r ka imyn in ių vals tybių 
rinkose. „Nemunas" kainuos 
apie 44,000 litų, o tai yra žymiai 
pigiau už savaeigį vokišką kom
bainą. Apie 95 proc. būsimojo 
kombaino mazgų ir detalių 
gaminama toje pat Rokiškio 
įmonėje ir kitose Lietuvos 
gamyklose. 

Lietuviškas javų kombainas 
sukurtas pagal Žemės ūkio bei 
Pramonės ir prekybos minis
terijų parengtą programą. Jai 
įgyvendinti iš nacionalinės 
žemės ūkio rėmimo programos 
buvo skir ta 3,5 mln. litų, 
praneša BNS. 

KVIEČIU KAINA 
LIETUVOJE 

Kviečių supirkimo kainos Lie
tuvoje jau pranoko Čikagos 
grūdų biržos kainas. Čikagoje 
rugpjūčio pabaigoje kviečių tona 
kainavo 660 litų, o Vievio 
malūno bendrovė žemdirbiams 
moka po 680-760 litų už toną, 
rašo „Lietuvos rytas". 

I grūdų perdirbomo bendrovę 
„Vievio malūnas" žemdirbiai 
grūdus atveža dar iš vakaro ir 

per naktį eilėje laukia 7 valan
das, kol įmonė pradeda supirkti 
grūdus. I Vievį ūkininkai 
kviečius gabena iš visos 
Lietuvos, nes juos čia superka 
10-20 litų brangiau. Per dieną 
Vievio malūnas superka 1,800-
1,900 tonų grūdų. 

„Kėdainių grūdai" grūdų 
stygiumi taip pat nesiskundžia. 
Per parą čia nuperkama apie 
1,500 tonų grūdų. 

Žemaitijos rajonuose blogiau. 
Pasak specialistų, ten blogai 
užderėjo rugiai, todėl Klaipėdos, 
Skuodo, Tauragės, Kretingos 
grūdų perdirbimo įmonės darbo 
turi nedaug. „Kretingos grūdų" 
bendrovė kviečius gabenasi iš 
Aukštaitijos, o pašarinius grū
dus superka net brangiau negu 
Latvijoje — po 700-710 litų už 
toną. 

Biržų rajono ūkininkų sąjun
gos skyriaus pirmininko Rusla
no Kolomako teigimu, daug 
kviečių šįmet bus kontrabanda 
išgabenta į Latviją, nes latviai 
už kviečių toną moka 800-1,000 
litų. Jo nuomone, dabar super
kami pašariniai kviečiai irgi 
taps maistiniais, nes po 30-50 
dienų grūdų glitimas padidėja 
apie 5 proc. 

Grūdų perdirbimo įmonių va
dovai tvirtina, kad šiemet kaip 
ir pernai lietuviškų pašarinių 
grūdų užteks tik iki kitų metų 
sausio. „Kėdainių g rūdų" 
vadovas įsitikinęs, kad iki kitos 
javapjūtės neužteks ir rugių. 
Maistinių kviečių Šiais metais 
Lietuvai turėtų užtekti. 

Šiemet Žemės ūkio ministeri
ja nusta tė maistinių grūdų 
supirkimo kvitą 440,000 tonų. 

ZOKNIUS 
„EKSPLOATUOJA" 

ŽIBALO VERSLININKAI 

Sovietinei kariuomenei išėjus 
iš karinio Zoknių oro uosto 
Šiauliuose, imta tirti aerodrome 
užterštumą ir būdus jam iš
valyti. Nors tyrimai atlikti, 
tačiau iki teritorijos išvalymo 
dar neprieita, nes, kaip ir daug 
kam, trūksta pinigų. Zoknių oro 
uosto teritoriją „valo" vietiniai 
verslininkai. „Šiaulių kraštas" 
rašo: „Zoknių oro uoste, juodą" 
darbą atlieka žibalo surinkėjai. 
Gausiai užterštą naftos produk
tais teritoriją jau seniai eksplo
atuoja vietiniai „verslininkai", 
kurie, išsikasę šulinius, semia 
nuo gruntinio vandens pavir
šiaus plaukiojantį žibalą. Jį par
duoda vietiniams gyventojams. 
Kasmet žibalo ištekliai mažėja, 
pernai net vykdavo savotiškos 
kovos dėl geresnės vietos". 

Zoknių „naftos" klodais buvo 
susidomėję ir užsieniečiai. Per
nai JAV firma „Balta Vac Inc.", 
sužinojusi, kad „Baltijos konsul
tacinė grupė" domisi Zoknių iš
valymo reikalais, taip pat ėmėsi 
atakuoti Šiaulių savivaldybę, 
kad ši pasirinktų, kas ge
resnėmis sąlygomis sugebės 
apvalyti karinį aerodromą. Bu
vo siūloma negtgi išvalyti visą 
teritoriją už valytojams atiduo
tus surinktus naftos produktus. 
Šiuo metu aistros aprimusios, o 
konkrečių darbų taip pat nema
tyti. 

Rugsėjo mėnesį valstybinė 
komisija turėtų nurodyti Lietu
vai sovietinės kariuomenės 
padarytos žalos dydį ir vėliau 
derėtis su Rusija dėl tos žalos 
atlyginimo. Gal tuomet atsiras 
lėšų ir Zokniams. 

PRISVILĘ 
PRIVATIZAVIMO BLYNAI 

Neįvyko pirmieji du už pini
gus privatizuojamų įmonių 
akcijų paketų aukcionai. Lietu
vos vertybinių popierių birža 
negavo nė vienos paraiškos 
pirkti kelių įmonių, kur valsty
bei priklauso nuo 0,99 iki 18,76 
proc. akcijų, paketų. Buvo siū
loma pirkti nepaklausių bendro
vių akcijų paketus. Pasak Na
cionalinės vertybinių popierių 
biržos tarybos pirmininko prof. 
Kęstučio Glavecko, "kai versli
ninkas atidaro naują parduotu
vę, j is iš karto siūlo geresnių 
prekių. Jeigu pasiūlys prekių iš 
šiukšlyno, jo verslas žlugs tą 
pačią dieną". Profesorius "Lie
tuvos rytui" sakė, kad paklausą 
turėtų telekomunikacijų, ener
getikos įmonės, infrastruktūros 
objektai ("Lietuvos k u r a s " , 
„Telekomas"), nuo kur ių ir 
reikėjo pradėti privatizavimą už 
pinigus. 

Privatizavimo agentūros di
rektorius Vytis Atkočiūnas taip 
pat pripažįsta, kad prekyba 
mažais akcijų paketa is j a u 
privatizuotose įmonėse y r a ' 
didelė antrojo privatizavimo 
etapo problema. 

Prof. K. Glavecko nuomone, 
privatizavimas už pinigus strin
ga ir dėl nepagrįstai didelės 
akcijų kainos. Pasiūlytų auk
cione pirkti kai kurių įmonių 
akcijų ka ina net 6 k a r t u s 
didesnė už nominalią. V. Atko
čiūno teigimu, nieko baisaus 
neįvyko dėl to, kad privatizavi
mas pradėtas nuo maksimalių 
kainų. Privatizavimą jis lygino 
su prekyba Gariūnų turguje. 
„Kai nori parduoti masina, į 
Gariūnus važiuoji daug kar tų" . 
Tuo tarpu, prof. K. Glavecko 
manymu, nesėkminga privatiza
vimo už pinigus pradžia daro 
neigiamą įtaką kapitalo rinkai. 
Jis mano, kad dėl privatizavimo 
nesėkmės kalta aukščiausia 
L ie tuvos pol i t inė va ldž i a , 
nesugebant i ras t i t i n k a m o 
sprendimo. 

ĮMONĖ P A S T A T Ė 
PRIVAČIA MOKYKLA 

Jonavoje atidaryta moderni 
Jonavos azotinių trasų gamyk
los „Achema" įsteigta privati 
popamokinė mokyla vyresniųjų 
klasių moksleiviams. Jos ge
riausi absolventai bus moksli
nami geriausiose Europos aukš
tosiose mokyklose ir ka r tu ga
rantuotai gaus darbą „Achemo-
je" , — rašo „Verslo žinios". 

Naujojoje mokykloje 5 klasėse 
šiemet mokysis 150 vaikų. J ie 
buvo atrenkami pagal „Biznio 
ir kultūros plėtojimo centro" 
specialistų parengtus amerikie-, 
t i ška intelekto koeficientą 
nustatančius patikrinimus. Mo

kslas „Achemos" mokykloje 
vyks po pamokų pagrindinėse 
mokyklose. Vaikai bus mokomi 
vers lo , ekonomikos , infor
matikos, teisės, užsienio kalbų 
ir kitų dalykų. Mokslas šioje . 
mokykloje bus nemokamas. Vi
są įrangą — 15 kompiuterių, 
tarp jų ir pačius naujausius 
„Apple Macintosh" su pro
gramine įranga, nupirko „Ache
ma". Iš viso mokyklai įsteigti 
„Achema" skyrė art i milijono 
litų. Metams bendrovė mokyk
lai išlaikyti skirs apie 300,000 
l i tų . Pi rvačios „Achemos" 
mokyklos-direktorė teigia, kad 
mokytis šioje mokykloje nebus 
lengva. Vaikus mokys daugiau
sia aukštųjų mokyklų dėstyto
jai, kuriems už pamoką bus 
mokami 20-28 litai. 

A R J A V EXIM BANKAS 
G R I S I BŪTINGE? 

JAV EXIM bankas pasiūlė 
bendrovei „Būtingės nafta" vėl 
atnaujinti derybas dėl leng
vatinių paskolų terminalui sta
tyti, praneša BNS. 

Dabar JAV bankas siūlo visiš-
ka i f inansuo t i į rengin ių 
pirkimą, bet su sąlyga, kad jie 
bus perkami JAV. Paskolos 
suma dar yra derybų objektas, 
tačiau ta i gali būti apie 90 mln. 
JAV dolerių. EXIM bankas jau 
nereikalauja, kad Lietuva su
rinktų savąją lėšų dalį ter
minalo statybai. 

EXIM bankas iš pradžių ža
dėjo suteikti 80 mln. dolerių pa
skolą, vėliau sumą padidino iki 
150 mln. dolerių, tačiau banko 
sąlyga buvo ta, kad tokią pat 
sumą turėjo surinkti pati Lietu
va. Lietuvai nepavyko įvykdyti 
šios sąlygos, todėl balandžio 
mėnesį JAV bendrovė „Fluor 
Danie l" sustabdė terminalo 
projektavimą, kar tu buvo su
stabdytos i r derybos su EXIM 
banku. 

- Rima Jakutytė 

MISCELLANEOUS 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
t a u p y s i t e . Pas inaudoki te 
m ū s ų patogiu „lay-away" 
p lanu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. • 
6 v.v.; še i td . 8 v.r. - 4 v. 
p . p . ; s e k m d . u ž d a r y t a . 
Antrd. ir tnid. susikalbėsite 
l ietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-S998 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, H 60410 

Tel. 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto cenhe 
Savaitgali uždaryta 

BALTIA EXPRESS CO LTD., | 
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS) 

SIUNTINIAI » LIFTUVĄ TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ 
TIK TRUMPA LAKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA; 

JEI JUS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMU 

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

UŽ $38.00 PER 14 DIENU; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAV1MAS. 

AMancMUP 
M U M UPK8SS CO LTO 111TMOWvlPtrrYI 

riMf i f n M «JMC^ •*r*SaPnrPLLS» PL SajiSS) 
« * * * • * es»H mmammmm — i 

1-SOO-SPARNAI 
1-800-772-7624 

• L I K T U O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos minto Istfrną. Da> 
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 

AUTOMOMUO, NAMU, SVSJKATOS, 
M OYVYetS MUUMMAa. 

Agentas Frank Zapoas ir OH Mgr 
Auka* S. Kana kalba betuviskai. 

FftAMKZAPOUS 

Tai. Į 9B Į 9M — 
(311)SS1-

, J K S COMSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 
ta i . 704-949-2484 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312-925-4331 

Fiat Rato Cafts - Any * m 
Uthusnia, Batorus $.86 / mln. 

LaMa I4S, toto* *4» per a * . • sa> tos 
taMM*aaa».iiMlBMkimplaMiBCBtKanat 

1-808483 0837 ertension 
liaforEnajpjh STSperUsfeMe 

45 m. lietuvė gali slaugyti ligonį, 
prižiūrėti vaikus, padėti namų 
ruošoje. Kalba Bet., lenkiškai, 
rusiškai. Tel. 201-998-2963 

PIGIAI — AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiestai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų Siunčiame auto., jų dalis, di 
dėsnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: te l . 

708-201-0888. 

tą 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas'', kur 
jūsų laukia Ieva Ir pus ryžiai. Dėl 
informacijos skambinkite: t a i . 
808-328-8188 

STASYS ŠAKrMrS 

ii vidaus ir it lauko: 
popierkioja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas 
4S13 S. PauSn. 

Tat. S i a - M T - t l T 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
BB10 t . PutoeM Rd. 
Tai. (312) 881-4111 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

^"•*^to^^B^^B% I Wlę IUC* 

•402 S. Putotld 84. 
ChfcsfOjL 40429 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairiu nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bw.S12-SaV<100 
F«i.31W9Wsi7 Paaar312-30»4Q07 

C į i L t i ^ 
oCščfivMC. 
UtlStttiStntt 
IflMat, 18*001 

MAfUASTONKAS 
M o r o ta.70US7.71Q0 

tJKJfePĮ Rev 701969.3732 

ACCENTREALTY 
5265 West 9501 Street 

Oak Lawn. Urnos 60453 

Bus. 708-638-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

tkime ir pardavime, mieste ir 
(priemiesčiuose. 

HELP VVANTED 

Ieškome pensininkes amžiaus 
moters prižiūrėti 

2 vaikus: 3m. ir 9 mėn. 
Reikia turėti savo transportaciją. 

TeL 708-430-7(20 

Dabar reikalinga moteris 
prižiūrėti 2 vaikus. Gali gyventi 

atskirai arba kartu. 
Kreiptis: (New York) 

1-518-372-0529 

SIŪLOME DARBUS! 

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

AB Carą 
Efitptoyfn#nt A^oncy 

Tai. 312-738-7800 

kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai, tfcam 
btaM Sigitui. 312-787-1820 

RINATAt DOMUTK 
PlACaaMHT AOCNCV 

Pontions avaNaote: nannias. house 
kaepers tor Engttsh speaking moman. 

CaH: 312-2SS-7K7 
Speek Engaah 

REAL ESTATE 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 508-5950 
(708)425-7101 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
•Greitas k sąilnaTnaspalamavaTMa 
> IsLS konvManuJr FAX pageJbs 
• Meoaaja/bei įmimmmt esto! 
* Perkama ir parduodama namus 
> Apaitmentus ir tams 
> Paraanjnkarns nuolaida 

OOVT 8 9 — LOIBO tomas tor 
pennies on $1. DeHnauent Tax, 
Repo's, REO's. Your Area. ToH 
Free (1) 900-898-9771 SJRV 
H-2418 for current Ustlngs. ' 

KMatCIK M A U d M 
7922 S. febaM 14. 

• SMS i AfcfcaMvc. 

DANUTĖ MAYtK 
284-T900 

jei norus įaŠBMB ar pirkti namus.' 
įDaaatoOtofsr^JIpro-

k 

FORRENT 

2 bedrrn. apL in Bngtiton Pk. for 
adufts, no pets. VVssher, dryer, 
heated. $400 • security dep. 

Tel. 312-378-4893 :.: 

1 bedi m. apL in Brighton PK for 
aduKs, no pets. VVashor, dryer, 
heated. $350 • security dsp. 

TeL 312-374-4993 

Cicero, IL išnuomojamas 3 mieg. 
butas, pirmas aukštas. 

Yra Šaldytuvas ir virykla. 
TeL 708 443 89M 

l inuomojamas a p i l l d o a i — 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 A Kedzie 
apyl $355 j mėn. • „security". Tel. 
312-7794419. KatosfJ < 

Išnuomojamai šratas 2 mieg. batas 
prie* Marquette parką. Daug modernių 

dideliu spintų, virykla, šaldytuvas, 
•įkalbinto masina. 

Vyresnio amžiaus žmonėms nuolaida. 
Kreiptis: 70S-6Sfr*5W 

Crete, I L Mnuomotoines vienkis-
mis su gyv. namu, tvartais ir daržu. 

Tik 20 min. nuo čfcagos. 
Idealu seimai. 

Kratote: 312-847-1515 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 
sM/RCA ATSTOVYBE 
2348 W. SSttl Street 
Tat: 312-779-1498 

išl 
KRAUSTOTtS | FLORIDĄ? 

Ju<"«» Stanaitis INVBSTMBNT 
PROPBRTItS siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

TeL/Paa: 1 

^ S W @ SMck 
"Amertca 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

i rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% virt $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
ttvtoo 

Siuntėjas 

$ 

$ Z 3 S 
$ 

Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Oenef-Vytui Kartams, 517 Fruettond Rd., Ste»s* Craek, Ont 

Ceneda L8E 5A6, tol. 906-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

http://ta.70US7.71Q0


DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 28 d. 

5-kių veiksmu drama pagal 
Žemaitės apysaką 

„PETRAS KURMELIS'' 
Šeštadienį, spalio Sd. Sv.p.p. 

Jaunimo Centre 
(ėjimas $15 ,12 ,10 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
pristato 

HAMILTONO TEATRĄ „AUKURAS 
su 

Bilietai gaunami „Seklyčioje" ir prie durų 

Ksanos Dauguv ie t y tės Šniukšt ienės 

aktual ia šių la ikų k o m e d i j a 

/ / „SUSIT IK IMAS ' ' 

sekmadienį , spa l io 6 d . 12 v . p . p . 

Pasaulio L ie tuv ių C e n t r e 

Įėjimas $12 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago. Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-4364909 

INFORMACIJA APIE 
SOCIAL SECURITY IR 

MEDICARE 

1996 m. rugsėjo 11 d. „Sek
lyčioje" vyresniems lietuviams 
kalbėjo „Sočiai Security" ats
tovė Stefanie Teeling. Tą pačią 
popiete apie testamentus ir tur
to sutvarkymą kalbėjo advoka
tas Saulius Kuprys. Apie testa
mentus rašysime kitame nume
ryje. O čia sutrauktai senos ir 
naujos informacijos apie „Sočiai 
Security" mokėjimus. Pradžioje 
„Soc. Sec." atstovė paaiškino, 
kad gali gauti „Soc. Sec." išmo
kas. Tai asmenys, išdirbę ma
žiausiai 10 metų, arba turi 40 
„Soc. Sec." ketvirčiu JAV, iie 
turi būti JAV piliečiai arba 
teisėti nuolatiniai šios šalies 
gyventojai. 

Naujieji „Soc. Sec." pensijos 
gavėjai, sulaukę 65 metu, prieš 
paduodami prašymą, turi turėti 
šiuos dokumentus: amžiaus įro
dymą (gimimo metrikus), „Soc. 

" numeri, banko informa
ciją: botiko vardą, adresą, savo 
sąskaitos numeri, nes naujiems 
„Soc. Sec." pensijos gavėjams 
čekiai bus siunčiami tiesiog į 
banką. „Soc. Sec." prašytojams 
reikia turėti informaciją apie 
išdirbtą darbą. Jie turi turėti 
įrodymus, kad yra piliečiai, ar 
legalūs nuolatiniai gyventojai. 

„Soc. Sec." pensijas galima 
pradėti imti ir sulaukus 62 
metų, o invalidai nuo 50 metų. 
Dėl invalidumo pensijos ir am
žiaus reikia teirautis „Soc.Sec." 
įstaigoje. Socialinės rūpybos ats
tove ypač pabrėžė tiesioginio 
„Soc. Sec." čekių persiuntimo į 
banką reikalą. To reikalauja 
naujosios taisyklės. Jos taiko
mos naujai paduodantiems pra
šymus. Senieji pensijų gavėjai 
gali gauti „Soc. Sec." pensijos 
čekius paštu ir toliau, iki 1999 
metų. Po to visiems pensijų če
kiai bus siunčiami tik i banką. 
Prašoma, kad žmonės iš anksto 
pasirūpintų anksčiau minėtus 
dokumentus ir praneštų „Soc. 
Sec." įstaigai dėl pensijų per
siuntimo i banko sąskaitas. 
Vėliau artinantis 1999 me
tams, gali būti per didelė 
grūstis. O dabar naujai pra
šantys pensijų, nesusitvarkė su 
„Soc. Sec." įstaiga dėl čekių per
siuntimo į banko sąskaitą, tų 
čekių negaus, kol nesusitvarkys 
su banku ir „Soc. Sec." įstaiga. 
Taip pat buvo pasakyta, kad 
JAV piliečiai gali gauti savo 
pensijų čskius ir užsienyje. 
Prieš išvykstant ilgesniam apsi
lankymui ar nuolatiniam apsi
gyvenimui, jie turi susirišti su 
įstaiga ir užpildyti tam tikrą 
formą. Patariama, kad „Soc. 
Sec." čekiai ir užsienyje būtų 
siunčiami į užsienio banko sąs
kaitą o ne paštu į gyvenamą 
vietą. 

Nepilieciai, bet nuolatiniai le
galūs gyventojai, išvykę į už
sienį, „Soc. Sec." pensijų čekius 
gali gauti tik 6 mėnesius. Po to 
turi grįžti atgal į JAV ir po 30 
dienų gali pradėti vėl gauti pen
sijas. Nuolatiniai legalūs gyven
tojai turi būti atsargūs ir ne
prarasti savo legalaus statuso 

šiame krašte. 
Buvo kalbėta ir apie Supple-

mentary Security Income (SSI) 
išmokas, kas jas gali gauti ir 
kaip, kokius dokumentus turėti. 
SSI paramos gali prašyti mažas 
pajamas turįs asmuo ar šeima. 
SSI pašalpos gavimui nuo 1996 
m. rugpjūčio 22 dienos, yra 
tikomos naujos taisyklės. Visais 
atvejais yra reikalaujama pi
lietybės įrodymo. Bet yra ir 
išimčių: politiniai pabėgėliai, 
azylo teises gavusieji, tiems ku
riems sulaikyta deportacija, tie, 
kurie (kad ir ne piliečiai) yra 
išdirbę 40 „Soc. Sec." ketvirčių. 
(Šiuo atveju ketvirčiai skaičiuo
jami per abu — vyrą ir žmoną, 
pvz., vyras išdirbęs 20 ir žmona 
20); veteranai, asmenys tarnavę 
aktyvioje kariškoje tarnyboje, 
žmona ar išlaikomas vaikas 
žmogaus tarnavusio aktyvioje 
kariškoje tarnyboje. 

Visi SSI atvejai bus peržiūrėti 
iki 1997 m. rugpjūčio mėn. Pra
šant SSI, reikia turėti JAV 
pilietybės įrodymą (JAV pasą, 
ar pilietybės dokumentą). Ki
tiems, kad įrodytų savo gyve
nimo statusą, reikia imigracijos 
kortelės ir kitų atitinkamų 
dokumentų iš imigracijos įstai
gos, kuriuos patys prašantys 
žmonės turi pasirūpinti. Jei 
turite tuos dokumentus namuo
se puiku, jei ne — nedelsdami 
pasirūpinkite, nes „ooc. oec. 
įstaiga tais dokumentais nepasi
rūpins. Jūs tai turite padaryti 
patys. 

Taip pat buvo kalbama apie 
„sponsorius" — iškvietėjus ir 
pašalpą. Iškvietėjai — „spon-
soriai" ankčiau buvo atsakingi 
už savo iškviestus naujus at
vykusius į šį kraštą 5 metus, o 
nuo naujo įstatymo priėmimo 
datos 1996 m. rugpjūčio 22 d. — 
visą laiką. „Soc. Sec." įstaiga 
nebemokės SSI (pašalpos) tiems, 
kurie patys neužsidirba, neišsi
laiko, arba jų neišlaiko „sponso-
riai" — iškvietėjai. Jei jie 
negalės patys ar jų iškvietėjai 
išlaikyti, jiems tada reikės grįžti 
į savo kraštą. 

Taip pat buvo kalbėta apie 
Medicare apdraudą. Medicare 
apdrauda negalioja užsienyje. 
Važiuojant į užsienį, atsargos 
dėlei, protinga būtų įsigyti 
privačią užsienyje veikiančią 
ligos apdraudą. Jei iškyla įvai
rių klausimų patartina kreiptis 
į „Soc. Sec." įstaigą ir išsi
aiškinti. 

Aldona ŠmulkAtien* ir 
Birute Jasaitienė. 

JŪSŲ NAMAI BUS 
SAUGESNI JEI... 

Ar esate jauni tėvai, ar se
neliai, pas kuriuos lankosi jūsų 
mylimi anūkai, prisilaikykite 
paprastų apsaugos taisyklių. 
Dažnai mes nepagalvojame, 
kad tarp suaugusių ir mažų 
vaikų galvojimo bei elgesio 
namuose yra didelis skirtumas. 
Suaugęs nenori atrasti, jis jau 
žino, kodėl tas ar kitas 
mygtukas viryklės yra, kodėl 
tas ar kitas dalykas sukasi ar 
pan. Vaikai viską nori sužinoti 
ir išbandyti, taip jie susipažįsta 
su pasauliu, su jais supančia ap

linka. Ir tas nėra blogai, tas yra 
būtina. Tačiau tuo pačiu labai 
pavojinga, todėl su pavojingais 
dalykais susipažinti vaikams 
reikia padėti. O, kol jie to 
nežino, juos reikia apsaugoti 
nuo pavojų. 

Virtuvėje 
1. Naudokite viryklės mygtu

kams specialius užraktus, kad 
vaikai negalėtų nusideginti, juos 
sukinėdami. 

2. Nelaikykite indų su karštu 
maistu ant stalo krašto. Nenau
dokite staltiesių, jei namuose 
yra mažų vaikų. Guminiai stalų 
uždangalai apsaugoja vaikus 
nuo užsigavimo, jei vaikai 
laksto apie stalus. 

3. Virtuvėje turėkite nešioja
mą gesintuvą, kad galėtumėte 
užgesinti mažą liepsną. Jie 
turėtų būti „A BC " sausų 
chemikalų modeliai. Jie užge
sina įvairius riebalų, skysčių ir 
elektros sukeltus gaisrelius. 
Išmokykite visus šeimos narius 
tuo gesintuvu naudotis. 

Prausykloje 

1. Niekada nepalikite vaiko 
vonioje be suaugusio priežiūros. 
Pasilikite su vaiku vonios kam
baryje, nors ir telefonas 
skambėtų, ar kas nors belstų į 
duris. Jei yra būtinas reikalas 
pasitraukti, išimkite vaiką iš 
vonios ir pasiimkite su savimi. 

2. Kad išvengtumėte nusipli 
kinimo vandeniu, vandens 
šildymo termostatą laikykite 
tik ant 120 laipsnių F. įdėkite 
specialius apsaugos čiaupus, 
kurie reguliuoja vandens tem
peratūrą ir neleidžia karštam 
vandeniui tekėti tiek, kad būtų 
galima nusiplikyti. 

3. Naudokite „shock resistor 
ground fault circuit intef-
rupters" — elektros išjungėjus, 
kad išvengtumėte elektros smū
gio, naudojant elektrines prie
mones drėgnoje — netoli van
dens esančioje, vietoje, pvz., 
skustuvą, plaukų džiovintuvą ir 
pan. 

Apsisaugojimui nuo gaisro 

1. Žiūrėkite, kad dūmų 
pajutėjai veiktų ir būtų savo 
vietose. Patikrinkite jų bateri
jas dukart metuose ir pakeiski
te, kai reikia. Tikriausiam apsi
saugojimui dūmų pajutėjai turė
tų būti kiekviename jūsų namo 
aukšte. 

2. Jei namas yra dviejų aukš
tų, patariama antrame aukšte 
turėti sulankstomas kopėčias, 
kad, kilus gaisrui, galima būtų 
jas panaudoti pabėgimui. Žiū
rėkite, kad visi šeimos nariai 
žinotų, nuo gaisro iš namo pabė
gimo planą — kaip lengviausia 
ir arčiausia iš įvairių namo 
vietų išeiti į lauką. Dažnai su 
savo šeimos nariais pakalbėkite 
apie tai, kaip kilus gaisrui, jūs 
visi galėtumėte greitai apleisti 
namą. 

3. Smalkių pajutėjai (carbon 
monoxide detectors) apsaugos 
nuo nematomų, neužuodžiamų 
mirtingųjų dujų. Turėkite juos 
savo namuose. 

Namų apsaugos patarimai: 

1. Apsisaugoti nuo įsiveržėlių, 
turėkite gerus užraktus visoms 
įėjimo durims ir langams. įdė
kite geriausios rūšies „dead-
bolts" užraktus „patio" - veran

dos durims naudokite apsaugi
nes kartis - „security bars". 
įdėkite į duris „vilkelį", kad, 
prieš atidarant duris, galėtu
mėte matyti, kas ateina. 

2. Apšvietimas yra vienas ge
riausių ir veiksmingiausių 
apsaugų nuo vagių. Geras ap
švietimas namo iš lauko nelei
džia vagiui surasti vietos 
pasislėpti. įtaisykite išorines 
šviesas prie visų išorės durų. 
„Flood lights" rekomenduo
jamos, jei norite geriausio ap
švietimo. „Motion-sensing lights"^ 
tai šviesos, kurios automatiškai 
užsidega, jei kas sujuda ar ar
tinasi priejiamo. yra irgi labai 
veiksmingos ir vagių nemėgsta
mos. 

3. įdėkite mažiems vaikams 
vartelius duryse tų kambarių, į 
kuriuos jie neturėtų eiti, taip 
pat prie laiptų. 

Mes dažnai nekreipiame dė
mesio į paprastas ir kasdienines 
apsaugos priemones, negalvo
jame, kad įvairios nelaimės gali 
mums atsitikti, o nelaimei 
atsitikus gailimės. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1995.10.1). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

PREL. KAZIMIERAS 
DOBROVOLSKIS 

ŠVENTĖ 60 METŲ 
JUBILIEJŲ 

Tik 2,000 tikinčiųjų turinčioje 
Sasnavos parapijoje, kuriai 
vadovauja garbaus amžiaus su
laukęs monsinjoras Albinas 
Deltuva, rugpjūčio 11 dieną, 
lydimas Vilkaviškio vyskupo, 
lankėsi Romos Šv. Kazimiero 
kolegijos vicerektorius prelatas 
Kazimieras Dobrovolskis, šven
čiantis 60 metų kunigystės ju
biliejų. 

Šioje parapijoje jubiliatas 
gimė ir šventė savo primicijas. 
Iškilmingas šv. Mišias drauge 
su prelatu K. Dobrovolskiu kon 
celebravo Vilkaviškio vyskupas 
J. Žemaitis, MIC, kiti kunigai. 
Po šv. Mišių jubiliatas padėkojo 
Viešpačiui už suteiktas malones 
ir jj užauginusius tėvelius. Jis 
akino susirinkusius būti iš
tikimais Dievui ir augti 
dvasiškai. Vyskupas J. Žemai
tis dėkojo svečiui už atvežtas 
dovanas — puošnius kielikus 
Sasnavos bažnyčiai ir Vilka
viškio katedrai. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 16) 

A.tA. 
EL'SA KONTRIMIENĖ 

Naglaitė 
Gyveno Chicagoje, Ashburn apylinkėje. 
Mirė 1996 m. rugsėjo 27 d., 4:30 vai. ryto, sulaukusi 73 

metų. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, sūnūs - Vytas Jonas, marti 

Tammy ir Povilas. 
Velionė pašarvota sekmadieni, rugsėjo 29 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės-įvyks pirmadienį, rugsėjo 30 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai ryto bus atlydėta į Švt. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus 
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Arthritis Foundation arba 
Anti-Cruelty Society., 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marti. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 

Tel. 800-994-7600 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Prie* dešimti metų, spalio 8 dieną, netekome mylimo 
Vyro, Tėvo Senelio ir Prosenelio. Velionis buvo mokytojas, 
inspektorius, auklėtojas. Dirbo BALFe ir Long Beseh Lietuviu 
klube. 

Šv. Mišios bus aukojamos pas tėvus pranciškonus Kenne-
bunkport, ME; St. Prmnces Cabrini bažnyčioje, San Jose, CA 
ir spalio 6 d., 12:30 vai. — Šv. Kazimiero bažnyčioje Los 
Angeles, CA. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti velionį maldoje. 
MagdaJ«na Jasatienė, dukros Birutė Prasauskatenė 

ir Mirga Vaitkienė su šeimomis. 

A.tA. 

STASYS 
JASUTIS 

Švėksniškiui, žurnalistui, Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto rėmėjui 

A.tA. JUOZUI ŠLAJUI 
mirus 1996 m. rugsėjo mėn. ir 

A.tA. BRONEI ŠLAJIENEI 
mirus 1996 m. vasario mėn., jų dukrą BIRUTĘ ŠLA-
JUTĘ-NALIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia 

Švėkšniškių draugija ir 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
S Ą J U N C A 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

• • 

4330 So . Ca l i fo rn ia 4605 So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES 
1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS . - -

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST MGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST 
CICERO 5940 VV 35 ST 

LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST 

TIM.EY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

L 
DAVID GAIDAS JR. 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwcst Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresniųjų l ietuvių centre, 

, ,Seklyčioje", spalio 2 d., 
trečiadieni, 2 vai. popiet, kalbės 
gyd. Nijolė Stankevičiūtė — 
vidaus ligų specialistė, dirban
ti Čikagoje, Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Pakviesta kalbėti 
vyresniesiems, maloniai sutiko 
atvykti. Tai puiki proga susipa
žinti su gyd. Nijole Stanke
vičiūte, kuri kalba lietuviškai ir 
savo patarnavimais padės, rei
kalui atsiradus. Visi kviečiami 
ir laukiami, susipažinti su gydy
toja, pasiklausyti, padraugauti 
savųjų tarpe ir papietauti. Ne
praleiskite progos — atvykite! 

„Skautorama" visiems Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
skautams ir skautėms vyks sek
madieni, rugsėjo 29 d., PLC, 
Lemonte. Visi skautai,-ės, va-
dovai,-ės uniformuoti dalyvau
ja 9 vai. ryto šv. Mišiose Pal. J. 
Matulaičio misijoje. 10 val.r. — 
stovyklavimo sezono užbaigimo 
sueiga. 11-2:30 v.p.p." 

Vida Balčiūnaitė, Orland 
Park, IL, siųsdama laimėjimų 
šakneles, ne tik pridėjo 90 dol. 
papildomą auką, bet trumpame 
laiškelyje dar pažymėjo: „Jeigu 
laimėčiau, noriu, kad tie pinigai 
grįžtų į Draugo fondą. Dėko
dami už dosnią auką, linkime ir 
jai, ir Draugo fondui, kad būtų 
ištrauktas laimingasis bilie
tėlis. (Jie bus traukiami „Drau
go" metiniame pokylyje rugsėjo 
22 d., sekmadieni, 4 vai. p.p., 
Martiniąue salėje). 

LB Lemonto apylinkės val
dyba rugsėjo 12 d. posėdyje 
svarstė atsiradusius sunkumus 
rudens puotos organizavimui, 
priėjo išvados — spalio 12 d. jos 
neruošti. Laimingųjų bilietų 
viešas traukimas bus spalio 13, 
sekmadienį, Vidurio Vakarų 
apygardos vaišių metu PLC 
didžiojoje salėje. 

A.a. Raimundas Slėnys stai
ga mirė penktadienį, rugsėjo 27 
d., savo namuose. Apie laidotu
ves bus pranešta vėliau. 

x Lietuvių Operos pokylis 
bus lapkrič io 16 d. Jaunimo 
centro salėje su mūsų choro at
liekama menine programa ir 
laimingųjų bilietų traukimais. 
Stalus ir atskiras vietas prašo
me užsisakyti pas Operos valdy
bos vicepirm. Jurgi Vidžiūną 
šiuo telefonu: 313-767*0608. Pa
dėkime savo Operai tęsti šią 
kultūrinę veiklą dalyvaudami 
Operos baliuje. (sk.) 

Čikagos arkidieceząjos gal
va, kardinolas Joseph Bernar-
din, nepaisant savo sunkios 
ligos, šios savaitės pradžioje 
išvyko į Vatikaną susitikti su 
šv. Tėvu, kaip kardinolas išsi
reiškė žurnalistams, dėl asmeni
nių ir dvasinųi priežasčių. Jis 
apsistojo Villa Stritch namuose, 
kurie skirti besilankantiems 
Amerikos dvasininkams. Gydy
tojai nustatė, kad kardinolui, 
sergančiam vėžiu, liko tik apie 
metai gyventi. Popiežiaus svei
kata šiuo metu taip pat labai 
prasta. 

Dr. Vincas ir Aldona Šmul
kščiai, Chicago, IL, nebe pirmą 
kartą ištiesia dienraščiui 
„Draugui" dosnią pagalbos ran
ką. Ir šį kartą, siųsdami laimė
jimo bilietėlių šakneles, parėmė 
dienraštį 100 dol. auka. Šiems 
savo rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame. 

„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas beveik kas dieną, 
„Draugo" dienraščio puslapiuo
se skelbia mūsų gerus Amerikos 
lietuvius aukotojus, kurie auko
ja pinigus, kad palengvintų sun
kų Lietuvos vaikų — našlaičių 
gyvenimą. Tuos surinktus pini
gus kas trys mėnesiai — keturis 
kartus per metus, pasiunčia į 
Lietuvą įgaliotiniams, kad jie 
išdalintų našlaičiams, studen
tams invalidams ir pan. Praeitą 
savaitę komitetas surinktus 
pinigus — 34,228 dol. vėl pa
siuntė į Lietuvą. Tai pinigai, 
skirti 500 našlaičių trijų mėne
sių spalio, lapkričio ir gruodžio 
pašalpai, virš 20 ties studentų 
— invalidų našlaičių stipendijos, 
grįžusių Sibiro tremtinių na
mams ir Laikinos vaikų globos 
namams. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas yra dėkingas 
visiems aukotojams už dosnumą 
ir paramą labiausiai nuskriaus
tam Lietuvos žmogui-vaikui! 

Birutė Jasaitienė 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo. ..žalios korte
les" gavimo, ir t.t. Konsultuota ir 
padeda sutvarkyti dokumentus 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

T 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629 
('̂  bl j šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

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

Tel. 708-30T-4M6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Aveirac 

Chicago, IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šestad. 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 

Scena ii Elenos Dauguvietytės-Kudabienės režisuoto „Petras Kurmelis" 
pastatymo. 

Nuotr R. Choromanskio 

x V-PASAULIO LIETU
VIŲ ŽAIDYNĖS, „Gausybė 
nuotraukų", LIETUVOS TE
NISUI 75, „atžymėti ir užsienio 
lietuviai" Ed. Šulaitis 9/20 
„Draugas". Rinkimės iš sąrašo 
434 naujų knygų, kompakti
nių diskų, kasečių, kompiute
rinių programų iš Lietuvos! 
Mielai suras mums ir anksčiau 
išleistų. KNYGOS SKRYDIS, 
Box 811, Vilnius 3086, Lithua-
nia. E-paštu: zbeliaus@aiva.lt 
Atstovas: Andrius Kulikauskas 
(312) 476-8221. 

(sk.) 

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

(sk) 

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

(sk) 
x ŽEMĖ L. PRODUC-

TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos gražinamos į seną, 
įprastini, 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 
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
rinę VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5.000 
vatų pajėgume ir laisvai pasie
kia Illinois, Indiana, Michigan 
bei Wisconsin lietuvius. Visais 
radijo reikalais, įskaitant ko
mercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų ži
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L 
PRODUCTIONS, LITHUA-
NIAN NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1161 OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - vienintelis radi
jo informacinis tinklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaite. Pasiklausykite! 

(sk) 

X „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už para
mą našlaičiams, invalidams vai
kams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Aldona ir Ar
noldas Cheana 1340 tęsia meti
nę paramą; Ona Ručenienė 
9340 tęsia metine paramą; Ja
ne Yesino wski $480 tęsia dvie
jų mergaičių metine paramą. 
Labai ačiū* „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, tel. (847) 537-7949, 
TAX ID #363003339. 

(sk.) 
x DĖMESIO VIDEO! APA-

PASKUTLNIS 
„LAISVOSIOS LIETUVOS" 

NUMERIS 

Rugsėjo 19 dieną buvo išleis
tas paskutinis „Laisvosios 
Lietuvos" numeris. .Laisvoji 
Lietuva", gyvavusi 50 metų, 
buvo leidžiama Čikagoje. Lietu
vos atgimimo sąjūdžio taryba 
pranešė, jog „Laisvosios Lietu
vos" leidimas sustabdomas dėl 
to, kad sumažėjo prenumerato
rių skaičius, nėra pinigų ir dėl 
to, kad mirė įgaliotoji leidėja 
Ona Šimkuvienė. Pastaruoju 
metu laikraštis pasirodydavo 2 
kartus per mėnesį. Septynerius 
metus jo redaktorius buvo Juo
zas Žemaitis, Pasak jo, pasta
ruoju metu „Laisvąją Lietuvą" 
prenumeravo truputį daugiau 
kaip 700 žmonių. Dar ne taip 
seniai laikraštis turėjo didelę 
redakcinę kolegiją, kurią sudarė 
Marijus Blynas, Vilius Bražė
nas, Algirdas Budreckis, Vytau
tas Jokūbaitis, dr. Jonas Kun-
ca, Stepas Varanka, Juozas Vi-
lutis, Jonas Vasaitis, Povilas 
Žičkus. Tačiau dabar kai kurie 
iš šių žmonių jau mirę, o kiti dėl 
įvairių priežasčių iš kolegijos 
išėjo. 

Brighton Parko LB apylin
kės valdyba ruošia cepelinų ir 
kugelio pietus šį sekmadienį 
rugsėjo 29 d., tarp 9 vai. r. ir 1 
vai. popiet Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje (Brighton Par
ke) po kiekvienų šv. Mišių. Ta 
pačia proga bus galima užsimo
kėti solidarumo įnašus ir pri
imamos aukos lituanistinio 
švietimo reikalams. Ypač kvie
čiami į LB apylinkę prisirašyti 
naujai atvykusieji lietuviai. Tuo 
prisidėsite prie lietuvybės išlai
kymo. 

x TRANSPAK praneša: 
„Vienam šeimos nariui pirmąjį 
šių metų ketvirti teko viduti
niškai 301 litos grynųjų paja
mų. Tačiau šeimos mano, kad 
norint patenkinti būtinus jų 
poreikius, vienas šeimos narys 
turėtų vidutiniškai gauti 550 li
tų per mėnesi". Pinigai, siun
tiniai ir komercines siuntos i 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 3638 W. 69 S t , 
Chicago, LL, teL 313438-7773. 

(sk.) 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer A ve., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

fsk) 
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 Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708422-3455. 

(sk) 
x Pigiausi telefoniniai ry

šiai su Lietuva. Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minutę. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš* vienos 
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
Jietuviškai pirmd.-ketvd. 8 -10 
v.v. atstovybės telefonu 
708-386-0556. (sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l th St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2336335. 

(sk) 

x „LYRIKA" - muzikos ir 
poezijos valandėlė — „Saulutės" 
tradicinis prieškalėdinis lab
daros koncertėlis bus sek
madieni, gruodžio 1 d. po 11:00 
vai. šv. Mišių, Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte, IL. 

(sk.) 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURTTY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, teL 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Dėmesio! Dėmesio! Impor

to-eksporto firma ieško agentų 
Lietuvoje ir į JAV neseniai at
vykusių šią firmą atstovauti. 
Yra galimybė'įsigyti „B-I-Busi-
ness Visa" ir dalyvauti būsi
moje JAV prekybos parodoje. 
Kreiptis: Ed Šumanas, teL 
1-708-2468241. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAXREALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5864660 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x LAS VEGAS NAKTYS 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, įvyks penktadieni, rugsė
jo 27 d. nuo 7:00 v.v. — 12:00 
v.v. ir šeštadieni, rugsėjo 36 d. 
nuo 6:00 v.v. — 12:00 v.v. Jėji-
mas $3.00; įleidžiami tik virš 21 
m. amžiaus. Smagus žaidimai, 
lietuviškas maistas, pajamos 
skiriamos PLC remontui. Infor
macijai skambinti: (706) 
257-8787. 

(ak.) 

VAKARONĖ SU KUN. 
STASIU KAZĖNU SJ 

Lietuvių kultūriniame ir reli
giniame gyvenime lietuviai jė
zuitai visada užėmė svarbią 
rolę. Palyginant nedidelė sauje
lė dvasininkų aptarnavo tūks
tančius Amerikos lietuvių. Dau
gelio mūsų gyvenimą yra palie
tusi lietuvių jėzuitų ranka. 

Jėzuitai aktyviai reiškiasi ir 
Lietuvoje, ypač jaunimo auklė
jimo srityje. Mums visiems rūpi 
Lietuva — jos moralinė, etinė 
ateitis. Šią įdomią temą mums 
pristatys penkt., spalio 4 d., 8 
v.v., Jaunimo centro kavinėje 
kun. Stasys Kazėnas SJ. 

Kun. St. Kazėnas SJ, gimęs 
1956 m. Lietuvoje. J Jėzuitus 
įstojo 1980 m. baigė Kauno ku
nigų seminariją. Dirbo Šiaulių 
Šv. Ignaco bažnyčioje. Ją 
atremontavo ir rūpinosi įsteigti 
katalikų pradžios mokyklą. Sa
lia jėzuitų bažnyčios 4 metus 
globojo Kryžių kalną. Darbavosi 
Klaipėdos Šv. Juozapo Dar
bininko parapijoje. Dabar yra 
Biržų Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonas. 1989-90 
dalyvavo Sibiro tremtinių 
palaikų pervežime į Lietuvą. 
Aptarnauja lietuvius katalikus 
Estijoje. 

Šią vakaronę rengia tė
vai jėzuitai, padedant Jaunimo 
centro Moterų klubui. Visuome
nę kviečiame dalyvauti. 

R.L. 

Teatras „Aukuras" atvyksta 
iš Hamiltono į Čikagą, net su 
dviem veikalais: J. Žemaitės 
„Petras Kurmelis" ir Ksanos 
Dauguvietytės-Šniukštienės ko
medija „Susitikimas". „Petras 
Kurmelis" bus statomas spalio 
5 d., 5 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Hamiltoniečiams į talką atvyko 
Klaipėdos Dramos teatro akto
riai: Eglė Barauskaitė ir Darius 
Meškauskas. Be jų iš New Yor-
ko atvyksta išeivijoje žinomas 
aktorius Vitalis Žukauskas. J. 
Žemaitės apysaka „Petras Kur
melis" su dideliu įžvalgumu 
perduodanti, tiek komiškus, 
tiek tragiškus, ūkininkų gyve
nimo aspektus — tai lietuviška 
klasika. Spalio 6 d., sekmadienį, 
12 vai. p.p. P.L.C. Lemonte, bus 
statomas Ksanos Dauguviety
tės-Šniukštienės „Susitikimas". 
Šiek tiek apie veikalo autorę. Ji 
buvo Kauno ir Vilniaus Dramos 
teatrų aktorė. 1944 m. su šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Gyveno 
Augsburgo D.P. stovykloje. Ten, 
kartu su kitais profesionalais 
aktoriais, pasitraukusiais iš 
Lietuvos, reiHsavo ir vaidino. 
Išvykusi į Sidnėjų — Australiją 
ten irgi suorganizavo mėgėjų 
teatrą. Daug metų režisavo ir 
vaidino. Abu veikalus režisuoja 
E. Dauguvietytė-Kudabienė. 
Visi kviečiami ir visi laukiami. 
Bilietai Seklyčioje ir prie įėjimo. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

Omahos lietuviai, idealis-
tų-patrijotų Algio Antanėlio ir 
Jono Šarkos dėka, per tris savai
tes suaukojo 1,000 dol. Lietu
vos partizanams remti. L. par
tizanų globos komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems aukoto
jams. Kiekvienas aukotojas yra 
vertas ypatingos pagarbos už 
gerą širdį, už gražų pavyzdį, už 
supratimą vargan patekusiems 
laisvės kovotojams pagelbėti. 

Oras Čikagoje 

Šeštadieni, rugsėjo 28 d., de
besuota ir vėsiau, galimas lie
tus. Temperatūra maždaug 63 
laipsniai F dieną, apie 48 laips 
nius F nakties metu. 

Sekmadieni, rugsėjo 29 d., 
oras lietingas, vėsus ir rudeniš
kas. Temperatūra 62 laipsniai 
F dieną, apie 45 1. F — naktį. 

Pirmadieni, paskutinę šio 
mėnesio dieną, 30-tąją, oras ne
daug keičiasi, šiek tiek šilčiau, 
bet vis tiek stora debesų danga, 
vėjuota. Temperatūra tarp 66 ir 
55 laipsnių F. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

DIDŽIOJI DOVANA RUDENS VAJUI 
Lietuvos Partizanų globos 

komitetas organizuoja 100 
koncertų. Atvyksta partizanų 
vyrų kvartetas „Girių aidas", 
kurį sudaro Vytautas Balsys, 
antanas Lukša, Vladas Šiukšta 
ir Antanas Paulavičius. Prie jų 
prisijungė Lietuvos operos solis
tas Vincentas Kuprys. Koncer
tai prasidės spalio 18 d. PLC 
Lemonte, spalio 19 d. Ciceroj ir 
spalio 20 d. J. Centre. Cikagie-
Čiams atvykstančius svečius 
teks globoti 10 dienų. Kas galė
tų juos priimti, prašome skam
binti „Seklyčion" telf, (312) 
735-6677. Parodykime gerą šir
dį kovotojams už Lietuvos 
laisvę. 

Lietuvių Fondas (didįjį brolį 
reikia rašyti su didžiąja raide!) 
jau praeitais metais tapo Drau
go fondo pirmojo laipsnio garbės 
nariu su 5,000 dolerių. 

Dienraščio, .Draugo" šių metų 
pokylyje Lietuvių fondo valdy
bos vicepirm. Stasys Baras 
Draugo fondo tarybos pirm. Bro
niui Juodeliui įteikė antrus 
5,000 dolerių, Lietuvių Fondui 
tampant Draugo fondo aukš
čiausio laipsnio garbes na
riu, su 10,000 dolerių įnašu. 

Draugo fondas reiškia didelę 
didelę padėką didžiajam „bro
liui" — Lietuvių Fondui už di
džiąją dovaną, prašydamas ne
pamiršti mažojo „broliuko" ir 
kitais metais. 

Rudens vajaus derlius, kiek 
pavėluotai, jau plaukia į Drau
go fondo aruodą. I Draugo fondą 
ateina nauji nariai, nauji rė
mėjai, nauji garbės nariai, ku
rių vardai lieka įamžinti Drau
go fondo garbės narių lentoje, 
kabančioje garbingoje vietoje 
dienraščio „Draugo" patalpose, 
kad bylotų ateinančioms mūsų 
kartoms apie didžiuosius mūsų 
vienintelio lietuviško dienraščio 
išlaikytojus. 

Rudens vajaus įnašai 

5,000 dolerių: 
Lietuvių Fondas, aukščiau

sio laipsnio garbės narys, iš 
viso 10,000 dol., Lemont, IL. 
800 doleriu: 

Stefanija Sviderskienė, a.a. 
vyro Stepono Sviderskio atmini
mui, iš viso 1,300 dol., garbės 
nariai, St. Pete Beach, FL 
500 dolerių: 

Dr. V. Dubinskas, iš viso 
5,000 dol. pirmo laipsnio gar
bės narys, Chicago, IL. 
400 dolerių: 

Elzė ir Jonas Indriūnai, iš viso 
1,000 dol. garbės nariai, Ro-
selle, IL. 
300 dolerių: 

Vytautas Jonaitis, iš viso 400 
dol., Grand Rapids, MI. 

Kun. Algirdas Olšauskas, iŠ 
viso 700 dol.. Los Angeles, CA. 

Danutė ir Juozas Doveinis, iš 
viso 800 dol., Clinton Townsh>.p, 
MI. 

Algis J. Arvydas, iš viso 300 
dol., Elgin, IL. 
150 dolerių: 

Regina ir Vytautas Vai, iš 
viso 550 dol., Oak Brook, IL. 
100 dolerių: 

Nemira Šumskienė, i i viso 
1,000 dol. garbes narė, Chica
go, IL. 

Filomena Cerniuvienė, i i viso 
1,000 dol., garbes narė, Chica
go, IL. 

J. V. Lopatauskas, iš viso 700 
dol., Santa Monica, CA; Elena 
Jeneckas, iš viso 550 dol., War-
ren, MI; Jonas ir Janina Miku-
lioniai, iš viso 700 dol., Sterling 
Hts., ML; Raminta ir Vladas 
Sinkus, iš viso 450 dol., Lemont, 
IL; Rimas Černius, i i viso 450 
dol., La Grange Park, EL; Pra
nė ir Julius Pakalka, iš viso 450 
dol., Beverly Shores, IN; Nijolė 
ir Kostas Žalnieraitis, iš viso 
300 dol., Clarendon Hills, IL; 
Daina Kojelytė, iš viso 300 dol., 
Villa Park, IL; Ina Varytė, 
Glenview, IL. 
60 dolerių: 

Vytautas Gudaitis, i i viso 110 
dol., Toronto, Canada. 
50 dolerių: 

Emilija ir Antanas Paužuo-
liai, i i viso 300 dol., Chicago, IL; 
Albina ir Liudas Ramanauskai, 
iš viso 250 dol., Oak Lawn, IL; 
Victoria Pikelis, iš viso 275 dol., 
Livonia, MI; Milda ir Stasys Ta-
mulioniai, iš viso 300 dol., St. 
Petersburg, FL; Kazys Kielius, 
iš viso 200 dol., Chicago, IL; Jo
seph Bernot, iš viso 200 dol., 
Union, NJ; Agota Šuopys, i i vi
so 150 dol., Chicago, IL; Pranas 
Michelevičius, iš viso 100 dol., 
St. Pete Beach, FL; Juozas 
Vadopalas, i i viso 180 dol., 
Downers Grove, IL. 
35 dolerius: 

Irena Jakštys, iš viso 200 dol., 
So. Pasadena, FL; A. Pilipavi
čius, i i viso 75 dol., Hamilton, 
Canada, Vladas Staikus, i i viso 
325 dol., Redford, MI; Gloria 
OTJrien, i i viso 75 dol., West-
wood, N J; Irena ir Petras Beina-
rauskai, i i viso 225 dol., Chica
go, TL; Genė Čyvienė, i i viso 325 
dol.. St. Pete Beach, FL; Salomė
ja ir Henrikas Idzelis, iš viso 225 
dol., Cleveland, OH: Povilas 
Vaičekauskas, iš viso 70 dol., 
Chicago, IL. 
10 dolerių: 

Balys Papourelis, iŠ viso 20 
dol., Montreal, Canada; Vytau
tas Matulionis, iš viso 90 dol., 
Cleveland Hts., OH; Juozas ir 
Audronė Kižys, iš viso 260 dol., 
Chicago, IL; Vincas Saras, i i vi
so 30 dol., Los Angeles, CA; Sis-
ters of St. Casimir, Holland, PA. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Kiekvienas didelis ar ma
žesnis negu Lietuvių Fondo šio 
rudens vajaus įnašas labai lau
kiamas Draugo fonde, kad pa
siektume molijono dolerių kapi
talą. 

Fondo iždininkas 

Lietuviu fondo vicepirm. Stasys Baras metiniame „Draugo" pokylyje, i.m 
rugsėjo 22 d., įtaikia takius „Draugo" moderatoriui kun. Viktorui Rimšeliu! 
ir Draugo fondo tarybos pirm. Broniui Juodeliui 

mailto:zbeliaus@aiva.lt

